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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الشعب المصرم باحتفاالت 

 انتصارات أكتكبر المجيدة ُّٕٗ ـ  

ك تينيء حمُع الباخثين بطذوس أٌو عذد بعذ 
مً الىلاط،  6.5جلت ، وخطىلها على جشكُت اإلا

كتقدـ جزيؿ الشكر لفريؽ الدعـ الفني 
لممعمكمات بأكاديمية البحث العممي لدعميـ 
الدائـ كالمستمر كتتنمى المزيد مف الترقي  
 لممجمة كلمباحثيف بمصر كالكطف العربي 
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رلهخ كهُخ انرتثُخ جبيؼخ انؼسَش هُئخ حتسَسلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــم م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 حمذ رجب فضل هللام. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اذلُئخ اإلدازَخ نهتذسَس

 أ.د. سؿعذ عمش عضوص 1
أظخار أضٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىـغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

 ؿخدُت على خمُذ د.  3

عاعذ أظخار م

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عػى مجلغ ؤلاداسة -

ج خعين د.  4  ئبشاهُم ؿٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أضٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشإون خذمت اإلاجخمع 

 عػى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. ضالح مدمذ 

 ضالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ سئِغ كعم اإلاىا  –هج وطشق الخذَس

 عػى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىـعُت

عػى  –سئِغ كعم الصخت الىـعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

أظخار الصخت 

 الىـعُت

 –اإلاششؾ على كعم التربُت الخاضت 

 عػى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أضٌى  أظخار

 التربُت

عػى  – أضٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلُئخ انفنُخ ) انفسَك انتنفُرٌ( نهتذسَس

9 
أ.د. مدمذ سحب ؿػل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الـٍش سئِغ الخدٍش

 الخىـُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش عػ معإوٌ الطباعت  –ى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللؼىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عػى هُئت جدٍش

 أعماٌ الخدىُم واليشش

12 
د. غُاء أبى عاص ي 

 ؿُطل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىـعُت

ش  بعت معإوٌ مخا –عػى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أ. أظماء

 الشاعش

أخطائي عالكاث  

 –علمُت وزلاؿُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عػى هُئت جدٍش

 الخىاضل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخطائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عػى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
ش ظـاسة مذً

 اإلاعشؿت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عػى هُئت جدٍش
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جملهخ كهُخ انرتثُخ جبيؼخ انؼسَش اندونُخ لبئًخ اذلُئخ االظتشبزَخ  

 مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية واإلدارية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 ػىُم غُف

أظخار 

اإلاىاهج 

َسغ وطشق جذ

الخعلُم 

 الطىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مطش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  -التربُت والخعلُم ألاظبم 

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعليم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مططـى 

 ظُذ مدمذ

م أظخار عل

الىـغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مطش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىـغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاؾ الاطـاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبداراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً ؿُطل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مطش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت 

للجامعاث. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى 

لذي الهُئت اللىمُت لػمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللؼت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مطش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

لخذَسغ ألاظاجزة جخطظ اإلاىاهج وطشق ا

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سغا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مطش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

لخعلُم كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت وا

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سغا مععذ ابى  أ.د

 عطش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مطش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اغُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاطٍش

"لت
ً
اغُاث" خالُا اث الٍش  ربٍى

7 
سمػان مدمذ  أ.د

 سمػان

علم أظخار 

ىـغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مطش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سؿاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللؼت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مطش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبدىر 
ً
كائم " خالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هاؿع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مطش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مطش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

هض جطىٍش الخعلُم مذًش مش  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششؾ على ؿشع الهُئت 

اللىمُت لػمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 ضىعاء

 الُمً 

لُت ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ و

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر ضلخي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللؼت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مطش

 FOERت ميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُ

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

          الخاضت                             

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاضت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الؼٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىطىسة

 مطش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

ق ألاظاجزة اإلاعاعذًً في اإلاىاهج وطش 

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 ضبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مطش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مطش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
غ ئداسة الجمعُت سئِغ مجل –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاطٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىـغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هـس ي

حامعت  

 طىطا

 مطش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لػمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمطش ، وبلطاع 

 على للجامعاث.ولُاث التربُت باإلاجلغ ألا 

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىـعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

ؽ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىـعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عػى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىـس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ٍش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث الخدش 

 العشبُت للتربُت وعلم الىـغ.

19 
بً  مططـى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاضٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاؼشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاؼشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

ئداسة اإلاشهض الذولي سئِغ مجلغ 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش



 

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   10 

 

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم ػىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخطادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىطىسة 

 مطش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

لمُت ملشس اللجىت الع –بجامعت اإلاىطىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أضٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاضش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

" ؤلاظالمُت العاإلا
ً
ج  –ُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاؾ بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخطادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششؾ العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلام وهُل وصاسة الخعلُم  –لىت والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اغُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مطش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبدىر بجامعت طىطا  عػى ؿٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   11 

 

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

 د اننشس مبجهخ كهُخ انرتثُخ ثبنؼسَشلىاػ      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
لممراجعة كالنشر لدل أم جية أخرل في نفس كقت تـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabicالكتركنيان مكتكبة بخط ) 

راعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف سـ، مع مٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
ير الحجـ كفقان ليذا القالب ، ، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقد

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

. )الزيادة برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 إجراءات التحكيـ الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

يكتب عنكاف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٕ
كاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع عن

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 "الباحث"، كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ. 
ي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ البحكث الت .ٗ

 ىيئة التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ التي ال تشتمؿ   .َُ
 ة لو.عمى ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحي

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
ك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في يتـ نشر البحكث أ .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة.  .ُّ
ضمف العدد في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت مقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 مصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ 

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

https://foej.journals.ekb.eg 
ر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عب -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛ تتـ عبر مكقع المجمة  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة   أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
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 ( كالعشركف  الثامفمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ

 مقاؿ العدد

1 

نتطىَس رلبل انمُبض وانتمىَى واإلدصبء اننفعٍ  زؤَخ يعتمجهُخ يمرتدخ
 55-19                                                                                  وانرتثىٌ

دأ.د/ محمد محمد فتح اهلل سيد أحم  
 أستاذ القياس كالتقكيـ كاإلحصاء النفسي كالتربكم

 المركز القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم

 بحكث العدد

ُ 

ويؼبجلخ ػكط انسلى أحنبء  فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ نتنًُخ يهبزاد كتبثخ األطفبل نألزلبو
 111- 58                                 انكتبثخ ندي األطفبل يف زلبفظخ اخلهُم ثفهعطني

إبراىيـ ابراىيـ أبك عقيؿ د.  
 األستاذ المشارؾ في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات

 جامعة الخميؿ/ فمسطيف

ِ 

اع اإلدازٌ يف ادلدازض دزجخ تطجُك اإلدازح اإلنكرتونُخ وػاللتهب ثبإلثد
177 - 111              ()دزاظخ يُدانُخانخبنىَخ احلكىيُخ نهجنني   
المػطيرم عبد اهللبدر أ.   

 معمـ ثانكم بإدارة تعميـ محافظة حفر الباطف

3 

تدزَجٍ يف حتعني يعتىٍَ انطبلخ اننفعُخ وادلنبػخ  ثسنبيج فؼبنُخ
832 - 878            زونبيف ظم جبئذخ كى اجلبيؼخ طالة ندياننفعُخ   

 د. ضياء أبكعاصى فيصؿ
جامعة العريش –كمية التربية   مدرس الصحة النفسية  
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ْ 

أحس انتفبػم ثني )األظهىة انكهٍ / األظهىة انتذهُهٍ( نهتؼهى و)انسواثط 
انجعُطخ / انسواثط انكخُفخ( نهًذتىي  ثكتبة انىالغ ادلؼصش يف تنًُخ 

962 - 9:9                                    انتذصُم ندي األطفبل انصى  

 أ.د عادؿ السيد سرايا
 بكمية التربية النكعية جامعة الزقازيؽ لتعميـا تكنكلكجيا قسـ كرئيس أستاذ

 د. محمد مختار المرادني 
جامعة العريش  –أستاذ تكنكلكجيا التعميـ المساعد بكمية التربية   

 الجكىرم جمعو الفتاح عبد محمد الشيماءأ. 
 كالثانكية اإلعدادية المرحمة تعميـ تكنكلكجيا كأخصائي انلي حاسب معممة

ٓ 

بئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ انتذصُم يف يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي فبػهُخ ثسنبيج ل
999 - 966                                     انطالة ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ اإلػدادَخ  

 أ.د تياني محمد عثماف منيب 
شمسعيف جامعة  –أستاذ التربية الخاصة المتفرغ كمية التربية   

حمد عمىعبد الحميد مأ.د   
جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ الصحة النفسية المتفرغ  

أحمد السيد الخضرمد.   
جامعة العريش –مدرس المناىج كطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية كمية التربية   

 أ/ محمد فاركؽ حافظ محمد
  باحث تعميـ بجامعة العريش 

ٔ 

ي اضطساة انؼنبدفؼبنُخ ثسنبيج إزشبدٌ ػمالنٍ انفؼبيل يف خفض يعتى  

92: -  :99                   ادلتذدٌ  ادلنبهض ندي تاليُر ادلسدهخ اإلػدادَخ  

عبد الحميد محمد عمىأ.د   
جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ الصحة النفسية المتفرغ  

 د. ضياء أبكعاصى فيصؿ
جامعة العريش –كمية التربية   مدرس الصحة النفسية  

يػس عميأ. ميادة عمي أنػ  



 

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   15 

 

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

ٕ 

فبػهُخ ثسنبيج تدزَجٍ لبئى ػهً انتجهُص احلعٍ نتنًُخ ادلهبزاد انهغىَخ 
29: -96:                 نألطفبل ذوي اإلػبلخ انفكسَخ مبدازض انديج انشبيم  

حمد عثماف منيب أ.د تياني م  
عيف شمس جامعة  –أستاذ التربية الخاصة المتفرغ كمية التربية   

 أ.د السيد مكامؿ الشربيني 
جامعة العريش  –أستاذ كرئيس قسـ الصحة المنفسية كمية التربية   

 أ. نكر محمكد عبد الفتاح السيد الخميسي 
  معيدة بكمية التربية جامعة العريش
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 تمدَى 
 ثس ادتفبنُخ ، وفسدخ ثإطالنخ جدَدحأكتى

 
 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

شكراً لفريق الذعن الفني للوعلوهات بأكاديوية البحث 

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(، 28هخخخم العىت )الخاظعت( مً مجلخىا العلمُت بالعذد الخالي ... العذد )

مً الىلاط ، ًطذس في أهخىبش  6.5وهى أٌو عذد بعذ جشكُت اإلاجلت ، وخطىلها على 

م على بعذ هطف هلطت ؿلط مً كمت الخلُُم ، وهى ما ٌعني أهىا هخطلع أن 2121

 الخطىٍش الهادؾ ئلى كمت الخلُُم.جىىن العىت ) العاششة ( هي ظىت الخجذًذ و 

وكبل أن هطشح في ملذمت هزا العذد إلاا وععى ألن ًىىن علُه الثىب الجذًذ 

للمجلت، وئطاللتها على العام العاشش لها، وظهىسها بطىسة أؿػل ًجب علُىا أن 

هخىكف لىخزهش هطش أهخىبش ، ووعخلهم مً رهشي الىطش  جىحهاث اإلاجلت في ظعيها 

 . للمت الخلُُم

( لىطش أهخىبش العظُم ... هزا الىطش  48ئهىا وعِش هزه ألاًام الزهشي الـــــ ) 

الزي خلله حِشىا العظُم ، والزي أعاد به الهُبت إلاطشها الخبِبت، والـشخت 

 م.1976لشعبىا بعذ ظىىاث ضعبت أعلبذ هىعت العام 

للذ أزبذ هطش أهخىبش أهمُت ألاخز باألظباب مً خُث خعً الخخطُط، 

والخجهيز اإلاعىىي واإلاادي ، زم الخىول على هللا، واإلاباػخت بجشأة وشجاعت جدذ شعاس  

 ) هللا أهبر ( ، ومً زم وان الىطش ، وعىدة الىشامت وألاسع.
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ئنها رهشي وعِشها ول عام في أهخىبش ، وعخلهم منها في ول مىاحي الخُاة 

ت ، والخدلي باللىة، والععي ئلى الٍش ادة ، وعذم الشض ى ئال الخشص على الجاهٍض

 ، وعىذها ظىدطل على ألاؿػل بارن هللا.
ً
 باألؿػل دائما

آلان : هلٌى لشعبىا العظُم ، وألظشة حامعخىا وولُدىا ول عام ومطشها بخير ، 

 وحامعخىا في جلذم واصدهاس.

ووعىد ئلى معيرة اإلاجلت ، وظعيها الظخىماٌ الترقي ، وبلىغ هلطت اللمت 

 العبعت في الخلُُم اللادم بارن هللا. بالخطٌى على الىلاط

جذس بىا  ش اإلاجلت  –ٍو  أن وشير في ملذمت هزا العذد ئلى ما ًلي: –هُئت جدٍش

  ئدساج اإلاجلت غمً مىظىمت معامل الخأزير العشبي؛ خُث بذأث هُئت

ش في ئعذاد ملف الخلذم لزلً بخجهيز الىزائم وألادلت اإلاطلىبت  الخدٍش

م الىضٌى العخماد عاإلاي لزلً ، واعخباس هزا الخل ذم خطىة على طٍش

. 

  جشكُت اإلالاالث التي جخطذس أعذاد اإلاجلت ، ورلً باظخىخاب هباس

ش  ت اإلاخخلـت ، وكذ بذأث هُئت الخدٍش ألاظاجزة في الخخططاث التربٍى

ت للمجلت ، وولهم أعالم في  الخىاضل مع أعػاء الهُئت الاظدشاٍس

، وأصخاب ئهخاج علمي مخميز ، مجاالث التربُت على اإلاعخىي العشبي 

ت ًمىً طشخها ، وؤلاؿادة  ومذاسط علمُت مشهىد لها ، وسؤي جطىٍٍش

 منها في جىلُذ أؿياس بدثُت حذًذة ، ٌعخـُذ منها شباب الباخثين.

  ، ججىٍذ البدىر اإلاعخلت مً سظائل اإلااحعخير والذهخىساه كبل وششها

ش بخدىُم هزه البدىر اإلا م وكذ التزمذ هُئت الخدٍش عخلت عً طٍش

 أظاجزة خبراء ، مع ئلضام شباب الباخثين باحشاء الخعذًالث الالصمت.

  ئغاؿت أبىاب حذًذة ، ًطل منها كشاء اإلاجلت على حهىد بدثُت أخشي

ش عً ؿعالُاث علمُت ، مثل جىضُاث  ومخىىعت مً مثل وشش جلاٍس

 مإجمش علمي ، دساظت عً وزُلت كىمُت ، وما ًمازل.
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 مً ػالؾ اإلاجلت : بدُث ٌعبر جطىٍش شيل اإلاج 
ً
لت وجيعُلها بذءا

  -الؼالؾ 
ً
 بملذمت العذد ، وؿىاضل  -بطىسة أهثر جطىسا

ً
ومشوسا

مخذ الاهخمام  وأػلـت ألابدار ، واهتهاء بشيل اإلاعخالث ومػمىنها . ٍو

 مً اليسخت الىسكُت ئلى اليسخت الالىتروهُت.

  ث التربُت اإلاخخلـت سعاًت اإلاجلت ألًت أخذار علمُت راث عالكت بمجاال

 ، بدُث جخطظ أعذاد اإلاجلت ملف خاص ألي خذر علمي ، 

وفي هزا ؤلاطاس ؛ ؿاهىا هخىكع أن ًخػمً العذد ألاٌو في العىت 

 عً اإلاإجمش العلمي الذولي 2122( ًىاًش  29العاششة : العذد ) 
ً
م ملـا

بالخعاون مع  –عبر ششاهت ؿاعلت  –الزي ظترعاه اليلُت ، وجىظمه 

ت والتربىٍت، وملشه لىذن اإلا  –شهض الذولي لالظتراجُجُاث ألاظٍش

طاهُا.  بٍش

  ، ئجاخت ؿشضت ليشش أدواث بدثُت مً مثل : اللىائم ، والاخخباساث

واإلالاًِغ ، وبطاكت اإلاالخظت ، والىخذاث الخعلُمُت ، وأوساق عمل 

خاضت الالىترووي  –الخالمُز، وأدلت اإلاعلمين ، بدُث ال ًلخطش اليشش 

ش البدىر. –ىه م  على جلاٍس

ش أن ًخم    -وفي ول ألاخىاٌ ؛ جخىكع  هُئت الخدٍش
ً
جالفي اللطىس الزي أغاع  -عاحال

 ليل 
ً
 معخىؿُا

ً
على اإلاجلت الىطف هلطت، وأن ًأحي الثىب الجذًذ للمجلت وامال

معاًير الجىدة التي أكشها اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث ؛ لخدعاوي اإلاجلت مً مجالث 

لت ،  بل وحعبم مجالث ليلُاث أهبر ، وحمعُاث علمُت أهبر ، ولُىً اخخـالىا عٍش

 بزهشي هطش أهخىبش هى اخخـاٌ باإلاجلت في زىبها الجذًذ

 واهلل ادلىفك

                                                                                                                                                
 هُئخ انتذسَس
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 البحث الخامس 
 فبػهُخ ثسنبيج لبئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ

 الة انتذصُم يف يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي انط 
 ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ اإلػدادَخ

 إػداد 
 .د تياني محمد عثماف منيب أ

 –أستاذ التربية الخاصة المتفرغ كمية التربية 
 جامعة عيف شمس  
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 أحمد السيد الخضرمد. 

 دريس المغة اإلنجميزية مدرس المناىج كطرؽ ت
 جامعة العريش –كمية التربية 

 أ/ محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش

 
 

 

  



 
 

هُخ ثسنبيج لبئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ انتذصُم يف يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي انطالة ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ فبػ
 أ.زلًد فبزوق دبفظ  أ.د تهبنٍ زلًد ػخًبٌ ينُت    د. ػجد احلًُد زلًد ػهٍ   د. أمحد انعُد اخلضسٌ            اإلػدادَخ

 

  

0202أكتوبر     –العدد الثامن  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   261 

 

فبػهُخ ثسنبيج لبئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ انتذصُم يف 
يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي انطالة ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ 

 اإلػدادَخ
 إػداد 

 األستاذ الدكتكر

ني محمد عثماف منيبتيا  

 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

جامعة عيف شمس -كمية التربية   

 األستاذ الدكتكر

 عبد الحميد محمد عمى

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ

جامعة العريش -كمية التربية   

 الدكتكر

 أحمد السيد الخضرم

 مدرس المناىج كطرؽ تدريس المغة اإلنجميزية

 دبفظ زلًدانجبدج/ زلًد فبزوق 

  ثبدج تؼهُى جببيؼخ انؼسَش

 مستخلص الدراسة باللغة العربية

ىدفت البحث إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج قائـ عمى إدارة الذات في تنمية التحصيؿ 
في مادة المغة االنجميزية لدل الطالب ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االعدادية 

نمية التحصيؿ في المغة اإلنجميزية لمطالب كتطبيؽ برنامج قائـ عمى إدارة الذات في ت
( طالبان ذكل َٖذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االعدادية ، كتككنت افراد البحث مف )

صعكبات التعمـ في المغة االنجميزية بالمرحمة االعدادية تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف 
( َِطالبان ك) (َْ( طالبان كاألخرل تجريبية كقكاميا )َْإحداىما ضابطة كقكاميا )

طالبان إلجراء البحث االستطالعية مف خارج مجتمع البحث مف طالب الصؼ الثاني 
بمدينة العريش بمحافظة أبك بكر الصديؽ الدامجة لمتعميـ األساسي اإلعدادم  بمدرسة 
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يف تجمسة بكاقع جمس ُْشماؿ سيناء ، كقد تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي المككف مف 
أدكات البحث مف قائمة ببعض ميارات المغة اإلنجميزية المالئمة اسبكعينا، كتككنت 

لطالب المرحمة االعدادية ذكم صعكبات التعمـ، اختبار تحصيمي لقياس مستكل 
الطالب في المغة اإلنجميزية، البرنامج التدريبي القائـ عمى إدارة الذات مف إعداد 

المقترح قد أثر إيجابينا في تنمية  الباحث ، ككانت مف أىـ النتائج أف البرنامج التعميمي
التحصيؿ في مادة المغة اإلنجميزية لدل الطالب ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة 

 اإلعدادية .
Abstract 

The aim of the study was to try to verify the effectiveness of a 

program based on self-management in developing reading 

comprehension in the English language subject for students with 

learning difficulties in the preparatory stage and applying a 

program based on self-management in developing some reading 

comprehension skills in the English language for students with 

learning difficulties in middle school. The study sample of (80) 

pupils who had learning difficulties in the English language in 

the middle school were divided into two groups, one of them was 

control and consisted of (40) students and the other was 

experimental and consisted of (40) students and (20) students to 

conduct the exploratory study from outside the study community 

from among the class pupils The second intermediate school in 

Abu Bakr Al-Siddiq School, which incorporates basic education 

in the city of Al-Arish, North Sinai Governorate, has been 

implemented the educational program consisting of 14 sessions at 

the rate of two sessions per week, and the study tools are from a 

list With some appropriate reading comprehension skills of the 

English language for middle school students with learning 

difficulties, an achievement test to measure students' level in the 

English language, the training program It is based on self-

management prepared by the researcher, and one of the most 

important results was that the proposed educational program had 

a positive effect on developing some reading comprehension 
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skills of the English language among students with learning 

difficulties in the preparatory stage. 

 مقدمة:

مكانياتو ن كتعد إدارة الذات ىي قدرة الفرد عمى  حك تكجيو مشاعره كأفكاره كا 
ما يممكو الفرد مف مشاعر كأفكار  األىداؼ التي يصبك إلى تحقيقيا، فالذات إذف ىي

داراتيا تعني استغالؿ ذلؾ كمو مكانات كقدرات، كا  االستغالؿ األمثؿ في تحقيؽ  كا 
بالفعؿ، كمنيا ما تحتاج أف  األىداؼ كاآلماؿ، كىذه القدرات فييا ما ىك مكجكد فيؾ

 فنكف الكفاءة كالفاعمية.تكتسبو بالممارسة كالمراف ل
كتعد صعكبات التعمـ مصطمح عاـ يصؼ التحديات التي تكاجو الفرد ضمف عممية 
التعمـ، كتؤثر صعكبات التعمـ في الطريقة التي يتعمـ بيا أشياء جديدة، كالكيفية التي 
يتعامؿ بيا مع المعمكمات، ك طريقة تكاصمو مع اآلخريف، رغـ أنيـ يظيركف صعكبة 

لعمميات المتصمة بالتعمـ: كػالفيـ، أك التفكير، أك اإلدراؾ، أك االنتباه، أك في بعض ا
القراءة ، أك الكتابة، أك التيجي، أك النطؽ ، كتشمؿ صعكبات التعمـ جميع مجاالت 
الحياة، كليس فقط التعمـ في المدرسة، كما يمكف أف تؤثر في كيفية 

األساسية مثؿ القراءة كالكتابة ، كفي طريقة تعمـ ميارات عالية المستكل  الميارات تعمـ
مثؿ التنظيـ كتخطيط الكقت، التفكير المجرد، كتنمية الذاكرة الطكيمة أك القصيرة المدل 

 .كاالىتماـ
غػػػػػػات االجنبيػػػػػػة فيػػػػػػي تعػػػػػػد لغػػػػػػة عالميػػػػػػة إذ أف كتعػػػػػػد المغػػػػػػة االنجميزيػػػػػػة مػػػػػػف أىػػػػػػـ الم

معظػػػػػـ دكؿ العػػػػػالـ تتحػػػػػدث اإلنجميزيػػػػػة كمغػػػػػة ثانيػػػػػة إلػػػػػى جانػػػػػب لغتيػػػػػا األـ ، حيػػػػػث 
نجػػػػد أف أم شػػػػخص يػػػػذىب إلػػػػى دكلػػػػة أخػػػػرل يتحػػػػدث بالمغػػػػة اإلنجميزيػػػػة ، كمػػػػا تعػػػػد 
المغػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة المغػػػػػػة الدارجػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػـك كالطػػػػػػب كمختمػػػػػػؼ العمػػػػػػـك األخػػػػػػرل إذ 

قػػػػػػاالت العمميػػػػػػة كالكتػػػػػػب العمميػػػػػػة الحديثػػػػػػة تصػػػػػػدر بالمغػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة ، نجػػػػػػد أف الم
كىػػػػػي لغػػػػػة تعزيزيػػػػػة لمتفكيػػػػػر كاإلبػػػػػداع حيػػػػػث إنيػػػػػا ىػػػػػي لغػػػػػة تكاصػػػػػؿ كاتصػػػػػاؿ مػػػػػع 
العػػػػػالـ الخػػػػػارجي ، كيتػػػػػيح تعمميػػػػػا الفػػػػػرص أمػػػػػاـ التعمػػػػػيـ الخػػػػػارجي أك فػػػػػرص العمػػػػػؿ 

https://www.new-educ.com/?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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أكثػػػػر مػػػػف كمػػػػا أف أصػػػػحاب العمػػػػؿ يفضػػػػمكف األشػػػػخاص الػػػػذيف يجيػػػػدكنيا كيتقنكنيػػػػا 
 ( .    ِِِ:  َُُِاألشخاص الذيف ال يمتمككف مياراتيا ) محمد شعالف ، 

كمػػا كرد عػػػف ككالػػػة لجنػػػة  Kavale & Forness, ( 2002 ) )كيشػػير 
 The interagency committee of( 1987صػػعكبات الػػتعمـ فػػي أمريكػػا )
learning disabilities أف صػػػػعكبات الػػػػتعمـ مفيػػػػكـ عػػػػاـ يشػػػػير إلػػػػى مجمكعػػػػة 

غيػػػػػػر متجانسػػػػػػة مػػػػػػف االضػػػػػػطرابات تتضػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الصػػػػػػعكبات الكاضػػػػػػحة فػػػػػػي 
اكتسػػػػػاب كاسػػػػػتخداـ قػػػػػدرات االسػػػػػػتماع ، ك التحػػػػػدث ، كالقػػػػػراءة ، كالكتابػػػػػة ، التفكيػػػػػػر 
أك قػػػػػػػدرات الحسػػػػػػػاب أك الميػػػػػػػارات االجتماعيػػػػػػػة ، كترجػػػػػػػع ىػػػػػػػذه االضػػػػػػػطرابات إلػػػػػػػى 

عاقػػػػػػة خمػػػػػػؿ فػػػػػػي الجيػػػػػػاز العصػػػػػػبي المركػػػػػػزم ، كقػػػػػػد تحػػػػػػدث مصػػػػػػاحبة لظػػػػػػركؼ اإل
األخػػػػػػػػرل مثػػػػػػػػؿ اإلعاقػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػية ، اإلعاقػػػػػػػػة الفكريػػػػػػػػة ، االضػػػػػػػػطراب االنفعػػػػػػػػالي أك 
االجتمػػػػػػػػاعي ، ككػػػػػػػػػذلؾ التػػػػػػػػػأثيرات البيئيػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػؿ الظػػػػػػػػػركؼ الثقافيػػػػػػػػػة ، أك العكامػػػػػػػػػؿ 

كػػػػالعيكب الخاصػػػػة بػػػػاإلدراؾ ،  Psycho Genetic Factorsالػػػػنفس جينيػػػػة 
 & Kavale كمػػػا يمكػػػف أف تتسػػػبب ىػػػذه الحػػػاالت فػػػي حػػػدكث مشػػػكالت الػػػتعمـ )

forness, 2002 : 239-246 . ) 
أما عف استخداـ مفيكـ إدارة الذات فإنو يعكد الى أكائؿ عقد السبعينيات مف القرف 
ف كاف قد حدث تطكر في المصطمحات التي تشير إليو . كىذا ما أشار  العشريف ، كا 

( حيث ذكر أف بداية المفيكـ اعتمدت عمى مصطمح McDougall, 1998إليو )
في أكائؿ السبعينيات ، ثـ   Behavioral Self-Controlبط الذاتي لمسمكؾ الض

  Behavioral self–Managementتطكر المصطمح ليصبح إدارة الذات السمككية 
في أكاخر الثمانينيات ، كمع منتصؼ التسعينيات تـ استخداـ مصطمح تحديد الذات 

Self-Determination   حيث اشارك إلى أنو تـ كىذا ما أكده برادلى كزمالءه
لإلشارة إلى إدارة الذات  -في المصادر العممية –استخداـ عدة مصطمحات بالتبادؿ 

كغيرىا مف   Self–Regulationكتنظيـ الذات   Self-controlمثؿ ، ضبط الذات 
 المصطمحات .

  :بحثمشكمة ال
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كقػػػػػػػد تنكعػػػػػػػت أسػػػػػػػاليب معالجػػػػػػػة التحصػػػػػػػيؿ، كيعػػػػػػػد أسػػػػػػػمكب إدارة الػػػػػػػذات مػػػػػػػف      
األسػػػػاليب الحديثػػػػة نسػػػػبيان فػػػػي ميػػػػداف التربيػػػػة الخاصػػػػة كالتػػػػي ليػػػػا درجػػػػة مناسػػػػبة مػػػػف 
الفاعميػػػػػػة فػػػػػػي تعػػػػػػديؿ العديػػػػػػد مػػػػػػف جكانػػػػػػب القصػػػػػػكر لػػػػػػدل الطػػػػػػالب ذكم صػػػػػػعكبات 

 ,Reid & Lienemann, 2006, 187   King-Sears,2006الػػتعمـ)
203 ) (. ) 

( أف أثػػػػر التػػػػدريب عمػػػػى  Brady & Mcdougal, 1998كيػػػػرل ) 
ة الػػػػػػػذات يتبػػػػػػػايف مػػػػػػػف فػػػػػػػرد آلخػػػػػػػر حيػػػػػػػث إف األفػػػػػػػراد قػػػػػػػد ال يسػػػػػػػتجيبكف بػػػػػػػنفس إدار 

الدرجػػػػػػة مػػػػػػف الدقػػػػػػة لمتػػػػػػدريب بيػػػػػػذا األسػػػػػػمكب. كمػػػػػػف ثػػػػػػـ أكصػػػػػػيا بضػػػػػػركرة اسػػػػػػتخداـ 
مككنػػػػػات إدارة الػػػػػذات مػػػػػع المككنػػػػػات األخػػػػػرل مثػػػػػؿ الػػػػػتعمـ التعػػػػػاكني ، أسػػػػػمكب حػػػػػؿ 

يجيات المشػػػػػػػػػػكالت ، التمخػػػػػػػػػػيص ، تػػػػػػػػػػدريس األقػػػػػػػػػػراف كطريقػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػدريس باالسػػػػػػػػػػترات
المتعػػػػػددة حتػػػػػى يمكػػػػػف تعظػػػػػيـ االسػػػػػتفادة منيػػػػػا مػػػػػع الطػػػػػالب ذكم صػػػػػعكبات الػػػػػتعمـ 

(Brady & Mcdougal, 1998, 121  . ) 
 : البحثأىداؼ 

 :إلى الحالي البحثيدؼ ي

إعداد برنامج تدريبي باستخداـ إدارة الذات في تنمية التحصيؿ في مادة المغة   .ُ
 بالمرحمة االعدادية .  االنجميزية لدل الطالب ذكم صعكبات التعمـ

تطبيؽ برنامج قائـ عمى إدارة الذات في تنمية التحصيؿ في مادة المغة االنجميزية  .ِ
 لدل الطالب ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة االعدادية .

التحقؽ مف فاعمية برنامج قائـ عمى إدارة الذات في تنمية التحصيؿ في مادة المغة  .ّ
 ت التعمـ بالمرحمة االعدادية .االنجميزية لدل الطالب ذكم صعكبا

التعرؼ عمى ميارات التحصيؿ الالزمة لطالب المرحمة االعدادية في دركس  .ْ
 القراءة بالمغة االنجميزية .

 : البحثأىمية 
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 تتمثؿ أىمية البحث في اآلتي :  
قمة البحكث كالدراسات العربية التي تناكلت إدارة الذات مع ذكم صعكبات التعمـ  .ُ

اإلنجميزية كمياراتيا ، كبذلؾ يمثؿ البحث الحالي محاكلة لتكجيو  في مادة المغة
 األنظار الى أىمية استخداـ إدارة الذات مع ذكم صعكبات التعمـ .

يمكف أف يسيـ البحث الحالي في التعرؼ عمى كيفية استخداـ إدارة الذات مع ذكم  .ِ
رات التحصيؿ صعكبات التعمـ ، كطرائؽ االستفادة مف ىذا األسمكب في تنمية ميا

 في مادة المغة اإلنجميزية لدييـ .
تقديـ بعض التكصيات لإلفادة مف أسمكب إدارة الذات في الدراسات المستقبمية مع  .ّ

 ذكم االحتياجات الخاصة بكجو عاـ كذكم صعكبات التعمـ بكجو خاص .
 لمسادة معممي المغة اإلنجميزية بمدارس الدمج . .ْ
 يزية بكزارة التربية كالتعميـ لذكم صعكبات التعمـ.لمسادة مصممي برامج المغة اإلنجم .ٓ

 : بحثحدكد ال

مكضػػػػػػكعية : برنػػػػػػامج قػػػػػػائـ عمػػػػػػى إدارة الػػػػػػذات فػػػػػػي تنميػػػػػػة التحصػػػػػػيؿ  حػػػػػػدكد .ُ
فػػػػػي مػػػػػادة المغػػػػػة االنجميزيػػػػػة لػػػػػدل الطػػػػػالب ذكم صػػػػػعكبات الػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػة 

 االعدادية .
ي بشرية : مجمكعة مف الطالب ذكم صعكبات التعمـ بالصؼ الثانحدكد  .ِ

 اإلعدادم .
مكانيػػػػػػػة : مدرسػػػػػػػة أبػػػػػػػك بكػػػػػػػر الصػػػػػػػديؽ الدامجػػػػػػػة لمتعمػػػػػػػيـ األساسػػػػػػػي  حػػػػػػػدكد .ّ

 بإدارة العريش التعميمية .
        :منيج الدراسة 

لتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ البحػػػػػػػػث ، كالتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف صػػػػػػػػحة الفػػػػػػػػركض ، اسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث 
المػػػػػػػػػنيج التجريبػػػػػػػػػي باسػػػػػػػػػتخداـ القياسػػػػػػػػػيف القبمػػػػػػػػػي كالبعػػػػػػػػػدم لمجمػػػػػػػػػكعتيف إحػػػػػػػػػداىما 

 خرل تجريبية ، كذلؾ لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث .ضابطة كاأل
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 . المتغير المستقؿ : برنامج قائـ عمى إدارة الذات 
  المتغير التابع : تنمية التحصيؿ في مادة المغة االنجميزية لذكل صعكبات

 التعمـ.
 افراد البحث : 

تككنػػػػػػػت أفػػػػػػػراد البحػػػػػػػث بالطريقػػػػػػػة العشػػػػػػػكائية مػػػػػػػف الطػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػعكبات الػػػػػػػتعمـ 
 حمة االعدادية كقد تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :بالمر 
( طالب مف الذككر يتـ التدريس فييا بالطريقة َْالمجمكعة الضابطة : ) -

 التقميدية .
( طالب مف الذككر يتـ التدريس فييا باستخداـ برنامج َْالمجمكعة التجريبية : ) -

 قائـ عمى إدارة الذات .
 
 

 أدكات البحث : 
عينػػػػػػػػػػػػة ذكم صػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػادة اختبػػػػػػػػػػػػار تحصػػػػػػػػػػػػيمي لتحديػػػػػػػػػػػػد  .ُ

 المغة اإلنجميزية .
 اختبار ميارات المغة االنجميزية . .ِ
 البرنامج القائـ عمى إدارة الذات . .ّ

 األساليب اإلحصائية : 
( باسػػػػػػػتخداـ SPSSتػػػػػػػـ اسػػػػػػػتخدـ حزمػػػػػػػة البػػػػػػػرامج اإلحصػػػػػػػائية لمعمػػػػػػػكـ االجتماعيػػػػػػػة )

 الحاسب اآللي مف خالؿ المعالجات االحصائية التالية :
 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف    .   .ُ
 .   اختبار ت لعينتيف مترابطتيف   .ِ

  -االطار النظرم:
 : Learning Disabilities اكالن صعكبات التعمـ
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كتمثػؿ صػػعكبات الػتعمـ ظػػاىرة ذات آثػار سػػمبية عمػى سػػير عمميػة الػػتعمـ حيػػث   
ضػػغكط االنفعاليػػة أنيػػا نعطمػػو كتعكقػػو كيترتػػب عمييػػا آثػػار كظػػكاىر سػػمبية تتمثػػؿ فػػى ال

الناتجػػة عػػف االحسػػاس بػػالعجر كعػػدـ القػػدرة عمػػي المتابعػػة كغيرىػػا مػػف المشػػاعر التػػي 
ذا أىممػػت ىػذه الظػػاىرة أك تػـ عالجيػػا بصػػكرة  تػنعكس فػػي صػكرة اضػػطرابات مختمفػة كا 
غيػػػر سػػػميمة فػػػإف ذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػي مزيػػػد مػػػف الظػػػكاىر السػػػمبية مثػػػؿ التسػػػرب أك ظػػػاىرة 

ميمى مما يترتب  عميو الكثير مف الضػياع المػادل كالنفسػى فػى اليركب ، أك الفاقد التع
 ( . ِّ:  ُٕٗٗسيد احمد ، العممية التربكية ) 

 مفيـك صعكبات التعمـ:
( إلػػػػػى صػػػػػعكبات الػػػػػتعمـ ُٖٕ: ََِِكينظػػػػػر عبػػػػػد العزيػػػػػز العبػػػػػد الجبػػػػػار )  

عمػػػػػػى أنيػػػػػػا: "مصػػػػػػطمح يشػػػػػػير إلػػػػػػى اضػػػػػػطراب فػػػػػػي كاحػػػػػػدة أك أكثػػػػػػر مػػػػػػف العمميػػػػػػات 
ساسػػػػية التػػػػى تػػػػدخؿ فػػػػي فيػػػػـ أك اسػػػػتخداـ المغػػػػة المنطكقػػػػة، أك المكتكبػػػػة، النفسػػػػية األ

كيظيػػػػػر ىػػػػػذا القصػػػػػكر فػػػػػي نقػػػػػص القػػػػػدرة عمػػػػػى االسػػػػػتماع أك الكػػػػػالـ، أك القػػػػػراءة، أك 
الكتابػػػػة، أك اليجػػػػاء أك القيػػػػاـ بالعمميػػػػات الحسػػػػابية كقػػػػد يرجػػػػع ىػػػػذا االضػػػػطراب إلػػػػى 

مػػػػػؿ المخػػػػػى البسػػػػػيط، أك إعاقػػػػػة فػػػػػي اإلدراؾ، أك إلػػػػػى إصػػػػػابة فػػػػػي المػػػػػخ أك إلػػػػػى الخ
إلػػػػى عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى القػػػػراءة، أك إلػػػػى عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى الكػػػػالـ، كتسػػػػتبعد مػػػػف ىػػػػذا 
المصػػػػػػػػػطمح األطفػػػػػػػػػاؿ ذكك صػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػتعمـ الناتجػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف إعاقػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػػرية، أك 
سػػػػػمعية، أك حركيػػػػػة، أك تخمػػػػػؼ عقمػػػػػى، أك اضػػػػػطراب سػػػػػمككى، أك حرمػػػػػاف بيئػػػػػى أك 

 ثقافى". 
 أنكاع صعكبات التعمـ: 

لتعػػػػػػدد كاخػػػػػػتالؼ المشػػػػػػكالت التػػػػػػى يظيراىػػػػػػا األطفػػػػػػاؿ ذكل صػػػػػػعكبات الػػػػػػتعمـ نظػػػػػػران 
باعتبػػػػػػػػارىـ مجمكعػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر متجانسػػػػػػػػو، فقػػػػػػػػد حػػػػػػػػاكؿ الػػػػػػػػبعض تصػػػػػػػػنيؼ صػػػػػػػػعكبات 
الػػػػػتعمـ، كذلػػػػػؾ لتسػػػػػييؿ أسػػػػػاليب تشػػػػػخيص صػػػػػعكبات الػػػػػتعمـ، كالعػػػػػالج المالئػػػػػـ لكػػػػػؿ 
فئػػػػة مػػػػف الفئػػػػات، حيػػػػث إف األسػػػػمكب العالجػػػػى الػػػػذل يصػػػػمح اإحػػػػدل الحػػػػاالت التػػػػى 

 عانى مف صعكبة نكعية في التعمـ قد ال يصمح لحالة أخرل. ت
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( إلػػػػػى أف صػػػػػعكبات ِِٖ-ُِٖ: َََِكفػػػػػى ىػػػػػذا اإلطػػػػػار تشػػػػػير زينػػػػػب شػػػػػقير ) 
 التعمـ يمكف تصنيفيا إلى مجمكعتيف ىما: 

  :Developmental Learning Difficultiesصعكبات تعمـ نمائية:  -ُ
قميػػػػػػة كالمعرفيػػػػػػة التػػػػػػى يحتاجيػػػػػػا كىػػػػػػذه تتعمػػػػػػؽ بالكظػػػػػػائؼ الدماغيػػػػػػة، كبالعمميػػػػػػات الع

المػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػيمو األكػػػػػػػػاديمي، مثػػػػػػػػؿ اإلدراؾ الحسػػػػػػػػى )البصػػػػػػػػرل كالسػػػػػػػػمعى(، 
 كاالنتباه، كالتفكير، كالكالـ، كالفيـ . 

  :Academic Learning Difficultiesصعكبات تعمـ أكاديمية:  -ِ
كىػػػػػػػػى تتعمػػػػػػػػؽ بالمكضػػػػػػػػكعات الدراسػػػػػػػػية األساسػػػػػػػػية، مثػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػعكبة فػػػػػػػػي القػػػػػػػػراءة، 

بة الكتابػػػػػػػػػػة، كصػػػػػػػػػػعكبة إجػػػػػػػػػػراء العمميػػػػػػػػػػا تالحسػػػػػػػػػػابية كصػػػػػػػػػػعكبة اليجػػػػػػػػػػاء، كصػػػػػػػػػػعك 
 كصعكبات لتعمـ األكاديمية كثيقة الصمة بالصعكبات النمائية، كتنتج عنيا. 

 : The English Languageثانيان المغة االنجميزية 
يحظػػػػى تعمػػػػيـ المغػػػػات فػػػػي عصػػػػرنا الحاضػػػػر بنصػػػػيب كبيػػػػر مػػػػف العنايػػػػة، حيػػػػث تعػػػػد 

كلػػػػػى لتحصػػػػػيؿ المعرفػػػػػة ، كتكػػػػػكيف الخبػػػػػرة كتنميتيػػػػػا ، إضػػػػػافة الػػػػػى المغػػػػػة الكسػػػػػيمة األ
ككنيػػػػػا كسػػػػػيمة اتصػػػػػاؿ كنقػػػػػؿ لالفكػػػػػار ، كحفػػػػػظ لمتػػػػػراث االنسػػػػػانى كنقمػػػػػو مػػػػػف جيػػػػػؿ 

كمػػػػػػا اف المغػػػػػػة ظػػػػػػاىرة ككسػػػػػػيمة بشػػػػػػرية ( ََِٕراشػػػػػػد الزىيػػػػػػرل )الػػػػػػى جيػػػػػػؿ آخػػػػػػر . 
ي محضػػػػػة تمكػػػػػف االنسػػػػػاف مػػػػػف االتصػػػػػاؿ ببيئتػػػػػو ، كمػػػػػا اف المغػػػػػة مػػػػػف المميػػػػػزات التػػػػػ

تميػػػػػػز الجػػػػػػنس البشػػػػػػرل عػػػػػػف غيػػػػػػره مػػػػػػف االجنػػػػػػاس ، كعمػػػػػػى مػػػػػػر العصػػػػػػكر كتعػػػػػػاكف 
األمػػػػػػـ زاد االىتمػػػػػػاـ بدراسػػػػػػة المغػػػػػػة حتػػػػػػى أصػػػػػػبحت عممػػػػػػا لػػػػػػو فنكنػػػػػػو كفركعػػػػػػو التػػػػػػي 

) كفػػػػػػػػػاء ،  ( ُِ:  ََِٕراشػػػػػػػػػد الزىيػػػػػػػػػرل ، تػػػػػػػػػدرس عمػػػػػػػػػى اعمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتكبات ) 
 ( . ٗ:  ََِٖخنكار ، 

 اىداؼ تعميـ المغة اإلنجميزية كمغة اجنبية :
الػػػػى اىػػػػداؼ تػػػػدريس )  ( Rivers & Wilga, 1988يشػػػػير 

 المغة اإلنجميزية كمغة اجنبية كذلؾ في النقاط التالية :
 تطكير قدرات الطالب العقمية مف خالؿ دراسة المغة األجنبية .  (ُ
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تنميػػػػػػػػػة الثقافػػػػػػػػػة الشخصػػػػػػػػػية لمطالػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ دراسػػػػػػػػػة أدب كفمسػػػػػػػػػفة المغػػػػػػػػػة  (ِ
 ه التنمية .األجنبية التى تعد مصدر مف مصادران ىذ

تنميػػػػػػػػػة مفػػػػػػػػػاىيـ الطالػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػكؿ كظػػػػػػػػػائؼ كأدكار المغػػػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػػد  (ّ
 مف كعيو أيضا بكظائؼ كأدكار لغتو األـ .

تعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ الطالػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػراءة بالمغػػػػػػػػػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػزكده بالطالقػػػػػػػػػػػػػػػة كالفيػػػػػػػػػػػػػػػـ  (ْ
 الالزميف حتى يتمكف مف قراءة مختمؼ المكاد الكتابية .

ة الحيػػػػػػػػػاه التػػػػػػػػػي يتبعيػػػػػػػػػا المتحػػػػػػػػػدثكف تزيػػػػػػػػػد الطالػػػػػػػػػب بأسػػػػػػػػػاليب التفكيػػػػػػػػػر كطريقػػػػػػػػػ (ٓ
 االصميكف لمغة األجنبية . 

تنميػػػػة الميػػػػػارات الالزمػػػػة التػػػػػي تمكػػػػف الطالػػػػػب مػػػػف التكاصػػػػػؿ شػػػػفكيا ككتابيػػػػػا مػػػػػع  (ٔ
 . ( Rivers & Wilga. 1988 : 8 )متحدثيف آخريف بالمغة األجنبية 

 ا يمى :كمف الكسائؿ كاألنشطة التعميمية التي تستخدـ في تدريس المغة اإلنجميزية م
: كىى مجمكعة مف البطاقات التي تحكل  Flash Cards( البطاقات الكمضية : ُ

صكرا ، اك كممات ، اك رسكمات يمكف استعماليا في تدريس المغة اإلنجميزية في 
 اشكاؿ عديدة منيا :

شػػػػػػػػػػرح معػػػػػػػػػػانى الكممػػػػػػػػػػات بكتابتيػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى البطاقػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػع اك بػػػػػػػػػػدكف صػػػػػػػػػػكر  -
اقػػػػػػػػػػػػة الكممػػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػػتيدفة تكضػػػػػػػػػػػػيحية ، فيكتػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػى احػػػػػػػػػػػػػد كجيػػػػػػػػػػػػػى البط

“apple” . مثال كعمى الكجو االخر صكرة تمثؿ الكممة 
 يمكف ترتيب عدد منيا عمى شكؿ قصة . -
يمكف استغالليا في األلعاب التعميمية ، حيث يقكـ المعمـ بكصؼ شخص أك شيء  -

ما ، ثـ يعرض عمى الطالب عددا مف الصكر ، ثـ يقرر الطالب أيا مف الصكر 
 ( . ٕٓ-ِٔ:  ََُِأحمد محمد ، ) المقدـ مف المعمـ يتفؽ مع الكصؼ 

مف  (Getting To Know You): تعد أنشطة التعرؼ  GTKY( أنشطة التعرؼ ِ
االنشطة المفيدة في تدريس المغة اإلنجميزية التي ال تخمك مف الترفيو كالتسمية ، كيكمف 

 ( . ٕٓ-ِٔ:  ََُِأحمد محمد ، ) استخداميا في صكر متعددة 
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تقسػػـ العػػاب المفػػردات الػػى مجمكعػػات ، :   Lexical gamesعػػاب المفػػردات ( الّ
كتنتدب كؿ مجمكعة فردا منيا الػى مقدمػة الفصػؿ جػاعال ظيػره الػى السػبكرة ، كيقػـك 
المعمـ بكتابة كممة مما تعمـ الطالب عمى السبكرة ، كعمى افراد الفريؽ اف يعرفكا ىذه 

ي جممة ، أك أل طريقة عدا النطػؽ بالكممػة ، الكممة لزميميـ بالتمثيؿ ، اك بكضعيا ف
 كيككف ذلؾ في كقت محدد .

: يقػـك المعمػػـ بتعيػيف قطعػة قرائيػة ممػػا    Word  Thievesلصػكص الكممػات -
 (Cars)يدرسػػػو الطػػػالب ، كيكتػػػب المعمػػػـ عمػػػى السػػػبكرة المكضػػػكع الرئيسػػػى لمقطعػػػة 

جميػع الكممػات المتعمقػة  مثال، ثـ يقرا القطعة قراءة جيرية ، كعمى الطػالب اف يكتبػكا
بالمكضػػػكع ، كتحػػػػدد الدرجػػػة بعػػػػدد الكممػػػػات كثيقػػػة الصػػػػمة بالكممػػػات المكتكبػػػػة عمػػػػى 
السبكرة ، كما يمكف لممعمـ اف يحضر قائمة بيا عدد مف الكممات مف القطعة القرائية 
كمػػف خارجيػػا ، ثػػـ يقػػرأ القطعػػة قػػراءة جيريػػة ، كعمػػى الطػػالب شػػطب الكممػػات التػػي 

 يسمعكنيا .
: يقػػػػػػػػػـك المعمػػػػػػػػػـ بسػػػػػػػػػرد  Categories listصػػػػػػػػػنيؼ قػػػػػػػػػكائـ الكممػػػػػػػػػات ت  -

عػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػف الكممػػػػػػػػػػػات ، كعمػػػػػػػػػػػى الطالػػػػػػػػػػػب اف يعطػػػػػػػػػػػى عنكانػػػػػػػػػػػا مناسػػػػػػػػػػػبا ليػػػػػػػػػػػذه 
 الكممات مثؿ :

Category Words                                    
Clothes  Trousers   Belt      Shirt     Jacket    

 ( ٕٓ-ِٔ:  ََُِأحمد محمد ، ) 
: اف تعمػػػيـ المغػػػة بمسػػػاعدة  Computer & Internet( الكمبيػػػكتر كاالنترنػػػت ْ

اصػبح  Computer Assissted Language Learning (CALL) الكمبيػكتر 
اك داخػؿ  (Language Lab)كسيمة حيكية في التعميـ سػكاء كػاف داخػؿ معامػؿ المغػة 

ف ناحيػة ، كمػف ناحيػة الفصؿ العادل ، كذلؾ  ألنو يكفر الكقػت كالجيػد اثنػاء الشػرح مػ
أخرل فانػو معػيف عمػى تفريػد التعمػيـ ، كلعػؿ مػف اىػـ البػرامج التػي تسػاعد عمػى التعمػيـ 

، كيمكػف االسػتفادة منػو  Word processorsباسػتخداـ الكمبيػكتر معػالج النصػكص 
 بطرائؽ عديدة .
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 : Self-Regulationرابعان ادارة الذات 
 مفيـك إدارة الذات :
( إدارة الػذات عمػى أنيػا : برنػامج ُٓٗٗحميد كعالء الػديف كفػافى )يعرؼ جابر عبد ال

عالجى سػمككى يتػدرب فيػو الفػرد عمػى أف يطبػؽ بنفسػو الفنيػات التػى تسػاعده عمػى أف 
يعدؿ سمككو الشخصى مثؿ التدخيف أك األكػؿ الزائػد أك العػدكاف، فيػتعمـ الفػرد أف يحػدد 

حتمػػػػاالت العديػػػدة ليصػػػدر السػػػػمكؾ المشػػػكمة كأف يضػػػع أىػػػػدافان كاقعيػػػة كأف يسػػػتخدـ اال
المرغػػكب فيػػو كيحػػافظ عميػػو كأف يراقػػب تقدمػػو الشخصػػى ) جػػابر عبػػد الحميػػد كعػػالء 

 ( . ِْٓ:  ُٓٗٗالديف كفافى ، 
 إجراءات إدارة الذات : 

 كتتعدد إجراءات إدارة الذات كمنيا :
 مراقبة الذات : كيقصد بيا تسجيؿ حدكث أك عدـ حدكث سمكؾ الفرد . -
 لذات : كيقصد بيا الحكـ عمى جكدة سمكؾ الفرد باسخداـ مقياس تقدير . تقكيـ ا -
تعزيػػػػػػػػز الػػػػػػػػذات : كىػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػار الفػػػػػػػػرد لمعػػػػػػػػزز مػػػػػػػػا حػػػػػػػػاؿ أداة سػػػػػػػػمكؾ معػػػػػػػػيف  -

 . king_Sears, 2006, 206)كفؽ معيار محدد )
  -الدراسات السابقة :

( ََِِدراسػػة عكاطػػؼ إبػػراىيـ أحمػػد شػػككت ،  نشػػكة عبػػدالمنعـ عبػػداهلل البصػػير) -
دراسػة بعنػكاف " العالقػة بػيف إدارة الػذات كجػكدة الحيػاة لػدل عينػة مػف الطػالب ذكم 
صػػػػعكبات الػػػػتعمـ األكاديميػػػػة فػػػػي مرحمػػػػة التعمػػػػيـ األساسػػػػي "  ىػػػػدفت الدراسػػػػة إلػػػػي 
الكشػػػؼ عػػػف العالقػػػة بػػػيف إدارة الػػػذات كجػػػكدة الحيػػػاة لػػػدم عينػػػة مػػػف الطػػػالب ذكم 

األساسػػػي ، كاسػػػتخدمت الباحثتػػػاف صػػػعكبات الػػػتعمـ األكاديميػػػة فػػػي مرحمػػػة التعمػػػيـ 
( طالػب مػف ذكم صػعكبات الػتعمـ َْالمنيج الكصفي ، تككنت عينة الدراسة مف )

األكاديميػػػة، تػػػـ االسػػػتعانة بػػػاألدكات األتيػػػة مقيػػػاس جػػػكدة الحيػػػاة )إعػػػداد الباحثػػػة(، 
مقيػػػاس إدارة الػػػذات )إعػػػداد الباحثػػػة(، كتكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػي يكجػػػد ارتبػػػاط 

رجػػات الطػػالب عمػػى مقيػػاس إدارة الػػذات كبػػيف درجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس مكجػػب بػػيف د
جػػػكدة الحيػػػاة، ال تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات الطػػػالب ذكم 
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(، فػػي درجػػتيـ ُٓ-ُّ( ك )ُِ-ٗصػػعكبات الػػتعمـ كفقػػا لمعمػػر الزمنػػي لمطػػالب )
كسػػػطي الكميػػػة عمػػػى أبعػػػاد مقيػػػاس إدارة الػػػذات، تكجػػػد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف مت

درجات الطالب ذكم صعكبات التعمـ كفقا لممستكل االقتصادم االجتمػاعي الثقػافي 
المػػنخفض( فػػي درجػػتيـ الكميػػة عمػػى أبعػػاد مقيػػاس إدارة الػػذات لصػػالح  -)المرتفػػع 

الطػػػػػػالب ذكل صػػػػػػعكبات الػػػػػػتعمـ ذكل المسػػػػػػتكل االقتصػػػػػػادم االجتمػػػػػػاعي الثقػػػػػػافي 
طي درجات الطالب ذكم صعكبات المرتفع، ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكس

(، فػي درجػتيـ الكميػة عمػى ُٓ-ُّ( ك )ُِ-ٗالتعمـ كفقا لمعمر الزمني لمطػالب )
 أبعاد مقياس جكدة الحياة،.

( دراسػػػػػة بعنػػػػػكاف " صػػػػػعكبات تعمػػػػػـ المغػػػػػة ََُِدراسػػػػػة ريػػػػػـ عطػػػػػا اهلل عمػػػػػي ) -
مػػف اإلنجميزيػػة التػػي تكاجػػو طػػالب تخصػػص المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي جامعػػة آؿ البيػػت 

كجيػػة نظػػرىـ "  ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى المشػػكالت التػػي يكاجييػػا طمبػػة 
تخصص المغة اإلنجميزية في تعمـ المغة اإلنجميزية فػي جامعػة آؿ البيػت مػف كجيػة 
نظػرىـ ، كمعرفػة ىػؿ ىنػاؾ أثػر داؿ إحصػائيان لمتغيػر الجػنس )  ذكػكر ، إنػاث ( ، 

بة مف طمبة المغة اإلنجميزية في جامعػة ( طالبان كطالٕٓكتككنت عينة الدراسة مف )
آلػػػػ البيػػػت ممػػػف أنيػػػكا مسػػػاقات التخصػػػص اإلجبػػػارم المتعمقػػػة بالميػػػارات األربػػػع ) 

 ّٓطالبػػان ،  ِِ( القػػراءة الصػػامتة ، المحادثػػة كاالسػػتماع ، )  ِ، الكتابػػة ُالكتابػػة
 طالبة (.

لتنمية ميارتي ( دراسة بعنكاف " برنامج مقترح ََِِدراسة أميرة األمير خاطر ) -
القػػراءة كالكتابػػة لػػدم الطالبػػات بقسػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي ضػػكء مػػدخؿ الػػتعمـ القػػائـ 
عمػػى المحتػػكم " ييػػدؼ برنػػامج الدراسػػة إلػػى تنميػػة ميػػارات الكتابػػة باسػػتخداـ مػػدخؿ 
الكتابة كعممية لتنمية ميارات المحتكل ، التنظيـ كذلؾ بإتباع مراحؿ الكتابة كعممية 

قبػؿ الكتابػة ، مرحمػة كتابػة المسػكدة ، المراجعػة ، ثػـ النشػر كالمبادلػة ، : مرحمة ما 
بعػػػدم لميػػػارات القػػػراءة الناقػػػدة )   -كاشػػػتممت أدكات الدراسػػػة عمػػػى : اختبػػػار قبمػػػي 

بعػػدم لميػػارات الكتابػػة ، كشػػممت عينػػة البحػػث   -إعػػداد الباحثػػة ( . اختبػػار قبمػػي 
 –لمغػػة اإلنجميزيػػة فػػي كميػػة البنػػات ( طالبػػة مػػف طالبػػات السػػنة الرابعػػة بقسػػـ أَ)
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( طالبة لكػؿ مػف المجمكعػة التجريبيػة َّجامعة عيف شمس كتـ تقسيـ العينة إلى )
كالمجمكعة الضابطة ، كقػد أظيػرت نتػائج الدراسػة مػا يمػي : أف البرنػامج ذك فعاليػة 
حيػػث حققػػت المجمكعػػة التجريبيػػة نتػػائج متقدمػػة عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة فػػي كػػؿ 

 ت القراءة الناقدة كميارات الكتابة.مف ميارا
( دراسػػة بعنػػكاف " احتياجػػات 2002) Angv – Vifansiدراسػػة انجػػؼ كفيفانسػػي  -

الكتابػػة األكاديميػػة : دراسػػة استكشػػافية الحتياجػػات الكتابػػة لطػػالب المغػػة اإلنجميزيػػة 
كمغػػػػة ثانيػػػػػة "  ىػػػػػدفت الدراسػػػػػة إلػػػػػى تحديػػػػد احتياجػػػػػات الكتابػػػػػة األكاديميػػػػػة بالمغػػػػػة 

( ِٓنجميزية لدارسييا كمغة أجنبية ثانية ، كاسػتخدمت الدراسػة عينػة مككنػة مػف )اإل
دارس لمغػػة اإلنجميزيػػػة فػػػي فصػػػكؿ تنميػػػة ميػػػارات كتابػػػة المغػػػة اإلنجميزيػػػة مػػػف عػػػدة 
كميات مختمفة بالكاليات المتحدة األمريكية ، كتكصمت الدراسة إلػى كجػكد صػعكبات 

غػػػػة أجنبيػػػػة ثانيػػػػة لمكصػػػػكؿ إلػػػػى األىػػػػداؼ فػػػػي كتابػػػػة المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة لدارسػػػػييا كم
 التعميمية المتكقعة داخؿ الصفكؼ الدراسية.

( دراسػػػة بعنػػػكاف " أثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي إرشػػػادم ََِِدراسػػػة محمػػػد محمػػػد كامػػػؿ ) -
لتخفيػػػؼ العسػػػر القرائػػػي فػػػي المغػػػة اإلنجميزيػػػة عمػػػى كػػػؿ مػػػف مفيػػػـك الػػػذات كفاعميػػػة 

ب المرحمػػة اإلعداديػػة لغػػات "ىػػدفت الػػذات كبعػػض الميػػارات  االجتماعيػػة لػػدل طػػال
الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي إرشػادم لتخفيػؼ العسػر القرائػي 
فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة عمػػى كػػؿ مػػف مفيػػـك الػػذات كفاعميػػة الػػذات كبعػػض الميػػارات  
االجتماعية لدل طالب المرحمة اإلعدادية لغات، تـ تطبيؽ الدراسػة عمػى عينػة مػف 

( ُْ-ُّ( تمميذان كتمميذة ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف )َْالمرحمة عددىـ ) تالميذ
سػػنة كتػػـ اختيػػارىـ مػػف مدرسػػة الشػػييد مصػػطفى سػػمير بػػدكل لمغػػات التابعػػة إلدارة 

مديريػة التربيػة كالتعمػيـ بمحافظػة كفػر الشػيخ بمتكسػط  -شرؽ كفر الشػيخ التعميميػة 
خيص صػعكبات الػتعمـ فػي المغػة سنة، كاستخدمت الدراسة اختبار تش ّ.ُّعمرل 

اإلنجميزيػػػة ، مقيػػػاس فاعميػػػة الػػػذات ، اسػػػتمارة المسػػػتكل االجتمػػػاعي كاالقتصػػػادم ، 
اختبػػار المصػػفكفات المتتابعػػة الممكنػػة "رافػػف"، مقيػػاس مفيػػـك الػػذات )كلػػيـ فيػػنس(، 

 مقياس الميارات االجتماعية ، البرنامج التدريبي. 
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 منيج البحث :
التجريبي نظران لمالءمتو لمتغيرات البحث كذلؾ باستخداـ استخدـ الباحث المنيج 

 التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية 
 
 
 

 اختيار أفراد البحث: 
( درجة كتـ اعتبار الطالب َْدرجة االختبار التحصيمي في المغة اإلنجميزية ىي ) -

ات في تعمـ ( درجة مف الطالب الذيف لدييـ صعكبَِالحاصؿ عمى أقؿ مف )
 المغة اإلنجميزية. 

 ( سنة. ُّتراكحت أعمارىـ الزمنية بمتكسط عمرم ) -
ينتمي أفراد عينة البحث إلى مستكل اقتصادم اجتماعي متكسط حيث إنيـ ينتمكف  -

 إلى بنية متقاربة في تمؾ المستكيات. 
ان ( طالبََِتككنت أفراد الدارسة األكلية االستطالعية التي استعاف بيا الباحث )

مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادم كبعد اجراء االختبار التحصيمي في مادة المغة 
( طالب ََُاإلنجميزية كالمككف مف ميارات المغة اإلنجميزية األربع تـ اختيار )

( َْ( درجة حيث كانت الدرجة النيائية مف )َِممف حصؿ عمى أقؿ مف )
 درجة. 

ف طػػػػػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػػث بتحديػػػػػػػػػػػػد العينػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػتطالعية مػػػػػػػػػػػػ -ُ
الثػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف مدرسػػػػػػػػػة أبػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػديؽ الدامجػػػػػػػػػة لمتعمػػػػػػػػػيـ األساسػػػػػػػػػي 

 ( طالب. ََِحيث تككنت العينة مف )
ثػػػػػػػػـ قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث بتطبيػػػػػػػػؽ االختبػػػػػػػػار التحصػػػػػػػػيمي فػػػػػػػػي المغػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػة  -ِ

 لتحديد عينة صعكبات التعمـ في المغة اإلنجميزية.
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيح االختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار التحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي كتحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذكم  -ّ

ت الػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػة ، الطالػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػذم حصػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػعكبا
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( طالػػػػػػػػػب ممػػػػػػػػػا ََُ( درجػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػتـ تحديػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدد )َِعمػػػػػػػػػى أقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف )
 لدييـ صعكبات تعمـ المغة اإلنجميزية. 

 أدكات البحث :
 استمارة جمع البيانات األكلية )اعداد الباحث (: .ُ
  ىدؼ االستمارة: الحصكؿ عمي بيانات دقيقة عف الطالب ذكم صعكبات

 لتعمـ .ا
  كصػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػتمارة: تػػػػػػػػػـ جمػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ ممفػػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػػة

التػػػػػػػػػػػػابع ليػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػالب ككػػػػػػػػػػػػذلؾ أكليػػػػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػػػػكر لمطػػػػػػػػػػػػالب كتضػػػػػػػػػػػػمنت 
االسػػػػػػػػػػػػتمارة مجمكعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػػػػية لمطػػػػػػػػػػػػالب كأسػػػػػػػػػػػػرىـ ) 
االسػػػػػػػػػػػػػػـ ، تػػػػػػػػػػػػػػاريخ المػػػػػػػػػػػػػػيالد ، محػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلقامػػػػػػػػػػػػػػة ، اسػػػػػػػػػػػػػػـ األب كمؤىمػػػػػػػػػػػػػػو 

د األسػػػػػػػػػػػػػػػرة ، التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػي ، ككظيفتػػػػػػػػػػػػػػػو الحاليػػػػػػػػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػػػػػػرا
 المرضي ألم مف أفراد األسرة إف كجد( .

اختبػػػػػػػػػػػػار تحصػػػػػػػػػػػػيمي لمتعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػتعمـ  .ِ
درجػػػػػػػػػػػػة ) مػػػػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػػػػداد  َْفػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػة الدرجػػػػػػػػػػػػة النيائيػػػػػػػػػػػػة 

 إدارة العريش التعميمية (:  -مكجيي المغة اإلنجميزية 
 الػػػػػػػػػػػػتعمـ  أىميػػػػػػػػػػػػة االختبػػػػػػػػػػػػار : التعػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػالب ذكل صػػػػػػػػػػػػعكبات

 في المغة االنجميزية .
 البرنامج القائـ عمى إدارة الذات:

 :تعريؼ البرنامج 
يمكػػػػػػػػػف تعريػػػػػػػػػؼ البرنػػػػػػػػػامج اجرائيػػػػػػػػػان بأنػػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػػة مخططػػػػػػػػػة أك منظمػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػتغرؽ 
عػػػػػػػػدد معػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف الجمسػػػػػػػػات يتكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الميػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػي تيػػػػػػػػدؼ 
إلػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػض ميػػػػػػػػػػارات التحصػػػػػػػػػػيؿ كتشػػػػػػػػػػجع الطػػػػػػػػػػالب عمػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداميا 

خػػػػػػػػػػػػالؿ األنشػػػػػػػػػػػػطة إلػػػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػػػب التقنيػػػػػػػػػػػػات كاالسػػػػػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػف 
 –التعزيػػػػػػػػػػػز  -اسػػػػػػػػػػػتخداميا كاالعتمػػػػػػػػػػػاد عمييػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي البرنػػػػػػػػػػػامج مثػػػػػػػػػػػؿ )النمذجػػػػػػػػػػػة 

 المناقشة(.  –ترتيب كتنظيـ األفكار 
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  :أىمية البرنامج 
طػػػػػػػػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػة يتػػػػػػػػػػػػػػأثركف بتمػػػػػػػػػػػػػػؾ 

يػػػػػػػػػػػػػػػة التكاصػػػػػػػػػػػػػػػؿ أك االتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػعكبات ممػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػػػػػػى اتمػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمم
(communication كمػػػػػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػأتي بأىميػػػػػػػػػػػػػػة البرنػػػػػػػػػػػػػػامج الحػػػػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػػػػي )

إلقػػػػػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػػػػػكء عمػػػػػػػػػػػػى أىميػػػػػػػػػػػػة تنميػػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػارات التحصػػػػػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػػػتعانة 
 –ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػب كتنظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ األفكػػػػػػػػػػػػػػػػار -التعزيػػػػػػػػػػػػػػػػز  –بػػػػػػػػػػػػػػػبعض التقنيػػػػػػػػػػػػػػػػات )النمذجػػػػػػػػػػػػػػػػة 

المناقشػػػػػػػػػػػػة( ممػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػػػة التحصػػػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػة 
 معالجة صعكبات التعمـ في المغة اإلنجميزية.  كبالتالي

  :ىدؼ البرنامج 
تنميػػػػػػػػػػػػػػة التحصػػػػػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػػػػػػاني   -

اإلعػػػػػػػػػػػدادم مػػػػػػػػػػػف ذكم صػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػتعمـ، مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ تعرضػػػػػػػػػػػيـ لبرنػػػػػػػػػػػامج 
 قائـ عمى استخداـ إدارة الذات. 

 لتعمـ. التعرؼ عمى أىمية القراءة في المرحمة اإلعدادية لذكم صعكبات ا -
 التعرؼ عمى دكر استراتيجية إدارة الذات لذكم صعكبات التعمـ.  -

  : مككنات البرنامج 
قطػع فيػـ قرائػي حيػث تػـ  ُْ( جمسػة بمػا يػكازل عػدد ُْتككف البرنامج مف عػدد )    

 تناكؿ فنيات إدارة الذات في تنفيذ إجراءات كؿ جمسة في الجدكؿ:
 :الكسائؿ التعميمية لمبرنامج 

 . CD/الصكر / البطاقات / يكتيكب /الكاسيت  
  :اجراءات إعداد البرنامج 

أكالن: المصػػػػػػػػػػادر التػػػػػػػػػػي اعتمػػػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػػػا الباحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي اعػػػػػػػػػػداد تفاصػػػػػػػػػػيؿ جمسػػػػػػػػػػات 
  -البرنامج:
اإلطػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػػػرم لمدراسػػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػػتطاع الباحػػػػػػػػػػػث االطػػػػػػػػػػػالع عميػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف  -ُ

الكتػػػػػػػػػػػػػب كالمراجػػػػػػػػػػػػػع كالمكسػػػػػػػػػػػػػكعات العربيػػػػػػػػػػػػػة كاألجنبيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي تناكلػػػػػػػػػػػػػت 
 بات التعمـ المغة اإلنجميزية. إدارة الذات كصعك 
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  :مراحؿ خطكات تنفيذ البرنامج 
  المرحمػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػى )اإلعػػػػػػػػػداد( : قػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػث بعقػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػدة لقػػػػػػػػػاءات مػػػػػػػػػع

 –كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػو دكر يسػػػػػػػػاىـ بػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػاح البرنػػػػػػػػػامج )إدارة المدرسػػػػػػػػػة 
 معمـ المغة اإلنجميزية(.  –طالب الصؼ الثاني اإلعدادم 

 ( ُْغرؽ تنفيػػػػػػػػػػػػذ البرنػػػػػػػػػػػػامج عػػػػػػػػػػػػدد )المرحمػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػة )التنفيػػػػػػػػػػػػذ( : اسػػػػػػػػػػػػت
 ( دقيقة.ْٓجمسة زمف كؿ جمسة )

  :المرحمة الثالثة)التقييـ( : تـ تقييـ البرنامج مف خالؿ عدة مراحؿ 
التقيػػػػػػػػػػػػػػػيـ القبمػػػػػػػػػػػػػػػي: عػػػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػػػرؽ عػػػػػػػػػػػػػػػرض البرنػػػػػػػػػػػػػػػامج عمػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػادة  - أ

 المحكميف مع إضافة التعديالت الالزمة عمى الجمسات. 
يػػػػػػػػػؽ جمسػػػػػػػػػات البرنػػػػػػػػػامج التقيػػػػػػػػػيـ المرحمػػػػػػػػػي: كيػػػػػػػػػتـ ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ تطب - ب

بحيػػػػػػػػػث ال يػػػػػػػػػتـ االنتقػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػاط الػػػػػػػػػى آخػػػػػػػػػر إال بعػػػػػػػػػد التأكػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف 
اتقػػػػػػػػػػاف الطػػػػػػػػػػالب لمنشػػػػػػػػػػاط السػػػػػػػػػػابؽ كتزكيػػػػػػػػػػدىـ بالتغذيػػػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػد 

.  المزـك
التقيػػػػػػػػػػيـ البعػػػػػػػػػػدم: بعػػػػػػػػػػد االنتيػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف أنشػػػػػػػػػػطة البرنػػػػػػػػػػامج يػػػػػػػػػػتـ تطبيػػػػػػػػػػؽ  -ج   

 اختبار تحصيمي عمى عينة البحث مف طالب المرحمة اإلعدادية 
 إجراءات البحث:

 اتبع الباحث الخطكات التالية في إنجاز ىذه البحث: 
جمػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػادة الخاصػػػػػػػػػػػة باإلطػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػػػرم كالدراسػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػابقة ثػػػػػػػػػػػـ  -

 استخالص أكجو اإلفادة منو. 
 تطبيؽ االختبار التحصيمي في مادة المغة اإلنجميزية. -
 إعداد تفاصيؿ البرنامج المستخدمة في البحث.  -
مػػػػػػػػػػػف ذكم صػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػتعمـ لمغػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػة  انتقػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػث -

كالػػػػػػػػػػػػذم تػػػػػػػػػػػػـ بنػػػػػػػػػػػػاؤه بنػػػػػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػػػػػى درجػػػػػػػػػػػػات الطػػػػػػػػػػػػالب فػػػػػػػػػػػػي االختبػػػػػػػػػػػػػار 
 التحصيمي في مادة المغة اإلنجميزية.

 تـ تقسيـ العينة النيائية إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة .   -
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م قػػػػػاـ الباحػػػػػث بالمجانسػػػػػة بيػػػػػنيـ فػػػػػي الفػػػػػرؽ الزمنػػػػػى كالمسػػػػػتكل االقتصػػػػػاد  -
 كاالجتماعي. 

اجػػػػػػػػػػػػػػػػراء القيػػػػػػػػػػػػػػػػاس القبمػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى مجمػػػػػػػػػػػػػػػػكعتي البحػػػػػػػػػػػػػػػػث )التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػة  -
 كالضابطة( مف خالؿ تطبيؽ االختبار التحصيمي .

 تطبيؽ جمسات البرنامج عمى طالب المجمكعة التجريبية فقط . -
 اجراء القياس البعدم عمى مجمكعتي البحث ) التجريبية كالضابطة ( -

  -نتائج البحث :
 -لنتائج االتية :تكصؿ البحث الى ا

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعة التجريبية في  -1
القياسيف القبمي كالبعدم عمى درجات االختبار التحصيمي في مادة المغة 

 اإلنجميزية " .
تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية  -8

درجات االختبار التحصيمي في مادة المغة  كالضابطة في القياس البعدم عمى
 االنجميزية " .

 أكالن عرض كمناقشة نتائج الفرض األكؿ :
كالػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػو " تكجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف 
متكسػػػػػػػطات المجمكعػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القياسػػػػػػػػيف القبمػػػػػػػػي كالبعػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػات 

 االختبار التحصيمي في مادة المغة اإلنجميزية ." .
 
 
 
 
 
 

 ( ُجدكؿ ) 
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داللة الفركؽ كنسب التحسف بيف متكسطي القياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة 
 التجريبية عمى درجات االختبار التحصيمي في مادة المغة اإلنجميزية

 َْف = 

مستكيات  ـ
 الفيـ

متكسط  القياس البعدم القياس القبمي
 الفركؽ

االنحراؼ 
عف 
 الفركؽ

 قيمة ت
نسب 

 ع ـ ع ـ التحسف %
االختبار 
 التحصيمي 

ُِ.ٓ
َ 

ُ.ْ
ُ 

ّٔ.ْ
َ 

َ.ٗٓ
ٕ 

ُْ.
ٗ 

َ.ْٓ
ٖ 

ْْ.ْ
ٓ 

َْ.ٖٓ
% 

 َِ.ِ( =  َٓ.َمستكم الداللة عند مستكم معنكية ) 
( أف قيمػػػػػػػػػػة ) ت ( لممجمكعػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتكم ُيتضػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػدكؿ )

 ( . ْٓ.َْاالختبار كانت ) 
 ثانيان : عرض كمناقشة نتائج الفرض الثاني :

ذم يػػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػػى " تكجػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػو إحصػػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػػيف متكسػػػػػػػػػػطات كالػػػػػػػػػػ
درجػػػػػػػػػػػػات المجمػػػػػػػػػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػػػػابطة فػػػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػػػػاس البعػػػػػػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػػػػػػى 

 درجات االختبار التحصيمي في مادة المغة االنجميزية " .
 ( ِجدكؿ ) 

داللة الفركؽ كنسب التحسف بيف متكسطي القياسيف البعدييف لممجمكعة الضابطة 
 لتجريبية في مستكم االختبار التحصيمي في المغة اإلنجميزية كالمجمكعة ا

 َْف = 

 مستكيات الفيـ ـ
متكسط  المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة

 الفركؽ

االنحراؼ 
عف 
 الفركؽ

 قيمة ت
نسب 
التحسف 
 ع ـ ع ـ %

 %ٖٖ.ُٔ ّّ.ُِ ِٓ.ُ ُٓ.ٔ ٕٓٗ.َ َْ.ّٔ َٖٖ.َ ِٓ.َّ االختبار التحصيمي

 َِ.ِ( =  َٓ.َالداللة عند مستكم معنكية ) مستكم 
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( أف قيمػػػػة ) ت ( لممجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي مسػػػػتكم االختبػػػػار ِيتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )
 (  ّّ.ُِالتحصيمي ) 

 تكصيات البحث :
 في ضكء ما انتيت إليو نتائج البحث الحالية يكصي الباحث بما يمي :

لمختمفػػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػػجيع معممػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػة بالمراحػػػػػػػػػػػػػؿ التعميميػػػػػػػػػػػػػة ا .ُ
عمػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػتعماؿ االسػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات الحديثػػػػػػػػػػػػػة كالبػػػػػػػػػػػػػرامج القائمػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػى 
إدارة الػػػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػدريس كالتػػػػػػػػػػػػػػي تمكػػػػػػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػػػػػػالب مػػػػػػػػػػػػػػف تنميػػػػػػػػػػػػػػة 
التحصػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػدم الطػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذكم 

 صعكبات التعمـ .
إجػػػػػػػػػػراء دكرات تدريبيػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػدريب المدرسػػػػػػػػػػػيف كالمدرسػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػػػػؽ  .ِ

رة الػػػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػػػػرامج القائمػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػى إدا
 اإلنجميزية .

ضػػػػػػػػػػػركرة إشػػػػػػػػػػػراؾ األسػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػػتخداـ البػػػػػػػػػػػرامج القائمػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى إدارة  .ّ
 الذات مع أبنائيـ مف ذكم صعكبات التعمـ .

اسػػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػػػامج فػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة ميػػػػػػػػارات لغكيػػػػػػػة اخػػػػػػػػرل فػػػػػػػػي مػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػة  .ْ
االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 االعدادية .
 البحكث المقترحة :

فاعميػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتخداـ نشػػػػػػػػػػػاطات ادارة الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػػػيـ ميػػػػػػػػػػػارات المغػػػػػػػػػػػة  .ُ
 اإلنجميزية المختمفة في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ .

تصػػػػػػػػػػكر مقتػػػػػػػػػػرح لألنشػػػػػػػػػػطة ، ليصػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػف النشػػػػػػػػػػاطات المعتمػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف  .ِ
ادارة النشػػػػػػػػػػػاط الطالبػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػكزارة التربيػػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ المراحػػػػػػػػػػػؿ 

 بالتعميـ االعدادم .
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اسػػػػػػػػػػػػتخداـ إدارة الػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػػة مختمػػػػػػػػػػػػؼ أشػػػػػػػػػػػػكاؿ التفكيػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػدم  .ّ
 طالب دارسي المغة اإلنجميزية بمختمؼ المراحؿ التعميمية .

 جع :قائمة المرا
( : االحتياجػػػػػػػػات المينيػػػػػػػػة ألعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة ََِٓإيمػػػػػػػػاف حميػػػػػػػػد كصػػػػػػػػالح حميػػػػػػػػد )

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس بكميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحدثات 
الشػػػػػػػػػػػػػاممة ، التكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػكء معػػػػػػػػػػػػػايير الجػػػػػػػػػػػػػكدة 
( ، العػػػػػػػػػػػػػدد ُُدراسػػػػػػػػػػػػػات تربكيػػػػػػػػػػػػػة كاجتماعيػػػػػػػػػػػػػة ، المجمػػػػػػػػػػػػػد )

 ( ، جامعة حمكاف .ِ)
أثػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػتخداـ المغػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػة ككسػػػػػػػػػيمة ( : ََِٔمصػػػػػػػػػباح الحػػػػػػػػػاج عيسػػػػػػػػػى )

اتصػػػػػػػػػاؿ تعميميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػـ تقنيػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة 
عجمػػػػػػػػػاف لمعمػػػػػػػػػـك كالتكنكلكجيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػر الطمبػػػػػػػػػة 

،  مػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػػػػؽكأعضػػػػػػػػػػػاء الييئػػػػػػػػػػػة التدريسػػػػػػػػػػػية ، مج
 العدد الثاني ، جامعة دمشؽ . –( ِِالمجمد )

،  سػػػػػػػػػيككلكجية القػػػػػػػػػراءة( : ُٖٗٗعبػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػادم عبػػػػػػػػػده كفػػػػػػػػػاركؽ السػػػػػػػػػيد عثمػػػػػػػػػاف )
 دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة .

أثػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػراءة الصػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػـ ( : َُُِمحمػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػعالف )
انكم ، مجمػػػػػػػػػػػة القرائػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػدم طػػػػػػػػػػػالب الصػػػػػػػػػػػؼ األكؿ الثػػػػػػػػػػػ

 ( .ُُٔ، العدد ) القراءة كالمعرفة
:  أثػػػػػػػر برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريبي إرشػػػػػػػادم لتخفيػػػػػػػؼ ( ََِِمحمػػػػػػػد محمػػػػػػػد كامػػػػػػػؿ محمػػػػػػػد )

العسػػػػػػػػػر القرائػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف 
مفيػػػػػػػػػػػػػػـك الػػػػػػػػػػػػػػذات كفاعميػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػذات كبعػػػػػػػػػػػػػػض الميػػػػػػػػػػػػػػارات 
،  االجتماعيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدل طػػػػػػػػػػالب المرحمػػػػػػػػػػة اإلعداديػػػػػػػػػػة لغػػػػػػػػػػات

شػػػػػػػػػػػػكرة، قسػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػنفس رسػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػػر من
اإلرشػػػػػػػػػػػػػادم، كميػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػات العميػػػػػػػػػػػػػا لمتربيػػػػػػػػػػػػػة، جامعػػػػػػػػػػػػػة 

 القاىرة.
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، مكتبػػػػػػػػة االنجمػػػػػػػػػك المصػػػػػػػػػرية، صػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػتعمـ( : ُٕٗٗسػػػػػػػػيد احمػػػػػػػػػد عثمػػػػػػػػاف )
 القاىرة .

الميػػػػػػػارات الضػػػػػػػركرية لمعممػػػػػػػي (: ََِِعبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز بػػػػػػػف محمػػػػػػػد العبػػػػػػػد الجبػػػػػػػار)
األطفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذكل صػػػػػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ: أىميتيػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػدل 

، مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػعكد، كيـ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػاامػػػػػػػػػػػػػػػػػتال
، العمػػػػػػػػػػػػػػػـك التربكيػػػػػػػػػػػػػػػة كالدراسػػػػػػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػػػػػػالمية ُْالمجمػػػػػػػػػػػػػػػد

 ( ، الرياض: المممكة العربية السعكدية.ُ)
،  سػػػػػػػػػػػيككلكجية الفئػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػػػػكقيف(: َََِزينػػػػػػػػػػػب محمػػػػػػػػػػػكد شػػػػػػػػػػػقير )

 القاىرة، مكتبة النيضة المصرية.
يؿ تالميػػػػػػػػػػػذ أسػػػػػػػػػػػباب تػػػػػػػػػػػدنى مسػػػػػػػػػػػتكل تحصػػػػػػػػػػػ( : ََِٕراشػػػػػػػػػػػد زنػػػػػػػػػػػاف الزىيػػػػػػػػػػػرل )

المرحمػػػػػػػػػػػة المتكسػػػػػػػػػػػطة فػػػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف 
كجيػػػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػػػر األكػػػػػػػػػػػػاديمييف كالمعممػػػػػػػػػػػػيف كالمشػػػػػػػػػػػػرفيف فػػػػػػػػػػػػي 
،  مكػػػػػػػػػػػػػة كالطػػػػػػػػػػػػػائؼ ، رسػػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػكرة

 كمية التربية ، جامعة أـ القرل .
، مكتبػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػد ،  كسػػػػػػػػػائؿ تكنكلكجيػػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػػيـ( : ََُِأحمػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػالـ )

 الرياض .
معجػػػػػػػـ عمػػػػػػـ الػػػػػػػنفس ( : ُٓٗٗحميػػػػػػد جػػػػػػػابر كعػػػػػػالء الػػػػػػػديف كفػػػػػػافى )جػػػػػػابر عبػػػػػػػد ال

، الجػػػػػػػػػػػػػػػػػزء السػػػػػػػػػػػػػػػػػابع ، دار النيضػػػػػػػػػػػػػػػػػة  كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػب النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 العربية ، القاىرة .

( ََِِعكاطػػػػػػػػؼ إبػػػػػػػػراىيـ أحمػػػػػػػػد شػػػػػػػػككت،  نشػػػػػػػػكة عبػػػػػػػػدالمنعـ عبػػػػػػػػداهلل البصػػػػػػػػير )
العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف إدارة الػػػػػػػػػذات كجػػػػػػػػػكدة الحيػػػػػػػػػاة لػػػػػػػػػدل عينػػػػػػػػػة : 

اديميػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػػػػتعمـ األك
مرحمػػػػػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػػػػػيـ األساسػػػػػػػػػػػػػي ، مجمػػػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػي 

، كميػػػػػػػػػػػػػة البنػػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػػػ داب كالعمػػػػػػػػػػػػػـك كالتربيػػػػػػػػػػػػػة ،  التربيػػػػػػػػػػػػػة
 جامعة عيف شمس .



 
 

هُخ ثسنبيج لبئى ػهً إدازح انراد يف تنًُخ انتذصُم يف يبدح انهغخ االجنهُصَخ ندي انطالة ذوٌ صؼىثبد انتؼهى ثبدلسدهخ فبػ
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صػػعكبات تعمػػـ المغػػة اإلنجميزيػػة التػػي تكاجػػو تخصػػص ( : ََُِريػػـ عطػػا اهلل عمػػي )
، رسػالة المغة اإلنجميزية فػي جامعػة آؿ البيػت مػف كجيػة نظػرىـ

 عة آؿ البيت .ماجستير ، جام
برنػػػػػػػػػػػامج مقتػػػػػػػػػػػرح لتنميػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػارتي القػػػػػػػػػػػراءة ( : ََِِأميػػػػػػػػػػػرة األميػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػاطر )

كالكتابػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدم الطالبػػػػػػػػػػات بقسػػػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
ضػػػػػػػػػػكء مػػػػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػػػػتعمـ القػػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػػى المحتػػػػػػػػػػكم ،  رسػػػػػػػػػػالة 

، كميػػػػػػػػػػػػػة البنػػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػػػ داب كالعمػػػػػػػػػػػػػـك كالتربيػػػػػػػػػػػػػة ،  دكتػػػػػػػػػػػػػكراه
 جامعة عيف شمس .
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 زؤَتنب
أن وكىن دوسَت ػهمُت متمُضة متخصصت فٍ وشش 
انمماالث وانبحىث انتشبىَت وانىفسُت. وسؼً إنً انتمُض 
فٍ وشش انفكش انتشبىٌ انمتجذد وانمؼاصش، واإلوتاج 
انؼهمٍ رٌ انجىدة انؼانُت نهباحثُه فٍ مجانٍ: انتشبُت 

اث، وَحمك وػهم انىفس، بما َؼكس متابؼت انمستجذ
 انتىاصم بُه انىظشَت وانتطبُك.

 زظبنتنب
وشش وتأصُم انثمافت انؼهمُت بُه انمتخصصُه فٍ انمؼاهذ 
وانمؤسساث انؼهمُت انمىاظشة وانمختصُه مه انتشبىَُه 
فٍ انمُذان انتشبىٌ مه انمؼهمُه وانمُاداث انتشبىَت 
وانباحثُه، واالستماء بمستىي األداء فٍ مجال انتذسَس 

ج انؼهمٍ مه خالل وشش األبحاث انمبتكشة وػشض وانبح
انخبشاث اإلبذاػُت راث انصهت بهزا انمجال، وإَجاد لىىاث 
نهتىاصم وانتفاػم بُه أهم انتخصصاث انمختهفت فٍ 
انمُذان انتشبىٌ ػهً انمستىي انمحهٍ، وانؼشبٍ، 
وانذونٍ، مغ تأكُذ انتىىع واالوفتاح واالوضباط انمىهجٍ، 

هاث انؼهمُت وانفكشَت انحذَثت فٍ انمجال ومتابؼت االتجا
انتشبىٌ وومهها نألوساط انتشبىَت فٍ مستىَاتها انمختهفت 

 بغشض انمساهمت فٍ صىاػت انمؼشفت.

 ظُبظتنب
إتاحت فشص نهىشش وانتذاول ػهً انمستىَاث انمحهُت، 
واإللهُمُت، وانمىمُت، ورنك نإلوتاج انؼهمٍ نهباحثُه ػهً 

اتهم، ونهتجاسب انىاجحت اختالف دسجاتهم وتخصص
نهمماسسُه فٍ انمُذان انتشبىٌ.وانؼمم ػهً تىىَغ اإلوتاج 
انمىشىس نُجمغ بُه انفكش وانتىظُش، وانتجاسب انفؼهُت 
وانمماسساث األدائُت.واتخار اإلجشاءاث انالصمت، وانتىاصم مغ 
انجهاث انمؼىُت نىمم انمىشىس مه األوساق إنً مُذان 

ىح وانمصذالُت وانتىاصم انذائم انحشص ػهً انىضو.انؼمم
 مغ انباحثُه وانمؤسساث وانمُذان انتشبىٌ.

 



 


