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رلهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االعـــــــــــــــــــــــــُ َ

اٌذسعخ 

 ٚاٌزخظض
 اٌظفخ

 ِحّذ سعت فؼً هللا. د.أ :سئ١ظ ١٘ئخ اٌزحش٠ش

 اذلٛئخ اإلداسٚخ نهزسشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

 مىد علي  العُذأ.د. مح 2

أظخار. سئِغ 

كعم علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

  فخحُت على حمُذد.  3

معاعذ أظخار 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

ج حعينإبشاهُم د.  4   فٍش
أظخار معاعذ 

مىاهج  –)مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ 

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

 أ.د. صالح محمذ صالح 5
أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

شم  د.مأ. 7  أخمذ عفذ كَش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 اذلٛئخ انفُٛخ ) انفشٚك انزُفٛز٘( نهزسشٚش

9 
حمذ سحب فضل أ.د. م

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 الخذَسغوطشق 

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

 –معاعذ (

 الصخت الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

 د. هاوس ي عمش حعفش  13

مذسط ) أظخار 

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  جصاٌ الامعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 والعالكاث الخاسحُت 

 الشاعش محمذ أ. أظماء 14

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

 أحمذ مععذ الععاٌ . أ 15
 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش  إداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

 ٍبيمحمذ عش  . أ 16
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش

  أععبء ْٛئخ انزسشٚش يٍ اخلبسج

ا محمذ هُبت  17  أ.د  صهٍش
أظخار أصٌى 

 التربُت 

حامعت طُبت باإلاذًىت اإلاىىسة 

 بالععىدًت 

18 
أ.د عبذ الشاصق مخخاس 

 محمىد 

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

 معت أظُىط حا –ولُت التربُت 

19 
أ.د ماٌعت فاضل أبى 

 معلم أحمذ 
 

م  اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

 التربىي 
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ خبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اذلٛئخ االعزشبسٚخ  

 ِىبْ اٌؼًّ ٚأُ٘ اٌّٙبَ األوبد١ّ٠خ ٚاإلداس٠خ اٌزخظض االعــــــــــــــــــُ َ

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 ضُف غىُم

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

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 
ام مصطفى أ.د  إم

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .ملىت العشبُت الععىدًتاإلا

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 –اإلالاسهت  ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت

اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث. مشاحع معخمذ 

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

ملشس  اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  –

ظاجزة جخص  اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ألا 

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

علُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم كطاع الخ

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  -" 

وألاظاجزة اإلاعاعذًً للمىاهج وطشق 
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اضُاث ت –َغالخذس  الٍش سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحاهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
ظعُذ عبذ هللا   أ.د

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌ سئِغ  –والبحىر 
ً
كائم " حالُا

 حامعت العَشش.

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 ماعُاثالاحخ

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

بُت بجامعت العمُذ ألاظبم ليلُت التر 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

عخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت ميعم الا 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 "
ً
 –وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERبشهامج جطىٍش ولُاث التربُت  ميعم

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت احمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

                                    الخاصت   

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

ة اإلاعاعذًً في اإلاىاهج وطشق ألاظاجز

 الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم .

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

َغ وطشق جذس 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 مصش 

لمين " هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمع

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىمبُىجش الخعلُمي  اإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

اع حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلط

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

 - دمشم

 ظىسٍا 

غ  ج حامعت الًبٌز كعم  غسئِ– أإلااهُا -خٍش

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسش سئِغ  – ACAاد الىفس ي ألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببعلمي والخعلُم العالي والبحث ال

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –اإلاىصىسة بجامعت 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

عت العلىم هائب زم سئِغ حام –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا. –حامعت هبراظيا   بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم البحىر والبُاهاث بهُئت جل ٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 
ً
  -"  ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبدهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

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 قبؿ األبحاث المقدمة تي  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

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

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

يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، كالتنسيؽ  .ْ
ممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، ، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد ل
 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 ِٓكالمبلحؽ عف )
 ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ الصفحات بمعرفة

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 

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

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

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

 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   .َُ
 يف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.عمى ممخص البحث في أم مف المغت

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 ت التحكيـقبؿ البدء في إجراءا 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

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

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 المستبلت مقابؿ رسـك تكمفة  –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.الطباعة ، كرسـك البريد في 

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

https://foej.journals.ekb.eg 
صي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ كبريده االلكتركني الشخ -

  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 يي   عتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.  ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
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 ( الثالثكفك  الثانيمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ

 بحكث العدد

ُ 

 انمٛى انرتثٕٚخ ادلزعًُخ يف ثعط رطجٛمبد االدة انشلًٙ نهطفم
 إعذاد 

 أ.د/منى دىيش القرشي
 أستاذ أصكؿ التربية اإلسالمية المشارؾ

 األ بنت حسيف بف عمي بف حريب /الباحثة

ِ 

اعزخذاو َظشٚخ انزكبء انُبخر يف رذسٚظ انفهغفخ نزًُٛخ يٓبساد انزفكري 
 األخاللٙ نذٖ طالة ادلشزهخ انثبَٕٚخ 

 إعذاد
 د/ أمؿ سعيد عابد محمد

 جامعة العريش  –كمية التربية  رس بقسـ المناىج كطرؽ تدريس المكاد الفمسفيةالمد

3 

هطبنجبد نزطٕٚش اخلرباد ادلٛذاَٛخ ن (TPACK) رٕظٛف إطبس منٕرج رٛجبن 
  يعهًبد االلزصبد ادلُضيل

 إعذاد 
 أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل

 جامعة العريش –كمية التربية    أستاذ المناىج كطرؽ التدريس
 إيماف محمد عبدالعاؿ لطفي د.

 أستاذ  مناىج كطرؽ تدريس االقتصاد المنزلي المساعد
 جامعة العريش –كمية االقتصاد المنزلي 
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ْ 

 دٔس يذساط انذيح يف َشش ثمبفخ انزًُٛخ ادلغزذايخ كًؤشش نزسمك ادلذاسط اخلعشاء
 إعذاد

 د. دنيا سميـ حسيف جريش 
 مدرس التربية الخاصة

 االسماعيمية، جامعة قناة السكيس كمية التربية ب

ٓ 

يف رًُٛخ يٓبساد انزفكري انجصش٘ ٔيزعخ رعهى  (SWOM)فبعهٛخ منٕرج عٕو 
 انشٚبظٛبد نذٖ راليٛز انصف انغبدط االثزذائٙ

 إعذاد
 د/ نبيؿ صالح المصيمحي جاد

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ المناىج كطرؽ تعميـ الرياضيات المساعد

ٔ 

ى عهٗ انزدٓٛض االَفعبيل يف حتغني يغزٕٖ انزفبعم فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئ
 االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب مبذاسط انذيح ثشًبل عُٛبء

 إعذاد 
 أ.د. عبد الحميد محمد عمي 

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 محمد إسماعيؿ البريدم د.

 جامعة العريش –كمية التربية استاذ عمـ النفس التربكم المتفرغ 
 الباحثة/ إسراء محمد محمد ىكيدم

ٕ 

فٛزٚخ ٔخفط فعبنٛخ ثشَبيح يعشفٗ عهٕكٗ نزسغني ثعط انٕظبئف انزُ
 ثعط انغهٕكٛبد انًُطٛخ نذٖ عُٛخ يٍ األطفبل رٔ٘ اظطشاة طٛف انزٕزذ

 إعذاد
 أ.د. السيد كامؿ الشربيني منصكر

 جامعة العريش –كمية التربية    أستاذ كرئيس قسـ الصحة النفسية
 محمد إسماعيؿ البريدل د.

 عريشجامعة ال –األستاذ المتفرغ بقسـ عمـ النفس التربكل كمية التربية 
 الباحثة/ شريف حسيف حمدم أدـ
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ٖ 

أثش اعزخذاو اعرتارٛدٛزٙ يب ٔساء ادلعشفخ فٗ رًُٛخ ثعط ادلٓبساد احلٛبرٛخ 
 نذٖ أطفبل انشٚبض  

 إعذاد 
 أ.د. نبيمة عبد الرؤكؼ شراب

 جامعة العريش –كمية التربية   أستاذ كرئيس قسـ عمـ النفس التربكم
 محمد إسماعيؿ البريدم د.

 جامعة العريش –كمية التربية  رغ استاذ عمـ النفس التربكم المتف
 الباحث/ صباح سممى ضحيكم مصبح

 جامعة العريش –كمية التربية  المعيدة بقسـ عمـ النفس التربكل

ٗ 

فبعهٛخ اعرتارٛدٛخ انزعهى انمبئى عهٗ ادلششٔع يف رًُٛخ يٓبساد انزفكري 
 انزٕنٛذ٘ يف انشٚبظٛبد نذٖ راليٛز ادلشزهخ اإلعذادٚخ

 إعذاد  
 مصطفي قرشـد. أحمد عفت 

 جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات المساعد 
 محمد عالـ محمد طمبو د.

 جامعة العريش –مدرس المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كمية التربية 
 الباحث/ محمد حمدم محمد عمي فكده

َُ 

فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ خلفط ثعط يُجئبد عهٕن انزًُش نذٖ عُٛخ يٍ 
 أطفبل انجذٔ يف يشزهخ يب لجم ادلذسعخ

 إعذاد 
 أ.د. السيد كامؿ الشربيني منصكر

 جامعة العريش –كمية التربية  أستاذ كرئيس قشـ الصحة النفسية 
 ضياء أبك عاصى فيصؿ د.

 جامعة العريش –مية التربية ك مدرس الصحة النفسية 
 الباحثة/ ىالة فؤاد سعيد

 جامعة العريش -كمية التربية  مدرس مساعػد بقسـ الصحة النفسية 
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ُُ 

خ نزًُٛخ إداسح انزاد نذٖ فبعهٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٙ انٕظبئف انزُفٛزٚ
ب
ً
 األطفبل ادلعبلني ثصشٚ

 إعذاد 
 أ.د. تياني محمد عثماف منيب

 جامعة عيف شمس –كمية التربية  أستاذ التربية الخاصة
 ربػػاب عػػادؿ عبد القادر د.

 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربة الخاصة
 الباحثة/ ىبو عبده عبد ربو إبراىيـ

 جامعة العريػش  -كمية التربيػة   قسـ التربية الخاصةمدرس مساعد ب

ُِ 

انزًُٛخ ادلُٓٛخ ادلجُٛخ عهٗ اجلذاساد دلذٚش٘ ادلذاسط انثبَٕٚخ انفُٛخ 
. رصٕس 0202انصُبعٛخ مبسبفظخ مشبل عُٛبء يف ظٕء يزطهجبد سؤٚخ يصش

 يمرتذ 
 إعذاد 

 أ.د/ كماؿ عبد الكىاب أحمد
 العريش جامعة -كمية التربية  أستاذ التربية المقارنة كاإلدارة التربكية

 د / أحمد إبراىيـ سممى أرناؤكط
 جامعة العريش-كاإلدارة التربكية كمية التربية  أستاذ مساعد كرئيس قسـ التربية المقارنة

 د / أمؿ محسكب زناتي
 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربية المقارنة كاإلدارة التربكية

 الباحث/ كائؿ محمكد حسيف حسكنة
 إدارة العريش التعميمية -د كتكييؼ اليكاءمعمـ خبير التبري
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ُّ 

فعبنٛخ ثشَبيح لبئى عهٗ لجعبد انزفكري انغذ يف رًُٛخ يٓبسح زم ادلشكالد 
 ٕثبد انزعهىنذٖ انزاليٛز رٔ٘ صع

 إعذاد 
 أ.د. تياني محمد عثماف منيب

 جامعة عيف شمس –كمية التربية  أستاذ التربية الخاصة 
 ربػػاب عػػادؿ عبد القادر د.

 جامعة العريش –كمية التربية  مدرس التربة الخاصة
 الباحثة/ كالء فكزم عمي النعيرم

 ة العريػشجامع  -كمية التربيػة  مدرس مساعد بقسـ التربية الخاصة

ُْ  

Using Dictogloss Strategy for Enhancing EFL Written 

Language Conventions among Freshmen Students at the 

Faculty of Education 

By 
Mahdi M. A. Ibrahim, Ph.D 

Lecturer of Curriculum & Instruction (TEFL) 

Faculty of Education – Arish University 

ُٓ 

A Debate Based Program for Developing Communicative 

Competence among EFL Student Teachers at Faculties of 

Education 
By 

Dr. Eman Mohammed Abd- Elhaq 

 Professor of Curriculum and English Instruction (TEFL), Dean of 

Faculty of Education, Benha University 

Dr. Ahmed El- Sayed El- Khodary 

 Lecturer of Curriculum and English Instruction (TEFL) Faculty of 

Education, Arish University 

Author/ Shaimaa Mahmoud Ahmed Fouad 

Assistant Lecturer of TEFL  

Faculty of Education, Arish University 
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ُٔ 

A Semantic Web Based Program for Developing Some of 

Teaching Performance of EFL Pre-service Teachers in the 

Light of the Requirements of Academic Accreditation 

By 
Dr. Eman Mohammed Abd- Elhaq 

 Professor of Curriculum and English Instruction (TEFL), Dean of 

Faculty of Education, Benha University  

Dr. Mahdi M. Abdallah 

 Lecturer of Curriculum and English Instruction (TEFL) Faculty of 

Education, Arish University 

Author/ Walaa M. S. Ibrahim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
2222  أكتوبر –و الثالثون   الثانيالعدد  –السنة العاشرة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   17 

 

 مذٚىر

 َٓبٚخ عبو يف يغريح اجملهخ ، ٔثذاٚخ عبو نهذساعخ اجلبيعٛخ 

                                                                                                           

ش  بللم: هُئت الخحٍش

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

 ( مف مجمتنا العممية ِّىذا ىك العدد ) 
 ىك العدد األخير مف العاـ ) العاشر ( لممجمة

تو ىيئة التحرير عمى نفسيا بأف يأتي ، كقد تحقؽ اليدؼ ، كالكعد الذم قطع 
 يككف العاـ العاشر ىي عاـ التجديد كالتطكير اليادؼ، كالكصكؿ إلى قمة التقييـ.

( ، كىي الدرجة  ٕمع إطبللة ىذا العدد الجديد ببمكغ المجمة لمنقطة )  –نحتفؿ 
س العظمى لتقييـ المجمة؛ بما يعني استيفاء المجمة لجميع المعايير التي حددىا المجم

 األعمى لمجامعات العتماد المجبلت العممية.
( لنصر أكتكبر العظيـ ... ىذا النصر  ْٗإننا نعيش ىذه األياـ الذكرل الػػػػػ ) 

الذم حققو جيشنا العظيـ ، كالذم أعاد بو الييبة لمصرنا الحبيبة، كالفرحة لشعبنا بعد 
 ـ.ُٕٔٗسنكات صعبة أعقبت نكسة العاـ 
ىمية األخذ باألسباب مف حيث حسف التخطيط، لقد أثبت نصر أكتكبر أ

كالتجييز المعنكم كالمادم ، ثـ التككؿ عمى ا، كالمباغتة بجرأة كشجاعة تحت شعار  
 ) ا أكبر ( ، كمف ثـ كاف النصر ، كعكدة الكرامة كاألرض.

إنيا ذكرل نعيشيا كؿ عاـ في أكتكبر ، نستميـ منيا في كؿ مناحي الحياة 
جاىزية ، كالتحمي بالقكة، كالسعي إلى الريادة ، كعدـ الرضى إال الحرص عمى ال

 باألفضؿ دائمان ، كعندىا سنحصؿ عمى األفضؿ بإذف ا.
اآلف : نقكؿ لشعبنا العظيـ ، كألسرة جامعتنا ككميتنا كؿ عاـ كمصرنا بخير ، 

 كجامعتنا في تقدـ كازدىار.
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ا أف يككف عاـ خير  بداية عاـ جامعي جديد : ندعك َِِِكيأتي أكتكبر 
كسعادة عمى جامعاتنا بعامة ، كجامعتنا بخاصة ، ككميتنا ) تربية العريش ( عمى كجو 

 الخصكص.
، العاـ الحادم عشر لممجمة بدءان  َِِّ -َِِِكفي العاـ الجامعي الجديد

مف يناير القادـ بإذف ا نتطمع الستكماؿ ما حالت ظركؼ خارجة عف اإلرادة دكف 
 لو ، كما ستسعى ىيئة التحرير الستكمالو بإذف ا يتحدد في : استكما

  إدراج المجمة ضمف منظكمة معامؿ التأثير العربي؛ فقد تقدمت ىيئة التحرير
بالممؼ الخاص بذلؾ ، كالمتضمف الكثائؽ كاألدلة المطمكبة ، كترل أف ىذا التقدـ 

 يمكف أف يككف خطكة عمى طريؽ الكصكؿ العتماد عالمي .
 احة فرصة لنشر أدكات بحثية مف مثؿ : القكائـ ، كاالختبارات ، كالمقاييس ، إت

كبطاقة المبلحظة ، كالكحدات التعميمية ، كأكراؽ عمؿ التبلميذ، كأدلة المعمميف ، 
 عمى تقارير البحكث. –خاصة االلكتركني منو  –بحيث ال يقتصر النشر 

ر بيف أيدم قرائيا عددان أكبر مف كمع نياية العاـ الحالي لممجمة تضع ىيئة التحري
 البحكث يفكؽ ما كاف يتـ نشره في كؿ عدد مف األعداد السابقة.

( متضمنا خمسة عشر بحثان عمميان في مجاالت التربية  ِّيأتي العدد الحالي ) العدد 
 المختمفة بالمغتيف : العربية كاإلنجميزية ، كذلؾ في المكضكعات التالية

 اؾ  تكظيؼ إطار نمكذج تيب(TPACK) . لتطكير الخبرات الميدانية 
 القيـ التربكية المتضمنة في بعض تطبيقات االدب الرقمي لمطفؿ 
  استخداـ نظرية الذكاء الناجح لتنمية ميارات التفكير األخبلقي 
  نمكذج سـك(SWOM) . كتنمية ميارات التفكير البصرم كمتعة التعمـ 
 امة كمؤشر لتحقؽ المدارس الخضراءمدارس الدمج، كنشر ثقافة التنمية المستد 
  التجييز االنفعالي، كتحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ المعاقيف

 فكريا. 
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  تحسيف الكظائؼ التنفيذية كخفض السمككيات النمطية لدل ذكم اضطراب طيؼ
 التكحد.

  استخداـ استراتيجيتي ما كراء المعرفة فى تنمية بعض الميارات الحياتية لدل
 أطفاؿ الرياض.  

  فاعمية استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشركع في تنمية ميارات التفكير التكليدم 
  خفض بعض منبئات سمكؾ التنمر لدل عينة مف أطفاؿ البدك في مرحمة ما قبؿ

 المدرسة.
 .الكظائؼ التنفيذية لتنمية إدارة الذات لدل األطفاؿ المعاقيف بصرينا 
 نية عمى الجدارات لمديرم المدارس الثانكية الفنية الصناعية. التنمية المينية المب 
  قبعات التفكير الست كتنمية ميارة حؿ المشكبلت لدل التبلميذ ذكم صعكبات

 التعمـ.
 Communicative Competence among EFL Student 

Teachers  

 Developing Some of Teaching Performance of EFL Pre-

service Teachers  

 Using Doctorless Strategy for Enhancing EFL Written 

Language Conventions  

نأمؿ أف يحظى ىذا العدد برضا القراء األعزاء ، كيجدكف فيو ما يفيدىـ ، كما يفتح 
 أماميـ المزيد مف مجاالت البحث التربكم.

 
 كاهلل المكفؽ

 ْٛئخ انزسشٚش
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 البحث السادس  

ى عهٗ انزدٓٛض فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئ
االَفعبيل يف حتغني يغزٕٖ انزفبعم 

االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب 
 مبذاسط انذيح ثشًبل عُٛبء

 إعذاد 
 أ.د. عجذ احلًٛذ زلًذ عهٙ 

 أعزبر انصسخ انُفغٛخ ادلزفشغ 
 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

زلًذ إمسبعٛم انربٚذ٘ د.  
 اعزبر عهى انُفظ انرتثٕ٘ ادلزفشغ 

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 انجبزثخ/ إعشاء زلًذ زلًذ ْٕٚذ٘
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فعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٗ انزدٓٛض االَفعبيل يف حتغني 
يغزٕٖ انزفبعم االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب مبذاسط 

 انذيح ثشًبل عُٛبء

 إعذاد 
 أ.د. عجذ احلًٛذ زلًذ عهٙ 

 نصسخ انُفغٛخ ادلزفشغ أعزبر ا
 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 زلًذ إمسبعٛم انربٚذ٘ د.
 اعزبر عهى انُفظ انرتثٕ٘ ادلزفشغ 

 خبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 انجبزثخ/ إعشاء زلًذ زلًذ ْٕٚذ٘
 

 مستخمص الدراسة بالمغة العربية
التجييز  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى

االنفعالي في تحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذكل االعاقة الفكرية 
( أطفاؿ معاقيف فكريان مف مدارس ٔبمدارس الدمج الشامؿ. كتككنت عينة الدراسة مف)

( كانحراؼ معيارم ُْ,ٗ(عاـ، بمتكسط عمرم )ُِ-ٖالدمج تراكحت أعمارىـ بيف)
( عمى مقياس ستانفكرد بينيو الصكرة ٕٓ-ٓٔ(، كنسبة الذكاء ما بيف )َٕ,َ)

الخامسة. كتككنت أدكات الدراسة مف مقياس التجييز االنفعالي تعريب كتقنيف الباحثة، 
( ، كبرنامج تدريبي قائـ عمى ََِٖكمقياس التفاعؿ االجتماعي إعداد عادؿ عبدا )

ية البرنامج التدريبي التجييز االنفعالي إعداد الباحثة ، كانتيت نتائج الدراسة إلى فعال
القائـ عمى التجييز االنفعالي في تحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذكل 
اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج الشامؿ بشماؿ سيناء، كاستمرارية الفعالية في فترة 

 المتابعة.
 الكممات المفتاحية
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 ، الدمج الشامؿاإلعاقة الفكرية ، التجييز االنفعالي ، التفاعؿ االجتماعي 
 

Abstract: 
The study aimed to identify the effectiveness of a training 

program based on emotional processing in improving the level of 

social interaction for children with intellectual disabilities in 

integration schools. 

 The study sample consisted of (6) intellectually 

disabelled children from integration schools whose ages ranged 

between (8-12) years, with an average age of (9.14) and a 

standard deviation of (0.70), and IQ between (65-75) on a scale of 

Stanford Binet Fifth Photo. The study tools consisted of the 

emotional processing scale, the translation by the researcher, the 

social interaction scale prepared by Adel Abdullah (2008), and a 

training program based on emotional processing prepared by the 

researcher. The results of the study concluded with the 

effectiveness of the training program based on emotional 

processing in improving the level of social interaction for children 

with intellectual disabilities in the integration schools in North 

Sinai and the continuity of effectiveness during the follow-up 

period. 

key words: 

Intellectual disability , emotional processing , social interaction, 

comprehensive integration 

 يمذيخ انذساعخ 

ييمثػػػؿ المعػػػاقكف قػػػكة ميعطمػػػة فػػػي العمميػػػة االنتاجيػػػة ألل مجتمػػػع؛ ممػػػا يتطمػػػب 
االىتماـ بيـ كتقكيـ جكانب ضعفيـ، فقد كانت نظرة المجتمع قػديمان إلػييـ نظػرة احتقػار 
ىماؿ كحيرة كأنيـ كائنات ناقصة تعػيش عالػة عمػى المجتمػع ممػا أدل إلػى عػزليـ أك  كا 

أك الحػػػرؽ، كمػػػع التطػػػكر المسػػػتمر تغيػػػرت تمػػػؾ النظػػػرة، فبػػػدأت  الػػػتخمص مػػػنيـ بالقتػػػؿ
المجتمعػػػات تيػػػتـ بيػػػـ مػػػف أجػػػؿ تقػػػديـ الخػػػدمات التػػػي تسػػػاعدىـ عمػػػى التكافػػػؽ النفسػػػي 
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كمسايرة البيئة مف حكليـ، كذلؾ لما لئلعاقة مف آثار سمبية عمى المعػاؽ نفسػو كأسػرتو 
صػحابيا، كتعرقػؿ عمميػة نمػكىـ كالمحيطيف بو، فتيمثؿ اإلعاقة بكجو عاـ مكقؼ تىحػدو أل

 كتقؼ حائبلن بينيـ كبيف التعرؼ عمى البيئة مف حكليـ كاستكشاؼ مككناتيا.
كيكاجػػػو المعػػػاقكف فكريػػػان عػػػددا مػػػف المشػػػكبلت كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي تػػػدنى مسػػػتكل 

(. فيتصػفكف Baum, 2018أدائيـ العقمي مما يؤدل الى قصػكر فػي جكانػب متعػددة )
كالسػػػمكؾ التكيفػػػي ممػػا يػػػنعكس عمػػػى المفػػػاىيـ االجتماعيػػػة  بمحدكديػػة الكظػػػائؼ العقميػػػة

 ََِْ(. كذكػػػر شػػػنايدر) Wictoks, 2015كميػػػارات التكيػػػؼ العمميػػػة لػػػدييـ )
Schneider  ،أف تعمػيـ الفػرد ميػارات متباينػة يسػاعد فػي تحقيػؽ التكيػؼ مػع اآلخػريف

عمػى الػرغـ كالنجاح في الحياة، كبدكنيا يصعب عميو التكاصؿ كالتفاعؿ مع اآلخػريف، ك 
مف أف تحكيؿ المعاقيف إلى الحياة الطبيعية لمراشديف ليس بػاألمر السػيؿ ألف الكثيػريف 
مػػػنيـ يصػػػمكف إلػػػى مرحمػػػة الرشػػػد الزمنػػػي مكتممػػػي النضػػػج الجسػػػمي كالجنسػػػي، كغيػػػر 
مكتممػػػي النضػػػج العقمػػػي كاالنفعػػػالي كاالجتمػػػاعي ممػػػا يجعميػػػـ فػػػي حاجػػػة إلػػػى التأىيػػػؿ 

رجيـ مػػف االعتماديػػة إلػػى االسػػتقبللية كتحمػػؿ المسػػئكلية االجتمػػاعي كالمينػػي الػػذم يخػػ
ككسػػػػب الػػػػرزؽ، كيجعميػػػػـ يمارسػػػػكف أدكارىػػػػـ االجتماعيػػػػة فػػػػي الحيػػػػاة كالعػػػػادييف قػػػػدر 

 اإلمكاف فيشعركف بالكفاءة كالجدارة، كيجدكف لحياتيـ معنى أك قيمة.
الى انو العممية التي يتـ  Emotional processing كيشير التجييز االنفعالي

بيػا امتصػػاص اك اسػتيعاب المثيػػرات المزعجػػة انفعاليػا كخفضػػيا الػػى الحػد الػػذم يسػػمح 
لمخبرات االخرل كالسمكؾ المعتدؿ لمفرد باالستمرار دكف خمؿ اك مقاطعو، كيجب تػكافر 
ثبلثػػة شػػركط لمتجييػػز االنفعػػالي النػػاجح تتمثػػؿ فػػي كجػػكد دليػػؿ عمػػى حػػدكث االنزعػػاج 

ر الكقػػػت فػػػي االنزعػػػاج االنفعػػػالي الػػػذم يمػػػي االنفعػػػالي كحػػػدكث تنػػػاقض كاضػػػح بمػػػرك 
الحػػػدث المػػػؤلـ كجػػػكد دليػػػؿ عمػػػى اف الفػػػرد تػػػابع حياتػػػو اليكميػػػة المعتػػػادة بعػػػد تنػػػاقص 
االنزعػػػاج االنفعػػػالي كاذا تحقػػػؽ الشػػػرط االكؿ حػػػدكث)االنزعاج االنفعػػػالي( كلػػػـ يتحقػػػؽ 

ؤلـ كمتابعػو الشرطاف الثاني كالثالػث )تنػاقص االنزعػاج االنفعػالي الػذم يمػي الحػدث المػ
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 ) الفػػػرد لسػػػمككو المعتػػػاد( فػػػاف ذلػػػؾ دليػػػؿ عمػػػي عػػػدـ اكتمػػػاؿ التجييػػػز االنفعػػػالي
Rachman , 1980)  

 يشكهخ انذساعخ
تعػػػد اإلعاقػػػة الفكريػػػة كاحػػػدة مػػػف فئػػػات التربيػػػة الخاصػػػة الرئيسػػػة، كبػػػالرغـ مػػػف 
 تطػػػكر الخػػػدمات كالبػػػرامج المقدمػػػة ليػػػذه الفئػػػة إال أنيػػػا بقيػػػت مػػػف أكثػػػر الفئػػػات حاجػػػة
لبلىتماـ نظرا لما يصاحب ىذه اإلعاقة مف مظاىر كمشكبلت عديدة تزيد مػف مسػتكل 

( إلػى أف جميػع األطفػاؿ ذكم ََِٖالتعقيد الذم يحيط بيػا. كأكػد ىاالىػاف كككفمػاف )
اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة ميمػػػػا كانػػػػت شػػػػدة إعػػػػاقتيـ ىػػػػـ بحاجػػػػة إلػػػػى تعمػػػػـ بعػػػػض الميػػػػارات 

 .اء االستقبللية أك المجتمعية أك المينيةاألكاديمية، كميارات الحياة المختمفة سك 
فالميػػارات التػػي يتػػدرب عمييػػا األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة الفكريػػة، تجعميػػـ قػػػادركف 
عمى االعتماد عمى أنفسيـ مع إمكانية قضاء حاجاتيـ اليكمية، كالتػي تزيػد قػدرتيـ مػف 

 طبيعي. االعتماد عمى أنفسيـ مما يساعدىـ عمى أف يعيشكا حياتيـ االجتماعية بشكؿ
كتؤثر خصائص الشخص المعاؽ في قدرتو عمى التعمـ كالتفاعؿ مػع اآلخػريف، 
ككذلؾ عمى المحيطػيف بػو كاألسػرة كأفػراد المجتمػع الػذيف يحتػاجكف لفيػـ كيفيػة التعامػؿ 

(. كمػػػا أف قمػػػة الػػػدعـ Smith, 2007معػػػو كبالتػػػالي فيػػػـ خصائصػػػو بشػػػكؿ جيػػػد )
ؤدم إلػػػػى صػػػػعكبة تكػػػػكيف عبلقػػػػات مػػػػع االجتمػػػػاعي لؤلطفػػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة يػػػػ

األصػػدقاء، كتػػدني قػػدرة ىػػؤالء األطفػػاؿ عمػػى تعزيػػز احتػػراـ الػػذات، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ 
تمتػػع ىػػؤالء األطفػػاؿ بميػػارات لغكيػػة كميػػارات اتصػػاؿ، ممػػا يترتػػب عميػػة شػػعكر الطفػػؿ 

 بالعزلة كالكحدة. 
اعػؿ بإيجابيػة مػع كتعتبر عممية تعميـ ىذه الفئة ضػركرة إلشػعارىـ بالحيػاة، كالتف

بيئاتيـ الطبيعية كاالجتماعية، كخصكصا إذا كانت تستند إلى نظريات تربكيػة كنفسػية، 
كمف ثـ انطمقت الدراسة الحالية في ضكء خصائص ىذه الفئػة كتػدنى معػامبلت الػذكاء 
لػػدييـ عػػف أقػػرانيـ العػػادييف فػػي مػػدارس الػػدمج ممػػا يعػػكؽ عمميػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي 
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إلييـ ككذلؾ شعكرىـ بالدكنية كالنقص مما يكلد لدييـ انخفػاض المشػاعر كنظرة أقرانيـ 
 أك حدتيا تجاه العادييف.

كاتفقت نتائج الدراسات السػابقة التػي تناكلػت التفاعػؿ االجتمػاعي لػدل المعػاقيف 
 Guralnick, Hammond & Connorفكريان إلى حد كبيػر حيػث تكصػمت دراسػتي 

(2003); Kampert & Goreczney (2007)  إلى قصكر في التفاعؿ االجتماعي
 Samuel etبيف المعاقيف فكريا كأقرانيـ في أكضاع الدمج. كأظيػرت نتػائج دراسػات 

al. (2006); Thorn, Bamburg & Pittman (2007); 
Hosseinkhanzadeh (2014)  كجػػػكد قصػػػكر فػػػػي الميػػػارات االجتماعيػػػة لػػػػدل

مدرسػي، كفػي القبػكؿ االجتمػاعي لؤلطفػاؿ المعاقيف فكريػا فػي إدارة الميمػة كالحضػكر ال
المعػػػػاقيف فكريػػػػان مػػػػف أقػػػػرانيـ العػػػػادييف فػػػػي مػػػػدارس الػػػػدمج الشػػػػاممة، كتكصػػػػمت دراسػػػػة 

Schwab, Gebhardt, Krammer & Gasteiger-Klicpera (2015)  إلػػى
 قصكرىـ في المشاركة االجتماعية كاالندماج االجتماعي مع أقرانيـ العادييف. 

قػػؿ كالتػػي تشػػير إلػػى قػػدرة الفػػرد عمػػى اسػػتنتاج أفكػػار كمشػػاعر كطبقػػان لنظريػػة الع
كانفعػػاالت اآلخػػريف، فتعنػػى نظريػػة العقػػؿ المقػػدرة عمػػى تفسػػير أك تكقػػع أفعػػاؿ شػػخص 
دراؾ أنيػػا تختمػػؼ عػػف أفعػػاؿ الشػػخص نفسػػو، كيمكػػف أف يتصػػكر  آخػػر بشػػكؿ تمقػػائي كا 

أفعػاليـ. كتعتبػر الشخص نفسو في "أماكف أشخاص آخػريف" لمفيػـ كالتنبػؤ بأحاسيسػيـ ك 
دراؾ،  ىػذه النظريػة جكىريػػة لمحيػاة اليكميػػة االجتماعيػة البشػرية إذ أنيػػا أساسػية لفيػػـ، كا 
كتحميؿ، كاستنتاج سمككيات كتصرفات اآلخريف ، فإف المعاقيف فكريان لدييـ قصػكر فػي 
القدرة عمى قراءة عقكؿ اآلخريف كمف ثـ يعجزكف عف معرفة أسباب انفعػاالت اآلخػريف 

ر كتكقػػػػػع سػػػػػػمككيـ االنفعػػػػػالي، كىػػػػػػذه الميػػػػػارات فػػػػػي غايػػػػػػة األىميػػػػػة لمتكاصػػػػػػؿ كتفسػػػػػي
(LaCava, 2007 كنظػران الرتبػاط نظريػة العقػؿ بصػفة خاصػة باالنفعػاالت المعقػدة ،)

مثػػؿ االحػػراج كالخػػزم كالتفػػاخر كالمفاجػػأة كالشػػعكر بالػػذنب ألنيػػا تتضػػمف تقيػػيـ أفكػػار 
ضػػح فػػػي فيػػـ ىػػػذه االنفعػػاالت المعقػػػدة اآلخػػريف، فػػإف المعػػػاقيف فكريػػان لػػػدييـ قصػػكر كا
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خاصػػػػة كاالنفعػػػػاالت عامػػػػة، لضػػػػعؼ قػػػػدرتيـ االدراكيػػػػة كقصػػػػكر نظريػػػػة العقػػػػؿ لػػػػدييـ 
(Begeer, Koot, Rieffe, Terwogt & Stegge, 2008)  كمػف ثػـ فيػـ بػأمس

 الحاجة إلى تنمية القدرة عمى معرفة كتفسير االنفعاالت كتجييز ردكد الفعؿ االنفعالية 
نتػػػائج الدراسػػػات عمػػػى أف أحػػػد أىػػػـ مظػػػاىر العجػػػز فػػػى الميػػػارات كقػػػد أكػػػدت 

االجتماعيػػػػػة لػػػػػدل ذكل االعاقػػػػػة الفكريػػػػػة ىػػػػػك محدكديػػػػػة قػػػػػدرتيـ عمػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػى 
االنفعػػاالت األساسػػية التػػى تػػتـ مػػف خػػبلؿ التعبيػػرات الكجييػػة لآلخػػريف فيػػؤالء يعجػػزكف 

عبيػػػرات الكجييػػػة عػػػف فػػػؾ االشػػػارات غيػػػر المفظيػػػة لبلنفعػػػاالت الصػػػادرة مػػػف خػػػبلؿ الت
( األمػر الػذم يػؤدم بػدكره الػى Michel, 2013 ; Nakhnikian, 1992لآلخػريف )

 ,Carvajal)عػػزلتيـ كصػػعكبة انػػدماجيـ بيسػػر كسػػيكلة مػػع األفػػراد المحيطػػيف بيػػـ )

Fernandez, Rueda,& Sarrion,2012) 
 كبالتالي تبمكرت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:

رنامج المستخدـ كالقائـ عمى تنمية التجييز االنفعالي لدل المعاقيف ما فعالية الب
 فكريا في مدارس الدمج في تحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لدييـ؟

 كيتفرع مف ىذ السؤاؿ الرئيسي السؤاليف التالييف:
ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطي رتػػػب درجػػػات أطفػػػاؿ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي  ُس

 بعدم عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي؟القياسيف القبمي كال
ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطي رتػػػب درجػػػات أطفػػػاؿ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي  ِس

 القياسيف البعدم كالتتبعي عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي؟
 أْذاف انذساعخ 

 تهد  الدراسة إلى الت  ق من ا هدا  التالية: 
ا -

مػػى التجييػػز االنفعػػالي فػػي تنميػػة لتحقػػؽ مػػف فعاليػػة البرنػػامج التػػدريبي القػػائـ ع
 مستكل التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج. 



 
 

        
 

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   342 

 

 ل عُٛبءفعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٗ انزدٓٛض االَفعبيل يف حتغني يغزٕٖ انزفبعم االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب مبذاسط انذيح ثشًب
 إعشاء زلًذ زلًذ ْٕٚذ٘أ.                  إمسبعٛم انربٚذ٘ زلًذ د.                    عجذ احلًٛذ زلًذ عهٙ  أ.د 

 

ا -
لتحقػػؽ مػػف اسػػتمرارية فاعميػػة البرنػػامج التػػدريبي القػػائـ عمػػى التجييػػز االنفعػػالي 
فػػػػي تنميػػػػة مسػػػػتكل التفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي لػػػػدل األطفػػػػاؿ ذكل اإلعاقػػػػة الفكريػػػػة 

 رة المتابعة.بمدارس الدمج خبلؿ فت
 أًْٛخ انذساعخ 

 ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي:

ع -
دـ تػػػػكافر دراسػػػػات عربيػػػػة فػػػػى حػػػػدكد عمػػػػـ الباحثػػػػة تناكلػػػػت تحسػػػػيف التجييػػػػز 
 االنفعالي كالتفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج. 

ت -
ج الػػذيف ركػػز الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف التبلميػػذ المعػػاقيف فكريػػا فػػى مػػدارس الػػدم

 يعانكف مف ضعؼ فى الميارات المغكية كيحتاجكف مزيد مف الدعـ كالمساندة. 
ت -

صػػميـ برنػػامج تػػدريبي ييػػدؼ الػػى تنميػػة مسػػتكل التفاعػػؿ االجتمػػاعي لؤلطفػػاؿ 
ذكل اإلعاقة الفكرية خاصػة كأنيػا مشػكمة تكاجػو األطفػاؿ ذكل اإلعاقػة الفكريػة 

 مزيد مف البرامج. كالسيما في المدارس الدامجة، كىذا يتطمب ال
ك -

مػػا تنبػػع أىميتيػػا مػػػف دراسػػتو لمكضػػكع التجييػػز االنفعػػػالي لػػدل مجمكعػػة مػػػف 
األطفػػاؿ ذكم السػػمات الخاصػػة التػػي مػػف شػػأنيا اف تػػنعكس عمػػى شخصػػيتيـ 
ككػػذلؾ تكػػكيف العبلقػػات االجتماعيػػة سػػكاء مػػع بعضػػيـ الػػبعض أك مػػع أقػػرانيـ 

 العادييف بمدارس الدمج.
ك  -

ضان في تناكليا لفئة ظيرت حديثان في شماؿ سيناء كىي تظير أىمية الدراسة أي
المعػػاقيف فكريػػان المػػدمجيف بالمػػدارس العاديػػة حيػػث كػػاف االىتمػػاـ قاصػػران عمػػى 
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دراسػػػتيـ فػػػي شػػػماؿ سػػػيناء فػػػي مػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػة كأثػػػر ذلػػػؾ فػػػي طبيعػػػة 
الدراسػػة داخػػؿ مجتمعػػاتيـ الخاصػػة حيػػث كػػاف االىتمػػاـ قاصػػران عمػػى الميػػارات 

 تماعية مع أقرانيـ مف نفس الفئة االج
ق -

د تفيد نتائج الدراسة في تقديـ مجمكعة مف التكصيات التربكية لآلبػاء كمعممػي 
 التبلميذ ذكل اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج.

 يصطهسبد انذساعخ

 ا
 Intellectual Disability: إلعاقة الفكرية

اإلعاقػػة  (AAIDD)عرفػػت الجمعيػػة األمريكيػػة لئلعاقػػات الفكريػػة كالنمائيػػة 
الفكريػػػة بأنيػػػا " إعاقػػػة تميػػػزت بقصػػػكر جػػػكىرم لكػػػؿ مػػػف األداء العقمػػػي كالسػػػمكؾ 
التكيفػػي معبػػر عنيػػا فػػي الميػػارات التكيفيػػة العمميػػة، االجتماعيػػة، المفػػاىيـ، كتنشػػأ 

 .(AAIDD, 2010)سنة  ُٖقبؿ سف 
كييعػػرؼ المعػػػاقكف فكريػػػا بمػػػدارس الػػػدمج إجرائيػػػان بػػػأنيـ أكلئػػػؾ األطفػػػاؿ فػػػي 

 ٓٔعػاـ ممػف تتػراكح معػامبلت الػذكاء لػدييـ بػيف  ُِالػى  ٔالمرحمة العمريػة مػف 
كيعػانكف مػف قصػكر فػي السػػمكؾ التكيفػي االجتمػاعي كضػعؼ فػي التجييػػز  َٕ –

 االنفعالي بمدارس التعميـ األساسي الدامجة بالعريش
 ا

 Emotional processing لتجييز االنفعالي:
تجييز االنفعالي بأنو العممية التي ( الRachman, 1980ييعرؼ راشماف )

يتـ بيا امتصاص أك استيعاب المثيرات المزعجة انفعاليا كخفضػيا إلػى الحػد الػذم 
يسػػمح لمخبػػرات األخػػرل كالسػػمكؾ المعتػػاد لمفػػرد باالسػػتمرار دكف خمػػؿ أك مقاطعػػة، 
كأف التجييػػػز النػػػاجح لبلنفعػػػاالت يحقػػػؽ عػػػددا مػػػف الفكائػػػد لمفػػػرد لػػػيس فقػػػط عػػػكدة 
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المعتػػاد كاالسػػتمرار فػػي الحيػػاة كلكػػف قػػد يتحسػػف لػػدل الفػػرد مفيػػـك الػػذات السػػمكؾ 
 (.ْٗ، َُِٓكتقدير الذات كالفعالية الذاتية )في: أحمد عثماف، السيد الشربيني، 

كتتبنػػػػى الباحثػػػػة نمػػػػكذج بيكػػػػر لمتجييػػػػز االنفعػػػػالي كالػػػػذل اعتبػػػػر التجييػػػػز 
دخؿ الرئيسػػي يمييػػا خبػػرة االنفعػػالي عمميػػة تبػػدأ بالحػػدث االنفعػػالي كالػػذم يمثػػؿ المػػ

االنفعػػػػاؿ كينتيػػػػى بػػػػالتعبير عػػػػف االنفعػػػػاؿ مػػػػف حيػػػػث التعبيػػػػر كالتنظػػػػيـ االنفعػػػػالي 
(Baker, 2001.) 
 ا

 Social Interaction: لتفاعؿ االجتماعي
( بأنػػػػػو الميػػػػػارة الجزئيػػػػػة كاألنمػػػػػاط ٔٔ، ََِٖيعرفػػػػػو محمػػػػػد أبػػػػػك العػػػػػز )

ف ذاتػو لآلخػريف كالتػي تتضػمف السمككية اليادفة كالتي يبدييا الطفػؿ فػي التعبيػر عػ
قدران معقكالن مف االقباؿ عمييـ كمحاكالت االيصاؿ بيـ كالتكاصػؿ معيػـ كمشػاركتيـ 

 في األنشطة االجتماعية المختمفة كاالنشغاؿ بيـ كلك لفترات محدكدة.
( كالذل عرفو بأنو التأثير َِٗ، ََِٗكتتبنى الباحثة تعريؼ فؤاد البيي )

يػث يػؤثر كػؿ منيمػا فػي اآلخػر كيتػأثر بػو كتصػبح اسػتجابة المتبادؿ بيف فرديف بح
أحدىما مثيران لآلخر كيتكالى التبادؿ بيف المثيػر كاالسػتجابة إلػى أف ينتيػي التفاعػؿ 
القػػػائـ بيػػػنيـ، كيعػػػرؼ إجرائيػػػان بالدرجػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا الطفػػػؿ عمػػػى المقيػػػاس 

 المستخدـ.
 ا

  Integration لدمج:
الػدمج عمػى أنػو  Culatta(2003); Iamport (2012يعػرؼ كػؿ مػف )

"دمج األطفاؿ ذكل االحتياجات الخاصة في المدارس كالفصكؿ العادية مع أقػرانيـ 
العادييف، مع تقػديـ خػدمات التربيػة الخاصػة كالخػدمات المسػاندة التػي تحتػاج إلييػا 

 (. َُٗ، َُِٓكؿ فئة في ضكء خصائصيا )فى: مرفت محمد، 
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 دراسات سابقة:
الكشؼ عف  Adibsereshki, et al. (2014)يبزيرشكى حاكلت دراسة اد

فعالية التدريب عمى نظرية العقؿ فى تحسيف الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم 
طفؿ مف المعاقيف عقميا فى المرحمة  َٔاالعاقة العقمية، كتككنت عينة الدراسة مف 

مراحؿ، كتـ تكزيع أفراد العينة االيتدائية تـ اختيارىـ باستخداـ العينة العنقكدية متعددة ال
جمسات، كأشارت النتائج إلى  ٗعمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كاستمر البرنامج 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فى مستكل تحسف الميارات االجتماعية لصالح 
المجمكعة التجريبية مما يدؿ عمى فعالية التدريب عمى نظرية العقؿ فى تحسيف 

 االجتماعية لممعاقيف عقميا.  مستكل الميارات
( إلى الكشؼ عف أىـ َُِٔىدفت دراسة السيد الخميسي كفاطمة الككىجي )

 مظاىر التكاصؿ االجتماعي كمفيكـ الذات، كعف إمكانية التنبؤ بالتكاصؿ االجتماعي
مف خبلؿ أبعاد مفيكـ الذات لدل كؿ مف األطفاؿ المعاقيف ذىنيا المدمجيف كغير 

( تمميذا كتمميذة مف َٕة البحريف. كقد تككنت عينة الدراسة مف )المدمجيف بمممك
التبلميذ المعاقيف ذىنيان إعاقة بسيطة مقسميف إلى مجمكعتيف، األكلى : مككنة مف 

( تمميذ كتمميذة مف غير المدمجيف بمدارس الدمج كىـ الممتحقيف بمعيد األمؿ ُّ)
( كانحراؼ ْٖ.ٖنة بمتكسط )( سُِ(: )ٔلمتربية الفكرية، تراكحت أعمارىـ مف )

(. كالمجمكعة الثانية مف الممتحقيف بفصكؿ الدمج بثماف مدارس ٕٕ.ُمعيارم )
( سنة ُِ( :)ٔ( تمميذ كتمميذة، تراكحت أعمارىـ بيف )ّٗابتدائية، كبمغ عددىـ )

(، كقد استخدمت الدراسة كؿ مف مقياس َٔ.ُ( كانحراؼ معيارم )ْْ.ٗبمتكسط )
كمقياس مفيكـ الذات لؤلطفاؿ المعاقيف ذىنيان، كىما مف إعداد التكاصؿ االجتماعي 

الباحثاف. كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنو عمى الرغـ مف اشتراؾ كبل المجمكعتيف 
في مظاىر التكاصؿ االجتماعي ، إال أف األطفاؿ المدمكجيف كانكا أكثر تميزا في عدة 

مكجيف، كما كاف مفيـك الذات كاف مظاىر لمتكاصؿ االجتماعي عف أقرانيـ غير المد
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أكثر إيجابية لدل األطفاؿ المدمكجيف. كما أشارت النتائج أيضا إلى أف بعد مفيـك 
الذات االجتماعي ىك الذم يمكف التنبؤ مف خبللو بالتكاصؿ االجتماعي لدل 

 .األشخاص المعاقيف ذىنيان سكاء المدمجيف أك غير المدمجيف
( إلى بناء برنامج تدريبي َُِٔعطا )ىدؼ عبد الفتاح مطر كحسنيف 

كقياس فعاليتو في تنمية ميارات نظرية العقؿ لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية 
الخفيفة، كبياف أثر ذلؾ في تحسيف مستكل التفاعؿ االجتماعي لدييـ. كتككنت عينة 

عمارىـ ( تمميذا بمعيد التربية الفكرية بمدينة الطائؼ، كممف تتراكح أَْالدراسة مف )
(، كتـ تقسيـ عينة ْٔ-ِٓ( عاما، كيتراكح معامؿ ذكائيـ بيف )ِ.ُٔ – ٖبيف )

( تمميذا، كالثانية َِالدراسة إلى مجمكعتيف متساكيتيف األكلى تجريبية كعددىا )
( تمميذا. كاشتممت أدكات الدراسة عمى:مقياس نظرية العقؿ، َِضابطة كعددىا )

 ِْالتدريب عمى ميارات نظرية العقؿ ) كمقياس التفاعؿ االجتماعي، كبرنامج
جمسة/ثبلثة جمسات أسبكعا(، كجميعيـ مف إعداد / الباحثاف. كأشارت نتائج الدراسة 
إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي كالبعدل لممجمكعة التجريبية في 

كد فركؽ ميارات نظرية العقؿ كالتفاعؿ االجتماعي لصالح القياس البعدم، ككذلؾ كج
دالة إحصائيا بيف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية في ميارات نظرية العقؿ 
كالتفاعؿ االجتماعي بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة التجريبية، كما أسفرت 
النتائج عف عدـ كجكد فركؽ بيف القياسيف البعدم كالتتبعي لممجمكعة التجريبية، مما 

ر البرنامج االيجابي في تحسيف ميارات نظرية العقؿ كالتفاعؿ يدؿ عمى استمرارية أث
 .االجتماعي

( إلى تنمية ميارات التكاصؿ المغكم َُِٔكىدفت دراسة محمكد السيد )
الشفيي لدل المعاقيف عقميا القابميف لمتعميـ بالصؼ الرابع االبتدائي بمدارس التربية 

التكاصؿ المغكم الشفكم المناسبة  الفكرية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ حدد الباحث ميارات
( ميارات، كقاـ بقياس نسبة تمكنيـ مف ىذه ٔلمتبلميذ عينة الدراسة كعددىا )
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الميارات مف خبلؿ بطاقة مبلحظة أعدت ليذا الغرض، كجاءت نسبة التمكف مف 
الميارات المستيدفة متدنية مجتمعة كمنفردة، ثـ قاـ الباحث ببناء برنامج تعميمي 

( دقيقة، َّ( جمسة تدريبية زمف الجمسة )َِه الميارات لدييـ تككف مف )لتنمية ىذ
( أسابيع عمى عينة مف التبلميذ ٖكاستمر التدريب مف خبلؿ جمسات البرنامج لمدة )

( عاما، بمدرسة ُْ: ُِالمعاقيف عقميا القابميف لمتعميـ تراكحت أعمارىـ الزمنية مف )
كبية، كبعد تدريس البرنامج كتدريب التبلميذ عينة التربية الفكرية ببنيا، محافظة القمي

الدراسة عمى ميارات التكاصؿ المغكم الشفيي مف خبللو، قاـ الباحث بقياس أثر 
البرنامج مف خبلؿ المقارنة بيف نتائج القياس القبمي كالقياس البعدم، كأظيرت النتائج 

كبيرة، ككجكد فرؽ ذك ارتفاع نسبة التمكف مف الميارات المستيدفة بالتنمية بدرجة 
( لكؿ الميارات منفردة، كمجتمعة، كيرجع الباحث َُ.َداللة إحصائية عند مستكل )

ذلؾ إلى التأثير اإليجابي لمبرنامج المقترح في تنمية ميارات التكاصؿ المغكم الشفيي 
لدل التبلميذ عينة الدراسة، كفي ضكء ىذه النتائج أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ 

ت التكاصؿ المغكم الشفيي بشكؿ خاص لمتبلميذ المعاقيف عقميا باعتبارىا بميارا
 .كسيمتيـ األساسية لمتكاصؿ داخؿ مجتمعاتيـ

( إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي فى َُِٕىدفت دراسة محمد عمر )
الخكؼ  –تنمية القدرة عمى التعرؼ عمى االنفعاالت األساسية )السعادة الحزف الدىشة 

االشمئزاز( مف خبلؿ التعبيرات الكجيية لدل التبلميذ ذكل االعاقة  –غضب ال –
تمميذا مف ذكل االعاقة الفكرية  ُٔالفكرية البسيطة، كتككنت عينة الدراسة مف 

البسيطة الممتحقيف بمعيد التربية الفكرية بالحمصة بمنطقة جازاف ممف تتراكح أعمارىـ 
، تـ تقسيميـ الى مجمكعتيف  َٕ – ٓٓعاـ كنسب ذكاؤىـ بيف  ُِ- ٗبيف 

متساكيتيف كمتكافئتيف احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ، كتكصمت نتائج الدراسة الى 
كجكد أثر داؿ احصائيا لمبرنامج التدريبي في تنمية القدرة عمى التعرؼ عمى 



 
 

        
 

 

  

2222  أكتوبر   –الثالثون  الثاني و العدد – العاشرةالسنة  –جامعة العريش  –مجلة كلية التربية   348 

 

 ل عُٛبءفعبنٛخ ثشَبيح رذسٚجٙ لبئى عهٗ انزدٓٛض االَفعبيل يف حتغني يغزٕٖ انزفبعم االخزًبعٙ نذٖ األطفبل ادلعبلني فكشٚب مبذاسط انذيح ثشًب
 إعشاء زلًذ زلًذ ْٕٚذ٘أ.                  إمسبعٛم انربٚذ٘ زلًذ د.                    عجذ احلًٛذ زلًذ عهٙ  أ.د 

 

االنفعاالت )السعادة كالحزف كالدىشة كالخكؼ كالغضب كاالشمئزاز( مف خبلؿ 
 ككذلؾ في تطكير ميارات التفاعؿ االجتماعي لدييـ.الكجيية لدل عينة الدراسة التعبيرات 

( إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج َُِِىدفت دراسة نكر محمكد عبدالفتاح )
تدريبي قائـ عمى التجييز الحسي لتنمية الميارات المغكية لؤلطفاؿ ذكل االعاقة الفكرية 

( تبلميذ امتدت أعمارىـ ما ٔبحث مف)بمدارس الدمج الشامؿ. كتككنت عينة ال
(، امتدت ِٖ,َ( كانحراؼ معيارم )ُٖ,ُُ(عاـ ، بمتكسط عمرم ) ُِ-َُبيف)

( عمى مقياس بنية الصكرة الرابعة. كتككنت أدكات َٕ-ٓٔنسبة الذكاء ما بيف )
البحث مف مقياس التجييز الحسي إعداد: الباحثة، كمقياس الميارات المغكية إعداد : 

( ، كبرنامج تدريبي قائـ عمى التجييز الحسي إعداد : ََُِيز الشخص)عبد العز 
الباحثة ، كانتيت نتائج البحث الى فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى التجييز 
الحسي في تنمية الميارات المغكية لؤلطفاؿ ذكل اإلعاقة الفكرية بمدارس الدمج الشامؿ 

 عة.، كاستمرارية الفعالية في فترة المتاب
 فشٔض انذساعخ:

التأصيؿ النظرم كالبحكث كالدراسات السابقة، تستخمص الباحثة  ضكءفي 
 فركض الدراسة عمى النحك التالي:

ت .ُ
كجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة 
التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لمستكل التفاعؿ االجتماعي لدل 

 ريا بمدارس الدمج كالفركؽ لصالح القياس البعدماالطفاؿ المعاقيف فك
ال .ِ

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة  
التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعى لمستكل التفاعؿ االجتماعي لدل 

 االطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج
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 زلذداد انذساعخ
ا -

اسة الحالية عمى مجمكعة مػف األطفػاؿ ذكم : تـ تطبيؽ الدر لمحددات المكانية
 االعاقة الفكرية البسيطة في مدارس الدمج بإدارة العريش التعميمية. 

ا -
تػػـ تطبيػػؽ إجػػراءات الدراسػػة الحاليػػة خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي  الزمنيػػة: لمحػػددات
 .َُِِ/ ّ/ ُّإلى  ََِِ/ ُِ/ ُفي الفترة مف  َُِِ-ََِِ

ا -
( أطفػػاؿ مػػف ذكم ٔاسػػة عمػػى عينػػة قكاميػػا )تػػـ إجػػراء الدر  :لمحػػددات البشػػرية

اإلعاقػػػػػة الفكريػػػػػة البسػػػػػيطة الممحقػػػػػيف بالمػػػػػدارس الدامجػػػػػة بػػػػػالعريش، تراكحػػػػػت 
( كانحػػػراؼ معيػػػارم ُْ,ٗ( عػػػاـ، بمتكسػػػط عمػػػرم)ُِ-ٖأعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف )

( عمػػى مقيػػاس سػػتانفكرد ٕٓ-ٓٔ(  ، كتراكحػػت نسػػبة الػػذكاء مػػا بػػيف )َٕ,َ)
حقؽ مف التكافؤ بيف أطفػاؿ العينػة فػي متغيػرات بينيو الصكرة الخامسة، كتـ الت

العمػػػر الزمنػػػػى كالػػػذكاء كالمسػػػػتكل االقتصػػػػادم االجتمػػػاعي كمسػػػػتكل التجييػػػػز 
( التكػػػػػافؤ بػػػػػيف اطفػػػػػاؿ ُاالنفعػػػػػالى كالتفاعػػػػػؿ االجتمػػػػػاعي كيكضػػػػػح جػػػػػدكؿ )

 المجمكعة التجريبية.
 ( التكافؤ بيف أطفاؿ المجمكعة التجريبيةُجدكؿ )

 كسطالمت المتغير / البعد
االنحراؼ 
 المعيارم

 التكافؤ
 %39النتيجة أقؿ مف  معامؿ االختالؼ

 المجمكعة متكافئة %7.67 9.79 9.14 العمر الزمني
 المجمكعة متكافئة %2.92 1.41 79 نسبة الذكاء

 المجمكعة متكافئة %19.69 5.62 52.58 المستكل االقتصادم االجتماعي
 المجمكعة متكافئة %22.27 1.63 7.33 التفاعؿ االجتماعي
 المجمكعة متكافئة %11,13 5,75 51,67 التجييز االنفعالي
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( أف األطفػػػػػاؿ متكػػػػػافئكف فػػػػػي متغيػػػػػرات العمػػػػػر كالػػػػػذكاء ُيتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدكؿ )
كالمسػػػػػتكل االقتصػػػػػادم االجتمػػػػػاعي كمسػػػػػتكل التجييػػػػػز االنفعػػػػػالي كمسػػػػػتكل التفاعػػػػػؿ 

 االجتماعي.
ا -

ريبػػػي؛ معتمػػػدان عمػػػى التصػػػميـ : تمثمػػػت فػػػي المػػػنيج التجلمحػػػددات المنيجيػػػة
التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة مع استخداـ القياسات المتعػددة القبمػي كالبعػدم 

 كالتتبعي.
ك -

مقيػاس التجييػز االنفعػالي تعريػب كتقنػيف كىػى:  (3)ما تتحدد الدراسػة بأدكاتيػا
(، البرنػامج ََِٖالباحثة، مقياس التفاعؿ االجتماعي: إعداد: عادؿ عبػدا )

 ريبي القائـ عمى التجييز االنفعالي )إعداد الباحثة (.التد
 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض الثالث:
تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية بيف ينص الفرض األكؿ لمدراسة عمى أنو "

متكسطي رتب درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم لمستكل 
اقيف فكريا بمدارس الدمج لصالح القياس التفاعؿ االجتماعي لدل االطفاؿ المع

البعدم" كلمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كنظران لصغر حجـ العينة تـ استخداـ 
االحصاء البلبارامترم ممثبلن في اختبار كيمكككسكف لداللة الفركؽ بيف القياسيف 
القبمي كالبعدم عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية، 

( لمفركؽ بيف متكسطي رتب درجات األطفاؿ في zكضح الجدكؿ التالي قيـ )كي
القياسيف القبمي كالبعدم عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي بأبعاده الفرعية كداللتيا 

                                                           
3
صة بالباحثة بكمية التتربية لمزيد مف التفصيؿ حكؿ األدكات كتقنيننيا يرجى الرجكع الى رسالة الماجستير الخا 

 جامعة العريش
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اإلحصائية، ككذلؾ قياس حجـ األثر باستخداـ معامؿ االرتباط الثنائي لؤلزكاج 
 المرتبطة لقياس فعالية البرنامج.

لمفركؽ بيف متكسطي رتب درجات األطفاؿ في القياسيف  (z)يمة ( قِجدكؿ )
 القبمي كالبعدم عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي

 العدد الرتب البعد
متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

Z الداللة rprb حجـ األثر 

االقباؿ 
 االجتماعي 

 9.99 9.99 9 ػػػػػػػػػػػ
 21.99 3.59 6 + كبير 1 9.95 2.291-

= 9     

االىتماـ 
 االجتماعي 

 9.99 9.99 9 ػػػػػػػػػػػ
 21.99 3.59 6 + كبير 1 9.95 2.214-

= 9     

التكاصؿ 
 االجتماعي 

 9.99 9.99 9 ػػػػػػػػػػػ
 21.99 3.59 6 + كبير 1 9.95 2.297-

= 9     

التفاعؿ 
 االجتماعي 

 9.99 9.99 9 ػػػػػػػػػػػ
 21.99 3.59 6 + كبير 1 9.95 2.214-

= 9     
حظيت بداللة إحصائية  Zيتضح مف دراسة الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ 

سكاء عمى األبعاد الفرعية لمقياس التفاعؿ االجتماعي أك  َٓ.َعند مستكل داللة 
الدرجة الكمية عمى المقياس مما يدؿ عمى فعالية البرنامج المستخدـ في تنمية 
مستكل التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا بالمدارس الدامجة مما يؤكد 
عمى صحة الفرض األكؿ لمدراسة. كقد بمغ معامؿ االرتباط الثنائي ألزكاج الرتب 

( مما يدؿ عمى حجـ تاثير كبير؛ حيث يفسر معامؿ االرتباط الثنائي ألزكاج ُ)
 الرتب كما يفسر معامؿ االرتباط.
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 فرض الثاني:نتائج ال
ينص الفرض الثاني لمدراسة عمى أنو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعى 
لمستكل التفاعؿ االجتماعي لدل االطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج" كلمتحقؽ 

لعينة تـ استخداـ االحصاء مف صحة الفرض الثاني كنظران لصغر حجـ ا
البلبارامترم ممثبلن في اختبار كيمكككسكف لداللة الفركؽ بيف القياسيف البعدم 
كالتتبعي عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية، 

( لمفركؽ بيف متكسطي رتب درجات األطفاؿ في zكيكضح الجدكؿ التالي قيـ )
عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي بأبعاده الفرعية كداللتيا  القياسيف القبمي كالبعدم

 اإلحصائية.
لمفركؽ بيف متكسطي رتب درجات األطفاؿ في القياسيف  (z)( قيمة ّجدكؿ )

 البعدم كالتتبعي عمى مقياس التفاعؿ االجتماعي

متكسط  العدد الرتب البعد
 الرتب

مجمكع 
 الرتب

Z الداللة 

االقباؿ 
 االجتماعي 

 19.99 3.33 3 البةالرتب الس
-

9.797 
 5.99 2.59 2 الرتب المكجبة  ير دالة

     1 الرتب المتساكية

االىتماـ 
 االجتماعي 

 3.99 1.59 2 الرتب السالبة
-

 9.99 9.99 9 الرتب المكجبة  ير دالة 1.414
     4 الرتب المتساكية

التكاصؿ 
 االجتماعي 

 12.99 3.99 4 الرتب السالبة
-

1.342 
 3.99 3.99 1 الرتب المكجبة  ير دالة

     1 الرتب المتساكية
التفاعؿ 
 االجتماعي 

- 13.99 3.25 4 الرتب السالبة
1.518 

  ير دالة
 2.99 2.99 1 الرتب المكجبة
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متكسط  العدد الرتب البعد
 الرتب

مجمكع 
 الداللة Z الرتب

     1 الرتب المتساكية
 لـ تحظى بداللة إحصائية Zيتضح مف دراسة الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ 

عند أم مستكل داللة سكاء عمى األبعاد الفرعية لمقياس التفاعؿ االجتماعي أك 
الدرجة الكمية عمى المقياس مما يؤكد عمى صحة الفرض الثاني لمدراسة 

 كاستمرارية تأثير البرنامج عمى التفاعؿ االجتماعي خبلؿ فترة المتابعة.
 مناقشة كتفسير النتائج:

ركض الدراسة؛ حيث أكدا عمى فعالية ( فّ( ، )ِأيدت نتائج جداكؿ )
البرنامج المستخدـ كالقائـ عمى التجييز االنفعالي في تنمية مستكل التفاعؿ 
االجتماعي لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية مف األطفاؿ المعاقيف فكريا بالمدارس 
الدامجة، فقد لكحظ عمى األطفاؿ محاكلتيـ االنخراط في الحياة االجتماعية 

لمشاركة في األنشطة الصفية كالمدرسية كيعزل ذلؾ إلى محاكلتيـ كمحاكلة ا
 المستمرة لفيـ انطباعات اآلخريف مما يسر عممية دمجيـ في الحياة االجتماعية.

(، ََِِكتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتائج دراسات كؿ مف ميرىاف جكدة )
( كالتى اكدت عمى أىمية تنمية َُِِ(، نكر محمكد )ََِِىشاـ كماؿ )

تفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ المعاقيف فكريان بالمدارس الدامجة، كما أكدت ال
عمى أىمية تجييز المعمكمات كالتجييز الحسي في تنمية التفاعؿ االجتماعي 

 كالميارات المغكية كاالجتماعية لدل المعاقيف فكريا.
كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء تأثير االنفعاالت في حياة البشر كتككيف 

مشتركة مع اآلخريف، كما كاف لمتدريب عمى التعبير االنفعالي دكر في عاطفة 
تككيف عبلقات سكية مع أقرانيـ سكاء العادييف اك مف ذكم االعاقة الفكرية مثميـ، 
ككذلؾ برز دكر تككيف االستجابة االنفعالية المبلئمة في تككيف االنطباعات عف 
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المختمفة مف االخريف كمف ثـ  اآلخريف ككذلؾ أصبح مدخبلن لتفسير االنفعاالت
 تككيف العبلقات الناجحة.

كلعبت أنشطة البرنامج دكر حاسـ في تنمية مستكل التفاعؿ االجتماعي 
بيف األطفاؿ كرفع مستكاه لدييـ؛ حيث تنكعت األنشطة بيف أنشطة مكسيقية 
ـ كغنائية لمتدريب عمى إصدار االستجابات السمككية كاالنفعالية المبلئمة مما ساى

في تككيف عبلقات كتحسيف قدرة الطفؿ عمى البدء في التفاعبلت االجتماعية 
كتنمية الجانب االجتماعي لديو كمف ثـ مساعدتو عمى محاكالت االستمرار في 
تككيف العبلقات الناجحة كلك لمدة بسيطة مما يساىـ في تنمية القدرة عمى 

 االستمرار في التفاعبلت.
شاركة دكر في تككيف القدرة عمى المشاركة كما كاف ألنشطة المعب كالم

االجتماعية مما ساىـ في إدارة عممية التفاعبلت االجتماعية كتحديد األدكار 
المنكطة لكؿ طفؿ رغـ بساطة أنشطة المعب لتناسب المرحمة العمرية كالعقمية 

 لؤلطفاؿ المشاركيف في البرنامج.
مف حيث تدريب األطفاؿ  كبرز دكر التدريب عمى عمميات االنتباه كاإلدراؾ

مما ساىـ في التمييز  -االنتباه االنتقائي –عمى االنتباه لمثيرات معينة دكف غيرىا 
الحسي كتنمية الحس االنفعالي كالسمككي لدل الطفؿ كمف ثـ إصدار االستجابة 
السمككية كاالنفعالية المبلئمة، فتنمية قدرة الطفؿ عمى االنتباه تساىـ في عمميات 

كاإلدراؾ كمف ثـ التمييز االنفعالي كاالجتماعي لممثيرات كالتى تساىـ  التمييز
 بدكرىا فى تنمية القدرة عمى ادارة التفعاالت االجتماعية.

كما لعبت الجمسات األكلى لمبرنامج دكر ىاـ في تنمية الكعي الذاتي لدل 
األطفاؿ كمعرفة مكاطف القكة كالضعؼ لدل الطفؿ مما يسر عممية الكعي 

نفعالي كاالجتماعي لدل الفرد كتنمية القدرة عمى االنخراط في التفاعبلت اال
 االجتماعية، كتنمية القدرة عمى إدارة التفاعبلت االجتماعية.
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ككاف لمفنيات المستخدمة في البرنامج دكر كبير فى تنمية قدرة االطفاؿ 
ركة عمى التفاعبلت االجتماعية؛ حيث تنكعت الفنيات بيف فنيات استدعت مشا

األطفاؿ فى األنشطة المقدمة كمعب األدكار كالحكار كالمناقشة أك فنيات ساىمت 
في تنمية الحس االنفعالي كالتمييز االدراكي كاألسمكب القصصي كالغنائي 
كالتمثيؿ الدرامي، كبرز دكر الكاجبات المنزلية في استمرار األطفاؿ في المشاركة 

حيث ساىمت في استمرار التدريب عمى االجتماعية بعد انتياء جمسة البرنامج 
أنشطة البرنامج خارج أكقات التدريب فى الجمسات مما ساىـ في تككيف بعض 
المفاىيـ االساسية لدل األطفاؿ كمفيكـ المشاركة االجتماعية كالتعبير االنفعالي 

 كالسمككي تجاه المثيرات المختمفة.
ئية عند أم مستكل كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصا

داللة إحصائية فى التفاعؿ االجتماعي بأبعاده الفرعية أك الدرجة الكمية لمتفاعؿ 
االجتماعي بيف القياسيف البعدم كالتتبعي مما يشير إلى استمرار فعالية البرنامج 

 خبلؿ فترة المتابعة.
 تكصيات الدراسة

 في ضكء نتائج الدراسة يمكف كضع التكصيات التالية : 
 ع

د إعداد البرامج التدريبية لذكم اإلعاقة الفكرية البد مف اختيار أقرب أخصائي ن
نفسي كاجتماعي إلى الطفؿ لممشاركة في عمميات التدريب داخؿ البرامج 

 المقدمة.
 أ

ف تراعى البرامج التدريبية التى تقدـ لؤلطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج 
 يا .خصائصيـ االجتماعيو، كالعمؿ عمى تحسين
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 ت
كعية كتدريب اخصائى التربية الخاصة بمدارس الدمج بأىمية االىتماـ 

 بالجانب االجتماعى كاالنفعالي لدل األطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج.
 ت

كعية بطبيعة المشكبلت االجتماعية التى يتعرض ليا األطفاؿ ذكل اإلعاقة 
 الفكرية البسيطة بمدارس الدمج، كيفية التغمب عمييا.

 المراجع
(. فعالية التدريب فى تحسيف التجييز االنفعالى َُِٓأحمد عثماف ، السيد الشربينى )

لدل طبلب التربية الخاصة مسار االعاقة العقمية بكمية التربية المتدربيف 
مجمة كمية التربية جامعة بالفصكؿ الممحقة بالمدارس العادية بمدينة الطائؼ . 

 ٕٖ-ُْ، بكرسعيد
( . مظاىر التكاصؿ االجتماعى كمفيـك َُِٔى، فاطمة الككىجى )السيد الخميس

الذات لدل األطفاؿ المعاقيف ذىنيا المدمجيف كغير المدمجيف بمممكة البحريف . 
  ِٕ-َّ(، َُ) ّ، مجمة التربية الخاصة كالتأىيؿ

مقياس التفاعبلت االجتماعية لؤلطفاؿ خارج المنزؿ (. ََِٖعادؿ عبد ا )
 دار الرشاد.: . القاىرةاديكف كذكك االحتياجات الخاصة()األطفاؿ الع

(. فاعمية برنامج تدريبي لتنمية َُِٔعبد الفتاح رجب مطر، حسنيف عمى عطا )
ميارات نظرية العقؿ لتحسيف التفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ ذكل اإلعاقة 

معة جا مجمة التربية الخاصة كمية عمكـ اإلعاقة كالتأىيؿالفكرية الخفيفة. 
 (. ُْالزقازيؽ، مركز المعمكمات التربكية كالنفسية، عدد )

مناىج كأساليب تدريس ذكم الحاجات الخاصة كالميارات (. ََِٗفؤاد البيي السيد )
 . الرياض: دار الزىراء لمطباعة كالنشر كالتكزيع.الحركية
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لمصكر فعالية برنامج تدريبي باستخداـ جداكؿ النشاط ا(. ََِٖمحمد أبك العز طو )
. رسالة دكتكراة، كمية التربية، في تحسيف التفاعؿ االجتماعي لؤلطفاؿ التكحدييف

 جامعة المنصكرة
تدريبي باستخداـ األلعاب  فعالية برنامج(.  ََِِميرىاف محمد عمى جكدة ) 

القابميف لمتعمـ كأثره المعاقيف فكريا لتحسيف أداء الذاكرة العاممة لدل التعميمية 
. رسالة دكتكراه، االجتماعي مع أقرانيـ العادييف بمدارس الدمجعمى التفاعؿ 

 كمية التربية جامعة العريش.
. الرياض: دار جامعة االحتياجات التربكية الخاصة(. َُِٓميرفت محمكد محمد )
 نايؼ لمنشر. 

عمـ (. َََِنبيؿ عبد الفتاح حافظ ، عبد الرحمف سيد سميماف ، سميرة محمد شند )
 . القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.اعيالنفس االجتم

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى التجييز الحسي  (.َُِِنكر محمكد عبدالفتاح )
. لتنمية الميارات المغكية لؤلطفاؿ ذكم االعاقة الفكرية بمدارس الدمج الشامؿ

 رسالة ماجستير كمية التربية جامعة العريش
امج قائـ عمى تجييز المعمكمات االجتماعية فعالية برن(.  ََِِىشاـ كماؿ ابراىيـ ) 

في تحسيف التفاعؿ االجتماعي لدل األطفاؿ المعاقيف فكريا بمدارس الدمج 
 . رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة العريش.الشامؿ
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