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جمهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش ٌٕئت حتشٔشلبئمت   
 ـــــــــــماالســــــــــــــ م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اهلٕئت اإلداسٔت نهخحشٔش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. محمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -لعلُا وهُل اليلُت للذساظاث ا

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج حعين 3  د. إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أحمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 سةعضى مجلغ ؤلادا

5 
أ.د. صالح محمذ 

 صالح

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

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 محمذ علي

أظخار الصخت 

 الىفعُت

 –ت الخاصت اإلاششف على كعم التربُ

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة

 

 



( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   4 

 

 نهخحشٔش انفىٕت ) انفشٔك انخىفٕزْ(اهلٕئت 

9 
أ.د. محمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 . هماٌ طاهش مىس ىد 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 (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 محمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

14 
أحمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش عضى  إداسة اإلاىكع  –هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  محمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش
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جملهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش انذَنٕت لبئمت اهلٕئت االعخشبسٔت  

 واإلدارية مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

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 التعلٌم

 بعت لجامعت الذٌو العشبُت.الخا ألامىُت

2 
أ.د  إمام مصطفى 

 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  -

 -هبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل اإلاى 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

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

في  عاعذًًلتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلا

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

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

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت شس  امل –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 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  -صاسة التربُت والخعلُموهُل أٌو و 

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 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  - "

للمىاهج وطشق  ظاجزة اإلاعاعذًًوألا 
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس 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 لالمخحا هاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبحىر 
ً
سئِغ  " حالُا

 العَشش. حامعت

 هافع أ.د ظعُذ عبذه 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

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 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

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

َسغ وطشق جذ

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –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 

تؤلاه   جليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  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 
احمذ عىشت  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

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس ا -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . 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 
هش اظماعُل ما أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 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

 صشم 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

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 

ن خبير بالهُئت اللىمُت لضما -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ىسٍاظ
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

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

سة التربُت الىطىُت ىصاخبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

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

-مُاطالعمُذ العابم ليلُت آلاداب بذ

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

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

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –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 جلٍى

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

ادًمي ليلُت التربُت بجامعت الاعخماد ألاو

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لُاػذ انىشش مبجهت كهٕت انرتبٕت ببنؼشٔش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
ل أم جية أخرل في نفس كقت لممراجعة كالنشر لدتـ 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 Arabic) الكتركنيان مكتكبة بخط 

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

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

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

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

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 

اف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنك  .ٕ
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  .ٖ

 كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ.  "الباحث"،
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/
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التي ال تشتمؿ عمى  لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ  .َُ
 ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.

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 
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 كالتعديالت المطمكبة .ُّ
في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد  .ُْ

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

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

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

foej.journals.ekb.eghttps:// 
كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ  -

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

يميميا الرسمي، كال ييعتد 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/
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 ( والعشرون  السادسمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنوان البحث الرقم
 مقال العدد

1 

 مواردال لبناء االستراتيجي التخطيط
 العريش بجامعـة البشرية

 (البدايـــة وحتمية األىميـــة)
 

 سالم العظيم عبد أحمد/ أ.د
 التربوي والتخطيط التربية أصول أستاذ

 جامعة التربية بكمية التربية أصول قسم رئيس
 العريش
 

11-71 

 بحوث العدد

ُ 

التعمم االلكتروني عن بعد في  معوقات
ري الصف المرحمة الثانوية تبعا لمتغي

والنوع االجتماعي في ظل جائحة 
كورونا من وجية نظر الطمبة في 

 تربية الطفيمة في االردن

 د/ جالل محمد عثمان حسين
 مديرية تربية الطفيمية 

 األردن
11-17 

7 

رؤية مستقبمية لتطوير إدارة المؤسسة 
التعميمية عمى ضوء التوازن بين 
 اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية

 

 ىند محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص إدارة تعميمية

 نجالء محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التجارة تخصص إدارة األعمال

11-111 

ّ 

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم 
السريع في تنمية ميارات االستقبال 
المغوي واالتجاه نحو تعمُّم المغة 

لدى طالب الصف الثالث العربية 
 اإلعدادي
 

 أ.د. سعيد عبد اهلل الفي رفاعي
 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة العريش –كمية التربية 
 كمال طاىر موسى ناصف د.

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 المساعد

 جامعةالعريش –كميةالتربية 
 مانالباحث/ أحمد محسن محمد السيد سمي

 معمم المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

111-141 
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ْ 

البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري في 
 دراسة تحميمية  –مرحمة الروضة  

 
 

 أ.د. رفـعت عمر عزوز
 أستاذ أصول التربية 

 جامعة العريش –كمية التربية 
 أحمد عبد العظيم سالم د.أ.

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
 جامعة العريش –التربية  كمية

 الباحثة/ أسماء عبد الستار أحمد
 مدرس مساعد بقسم أصول التربية

141-111 

ٓ 

نمو األنا وفق نظرية إريكسون 
وعالقتو باالتجاه نحو التطرف لدى 
عينة من الشباب الجامعي )دراسة 

 تحميمية كمينيكية(
 

 أ.د. صــــالح فــؤاد محمــد
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة قناة السويس –ة التربية كمي
 السيد كامل الشربيني منصور أ.د.

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعةالعريش –كميةالتربية 

 الباحثة/ حنان أحمد عيد محمد القيم
 معمم خبير بالتربية والتعميم

113-717 

6 

تحسين أداء العاممين بإدارة الشئون 
القانونية بمديرية التربية والتعميم 

شمال سيناء في ضوء  بمحافظة
 مدخل القيادة األخالقية 

 أ.د. إبراىيم عباس الزىيري
أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 األسبق
 جامعة حموان –كمية التربية 

 أحمد سممى أرناؤوط د.
أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 يشجامعةالعر  –كميةالتربية 

 الباحثة/ شيماء جابر عبدالفتاح محمد

711-761 
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 حمذٔم

 ذانُفـــبء ببنُػـــ
 شكشًا نكم مه اعخجبة نهذػُة

 أٌال بكم مه اوضم إنٕىب
ش                                                                             بللم : هُئت الخحٍش

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

قبؿ شيكر ؛ كعدت ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش قراءىا      
مف األساتذة كالباحثيف بإحداث نقمة نكعية في المجمة، كالسير قدمان في تحقيؽ 

تصبح المجمة كعاء عربيان كدكليان رؤية المجمة كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية بأف 
بسمعة محمية  –خالؿ العاميف الماضييف  –لمنشر  بعد أف تمتعت المجمة 

 طيبة، كهلل الحمد.
 -خالؿ الشيكر األربعة السابقة -يأتي العدد الحالي ، كقد أتمت ىيئة التحرير  

 ما يمي:
  ؛  ُٗٔٓ-ِّٕٓالحصكؿ عمى ترقيـ دكلي لمنسخة االلكتركنية لممجمة ىك

 لييضاؼ إلى الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.
     :تدشيف المكقع االلكتركني لممجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو 

https://foej.journals.ekb.eg 
كجارم تحميؿ جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خالؿ 

بحثان  َُٓتحتكم حكالي عددان   َِالسنكات الخمس األخيرة ) قرابة اؿ 
 كمقالة عممية (

 ( يمثمكف التخصصات  ََِالتكاصؿ مع أكثر مف ، )أستاذ جامعي كباحث
التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، كالطفكلة 
المبكرة، كعمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العالقة 
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دعكتيـ لممشاركة في تحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج بالتربية كالتعميـ، ك 
ـ ، كقد استجاب ليذه الدعكة َِِِـ ، كَُِِعممي خالؿ العاميف 

أستاذان كباحثان( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ  ُْٗ)
 الجامعات المصرية. 

كلزامان عمى ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش في كممتيا في 
العدد أف تتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف رحبكا  ىذا

بالتعاكف معنا في تحكيـ البحكث المقدمة لمنشر ، كىك ما كفر لنا قاعدة 
 معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة المجمة.

 ( مف القيادات كالخبراء التر َّالتكاصؿ مع ما يقارب الػػػػ ) بكييف عمى
المستكل الكطني كالعربي كالدكلي : كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء 
جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، كعمداء كككالء كميات ، كمقررم 
كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة المساعديف في 

كجمعيات تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس إدارة منظمات مينية 
عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية ، كقد 

أستاذان خبيران كقائدان تربكيان ( مف الدكؿ : األردف ،  ِّرحب مف بينيـ ) 
كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف 

، إلى جانب الخبراء كالقادة  ينتمكف لجامعات في كندا، كبريطانيا، كألمانيا
 التربكييف المصرييف بالمشاركة في الييئة االستشارية الدكلية لممجمة.

بكجكد ىيئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –نتشرؼ 
استشارية لممجمة ، متميزة ، عمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 كمراكزىـ .  في بمدانيـ كجامعاتيـ
نشكرىـ ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي ، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
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كبالطبع ، ترحيب خاص بكؿ األساتذة مف غير المصرييف ؛ باعتبارىـ ضيكفان 
 عمينا في مصر بعامة ، كفي جامعة العريش بخاصة.

 تقدير لكؿ مف :كالشكر كال
معالي األستاذ الدكتكر / سعيد عبد اهلل الفي رفاعي     رئيس جامعة  -

 العريش.
 سعادة األستاذ الدكتكر / رفعت عمر عزكز          عميد كمية التربية. -

فقد حرصا أف تحظى الييئة االستشارية بمباركة مجمس الكمية المكقر ، كبقرار 
تكجيو شكر باسـ الكمية كالجامعة لجميع مف معالي رئيس الجامعة ، كأكصيا ب

 أعضاء ىذه الييئة المكقرة.
كيتبقى اإلشارة إلى أنو مف حسف الطالع أف تصادؼ ىذا التطكرات ، كتمؾ النقمة 

 –كميا –ـ ، كمصر  َُِِالنكعية لممجمة،  إصدار العدد الحالي : عدد أبريؿ 
أف جامعة العريش ، كسيناء في القمب منيا تحتفؿ بأعياد تحرير سيناء ، كك

ككمية التربية تيدم الباحثيف بما يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل 
المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة ضمف مجالت كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ 

 المجمس األعمى لمجامعات
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة      
طكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كبتكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، الت

بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 
 

 واهلل الموفق
 ٌٕئت انخحشٔش

 
 



فبػهٕت بشوبمج لبئم ػهّ انخؼهم انغشٔغ يف حىمٕت مٍبساث االعخمببل انهغُْ َاالجتبي حنُ 
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 مستخمص الدراسة

استيدفت الدراسة الحالية التعريؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ  اليدف:
السريع في تنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية لدل طالب 

 ( طالبنا؛ كلتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحثُّالصؼ الثالث اإلعدادم، كتككنت العينة مف )
كبناء االختبار، كبناء البرنامج،  ببناء األدكات اآلتية: قائمة بميارات االستقباؿ المغكم،

 .كبناء مقياس االتجاه

 في ميارات -عينة الدراسة  –أسفرت نتائج الدراسة عف نمك أداء الطالب  النتائج:
نتيجة  ؛االستقباؿ المغكم الرئيسة كالفرعية، كنمك اتجاىيـ نحك تعمُّـ المغة العربية

البرنامج القائـ عمى التعمـ السريع، مما يعني أفَّ البرنامج القائـ عمى مركرىـ بخبرات 
في تنمية ميارات االستقباؿ المغكم عمى درجة مناسبة مف الفاعمية  التعمـ السريع

 الصؼ الثالث اإلعدادم. كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية لدل طالب
 التطبيقات العممية:
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ىمية الدراسة الحالية في تنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ تتمثؿ أ
نتاج برنامج ، -مجمكعة الدراسة  –الثالث اإلعدادم الصؼ المغة العربية لدل طالب كا 

كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة لتنمية الميارات المقصكدة  مقترح قائـ عمى التعمُّـ السريع
لتنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه اـ دراسات أيخرل ، كفتح الطريؽ أمالعربية

 .نحك تعمُّـ المغة العربية، كاالىتماـ بالتعمُّـ السريع بكافة المراحؿ التعميمية
Abstract 

The study aimed to identify the effectiveness of the 

program based on accelerated learning in the development of 

linguistic reception skills and the attitudes towards learning 

Arabic language in the third year prep students. The sample 

consisted of (31) students. The researcher built the following 

tools: linguistic reception skills checklist, program, test, and 

attitude rubric. 

The results of the study showed that there is a growth in 

the performance of students (the study sample) in the main and 

sub-linguistic reception skills, and a growth in their tendency 

towards learning Arabic, as a result of passing through the 

experiences of the program based on accelerated learning, which 

means that the program based on accelerated learning is effective 

in developing linguistic reception skills and attitudes towards 

learning Arabic for third-graders. 

Practical applications: 

The importance of the current study is to develop linguistic 

reception skills and the attitudes towards learning Arabic in third 

year prep stage students (study group). The proposed program 

based on accelerated learning open the way for further studies in 

developing linguistic reception skills and attitudes towards 

learning Arabic for all stages. 
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 :الدراسة مقدمة -أوالً 
 التحدث: كىي اإلرساؿ ميارات: ىما نكعيف، في المغكم االتصاؿ ميارات تتمثؿ
 المغكم ستقباؿاال أىميةتتجمَّى ك  كالقراءة، االستماع: كىي االستقباؿ كميارات كالكتابة،

، ـالتعمُّ  عمى تساعدنا افتمالكالبصر  السمع تيحاسفي كجكد  لممسمكع كالمقركء
 . المعرفة عمى كالحصكؿ مع األقراف، كالتكاصؿ التفاعؿك  المعمكمات ستقباؿاك 

 كالـ مف لممستمع فالبد اإلنساف، لدل تعمؿ حاسة أكؿ كانت إذا السمع فحاسة
 مف لمقارئ البد ألنو القراءة؛ تسبؽ الكتابة ككذلؾ ع،لالستما سابؽ فالكالـ يسمعو،
ا المغة عناصر فأكثر( التكظيؼ) االستخداـ حيث مف كأما مكتكب، كالـ  استخدامن

 يتكمـ ثـ يكمو، أكثر يستمع فاإلنساف الكتابة، ثـ القراءة، ثـ الكالـ، كيميو االستماع،
 ،ََِّ كآخركف، نبيؿ دمعبداليا)يكتب مما أكثر كيقرأ يقرأ، مما أكثر يكمو في
 (.ُٓٓص
الجانب كىك  المغكم تيمثؿ الجانب األكؿ مف جكانب االستقباؿ االستماع ميارةف

كتتضح أىميتيا في أفَّ المستمع يستقبؿ بيا أفكار اآلخريف كمشاعرىـ  المسمكع،
كآرائيـ، كيسعد بالتكاصؿ معيـ عف طريقيا، كالتي تبدك كاضحة في النص المسمكع، 

 لمرسالة تمقيو أحكاؿ في متبايف الميستقًبؿ أف عمى تدؿ بمراحؿ ىذه الميارة تمرُّ  كما أفَّ 
 األذف أفَّ  ذلؾ كمف المنطكؽ، جماعة السامعيف لمكالـ اختالؼ بمثؿ المسمكعة،

 األصكات كتمقي التركيز يككف ثـ ،(السماع) عرضيِّا االستقباؿ تمارس
 االستماع مراحؿ مف متقدمة كمرحمة اإلنصات يككف أف إلى ،(االستماع)بقصد

ذىا :تعالى قاؿ الكالـ، أك لمصكت، ـٍ  كىأىٍنًصتيكا لىوي  فىاٍستىًمعيكا اٍلقيٍرآفي  قيًرئى  "كىاً  لىعىمَّكي
ميكفى   (.َِْ: اآلية األعراؼ، سكرة") تيٍرحى

 يحظى ال أنو إال االستقباؿ المغكم لممسمكع )االستماع( أىمية مف كعمى الرغـ
 شكؿ عمى يأتي فيك كاعتباطي، عشكائي بشكؿ تدريسو يتـ حيث الكافي، باالىتماـ

 معايير مكضكعية حددت متأنية دراسة نتيجة يكف كلـ المعاني، كتداعي األفكار تكارد
 لـ العربية الدكؿ مناىج مف كثيرنا أفَّ  كما الميارة، ليذه المتعمـ إتقاف مدل عمى لمحكـ
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 مف بالرغـ المتقدمة، الدكؿ كبقية مناسبةال التقكيـ أساليب متضمنة خاصة كتبنا تفرد
 زاؿ ماكما أنو . (ٖٗص ،ََِٕ الحكامدة، كمحمد عاشكر، راتب)الميارة ىذه أىمية

 ككأف مدارسنا، في ستقباؿ المغكم لممسمكع )االستماع( سائدناالل التقميدم التصكر
 بالطبع كىذا ،زمالئيـ أماـ الجيرية بالقراءة التالميذ تكميؼ عمى تقتصر مياراتو تنمية
 رشدم)بتمؾ الميارات  اىتماـ االستماع، كدليؿ عمى أنو ال يكجد مفيـك عف ابتعاد

 (.ُِّص ،َََِ طعيمة،
لالستقباؿ المغكم المسمكع،  التعمُّـ كىنا يكجو الباحث بضركرة إثراء المعمـ لمكاقؼ

 األمر الذم بدكره 
 عبارات مف غيره أك ىك، قدمويي  فيما كالتأمؿ االستماع، عمى الطالب قدرة مف ييعزز

 يرتبط كبما كفكرينا، معرفينا، تناسبيـ أحاديث استقباؿ إلى حاجة في فالطالب منطكقة؛
 االستماع عمى الطالب لتدريب السريع فرصة التعمـ كقد يككف كأىدافو، التعمُّـ بمكاقؼ
 الستقباؿ دائما يقظة كجعميا لو، المتعددة الحكاس تشغيؿ عمى يعمؿ ألنو كذلؾ الجيد،

 .التعمـ في كاأليسر األيمف الدماغ فصَّي تشغيؿ ككذلؾ المعمكمات،
 األصكات، بيف التمييز إلى القاصد الكاعي اإلصغاء ىكبأنو  االستماع كييعرَّؼ

 المسمكعة، المادة كتذكؽ الحقائؽ، كاستنتاج األفكار، كاستخالص كاستيعابيا، كفيميا
بداء كنقدىا  (.ّٓص ،ََِٔ مكسى، كمحمد بي،شم مصطفى)فييا الرأم كا 

 لتيمثؿ الجانب الثاني مف جكانب االستقباؿ ميارة القراءة ككصالن بما سبؽ، تأتي
يستقبؿ بيا  )قراءة صامتة( ئكتتضح أىميتيا في أفَّ القار  كىك الجانب المقركء، المغكم

ك أفكار اآلخريف كمشاعرىـ كآرائيـ، كيسعد بالتكاصؿ معيـ عف طريقيا، كالتي تبد
 شخصية بناء في كبير بدكر تيسيـ كاضحة في النص المقركء، كما أفَّ ىذه الميارة

 اطالع أداة فيي العكاطؼ، كتيذيب المعرفة، كاكتساب العقؿ، تثقيؼ طريؽ عف الفرد
 أنيا إذ االتصاؿ؛ أدكات مف أداة أنيا كما أمة، كؿ بو تعتز الذم الثقافي التراث عمى
 لما كذلؾ الشامؿ، كالعمـ الكاسعة، المعرفة مفتاح فيي و،في كمف بعالمو، الفرد تربط
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ب ؾى  ًباٍسـً  اٍقرىأٍ : " تعالى قكلو في الكريـ القرآف بو جاء مىؽى  الًَّذم رى : اآلية العمؽ، سكرة")خى
ُ.) 

 مف الرسالة كتحكيؿ الرمكز، بفؾ فييا الفرد يقـك ىي عمميةبأنيا  القراءة كتعرَّؼ
 (.ُٖٗص ،ََِْ طعيمة، شدمر )شفكم خطاب إلى مطبكع نص

لالستقباؿ المغكم المقركء، األمر  التعمُّـ كيرل الباحث ضركرة إثراء المعمـ لمكاقؼ
 أك ىك، ييقدمو فيما كالتأمؿ جيد، القراءة بشكؿ عمى الطالب قدرة مف الذم بدكره ييعزز

 معرفينا، تناسبيـ نصكص استقباؿ إلى حاجة في فالطالب مكتكبة؛ عبارات مف غيره
 لتدريب فرصة السريع كقد يككف التعمـ كأىدافو، التعمُّـ بمكاقؼ يرتبط كبما كفكرينا،
 لو، المتعددة الحكاس تشغيؿ عمى يعمؿ ألنو كذلؾ جيد، القراءة بشكؿ عمى الطالب
 كاأليسر األيمف الدماغ فصَّي تشغيؿ ككذلؾ المعمكمات، الستقباؿ دائما يقظة كجعميا

 .التعمـ في
ا، العربية المغة تعميـ علكاق كبالنظر االستقباؿ المغكم لممقركء  كتعميـ عمكمن

ا، )القراءة(  الرغـ عمى تدريسيا؛ أثناء جيدو  بشكؿو  نصيبيا تأخذ ال أنيا نجد خصكصن
 المكاد باقي في بؿ فحسب، ذاتيا في ليس كغاياتيا، أىدافيا كتعدد أىميتيا، مف

 المطمكبة؛ األىمية القراءة حصة عيركفيي  ال المدرسيف فمعظـ اختالفيا، عمى الدراسية
 بإخراج تالميذه المدرس يأمر حيث كسيؿ؛ ىي ف تدريسيا بأفَّ  الخاطم العتقادىـ كذلؾ
 يكرركف ما ككثيرنا عديدة، مرات ذاتو النص   قراءة ذلؾ بعد كيبدؤكف ليـ، يقرأ ثـ كتبيـ،
ص  ،َََِ و،شحات حسف)يزعمكف كما اإلجادة بقصد مرات؛ عدة الكاحدة الفقرة
ُُُ.) 

 كجكد تبيف عمييا، االطالع لمباحث أمكف التي السابقة الدراسات إلى كبالرجكع
 قدرة عدـ: الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى منيا القراءة، في الطالب لضعؼ مظاىر
 المرحمة، ىذه في قرأىا التي الكتب مف المتنكعة المادة قراءة عمى الطالب بعض

 المدرسية، كتبيـ في ترد لـ مادة قراءة في الصعكبةك  المعنى، أداء كعجزىـ عف
 بمغة المقركءة المادة ترجمة في كالصعكبة المقركءة، الجديدة المادة في كالصعكبة
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 كتدني ضعؼ عمى السابقة كالبحكث الدراسات مف كثير اتفقت حيث الخاصة؛ التمميذ
 بميارات الحالية لدراسةبا تيسمَّى كالتي( كالقراءة االستماع) ميارتي في الطالب مستكل

 الطالب لدل الميارات ىذه تنمية ضركرة عمى الدراسات تمؾ كأكدت المغكم، االستقباؿ
 معمـ، فائزة) كدراسة ،(َََِ أحمد، سمكل)دراسة: مثؿ التعميمية، المراحؿ بمختمؼ
، إلياـ) كدراسة ،(ََُِ  كدراسة ،(ََِِ رضكاف، منير) كدراسة ،(ََِِ غمـك

 الفي، سعيد) كدراسة ،(ََِّ فكرة، ناىض) كدراسة ،(ََِّ عبداهلل، عمي)
 ،(ََُِ الشنطي، أميرة) كدراسة ،(ََِٖ الزىراني، مرضي) كدراسة ،(ََِٔ
 ىدل) كدراسة ،(َُُِ اهلل، عبد أماني) كدراسة ،(َُُِ محمد، أميف) كدراسة
 (.َُِٔ الخفاجي، عدناف) كدراسة ،(َُِٓ عمي،

 مياراتيا إتقاف إلى ييدؼ العربية المغة تعميـ فَّ أ نجد سبؽ، ما عمى كتأسيسنا
 المغة كممارسة استخداـ مف يمك نو لغكم مستكل إلى الطالب يصؿ بحيث األساسية،
ا ا استخدامن  داخؿ سكاء كالكتابة، كالقراءة، كالتحدث، االستماع، طريؽ عف ناجحن
 لمسمكعالمغكم )ا االستقباؿ أىداؼ حصص إلى خارجيا، كبالنظر أك المدرسة

 بشكؿ تتشابو االستماع حصة تدريس أف نجد منيما، لكؿو  التدريس كآلية كالمقركء(،
 ففي التدريس، في المستخدمة الحاسة اختالؼ مع القراءة، حصة تدريس مع كبير

 حاسة عمى التركيز يتـ القراءة في بينما السمع، حاسة عمى التركيز يتـ االستماع
 كمف لديو، المفردات حصيمة كزيادة المغكية، الثركة الطالب ييكسب فكالىما اإلبصار،

نتاج التفكير، ميارات تنمية ثـ  مف كنجد لديو، التذكؽ كتنمية األفكار، مف عدد أكبر كا 
 بينيما، مشتركة كثيرة ميارات كجكد كالقراءة، االستماع ميارتي عمى االطالع خالؿ
 .مةالمستخد الحاسة كفؽ بينيما مختمفة ميارات كجكد ككذلؾ

ستراتيجيات أساليب ظيرت الحياة، استمرار مبدأ مف كانطالقنا  عمى قائمة حديثة كا 
 يككف بحيث الدماغ، ألبحاث الحديثة االتجاىات ضكء عمى التعميـ كليس التعمـ

 كالحركة النشاط كضعية إلى كالتغيير التعمُّـ، عممية في اإليجابي الدكر لمطالب
 السريع التعمـ مفيكـ ظير ىنا مف الخمكؿ،ك  التمقي حالة مف بدالن  كالحيكية
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(Accelerated Learning )عمى تؤكد التي الحديثة كالتكجيات األساليب كأحد 
 .التعميمية العممية في كالمتعمـ المعمـ دكر أىمية
 إلى الدماغ أبحاث ترجمة عمى القائمة المبادئ مف عددو  عمى السريع التعمُّـ يعتمدك 
 في السريع التعمـ لنجاح ضركرة تمثؿ كالتي الدراسي، صؼال حجرة داخؿ عممي كاقع

 كانسجاـ كالجسد، العقؿ بكامؿ كالتعمُّـ اإليجابية، البيئة كجكد: مثؿ التعميمية، العممية
 مع الطالب، بيف التعاكف ركح ككجكد الدماغ، بيا يعمؿ التي الطريقة مع التعمـ
 متنكعة، بطرؽ ييقدَّـ عندما يتحسَّف التعمـ كأفَّ  الحقيقي، السياؽ ضمف التعمـ ضركرة

 التعمـ تطبيؽ إمكانية مع كأكتكماتيكيِّا، آنيِّا المعمكمات يمتص الصُّكرم الدماغ كأفَّ 
 مستكيات في يحدث التعمُّـ كأفَّ  الطالب، قبؿ مف الفعالة كالمشاركة الذاكرة، لمبادئ
 لي دراسة توأكد ما كىذا، (َٓ-ْٗص ص ،ََِٖ ماير، دايؼ)ذاتو الكقت في عدة

 ،(Jenkins, et al, 2010)كآخريف جنكنز كدراسة ،(Lee, et al, 2010)كآخريف
 المحياني، فاطمة) كدراسة ،(Wilkins et al.,2010) كآخريف كيمكنز كدراسة
 (.َُِٔ طمبة، محمد) كدراسة ،(َُِِ

 ،تتعمـ عندما ببساطة فيو تتعمـ أنؾ: منيا، السريع لمتعمُّـ كثيرة مميزات كتكجد
 كمريحة لمتعمـ مالئمة بيئة كيكفر يزيد، لو حبؾ أك دافعيتؾ فإفَّ  اشيئن  تتعمـ كعندما
يجابية  عمى يعمؿ أنو كما تعمميا، يجب التي األفكار تيعزز كالتكتر القمؽ مف خالية كا 
 التعميـ تقنيات مف متنكعة أساليب استخداـ كيتيح لمتعمـ، كمو الدماغ تشغيؿ

 التعمـ، أنماط تناسب الدماغ أبحاث عمى قائمة متنكعة أنشطة كيكفر كالممارسة،
 إشراؾ عمى التركيز كيدعـ الكقت، نفس في التالميذ مف كبير عدد ذكاء كتحفز
 تفاعؿ خالؿ مف يتـ التعمـ كأف التعمـ، عممية في( كمشاعرنا كعقالن، جسدنا،) الطالب
 التعمـ ييتـ كما جديدة، معارؼ مف الحكاس تستقبمو كما الطالب عقؿ بيف ثنائي
 أىمية عمى كيؤكد بالنفس، كالثقة كاإلنجاز كالسعادة بالمتعة الطالبة بشعكر السريع
 ,Covey, 1997))الجديدة المعارؼ كصقؿ ترسيخ في الطالبات بيف كالتعاكف التفاعؿ
 كىذا، (Nichiols, 2010, 4-7) ،(ُٗ -ُٖص ص ،ََِٖ ماير، دايؼ) ،3-4



فبػهٕت بشوبمج لبئم ػهّ انخؼهم انغشٔغ يف حىمٕت مٍبساث االعخمببل انهغُْ َاالجتبي حنُ 
م انهغت انؼشبٕت نذِ عالة انصف انثبنذ اإلػذاد

ُّ
 أ.د عؼٕذ ػبذ اهلل اليف سفبػٓ ْ      حؼه

  د. كمبل عبٌش مُعّ وبصف      أ .أمحذ حمغه حممذ انغٕذ عهٕمبن

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   120 

 

كآخريف  جنكنز كدراسة ،(Lee, et al, 2010)ريفكآخ لي دراسة عميو أكدت ما
(Jenkins, et al, 2010)، كآخريف كيمكنز كدراسة (Wilkins et al.,2010)، 

 تمؾ أظيرت حيث ،(َُِٔ طمبة، محمد) كدراسة ،(َُِِ المحياني، فاطمة) كدراسة
 زيادةك  األكاديمي، كتحصيميـ الطالب ميارات تنمية في السريع التعمـ فاعمية الدراسات
 السريع التعمـ استخداـ بضركرة كأكصت تعمميـ، في كثقتيـ كدافعيتيـ التعميمية قدراتيـ

 .مراحميا بكافة التعميمية العممية مكاقؼ جميع في
جراءات التدريس كتتمثؿ  Karen, etاآلتي: ) في السريع بالتعمـ المراحؿ األكلية كا 

al.,2007, 4-8)، (ُُّ -َُٕص ص ،ََِٖ ماير، دايؼ) ك 
 لمتعمـ، الميثمى الحالة في ككضعيـ الطالب، اىتماـ إثارة كتعنى: التحضير مرحمة .1

عداد  كاستثارة السمبية، أك الالمبالية العقمية مف الطالب بإخراج كذلؾ التعمـ، بيئة كا 
عطائيـ كفضكليـ، اىتماميـ ا المكضكع، نحك إيجابية مشاعر كا   كاضحة صكرة كأيضن

 .ليـ بالنسبة معنى ذات بأىداؼ كربطيـ سيتعممكنو، عما
 الجديدة التعميمية المادة لمكاجية لممتعمميف الفرصة إعطاء كتعني: العرض مرحمة .7

 بالمتعمـ، الخاصة المتعددة الذكاءات كمراعيِّا الحكاس، كمتعدد كمترابط ممتع، بشكؿ
 سرد أك تفاعمية عركض خالؿ  مف بذلؾ القياـ  كيمكف. التعميمية األنماط كؿ كيقارب
 بصرية تعمـ كسائؿ كاستخداـ األدكار، تبادؿ إمكانية مع ذىنية خرائط أك قصص،
لكتركنية  .أخرل كا 

 المعرفة كتكامؿ كفيـ استيعاب عمى الطالب مساعدة يتـ كفييا: التمرين مرحمة .1
 كحؿ الراجعة، التغذية خالؿ مف كذلؾ لدييـ، المكجكدة السابقة المعرفة مع الجديدة
 كالحكار التعمـ، أثناء كالحركة شريؾ، مع كالنقاش لذلؾ، المعدة كاألنشطة التماريف
 .الجماعي أك الثنائي

 عف الدراسي، الصؼ خارج تعممو ما تطبيؽ المتعمـ يستطيع كفييا :األداء مرحمة .4
 بعض ممارسة أك المنزلية، التكميفات كعمؿ ذىنية، خريطة لرسـ تكجييو طريؽ
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 مف كتمخيصيا تنظيميا كتـ تبمكرت، قد كالمفاىيـ مكماتالمع تككف حيث األنشطة،
 .المعمكمات كحفظ الذاكرة تفعيؿ خالؿ

 االستقباؿ تنمية ميارات ممحة إلى حاجة نجد أفَّ ىناؾ سبؽ، ما ضكء كعمى
لى ،(كالقراءة االستماع) المغكم  تمؾ بتنمية تعني التي العممية الدراسات مف مزيد كا 

عدادىـ إتقانيا، عمى تيـلمساعد لمطالب؛ الميارات  لحياتيـ األمثؿ اإلعداد كا 
 حديثة كتقنية تدريسية معالجات عف البحث إلى الباحث دعا الذم األمر. المستقبمية

 بكجوو ( كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات كتعمـ تعميـ كأسمكب عاـ، بكجوو 
 السريع تعمـال عمى قائـ استخداـ كتطبيؽ برنامج خالؿ مف كذلؾ خاص،

(Accelerated Learning) مستكل تدني مشكمة كمعرفة فاعميتو في تنمية كعالج 
 (كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات في اإلعدادم الثالث الصؼ طالب

 الذم األمر التعمـ، عمى الطالب مساعدة أجؿ كمف كاالتجاه نحك تعمـ المغة العربية،
 .التعميمية العممية خالؿ ميةكفاع نشاطنا أكثر يجعميـ
 استخدامو إلى -الباحث عمـ حد عمى - دراسة أم تشر فمـ السريع التعمُّـ عف أما

 االستقباؿ ميارات تنمية إلى الحالية الدراسة تسعى لذا العربية؛ المغة تعميـ مجاؿ في
أىميتيا  يةالحال لمدراسة ييعطي مما السريع، التعمـ باستخداـ( كالقراءة االستماع)المغكم
 التربية كزارة تكجو كدعـ التربكم، البحث مجاالت تيفيد بنتائج الخركج ثـ كمف كثقميا،
، بشكؿو  التعميـ تطكير نحك كالتعميـ  كميارات العربية، المغة تعميـ كتطكير عاـو

 .خاص بشكؿو  المغكم االستقباؿ
خالل  من حاليةال الدراسة بمشكمة اإلحساس نبع :الدراسة وتحديدىا مشكمة -ثانًيا

 اآلتي:
 بمجاؿ الصمة ذات السابقة كالبحكث األدبية الدراسات بعض عمى االطالع .ُ

الحالية التي أشارت إلى أىمية استخداـ التعمـ السريع في تحقيؽ  الدراسة
العديد مف التطبيقات التربكية الميمة، كتدريب الطالب عمى استخداـ 

كظائؼ التعمـ كالتفكير بشكؿ اإلجراءات كالعمميات كالميارات في إنجاز 
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متأمؿ ال أفَّ  إال يجعميـ طالبنا مستقميف يستطيعكف تعميـ أنفسيـ مدل الحياة
 تعميـ في السائدة الطرؽ أفَّ  مالحظة يمكنو مغة العربيةال لتدريس الفعمي لمكاقع
 العممية محكر ىك المعمـ تجعؿ التي التقميدية الطرؽ ىي ـ المغة العربيةكتعم

 طالب.ال كليس التعميمية
ا، العربية المغة تعميـ لكاقع الباحث معايشة .ِ  المغكم االستقباؿ كميارات عمكمن

ا،( كالقراءة االستماع)  العربية لمغة كمعمـ عممو خالؿ مف كذلؾ خصكصن
 االستقباؿ ميارات في تدني كجكد خاللو مف اتضح الذم األمر كآدابيا،
 .الميارات لتمؾ بالطال كافتقار ،(كالقراءة االستماع) المغكم

 طالب مستكل تدني"  في الحالية الدراسة مشكمة تتحدد تقدم، ما ضوء في
 باإلضافة ،(كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات في اإلعدادم الثالث الصؼ
 عمى العمؿ ضركرة يستدعي مما ،"لدييـ العربية المغة تعمُّـ نحك سمبي اتجاه كجكد إلى
 خالؿ مف كذلؾ المغة؛ تعمُّـ نحك إيجابية اتجاىات كتككيف لدييـ، راتالميا ىذه تنمية
 .السريع التعمُّـ عمى قائـ مقترح برنامج

 التساؤالت عن باإلجابة المشكمة تمك عالج الحالية الدراسة ُتحاول َثم   ومن
 :اآلتية

 الصؼ لطالب الالزمة( كالقراءة االستماع)المغكم االستقباؿ ميارات ما .ُ
 اإلعدادم؟ لثالثا

 التعمُّـ عمى قائـ برنامج كبناء تصميـ عند مراعاتيا ينبغي التي األسس ما .ِ
 الالزمة( كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات لتنمية السريع
 اإلعدادم؟ الثالث الصؼ لطالب

 ميارات تنمية في السريع التعمُّـ عمى القائـ المقترح البرنامج فاعمية ما .ّ
 الثالث الصؼ لطالب الالزمة( كالقراءة االستماع) المغكم ستقباؿاال

 اإلعدادم؟
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 نحك االتجاه تنمية في السريع التعمُّـ عمى القائـ المقترح البرنامج فاعمية ما .ْ
 اإلعدادم؟ الثالث الصؼ العربية لطالب المغة تعمُّـ

 إلى اآلتي: الحالية الدراسة ىدفت :الدراسة أىداف -ثالثًا
 المغة تعمُّـ نحك كاالتجاه( كالقراءة االستماع)المغكم االستقباؿ ميارات ةتنمي .ُ

 .اإلعدادم الثالث الصؼ العربية لطالب
 تنمية في السريع التعمـ عمى المقترح القائـ البرنامج فاعمية عف الكشؼ .ِ

 الثالث الصؼ طالب لدل( كالقراءة االستماع)المغكم  االستقباؿ ميارات
 .اإلعدادم

 اتجاه تنمية في السريع التعمـ عمى المقترح القائـ البرنامج فاعمية فع الكشؼ .ّ
 .العربية المغة تعمـ نحك اإلعدادم الثالث الصؼ طالب

 في اآلتي: الحالية الدراسة تمثمت أىمية :الدراسة أىمية -رابًعا
 تنمية بكسائؿ تعريفيـ في الحالية الدراسة تيفيدىـ حيث :العربية المغة معممو .1

 المغة كميارات خاصة، بصفة( كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات
 التعمُّـ عمى القائـ المقترح البرنامج خالؿ مف كذلؾ عامة، بصفة العربية
 لقياس كاختبارنا المقترح، البرنامج لتدريس لممعمـ دليالن  ليـ تيقدـ كما السريع،
 المغة تعمـ نحك جاهاالت كمقياس الطالب، لدل المغكم االستقباؿ ميارات
ا العربية، المغة ييعم مكف يجعميـ مما العربية،  المغكم االستقباؿ كخصكصن

 .فعَّاؿ بمستكل( كالقراءة االستماع)
 الدراسة ىذه مف اإلفادة إلى :المعممين تدريب عمى القائمين نظر توجيو .7

 تماـاالى ضركرة إلى تيكجو حيثي  التدريب، برامج مجاؿ في كتضمينيا الحالية،
 الطالب، لدل الدماغ نصفي إعماؿ إلى تؤدم التي كاإلستراتيجيات بالنظريات
 .التعمـ في المتعددة كذكاءاتيـ حكاسيـ، كاستخداـ
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 تيقد ـ بأف الحالية الدراسة تيفيدىـ حيث :العربية المغة تعميم مناىج مخططو .1
ا ليـ  المغة ـتعمي بمستكل االرتقاء عمى تعمؿ تنمكية تعميمية لمكاد نمكذجن

 .العربية
إمدادىـ ببرنامج قائـ عمى  خالؿ مف كذلؾ :الصف الثالث اإلعدادي طالب .4

 التعمـ السريع لتنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية
 االىتماـ خالؿ مف كالعممية العممية، حياتيـ في تكظيفيا مف كتمكُّنيـ لدييـ،
 عمى كالعمؿ تعمميـ، كأنماط المتعددة، كبذكاءاتيـ ،لدييـ العاطفية بالحالة
 المتعددة حكاسيـ كاستخداـ التعمـ، في كاأليسر األيمف الدماغ فصَّي تشغيؿ

 مجتمعيـ مع التكاصؿ عمى يساعدىـ مما دائمنا، يقظة كجعميا التعمـ، في
 .لدييـ فيو المرغكب النفسي االتزاف كتحقيؽ طبيعية، بصكرة

 أدكات مف االستفادة خالؿ مف كذلؾ :العربية المغة تعميم مجال في الباحثون .1
 أخرل دراسات إجراء في كمقترحاتيا كتكصياتيا، كنتائجيا، الحالية الدراسة

العربية كتنمية مياراتيا، كاالتجاه  بتعميـ المغة التعميمية متعمقة بكافة المراحؿ
كم لطالب الصؼ نحك تعمُّميا، كمجاؿ التعمـ السريع، كمجاؿ االستقباؿ المغ

 الثالث اإلعدادم. 
قد يككف الستخداـ البرنامج قائـ عمى التعمـ السريع أثرنا ذا قيمة لتنمية ميارات  .6

االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية لطالب الصؼ الثالث 
 اإلعدادم.

 اقتصرت الدراسة الحالية عمى الحدود اآلتية:  :الدراسة حدود -خامًسا
طالب الصؼ الثالث اإلعدادم بمدرسة الشييد النقيب/ : المكانية دودالح .1

 العريش إلدارة التابعة عاصـ أحمد حسف اإلعدادية بنيف )أبي صقؿ سابقنا(،
 كعممو،  كذلؾ الباحث إلقامة سيناء؛ شماؿ محافظة العريش، مدينة التعميمية،

 ستقباؿاال لميارات امتالكيـ كضركرة المرحمة تمؾ طبيعة منطمؽ مف
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 سيمـ مف مرحمة نياية المرحمة تمؾ تيمثؿ حيث ،(كالقراءة االستماع)المغكم
 .األساسي التعميـ

 لمعاـ الثاني الدراسي الفصؿ في الحالية الدراسة إجراء تـ: الزمانية الحدود .7
 .ـَُِٗ - ـَُِٖالدراسي

 :الموضوعية الحدود .1
 المغة تعمـ نحك اهكاالتج ،(كالقراءة االستماع) المغكم االستقباؿ ميارات 

 .العربية، كالتي تـ تحديدىا مف خالؿ إجراءات الدراسة الميدانية
  البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى التعمـ السريع، كالمصاغ كفؽ

جراءات كمراحؿ كخطكات التعمـ السريع.   المنطمقات كاألسس الفمسفية كا 
 :التجريبي وتصميميا الدراسة منيج -سادًسا

التجريبي، كذلؾ مف  شبو الكصفي كالمنيج دراسة الحالية بيف المنيججمعت ال 
كاالستعانة بالمنيج شبو  في الدراسة النظرية، الكصفي بالمنيج خالؿ: االستعانة

 التعميمي المقترح، البرنامج عند تجريب -مجمكعة الدراسة -التجريبي في اختيار 
اؿ المغكم كمقياس االتجاه نحك تعمُّـ كالتطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات االستقب

المغة العربية؛ لبياف فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ السريع في تنمية ميارات 
االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية لدل طالب الصؼ الثالث اإلعدادم، 

َـّ االعتماد عمى التصميـ  القبمي)لكاحدة مع التطبيؽ ا المجمكعة ذم التجريبي كما ت
 عمييا ألدكات الدراسة. (كالبعدم
 :وأدوات الدراسة الحالية في اآلتي تمث مت مواد :الدراسة وأدوات مواد -سابًعا
قائمة ميارات االستقباؿ المغكم الالزمة لطالب الصؼ الثالث اإلعدادم، مف  .1

ؿ لقائمة الميارات في صكرتيا  النيائية.               خالؿ تطبيؽ استبياف؛ لمتكصُّ
 ) من إعداد الباحث(

البرنامج المقترح القائـ عمى التعمـ السريع لتنمية ميارات االستقباؿ المغكم  .7
 ) من إعداد الباحث(كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية.   
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 ) من إعداد الباحث(      والمتمثمة في اآلتي:            أدوات القياس،  .1
مقياس االتجاه نحك  -ب االستقباؿ المغكم مف ثالثة أجزاء.اختبار ميارات  - أ

 تعمُّـ المغة العربية.
لتحقق الدراسة أىدافيا، وليجابة عن التساؤالت  وخطوات الدراسة: إجراءات -ثامًنا

 :اآلتية والخطوات ليجراءات وفًقا الحالية التي سبق ذكرىا، سارت الدراسة
العربية  السابقة التربكية كالبحكث كالدراسات األدبيات عمى تـ االطالع .ُ

الحالية؛ بغرض بناء اإلطار النظرم،  كاألجنبية ذات الصمة بمجاؿ الدراسة
 تعمُّـ نحك كاالتجاه المغة ميارات تنمية في كدكره السريع كالذم تضمف التعمُّـ

 القائـ التدريس األكؿ تناكؿ العربية، كذلؾ مف خالؿ محكريف، المحكر المغة
 تعمُّـ نحك كاالتجاه المغكم االستقباؿ الثاني تناكؿ السريع، كالمحكر ـالتعمُّ  عمى
 .اإلعدادم الثالث الصؼ طالب لدل منيما كؿ   تنمية ككيفية العربية، المغة

 الثالث الصؼ لطالب الالزمة المغكم االستقباؿ بميارات قائمة تـ إعداد .ِ
 اإلعدادم، كذلؾ مف خالؿ:

لعربية، كنتائج البحكث كالدراسات االطالع عمى أدبيات المغة ا - أ
 السابقة.

تعرُّؼ آراء المتخصصيف كالخبراء في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس  - ب
ؿ لقائمة ميارات  المغة العربية، كالميتميف بالتعميـ، كذلؾ لمتكصُّ

 االستقباؿ المغكم في صكرتيا النيائية.
كفقنا لممبادئ  ع؛السري التعمـ عمى القائـ التعميمي المقترح البرنامج تـ بناء .ّ

كاألسس الفمسفية التي ارتكز عمييا التعمـ السريع، ككذلؾ إجراءات كمراحمو 
كخطكاتو، كذلؾ لتنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّـ المغة 

 :مف خالؿ العربية لطالب الصؼ الثالث اإلعدادم، كذلؾ
  البرنامج.كتصميـ تحديد أيسس بناء 
  رنامج.الب أىداؼتحديد 
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 اشتقاقو كمصادر اختياره، كأسس إعداد المحتكل التعميمي لمبرنامج. 
  الخاصة بالبرنامجالتكنكلكجية  ؿالكسائك اختيار األنشطة التعميمية. 
 .تصميـ السيناريك الرئيسي لمبرنامج 
  ـ السريع.كفقنا لمتعمُّ تحديد أساليب كاستراتيجيات التدريس المتبعة 
 أساليب التقكيـ. تحديد 
 داد كتاب الطالب.إع 
 البرنامج إعداد دليؿ المعمـ؛ لتدريس. 
 .إعداد دليؿ الطالب؛ الستخداـ البرنامج 
 المحكميف؛ لمتأكد مف  السادة مف مجمكعة عمى البرنامج عرض

جراء التعديالت الالزمة  آرائيـ ضكء في صالحيتو لمتطبيؽ، كا 
 .كمقترحاتيـ

اس مستكل طالب الصؼ الثالث لقي المغكم؛ االستقباؿ ميارات اختبار تـ بناء .ْ
اإلعدادم في ميارات االستقباؿ المغكم، كبناء مقياس االتجاه نحك تعمُّـ المغة 
العربية؛ لقياس اتجاه طالب الصؼ الثالث اإلعدادم نحك تعمُّـ المغة العربية، 

 كذلؾ بيدؼ:
تعرُّؼ مكاطف تدني ميارات االستقباؿ المغكم لدل طالب الصؼ  - أ

 .الثالث اإلعدادم
ترتيب الميارات الالزمة لالستقباؿ المغكم، كالمناسبة لطالب الصؼ  - ب

 ؛ لمتدريب عمييا.-مجمكعة الدراسة –الثالث اإلعدادم 
 تعمـ طالب الصؼ الثالث اإلعدادم نحك تعرُّؼ مكاطف تدني اتجاه - ج

 العربية. المغة
ترتيب المحاكر كالعبارات الالزمة، كالمناسبة لطالب الصؼ الثالث   - د

 ايجابية اتجاىات كتككيف ؛ لتنميتيا-مجمكعة الدراسة –م اإلعداد
 لدييـ. 
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 تـ تقنيف االختبار كالمقياس، كذلؾ عف طريؽ: .ٓ
 حساب الصدؽ، كذلؾ بطريقتيف، ىما: - أ

 عمى كالمقياس بعرض االختبار  كذلؾ المحكميف: صدؽ -األكلى
مجمكعة مف السادة المحكميف؛ لمتعرؼ عمى صدؽ مفردات 

 كأقركا بصدقيا. ،كالمقياس االختبار
 كذلؾ بتحميؿ بنكدىما. :التمييزم الصدؽ -الثانية  
 حساب ثبات االختبار كالمقياس. - ب
 التجريب االستطالعي لالختبار كالمقياس. - ج

المغكم، كمقياس االتجاه نحك تعمُّـ المغة  االستقباؿ ميارات اختبار تـ تطبيؽ .ٔ
كتـ  ،-ة الدراسةمجمكع –العربية قبميِّا عمى طالب الصؼ الثالث اإلعدادم 

 .رصد النتائج
تـ تدريس البرنامج التعميمي المقترح القائـ عمى التعمـ السريع لطالب الصؼ  .ٕ

 .-مجمكعة الدراسة –الثالث اإلعدادم 
المغكم، كمقياس االتجاه نحك تعمُّـ المغة  االستقباؿ ميارات اختبار تـ تطبيؽ .ٖ

 .-مجمكعة الدراسة –العربية بعديِّا عمى طالب الصؼ الثالث اإلعدادم 
 كتسجيميا كالبعدم القبمي التطبيقيف نتائج كاستخالص القياس، أدكات تصحيح .ٗ

 ،SPSS 25 برنامج باستخداـ إحصائينا كمعالجتيا كتنظيميا، كرصدىا
 فركض. مف لمدراسة كيضع ما ضكء في ، كتفسيرىاH-EESC 2 كبرنامج

 أسفرت التي النتائج ضكء في كالمقترحات التكصيات مف مجمكعة تقديـ .َُ
 التجريبية. الدراسة عنيا

 :الدراسة مصطمحات -تاسًعا
 Accelerated Learning: السريع التعمُّم

 الدماغ كتفعيؿ المتعددة الحكاس استخداـ عمى يشتمؿ تعمُّـ أسمكب بأنو ييعرَّؼ
  ييمىك ف كىك العاطفية، الطالب حالة مراعاة مع المحتكل كتكييؼ التعميـ كمنيجية
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 منيج كىك المعتادة، التعمـ طرؽ  مف أسرع بكتيرة العممية المادة استيعاب الطالب
 األنشطة تصميـ يتـ  أف كيجب. التجربة بؤرة ىك الطالب فيو  يككف األبعاد متعدد

  أف عمى لمتأكيد المستطاع بقدر المتعددة التعميمية األساليب  مف العديد مع لتتناسب
 صممت أنيا لك كما – كمرحة ممتعة األنشطة  تككف  أف كيجب. سيستفيد متعمـ كؿ

 Mckeon,1995, 65).) لألطفاؿ خصيصا
 لمتدريس متنكعة كأساليب تقنيات يتضمف لمغاية كاسع مصطمح بأنو كما ييعرَّؼ

 الركائية، كالنصكص الدماغ، كتحفيز الذىنية، الخرائط األساليب ىذه كمف كالتعمـ،
 المختمفة الذاكرة كتقنيات المتعددة، ءاتالذكا نظرية كتطبيؽ المكسيقى، كتأليؼ

 الحالة كضبط لممتعمميف، كالعقمية العاطفية الحالة عمى لمتأثير المكسيقى؛ كاستخداـ
 كالبرمجة العالمات، ككضع لمتعمـ، مساعدة كأداة األغاني كاستخداـ لممتعمـ، العامة
 ,Peter)كالتقنيات ؿالكسائ مف كغيرىا كالتعميؽ الدراما، كاستخداـ العصبية، المغكية
2006.) 

ومن خالل االطالع عمى التعريفات السابقة، ُيمكن تحديد مفيوم التعمُّم السريع 
 أنماط مراعاة يستند إلى المنطمقات الرئيسة كاألسس الفمسفية التي تعتمد برنامج بأنو
 توكذكاءا المتعددة، كحكاسو ،(كالحركية كالبصرية، السمعية،)المختمفة الطالب تعمُّـ

كالركائح  المكسيقى كاستخداـ التعمـ، في فصي الدماغ مع تحفيز عمؿ المتعددة،
البرنامج  كتدريبات كتنفيذ الطالب ألنشطة لو، المزاجية الحالة عمى العطرية؛ لمتأثير
 كفقنا لخطكات البرنامج المتبعة مع المعمـ. كمشاركتو فييا،

  Language Receptive Skills: المغوي االستقبال ميارات
 عرَّفو كما فاالستماع كالقراءة، االستماع ميارتي المغكم االستقباؿ ميارات تتضمف

 التمييز إلى القاصد الكاعي اإلصغاء ىك( ََِٔ ،مكسى كمحمد شمبي، مصطفى)
 كتذكؽ الحقائؽ، كاستنتاج األفكار، كاستخالص كاستيعابيا، كفيميا األصكات، بيف

بداء كنقدىا المسمكعة، المادة  ،ََِٔ مكسى، كمحمد شمبي، مصطفى)فييا الرأم كا 
 (.ّٓص
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 بفؾ فييا الفرد يقكـ عممية ىي( ََِْ طعيمة، رشدم)عرَّفيا كما كالقراءة
 ،ََِْ طعيمة، رشدم)شفكم خطاب إلى مطبكع نص مف الرسالة كتحكيؿ الرمكز،

 (.ُٖٗص
 لميارات تعريًفا الباحث يستخمص ،السابقة التعريفات استقراء خالل منو 

شكؿ مف أشكاؿ النشاط المغكم المسمكع كالمقركء، يتـ  :بأنيا المغوي االستقبال
استقبالو كمزجو بخبرة سابقة؛ لمخركج بخبرة جديدة، نتيجة التأثُّر كالتفاعؿ مع المادة 

 بشكؿو يسمح بتحقيؽ األىداؼ المرجكة. المسمكعة كالمقركءة، كاستيعابيا
 Attitudes: االتجاىات
 إزاء يبدييا التي االستجابة أك الفرد، يتخذه الذم المكقؼ" ىك تجاهكاال اتجاه، جمع

 كزينب شحاتو، حسف")معينة بخبرة مركره نتيجة الرفض أك بالقبكؿ، إمَّا معيَّف، شيء
 (.ُٔص ،ََِّ النجار،

 بأنو: تعمُّم المغة العربية نحو تعريًفا لالتجاه الحالية وُيحدد الباحث في الدراسة
 الثالث الصؼ طالب عداد الكجداني تسمح بطريقة معينة باستجابةحالة مف االست

 الرفض أك ليا كالحب بالقبكؿ العربية، سكاء المغة مكاقؼ كأنشطة تعمُّـ نحك اإلعدادم
 ذلؾ عمى كيستدؿ السريع، التعمـ عمى القائـ التعميمي المقترح لمبرنامج كفقنا كالكيره،
 مقياس لعبارات استجاباتيـ خالؿ مف طالبال عمييا يحصؿ التي بالدرجة إجرائيِّا
  .العربية المغة تعمُّـ نحك االتجاه
 :ةتياآل النتائج إلىالحالية  الدراسة توصمتنتائج الدراسة:  -عاشًرا

 المغكم االستقباؿ ميارات في( َُ.َ) داللة مستكل عند إحصائينا داؿ نمك حدكث .ُ
 كبعد قبؿ الدراسة جمكعةم طالب لدل حدة عمى كؿ   الفرعية كالميارات ككؿ،
 :اآلتي الجدكؿ في تظير كما النتائج كجاءت ،السريع التعمُّـ عمى القائـ البرنامج تطبيؽ

 ميارات في الدراسة مجموعة طالب درجاتنتائج اختبار )ت( عمى  (1جدول )
 االستقبال ميارات الختبار والبعدي القبمي التطبيقين في وذلك ،ككل المغوي االستقبال

 ويالمغ
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االنحراف  المتوسط العدد التطبيق
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

المعنوية 
Sig. الداللة 

 قبمي
ُّ 

ُِ.ّٓ ٔ.ٓٓ 
َّ ُٓ.ْٓ َ 

دالة عند 
مستوى 
 َٗ.ٓ ٕٗ.ِْ بعدم 1.11

 
( مقارنة بيف متكسطات درجات طالب مجمكعة الدراسة في ميارات ُشكؿ )

لتطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات االستقباؿ االستقباؿ المغكم ككؿ، كذلؾ في ا
 المغكم
أف جميع قيـ )ت( دالة عند مستكل داللة يتضح من الجدول والشكل السابقين 

(، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التطبيقيف َّ(، كدرجة حرية )0ََُ)
( α ≥ َٓ.َ)لة عند مستكل دالالمغكم ككؿ القبمي كالبعدم في ميارات االستقباؿ 

لصالح التطبيؽ البعدم، حيث أفَّ المتكسط الحسابي لدرجات طالب الصؼ الثالث 
(، ٓٓ.ٔ( بانحراؼ معيارم قدره )ّٓ.ُِاإلعدادم في التطبيؽ القبمي لالختبار )

بينما بمغ المتكسط الحسابي لدرجات الطالب الصؼ الثالث اإلعدادم في التطبيؽ 
(، كبحساب قيمة )ت( كيجد َٗ.ٓنحراؼ معيارم قدره )( بإٗ.ِْالبعدم لالختبار )

(، مما ييشير إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمُّـ السريع في ْٓ.ُٓأنيا تساكم )
كجكد فركؽ تحقيؽ الفرض األكؿ ك ، مما يدؿ عمى تنمية ميارات االستقباؿ المغكم ككؿ
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درجات طالب مجمكعة ( بيف متكسطي α ≥ َٓ.َعند مستكل داللة )ا دالة إحصائيِّ 
كالميارات الفرعية كؿ  عمى حده، كذلؾ في  ،الدراسة في ميارات االستقباؿ المغكم ككؿ

  .التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار ميارات االستقباؿ المغكم
 المغة تعمُّـ نحك االتجاه في( َُ.َ) داللة مستكل عند إحصائينا داؿ نمك حدكث .ِ

 عمى القائـ البرنامج تطبيؽ كبعد قبؿ الدراسة جمكعةم طالب لدل بمحاكره العربية
 . كجاءت النتائج كما تظير في الجدكؿ اآلتي:السريع التعمـ

 
نتائج اختبار )ت( عمى درجات طالب مجموعة الدراسة في االتجاه نحو  (7جدول )

و تعمُّم المغة العربية بمحاوره، وذلك في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نح
 تعمُّم المغة العربية

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق المحاور
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

المعنوية 
Sig. الداللة 

االتجاه العاـ نحك 
 تعمُّـ المغة العربية

 قبمي
ُّ 

ِٕ.َّ ٖ.ِْ 
َّ ٔ.ٓٔ َ 

دالة عند 
مستكل 
 ُٕ.ّ ِٔ.ّٔ بعدم َُ.َ

االتجاه نحك تعمُّـ 
أحد االستماع ك

 جكانب االستقباؿ 

 قبمي
ُّ 

ِٔ.ٕٗ ٖ.ِٖ 
َّ ٕ.َٖ َ 

دالة عند 
مستكل 
 ْْ.ّ ْٖ.ّٔ بعدم َُ.َ

االتجاه نحك تعمُّـ 
القراءة كأحد 

 جكانب االستقباؿ 

 قبمي
ُّ 

ِٗ.ِّ ٗ.ّٓ 
َّ ٖ.َٓ َ 

دالة عند 
مستكل 
 ّٓ.ِ ُٔ.ّْ بعدم َُ.َ

االتجاه نحك تعمُّـ 
 المغة العربية ككؿ

 يقبم
ُّ 

ّٖ.ِّ ِٓ.َّ 
َّ ٕ.ٔٗ َ 

دالة عند 
مستكل 
 بعدم َُ.َ

ُُٔ.ِ
ٔ 

ٖ.ّْ 
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( مقارنة بيف متكسطات درجات طالب مجمكعة الدراسة في االتجاه نحك تعمُّـ ِشكؿ )

المغة العربية بمحاكره، كذلؾ في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاه نحك تعمُّـ 
 المغة العربية

عند مستكل داللة أف جميع قيـ )ت( دالة  جدول والشكل السابقينيتضح من ال
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف التطبيقيف (، َّكدرجة حرية ) (،0ََُ)

عند االتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية ككؿ ككؿ محكر عمى حده القبمي كالبعدم في 
تفاكتت محاكر مقياس  لصالح التطبيؽ البعدم، حيث( α ≥ َٓ.َ)مستكل داللة 

االتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية مف حيث مقدار تنمية كؿ محكر مف المحاكر، كذلؾ 
 بعد مركرىـ بخبرات البرنامج التعميمي القائـ عمى التعمـ السريع، حيث:

  جاء في المرتبة األكلى محكر االتجاه نحك تعمُّـ القراءة كأحد جكانب االستقباؿ
 (.ّٓ.ِ(، كانحراؼ معيارم بمغ )ُٔ.ّْسط حسابي بمغ )المغكم، كذلؾ بمتك 

  كجاء في المرتبة الثانية محكر االتجاه نحك تعمُّـ االستماع كأحد جكانب
(، كانحراؼ معيارم بمغ ْٖ.ّٔاالستقباؿ المغكم، كذلؾ بمتكسط حسابي بمغ )

(ّ.ْْ.) 
 لعربية، كذلؾ ثـ جاء في المرتبة الثالثة محكر االتجاه العاـ نحك تعمُّـ المغة ا

(، مما ييشير ُٕ.ّ(، كانحراؼ معيارم بمغ )ِٔ.ّٔبمتكسط حسابي بمغ )
إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ السريع في االتجاه نحك تعمُّـ المغة 

 العربية.
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  أفَّ المتكسط الحسابي لدرجات طالب الصؼ الثالث اإلعدادم في التطبيؽ
(، بينما بمغ َّ.ِٓيارم قدره )( بانحراؼ معِّ.ّٖالقبمي لممقياس )

المتكسط الحسابي لدرجات الطالب الصؼ الثالث اإلعدادم في التطبيؽ 
(، كبحساب قيمة ّْ.ٖ( بانحراؼ معيارم قدره )ِٔ.ُُٔالبعدم لممقياس)

(، مما ييشير إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى ٗٔ.ٕ)ت( كيجد أنيا تساكم )
نحك تعمُّـ المغة العربية ككؿ، مما يدؿ عمى التعمُّـ السريع في تنمية االتجاه 

 ≥ َٓ.َتحقيؽ الفرض الثاني، ككجكد فركؽ دالة إحصائيِّا عند مستكل داللة )
α في االتجاه نحك تعمُّـ المغة ( بيف متكسطي درجات طالب مجمكعة الدراسة

لمقياس االتجاه نحك تعمـ كذلؾ في التطبيقيف القبمي كالبعدم العربية بمحاكره، 
لصالح التطبيؽ البعدم، كبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع  مغة العربيةال

 مف أسئمة الدراسة.
 تنمية في ضخـ تأثير كحجـ مقبكلة فاعمية حقؽ السريع ـالتعمُّ  عمى القائـ البرنامج .ِ

 الطالب لدل العربية المغة تعمُّـ نحك كاالتجاه المغكم االستقباؿ ميارات مف كؿ
كنصو " تكجد فاعمية كحجـ  ثالثلمتحقؽ مف صحة الفرض الك . الدراسة مجمكعة

ـ السريع في تنمية ميارات االستقباؿ المغكم تأثير مقبكليف لمبرنامج القائـ عمى التعمُّ 
 حجـتـ حساب ، االتجاه نحك تعمُّـ المغة العربية لدل الطالب مجمكعة الدراسة"ك 

مية ميارات االستقباؿ المغكم لدل تن يالقائـ عمى التعمـ السريع ف لمبرنامج التأثير
 -الطالب الطالب بداللة قيمة )ت( المحسكبة مف الفرؽ بيف متكسطي درجات 

( كدرجات الحرية، كذلؾ باستخداـ برنامج ة)القبمية/ البعدي -مجمكعة الدراسة
، حيث )*( H-EESCالتحميؿ اإلحصائي ىريدم لحساب الفاعمية كحجـ التأثير 

  H-SGRة الكسب البسيطة ليريدم لحساب الفاعمية معادلة نسب تـ تطبيؽ
البعدم لدرجات  –عمى المتكسطيف القبمي  (ّٕٔ، َُِٕ)مصطفى ىريدم، 

                                                           
ىك برنامج تحميؿ إحصائي خاص بحساب الفاعمية كحجـ   H-EESCكحجـ التأثير  برنامج ىريدم لحساب الفاعمية )*(

مسجؿ بييئة تنمية صناعة تكنكلكجيا المعمكمات بكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا  –التأثير لمبرامج كالبحكث التربكية 
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 كما النتائج كجاءت ميارات االستقباؿ المغكم،اختبار في  طالب مجمكعة الدراسة
 :ةاآلتي كؿاالجد في تظير

تنمية ميارات  يريع فم السحجم فاعمية البرنامج القائم عمى التعمُّ  (1جدول )
 مجموعة الدراسة االستقبال المغوي لدى الطالب

المتوسط 
 البعدي

المتوسط 
 القبمي

النياية 
 العظمى

نسبة الكسب البسيطة 
H-SGR 

حجم 
 الفاعمية

فاعمية  ْٓ.َ ْٖ ّٓ.ُِ ٕٗ.ِْ
 مقبكلة

 كتـ مقارنة القيـ المحسكبة بالقيـ الجدكلية في الجدكؿ المرجعي اآلتي:
 ( الجدول المرجعي لحجم الفاعمية بواسطة نسبة الكسب البسيطة ليريدي4جدول )

 فاعمية كبيرة فاعمية مقبولة ضعيفة فاعمية
َ – َ.َّ َ.ُّ – َ.َٕ َ.ُٕ – ُ.َ 

تقع  (H-SGR)قيـ الكسب البسيطة ليريدم  الجدكليف السابقيف، أفَّ مف كيتضح 
بخبرات البرنامج التعميمي القائـ مقبكلة؛ نتيجة مركرىـ في مدل تحقؽ الفاعمية بدرجة 

 .عمى التعمـ السريع
تنمية ميارات االستقبال  ي( حجم تأثير البرنامج القائم عمى التعمم السريع ف1جدول )

 مجموعة الدراسة المغوي لدى الطالب

درجة  األسموب
 الحرية

قيمة 
 )ت(

معامل ارتباط 
 بيرسون

قيمة 
 المعامل

حجم 
 التأثير

 معامؿ ككىيف
d َّ ُٓ.ْٓ َ.ِِ 

 ضخـ ْٔٔ.ّ

(2) َ.ٖٖٖ ضخـ 
 كتـ مقارنة القيـ المحسكبة بالقيـ الجدكلية في الجدكؿ المرجعي اآلتي:
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 ( الجدول المرجعي لحجم التأثير بداللة معامل كوىين ومربع إيتا6جدول )

 األسموب
 حجـ التأثير

 ضخـ كبير جدا كبير متكسط صغير ضئيؿ
معامؿ 
 d ككىيف

أقؿ مف  
َ.َِ 

َ.َِ –  
َ.ْٗ 

َ.َٓ –  
َ.ٕٗ 

َ.َٖ –  
ُ.َٗ 

ُ.َُ –  
ُ.ْٗ 

ُ.َٓ  
 فأكثر

(2)   أقؿ مف
َ.ََُ 

َ.ََُ –  
َ.َٖٓ 

َ.َٓٗ –  
َ.ُّٕ 

َ.ُّٖ –  
َ.ُِّ 

َ.ِِّ –  
َ.ّٓٗ 

َ.َّٔ  
 فأكثر

 (ِْٖ، صَُُِالمصدر: )عزت حسف، 
، دل ضخـالمحسكبة تقع في م حجـ التأثيرقيـ  أفَّ يتضح مف الجدكليف السابقيف، 

تنمية ميارات  يالقائـ عمى التعمـ السريع ف لمبرنامج ضخـحجـ تأثير يكجد أم أنو 
؛ نتيجة مركرىـ بخبرات البرنامج -مجمكعة الدراسة - االستقباؿ المغكم لدل الطالب

 .التعميمي القائـ عمى التعمـ السريع
فاعمية بدرجة يتمتع ب السريع التعمـ عمى القائـالبرنامج  أفَّ كيتضح مما سبؽ، 

 مجمكعة - الطالب لدل المغكم االستقباؿ ميارات تنمية في ضخـحجـ تأثير مقبكلة ك 
 .-الدراسة

أخًذا بنتائج الدراسة إلى حيز التطبيق العممي، و توصيات الدراسة:  -حادي عشر
 بالتوصيات اآلتية: ىوصأفإن  الباحث 

 صؼ الثالث ميارات االستقباؿ المغكم لطالب القائمة  فتضمي ضركرة
المستكيات المعيارية لمحتكل مادة المغة العربية  ةقيكثضمف اإلعدادم 

؛ األىمية القصكل لتنمية االتجاه نحك تعمُّـ المغة العربيةك  ،بالمرحمة اإلعدادية
 لالسترشاد بيا في تنمية ميارات المغة العربية لدييـ.

 ت التعميمية التابعة لياكزارة التربية كالتعميـ بالتنسيؽ مع المديريات كاإلدارا 
دارة تعميمية تتكلى تدريب إنشاء مراكز لمتعمُّ ب ـ السريع في كؿ مديرية كا 

كتكظيؼ ذلؾ في طرؽ  ،ـ السريع كخطكاتوالمعمميف عمى استخداـ برامج التعمُّ 
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تدريسيـ، كعمى استخداـ استراتيجياتو الحديثة، كعمى استخداـ كتصميـ 
االستفادة مف مبادئو كالمنطمقات كاألسس األنشطة الخاصة بو، حتى تتحقؽ 

دراج تمؾ الدكرات ضمف  الفمسفية التي يرتكز عمييا في العممية التعميمية، كا 
ترقياتيـ؛ حيث إفَّ الكثيريف منيـ ما زاؿ يفتقر لممعمكمات الكافية عف تكظيؼ 

 تمؾ المستحدثات التكنكلكجية في التدريس.
 عربية أثناء الخدمة، لتدريبيـ عمى كيفية إعداد دكرات تدريبية لمعممي المغة ال

ـ المغة العربية لدل طالبيـ، تنمية ميارات االستقباؿ المغكم كاالتجاه نحك تعمُّ 
 قياس تمؾ الميارات لدييـ.ك 
 كبالحياة التي  ضركرة تطكير مناىج المغة العربية كمحتكاىا، كربطيا بالكاقع

، كتضمينيا مساحة الطالب يعيشيا الطالب، حتى يككف التعمُّـ ذك معنى لدل
كبيرة لميارات االستقباؿ المغكم، كاألىمية القصكل لتنمية االتجاه نحك تعمُّـ 

ذلؾ ألفَّ ىؤالء الطالب ىدفيـ األكؿ ىك استخداـ تمؾ الميارات  المغة العربية،
في التكاصؿ مع غيرىـ، كقضاء أمكرىـ كمصالحيـ المختمفة بالمغة المتعىممة، 

 .الميارات الكظيفية لمغة بالمقاـ األكؿكىك ما تيحققو 
  ُّـ السريع إثراء جميع المناىج الدراسية بالمراحؿ التعميمية المختمفة بأنشطة التعم

ا ، كتقنياتو في تقديـ المناىج الدراسية عمكمنا، كمناىج المغة العربية خصكصن
مالحقة كطرحيا عمى مكقع كزارة التربية كالتعميـ؛ لمكاكبة التطكرات الحديثة، ك 

 التطكر المعرفي.
  ضركرة تغيير أساليب التقكيـ، كاالعتماد عمى أساليب تقكيـ تيركز عمى

مستكيات التحصيؿ العميا، كتيركز عمى الميارات العقمية، كتيركز عمى جميع 
 جكانب التعمُّـ.

 ضركرة الربط عند تعميـ ميارات ب السادة أعضاء ىيئة التدريس مف المعمميف
ـ المغة يف ميارات االستقباؿ المغكم، ككذلؾ االتجاه نحك تعمُّ المغة العربية ب



فبػهٕت بشوبمج لبئم ػهّ انخؼهم انغشٔغ يف حىمٕت مٍبساث االعخمببل انهغُْ َاالجتبي حنُ 
م انهغت انؼشبٕت نذِ عالة انصف انثبنذ اإلػذاد

ُّ
 أ.د عؼٕذ ػبذ اهلل اليف سفبػٓ ْ      حؼه

  د. كمبل عبٌش مُعّ وبصف      أ .أمحذ حمغه حممذ انغٕذ عهٕمبن

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   138 

 

تعكيد ، ك العربية، كىك ما يتفؽ مع جكىر كحقيقة التكامؿ بيف المغة العربية
 طالب الصؼ الثالث اإلعدادم عمى مشاىدة مكاقؼ االستقباؿ المغكم.

ح الباحث قتر الدراسة الحالية، نتائج اواستكمااًل ل مقترحات الدراسة: -ثاني عشر
 :، من أىمياإجراء البحوث والدراسات التربوية

كأثره عمى  المغكيةميارات القياس فاعمية استخداـ التعمـ السريع في تنمية  .ُ
ـ المغة العربية كالتفكير اإلبداعي لدل الطالب في تنمية االتجاه نحك تعمُّ 
 مراحؿ تعميمية مختمفة.

ميارات ك دماغ في تنمية أنماط قياس فاعمية استخداـ التعمـ المستند إلى ال .ِ
ـ المغة العربية لدل الطالب التفكير المغكم كأثره عمى تنمية االتجاه نحك تعمُّ 

 في مراحؿ تعميمية مختمفة.
قياس فاعمية استخداـ التعمـ السريع في تنمية ميارات التكاصؿ المغكم لدل  .ّ

 الطالب ذكم االحتياجات الخاصة.
سريع في تنمية ميارات المغة لذكم صعكبات قياس فاعمية استخداـ التعمـ ال .ْ

 التعمـ.
قياس فاعمية استخداـ التعمـ السريع في تنمية ميارات المغة لممتأخريف دراسينا  .ٓ

 في المغة العربية.
 تعميمية أيخرل. كمراحؿإجراء بحكث أيخرل مماثمة لمدراسة الحالية في مكاد  .ٔ
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