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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 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 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ 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

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

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 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

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  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 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 وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

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 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 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 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  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  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

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 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  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  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 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  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر 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  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

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

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

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

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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 الرابعالبحث 
 
 
 
 
 
 
 
 إعذاد 

 األستاذ الدكتكر
 تياني محمد عثماف منيب

المتفرغ أستاذ التربية الخاصة  
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 األستاذ الدكتكر
 عبد الحميد محمد عمى
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 انجبدج / حمًذ فبسٔق دبفظ حمًذ
 ثبدج تعهٛى جببيعخ انعشٚش  

 
 

 

 

فبعهٛخ ثشَبيج لبئى عهٗ إداسح انزاد يف 
تًُٛخ انفٓى انمشائٙ يف يبدح انهغخ االجنهٛضٚخ 

نذٖ انطالة رٔ٘ صعٕثبد انتعهى ثبملشدهخ 
 اإلعذادٚخ
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ًُٛخ انفٓى انمشائٙ فبعهٛخ ثشَبيج لبئى عهٗ إداسح انزاد يف ت
يف يبدح انهغخ االجنهٛضٚخ نذٖ انطالة رٔ٘ صعٕثبد انتعهى 

 ثبملشدهخ اإلعذادٚخ
 إعذاد 

 األستاذ الدكتكر
 تياني محمد عثماف منيب

المتفرغ أستاذ التربية الخاصة  
 جامعة عيف شمس -كمية التربية 

 األستاذ الدكتكر
 عبد الحميد محمد عمى
رغأستاذ الصحة النفسية المتف  

 جامعة العريش -كمية التربية 
 انجبدج / حمًذ فبسٔق دبفظ حمًذ

 ثبدج تعهٛى جببيعخ انعشٚش  
 

 ممخص البحث بالمغة العربية :
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج قائـ عمى إدارة الذات في تنمية الفيـ 

ـ بالمرحمة االعدادية القرائي في مادة المغة االنجميزية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعم
وتطبيؽ برنامج قائـ عمى إدارة الذات في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي في المغة 
اإلنجميزية لمطبلب ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة االعدادية ، وتكونت افراد الدراسة 

( طالبًا ذوى صعوبات التعمـ في المغة االنجميزية بالمرحمة االعدادية تـ ٓٛمف )
( طالبًا واألخرى تجريبية ٓٗميـ الى مجموعتيف إحداىما ضابطة وقواميا )تقسي

( طالبًا إلجراء الدراسة االستطبلعية مف خارج مجتمع ٕٓ( طالبًا و)ٓٗوقواميا )
أبو بكر الصديؽ الدامجة لمتعميـ الدراسة مف طبلب الصؼ الثاني اإلعدادي  بمدرسة 

ء ، وقد تـ تطبيؽ البرنامج التعميمي بمدينة العريش بمحافظة شماؿ سينااألساسي 
يف اسبوعًيا، وتكونت أدوات الدراسة مف قائمة تجمسة بواقع جمس ٗٔالمكوف مف 

ببعض ميارات الفيـ القرائي لمغة اإلنجميزية المبلئمة لطبلب المرحمة االعدادية ذوي 



فبعهٛخ ثشَبيج لبئى عهٗ إداسح انزاد يف تًُٛخ انفٓى انمشائٙ يف يبدح انهغخ االجنهٛضٚخ 
حنذٖ انطالة رٔ٘ صعٕثبد انتعهى ثبملشدهخ اإلعذاد٘  

سٔق دبفظ فبحمًذ أ.     عجذ احلًٛذ حمًذ عهٙ د.  أ. ت ٓبَٙ حمًذ عثًبٌ نجٛتأ.د   
 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   228 

 

حث ، صعوبات التعمـ، ، البرنامج التدريبي القائـ عمى إدارة الذات مف إعداد البا
وكانت مف أىـ النتائج أف البرنامج التعميمي المقترح قد أثر إيجابًيا في تنمية بعض 
ميارات الفيـ القرائي لمغة اإلنجميزية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة 

 اإلعدادية .
  -ممخص البحث بالمغة االنجميزية :

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

program based on self-management in developing reading 

comprehension in the English language subject for students with 

learning difficulties in the preparatory stage and applying a 

program based on self-management in developing some reading 

comprehension skills in the English language for students with 

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

pupils who had learning difficulties in the English language in 

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

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

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

conduct the exploratory study from outside the study community 

from among the class pupils The second intermediate school in 

Abu Bakr Al-Siddiq School, which incorporates basic education 

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

implemented the educational program consisting of 14 sessions at 

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

list With some appropriate reading comprehension skills of the 

English language for middle school students with learning 

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

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

management prepared by the researcher, and one of the most 

important results was that the proposed educational program had 

a positive effect on developing some reading comprehension 

skills of the English language among students with learning 

difficulties in the preparatory stage. 
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 مقدمة البحث :
مكانياتو نحو األىداؼ  تعد إدارة الذات ىي قدرة الفرد عمى توجيو مشاعره وأفكاره وا 

مكانات  التي يصبو إلى تحقيقيا، فالذات إذف ىي ما يممكو الفرد مف مشاعر وأفكار وا 
داراتيا تعني استغبلؿ ذلؾ كمو االستغبلؿ األمثؿ في تحقيؽ األىداؼ  وقدرات، وا 

بالفعؿ، ومنيا ما تحتاج أف تكتسبو  ذه القدرات فييا ما ىو موجود فيؾواآلماؿ، وى
 بالممارسة والمراف لفنوف الكفاءة والفاعمية.

ويعد الفيـ القرائي مف أىـ المفاىيـ التي ارتبطت بالنظرة إلى طبيعة القراءة ومفيوميا 
قراءة ىو الفيـ  لذا يعد مطمبا لغويا وتعميميا وتربويا فيما ال شؾ فيو أف اليدؼ مف كؿ

، فقراءة ببل فيـ ال تعد قراءة بمفيوميا الصحيح ، فيو عممية معقدة تسير في 
مستويات متباينة وتتطمب قدرات عقمية متنوعة و يحتاج إلى كثير مف التدريب األمر 
الذي يتطمب منا تحديد مفيوـ الفيـ القرائي وأىميتو وأسسو ومبادئو وعممياتو ومستوياتو 

 .اىـ العوامؿ المؤثرة فيو وكيفية تحسيف مستوى الفيـ القرائيومياراتو و 
وتعد صعوبات التعمـ مصطمح عاـ يصؼ التحديات التي تواجو الفرد ضمف عممية 
التعمـ، وتؤثر صعوبات التعمـ في الطريقة التي يتعمـ بيا أشياء جديدة، والكيفية التي 

يف، رغـ أنيـ يظيروف صعوبة يتعامؿ بيا مع المعمومات، و طريقة تواصمو مع اآلخر 
في بعض العمميات المتصمة بالتعمـ: كػالفيـ، أو التفكير، أو اإلدراؾ، أو االنتباه، أو 
القراءة ، أو الكتابة، أو التيجي، أو النطؽ ، وتشمؿ صعوبات التعمـ جميع مجاالت 
الحياة، وليس فقط التعمـ في المدرسة، كما يمكف أف تؤثر في كيفية 

األساسية مثؿ القراءة والكتابة ، وفي طريقة تعمـ ميارات عالية المستوى  الميارات تعمـ
مثؿ التنظيـ وتخطيط الوقت، التفكير المجرد، وتنمية الذاكرة الطويمة أو القصيرة المدى 

 .واالىتماـ
 : مشكمة البحث 

قػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػػػإجراء مقابمػػػػػػػػػػػة مفتوحػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػائميف عمػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػدريس المغػػػػػػػػػػػة 
اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػة بالمرحمػػػػػػػػػػػػػػػة االعداديػػػػػػػػػػػػػػػة والرجػػػػػػػػػػػػػػػوع لمطػػػػػػػػػػػػػػػبلب فػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػػػػة 

https://www.new-educ.com/?s=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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اإلنجميزيػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػؤاؿ الطػػػػػػػػػبلب عػػػػػػػػػف وجػػػػػػػػػود صػػػػػػػػػعوبات فػػػػػػػػػي الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي 
 مػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػػػػث تبػػػػػػػػػػػػيف وجػػػػػػػػػػػػود بعػػػػػػػػػػػػض صػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػتعمـ .      

وقػػػػػػػػػػػػػد تنوعػػػػػػػػػػػػػػت أسػػػػػػػػػػػػػػاليب معالجػػػػػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػػػػػعؼ القرائػػػػػػػػػػػػػػي، ويعػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػموب إدارة 
الػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػاليب الحديثػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػػبيًا فػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػداف التربيػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػي 
ليػػػػػػػػا درجػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػف الفاعميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف جوانػػػػػػػػب القصػػػػػػػػور 

 لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ
(Reid & Lienemann, 2006, 187   King-Sears,2006, 
203 ). 

 أىداؼ البحث :
 الدراسة الحالية تيدؼ الى :

إعػػػػػػػػػداد برنػػػػػػػػػامج تػػػػػػػػػدريبي باسػػػػػػػػػتخداـ إدارة الػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػي  .ٔ
فػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػػتعمـ 

 بالمرحمة االعدادية . 
تطبيػػػػػػػػػؽ برنػػػػػػػػػامج قػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػى إدارة الػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي  .ٕ

مغػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػادة ال
 االعدادية .

التحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف فاعميػػػػػػػػػة برنػػػػػػػػػامج قػػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػػى إدارة الػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػػـ  .ٖ
القرائػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػػعوبات 

 التعمـ بالمرحمة االعدادية .
مرحمػػػػػػػػػػػػػة التعػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػػػي البلزمػػػػػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػػػػػبلب ال .ٗ

 االعدادية في دروس القراءة بالمغة االنجميزية .
التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى مػػػػػػػػدى مراعػػػػػػػػاة تػػػػػػػػدريبات القطػػػػػػػػع القرائيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػاب المغػػػػػػػػة  .٘

االنجميزيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػػػػة االعداديػػػػػػػػػػػػػػة لميػػػػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػي 
 المستوى الحرفي ، المستوى التفسيري والمستوى التقويمي .
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 أىمية االبحث : 
 اسة في اآلتي :تتمثؿ أىمية الدر   
قمة البحوث والدراسات العربية التي تناولت إدارة الذات مع ذوي صعوبات التعمـ  -ٔ

في مادة المغة اإلنجميزية ومياراتيا ، وبذلؾ تمثؿ الدراسة الحالية محاولة لتوجيو 
 األنظار الى أىمية استخداـ إدارة الذات مع ذوي صعوبات التعمـ .

فػػي التعػػرؼ عمػػى كيفيػػة اسػػتخداـ إدارة الػػذات مػػع  يمكػػف أف تسػػيـ الدراسػػة الحاليػػة -ٕ
ذوي صػػعوبات الػػػتعمـ ، وطرائػػػؽ االسػػػتفادة مػػػف ىػػذا األسػػػموب فػػػي تنميػػػة ميػػػارات 

 الفيـ القرائي في مادة المغة اإلنجميزية لدييـ .
تقػػديـ بعػػض التوصػػيات لئلفػػادة مػػف أسػػموب إدارة الػػذات فػػي الدراسػػات المسػػتقبمية  -ٖ

 وجو عاـ وذوي صعوبات التعمـ بوجو خاص .مع ذوي االحتياجات الخاصة ب
 لمسادة معممي المغة اإلنجميزية بمدارس الدمج . -ٗ
لمسػػػػػػػػادة مصػػػػػػػػممي بػػػػػػػػرامج المغػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػة بػػػػػػػػوزارة التربيػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػذوي  -٘

 صعوبات التعمـ .
 مصطمحات البحث :

 :صعكبات التعمـ  .ٔ
يعرفيػػػػػا أحمػػػػػد عػػػػػواد بأنيػػػػػا "مصػػػػػطمح عػػػػػاـ يصػػػػػؼ مجموعػػػػػة مػػػػػف الطػػػػػبلب 

فصػػػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػادي ، يظيػػػػػػػػػػروف انخفاًضػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػي ال
الدراسػػػػػػي عػػػػػػف نظػػػػػػرائيـ العػػػػػػادييف ، ومػػػػػػع أنيػػػػػػـ يتمتعػػػػػػوف بػػػػػػذكاء عػػػػػػادى أو 
فػػػػػوؽ المتوسػػػػػط إال أنيػػػػػـ يظيػػػػػروف صػػػػػعوبة فػػػػػي بعػػػػػض العمميػػػػػات المتصػػػػػمة 
بػػػػػػػػػالتعمـ : كػػػػػػػػػاإلدراؾ ، أو االنتبػػػػػػػػػاه  أو الػػػػػػػػػذاكرة أو الفيػػػػػػػػػـ أو التفكيػػػػػػػػػػر، أو 

، أو النطػػػػػػػػػػؽ ، أو التيجػػػػػػػػػػي ، أو إجػػػػػػػػػػراء العمميػػػػػػػػػػات  القػػػػػػػػػػراءة ، أو الكتابػػػػػػػػػػة
الحسػػػػػػػػابية ، أو فػػػػػػػػي الميػػػػػػػػارات المتصػػػػػػػػمة بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف العمميػػػػػػػػات السػػػػػػػػابقة ، 
ويسػػػػػتبعد مػػػػػف حػػػػػاالت صػػػػػعوبات الػػػػػتعمـ ذوو اإلعاقػػػػػة العقميػػػػػة ، والمصػػػػػابوف 
بػػػػػػػػػػػػػأمراض وعيػػػػػػػػػػػػػوب السػػػػػػػػػػػػػمع والبصػػػػػػػػػػػػػر ، وذوو اإلعاقػػػػػػػػػػػػػات المتعػػػػػػػػػػػػػػددة ، 
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الت االطفػػػػػاؿ الػػػػػذيف يعػػػػػانوف مػػػػػف والمضػػػػػطربوف انفعاليػػػػػًا ، كمػػػػػا تسػػػػػتبعد حػػػػػا
انخفػػػػػػػاض فػػػػػػػي التحصػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػي يرجػػػػػػػع مباشػػػػػػػرة لمظػػػػػػػروؼ أو المػػػػػػػؤثرات 

 ( . ٕٓٔ:  ٕٔٔٓالبيئية أو الثقافية ، أو االقتصادية ) أحمد عواد ، 
 إدارة الذات : .2

وتعػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتراتيجية إدارة الػػػػػػػػػػذات مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتخداميا 
مػػػػػػػػػع اعمػػػػػػػػار مختمفػػػػػػػػػة ومسػػػػػػػػػتويات متباينػػػػػػػػػة مػػػػػػػػع أنمػػػػػػػػػاط مختمفػػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػبلب و 

مػػػػػػػػػػػػػف اإلعاقػػػػػػػػػػػػػة، وتتعػػػػػػػػػػػػػدد صػػػػػػػػػػػػػور أو إجػػػػػػػػػػػػػراءات إدارة الػػػػػػػػػػػػػذات ومنيػػػػػػػػػػػػػا: مراقبػػػػػػػػػػػػػة 
الػػػػػػػػػذات ويقصػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػجيؿ حػػػػػػػػػدوث او عػػػػػػػػػدـ حػػػػػػػػػدوث سػػػػػػػػػموؾ الفػػػػػػػػػرد، تقػػػػػػػػػويـ 
الػػػػػػػػػػذات ويقصػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػا الحكػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػودة سػػػػػػػػػػموؾ الفػػػػػػػػػػرد باسػػػػػػػػػػتخداـ مقيػػػػػػػػػػاس 

أداء سػػػػػػػػػػموؾ  تقػػػػػػػػػػدير، وتعزيػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػذات وىػػػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػػار الفػػػػػػػػػػرد لمعػػػػػػػػػػزز مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػاؿ
 ( King –Sears, 2006, 203) معيف وفؽ معيار محدد

 :الفيـ القرائي  -ٖ
عرفػػػػػػة التػػػػػػؿ والمقػػػػػػدادي بانػػػػػػو : " محصػػػػػػمة مػػػػػػا يسػػػػػػتوعبو القػػػػػػارئ ومػػػػػػا يسػػػػػػتنتجو 
مػػػػػػػػف معػػػػػػػػارؼ وحقػػػػػػػػائؽ باالسػػػػػػػػتناد الػػػػػػػػى ممكتػػػػػػػػو المعرفيػػػػػػػػة " ) التػػػػػػػػؿ ، والمقػػػػػػػػدادي ، 

ٜٜٔٔ  :ٖٔ . ) 
 :The programالبرنامج  -ٗ
الباحػػػػػػػػػػػث البرنػػػػػػػػػػػامج بأنػػػػػػػػػػػو مجموعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الخبػػػػػػػػػػػرات واإلجػػػػػػػػػػػراءات ويعػػػػػػػػػػػرؼ      

واألنشػػػػطة المخططػػػػػة والمنظمػػػػػػة واليادفػػػػػػة إلػػػػػػى تنميػػػػػػة مجموعػػػػػة مػػػػػف الميػػػػػارات لػػػػػدى 
فئػػػػػة مسػػػػػتيدفو مػػػػػف المتعممػػػػػيف لتطػػػػػوير قػػػػػدراتيـ بمػػػػػػا يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي تحسػػػػػيف وتطػػػػػوير 

 العممية التعميمية .
 محددات البحث :

 منيج البحث : -1
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اسػػػػػػػػة ، والتحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف صػػػػػػػػحة الفػػػػػػػػروض ، اسػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػث لتحقيػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػداؼ الدر 
المػػػػػػػػػنيج التجريبػػػػػػػػػي باسػػػػػػػػػتخداـ القياسػػػػػػػػػيف القبمػػػػػػػػػي والبعػػػػػػػػػدي لمجمػػػػػػػػػوعتيف إحػػػػػػػػػداىما 

 ضابطة واألخرى تجريبية ، وذلؾ لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة .
 . المتغير المستقؿ : برنامج قائـ عمى إدارة الذات 
 قرائي في مادة المغة االنجميزية لذوى المتغير التابع : تنمية ميارات الفيـ ال

 صعوبات التعمـ.
 افراد البحث :  -2

تكونػػػػػػػت أفػػػػػػػراد البحػػػػػػػث بالطريقػػػػػػػة العشػػػػػػػوائية مػػػػػػػف الطػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػعوبات 
 التعمـ بالمرحمة االعدادية وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :

( طالب مف الذكور يتـ التدريس فييا بالطريقة ٓٗالمجموعة الضابطة : ) -
 التقميدية .

( طالب مف الذكور يتـ التدريس فييا باستخداـ برنامج ٓٗالمجموعة التجريبية : ) -
 قائـ عمى إدارة الذات .

 :محددات البحث  -ٖ
: برنػػػػامج قػػػػائـ عمػػػػى إدارة الػػػػذات فػػػػي تنميػػػػة الفيػػػػـ القرائػػػػي محػػػػددات مكضػػػػكعية  -

فػػػػػػػػي مػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػة 
 االعدادية .

: مجموعة مف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ بالصؼ الثاني محددات بشرية  -
 اإلعدادي .

: مدرسػػػػة أبػػػػو بكػػػػر الصػػػػديؽ الدامجػػػػة لمتعمػػػػيـ األساسػػػػي بػػػػإدارة محػػػػددات مكانيػػػػة  -
 العريش التعميمية .

 : أدكات البحث  -ٗ
 . Reading Comprehension Listقائمة ميارات الفيـ القرائي  -ٔ
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نػػػػػػػػػة ذوي صػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػادة اختبػػػػػػػػػار تحصػػػػػػػػػيمي لتحديػػػػػػػػػد عي  -ٕ
 المغة اإلنجميزية .

 اختبار ميارات الفيـ القرائي . -ٖ
 البرنامج القائـ عمى إدارة الذات . -ٗ

 :  األساليب اإلحصائية -5
 (SPSS)تػػػػػـ اسػػػػػتخدـ حزمػػػػػة البػػػػػرامج اإلحصػػػػػائية لمعمػػػػػوـ االجتماعيػػػػػة 
 باستخداـ الحاسب اآللي مف خبلؿ المعالجات االحصائية التالية :

 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف    .   -ٔ
 .   اختبار ت لعينتيف مترابطتيف   -ٕ
  -اإلطار النظرم :

 : Learning Disabilities اكالن صعكبات التعمـ
صػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػتعمـ تشػػػػػػػػػػػػمؿ عػػػػػػػػػػػػددآ لػػػػػػػػػػػػيس قمػػػػػػػػػػػػيآل مػػػػػػػػػػػػف االطفػػػػػػػػػػػػاؿ، خاصػػػػػػػػػػػػة اف 
مشػػػػػػػػكبلتيـ تظيػػػػػػػػر فػػػػػػػػى الغالػػػػػػػػب فػػػػػػػػى مرحمػػػػػػػػة متػػػػػػػػأخرة بعػػػػػػػػد التحػػػػػػػػاقيـ بالمدرسػػػػػػػػة 

ه المشػػػػػػػػكمة فػػػػػػػػى مجػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػتعمـ األكػػػػػػػػاديمى بصػػػػػػػػفة أساسػػػػػػػػية ؛ حيػػػػػػػػث تظيػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذ
 ( . ٖٔ:  ٜٜٗٔ) عبد العزيز الشخص ، 

وتمثػػػؿ صػػػعوبات الػػػتعمـ ظػػػاىرة ذات آثػػػار سػػػمبية عمػػػى سػػػير عمميػػػة الػػػتعمـ حيػػػث أنيػػػا 
نعطمو وتعوقو ويترتب عمييا آثار وظواىر سمبية تتمثؿ فى الضغوط االنفعاليػة الناتجػة 

لقدرة عمي المتابعة وغيرىا مف المشاعر التي تنعكس فػي عف االحساس بالعجر وعدـ ا
ذا أىممػت ىػذه الظػاىرة أو تػـ عبلجيػا بصػورة غيػر سػميمة  صورة اضػطرابات مختمفػة وا 
فػػإف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػي مزيػػد مػػف الظػػواىر السػػمبية مثػػؿ التسػػرب أو ظػػاىرة اليػػروب ، أو 

نفسػػػى فػػػى العمميػػػة الفاقػػػد التعميمػػػى ممػػػا يترتػػػب  عميػػػو الكثيػػػر مػػػف الضػػػياع المػػػادى وال
 ( . ٖٕ:  ٜٜٚٔسيد احمد ، التربوية ) 

 :مفيـك صعكبات التعمـ
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( تعريفػػػػػػػًا لصػػػػػػػعوبات الػػػػػػػتعمـ ٗٚٚ: ٕٓٓٓقػػػػػػدـ فػػػػػػػؤاد أبػػػػػػػو حطػػػػػػػب وآمػػػػػػػاؿ صػػػػػػػادؽ )
 Learningيػػػػنص عمػػػػى أف مفيػػػػوـ صػػػػعوبات الػػػػتعمـ يعنػػػػى العجػػػػز عػػػػف الػػػػتعمـ 

Disabilities  فئػػػػة الػػػػػذيف ويعتبرونػػػػو لػػػػوف مػػػػف التعريػػػػؽ الشػػػػديد يػػػػدخؿ صػػػػاحبو فػػػػي
  يحتاجوف إلى التربية الخاصة.

 أنكاع صعكبات التعمـ: 
( إلػػػػػػػػػػػى أف ٕٕٛ-ٕٔٛ: ٕٓٓٓوفػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػػػػػار تشػػػػػػػػػػير زينػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػقير )    

 صعوبات التعمـ يمكف تصنيفيا إلى مجموعتيف ىما: 
  :Developmental Learning Difficultiesصعوبات تعمـ نمائية:   -1
يػػػػػػػػة، وبالعمميػػػػػػػػات العقميػػػػػػػػة والمعرفيػػػػػػػػة التػػػػػػػػى وىػػػػػػػػذه تتعمػػػػػػػػؽ بالوظػػػػػػػػائؼ الدماغ       

يحتاجيػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػػيمو األكػػػػػػػػػاديمي، مثػػػػػػػػػؿ اإلدراؾ الحسػػػػػػػػػى )البصػػػػػػػػػرى 
 والسمعى(، واالنتباه، والتفكير، والكبلـ، والفيـ . 

  :Academic Learning Difficultiesصعوبات تعمـ أكاديمية:   -2
الػػػػػػتعمـ تنقسػػػػػػـ إلػػػػػػى ( إلػػػػػػى أف صػػػػػػعوبات ٖ٘: ٕٓٓٓيشػػػػػػير جمػػػػػػاؿ القاسػػػػػػـ)        

 مجموعتيف ىما: 
 أوال: صعوبات التعمـ النمائية:  

وىػػػػػػي االضػػػػػػطراب فػػػػػػي الوظػػػػػػائؼ والميػػػػػػارات األوليػػػػػػة والتػػػػػػى يحتاجيػػػػػػا الفػػػػػػرد       
بيػػػػػػػػػدؼ التحصػػػػػػػػػػيؿ فػػػػػػػػػػي الموضػػػػػػػػػػوعات األكاديميػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػارات اإلدارؾ، والػػػػػػػػػػذاكرة، 

 والتناسؽ الحركى، وتناسؽ حركة العيف واليد، وتنقسـ إلى: 
  بات النمائية األولية: االنتباه، الذاكرة، اإلدراؾ. الصعو 
  .الصعوبات النمائية الثانوية: التفكير، المغة الشفيية 

 ثانيًا: صعوبات التعمـ األكاديمية: 
  :ويقصد بيا المشكبلت التى تظير لدى أطفاؿ المدارس، وتنقسـ إلى 
  .صعوبات القراءة 
  .صعوبات الكتابة 
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 ر الكتابى. صعوبات التيجئة والتعبي 
  .صعوبات الحساب 

 : The English Languageثانيان المغة االنجميزية 
يحظػػػػػى تعمػػػػػيـ المغػػػػػات فػػػػػي عصػػػػػرنا الحاضػػػػػر بنصػػػػػيب كبيػػػػػر مػػػػػف العنايػػػػػة، 
حيػػػػػث تعػػػػػد المغػػػػػة الوسػػػػػيمة األولػػػػػى لتحصػػػػػيؿ المعرفػػػػػة ، وتكػػػػػويف الخبػػػػػرة وتنميتيػػػػػا ، 

ث االنسػػػػانى ونقمػػػػػو إضػػػػافة الػػػػى كونيػػػػػا وسػػػػيمة اتصػػػػاؿ ونقػػػػػؿ لبلفكػػػػار ، وحفػػػػظ لمتػػػػػرا
كمػػػػا اف المغػػػػة ظػػػػاىرة ووسػػػػيمة ( ٕٚٓٓراشػػػػد الزىيػػػػرى )مػػػػف جيػػػػؿ الػػػػى جيػػػػؿ آخػػػػر . 

بشػػػػرية محضػػػػة تمكػػػػف االنسػػػػاف مػػػػف االتصػػػػاؿ ببيئتػػػػو ، كمػػػػا اف المغػػػػة مػػػػف المميػػػػزات 
التػػػػػػػي تميػػػػػػػز الجػػػػػػػنس البشػػػػػػػرى عػػػػػػػف غيػػػػػػػره مػػػػػػػف االجنػػػػػػػاس ، وعمػػػػػػػى مػػػػػػػر العصػػػػػػػور 

صػػػػػبحت عممػػػػػا لػػػػػو فنونػػػػػو وفروعػػػػػو وتعػػػػاوف األمػػػػػـ زاد االىتمػػػػػاـ بدراسػػػػػة المغػػػػػة حتػػػػػى أ
) وفػػػػػاء ،  ( ٕٔ:  ٕٚٓٓراشػػػػػد الزىيػػػػػرى ، التػػػػػي تػػػػػدرس عمػػػػػى اعمػػػػػى المسػػػػػتوبات ) 

 ( . ٜ:  ٕٛٓٓخنكار ، 
 : Reading Comprehensionثالثان الفيـ القرائى 

 مفيـك الفيـ القرائى :
إذا كػػاف الفيػػـ فػػى المغػػة يعنى:"حسػػف تصػػور المعنػػى، وجػػودة اسػػتعداد الػػذىف 

، فػػإف الفيػػـ فػػى االصػػطبلح يركػػز عمػػى ىػػذه الغايػػة ، حيػػث يؤكػػد الػػبعض  لبلسػػتنباط
( أف اليػػدؼ مػػف كػػؿ قػػراءة فيػػـ ٜٜٚٔفتحػػى يػػونس ، محمػػود ناقػػة ، رشػػدي طعيمػػة )

المعنى، والفيـ يشمؿ الربط بيف المعنى والرموز ، وايجاد المعنى مف السياؽ ، واختيار 
كر ىػػػذه االفكػػػػار واسػػػتخداميا فػػػػى المعنػػػى المناسػػػب، وتنظػػػػيـ األفكػػػار المقػػػػروءة ، وتػػػذ

( ، ) فتحػػػى  ٗٛٗ:  ٕ٘ٓٓاألنشػػػطة الحاضػػػرة والمسػػػتقبمية ) مجمػػػع المغػػػة العربيػػػة ، 
 ( . ٕٔٛ:  ٜٜٚٔيونس ، محمود ناقة ، رشدي طعيمة ، 

امػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف تعريػػػػػػػػػؼ مصػػػػػػػػػطمح الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػيمكف تصػػػػػػػػػنيؼ 
 التعريفات التى قدمت لمفيـ كما يمى : 

 حصيؿ معمومات :الفيـ باعتباره عممية ت-أ
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فالقارئ يحاوؿ معرفة الحقػائؽ التػى تحتوييػا الرسػالة ، فالقػارئ يػود أف يعػرؼ مػا تقولػو 
الرسالة حرفيا ، ولكى يتـ لو ذلؾ عميو اف يعرؼ معنى كؿ الكممات التى يقرؤىػا ، وأف يػدرؾ 

رار جيرالػد ج دوفػى ، وجػورج ب شػيرماف ، ولػو  الحقائؽ التى تحمميػا ، وأف يتػذكر كػؿ ذلػؾ )
 ( . ٛٔٔ-ٚٔٔ:  ٜٚٛٔروىمر ، 

 الفيـ بإعتبارة عممية عقمية : -ب
أف الفيػػػـ القرائػػى عمميػػػة ( Taylor & Marthin, 1990 ) يػػرى 

عقميػػػػػػػػة تتضػػػػػػػػمف ادراؾ القػػػػػػػػارئ لجميػػػػػػػػع المعمومػػػػػػػػات فػػػػػػػػى الموضػػػػػػػػوع المقػػػػػػػػروء مػػػػػػػػع 
تكامػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه المعمومػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف الجوانػػػػػػػػب المغويػػػػػػػػة ، وبػػػػػػػػيف المعمومػػػػػػػػات الصػػػػػػػػريحة 

 ,Taylor & Marthin)ويتضػػمف الفيػػـ القرائػػى العديػػد مػػف األمػػور والضػػمنية ، 
1990 : 53 ) . 

 الفيـ باعتباره عممية تقييـ او حكـ :  -ج
وىػػػػو يعنػػػػى أف الرسػػػػالة بعػػػػد أف تفيػػػػـ عمػػػػى كػػػػبل المسػػػػتوييف : مسػػػػتوى المعمومػػػػات ، 
ومسػػػػػػػػتوى التامػػػػػػػػؿ والفحػػػػػػػػص ، فانػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػف اتخػػػػػػػػاذموقؼ ازاءىػػػػػػػػا ، وىػػػػػػػػذا الموقػػػػػػػػؼ 

ف عمػػػػى قبػػػػوؿ ىػػػػذه الرسػػػػالة وحفظيػػػػا عػػػػف ظيػػػػر قمػػػػب أو رفضػػػػيا ، أو يمكػػػػف اف يعػػػػي
البحػػػػػػػث عػػػػػػػف مزيػػػػػػػد مػػػػػػػف المعمومػػػػػػػات ؛ لتوضػػػػػػػيح موقػػػػػػػؼ او فيػػػػػػػـ ىػػػػػػػذا الموقػػػػػػػؼ ) 

 ٛٔٔ-ٚٔٔ:  ٜٚٛٔجيرالػػػػػػػد ج دوفػػػػػػػى ، وجػػػػػػػورج ب شػػػػػػػيرماف ، ولػػػػػػػورار روىمػػػػػػػر ، 
. ) 
 الفيـ باعتباره عممية بنائية نشطة :  -د

ائيو وتفاعمية يقػوـ بيػا القػارئ ، وتتضػمف ىػذه بانو عممية بن ( Sara, 2000 )عرفتو 
العممية ثبلثة عناصر ىى : القارئ ، والنص القرائى ، والسػياؽ ، أو ىػو مجموعػة مػف 
العمميػات الداخميػة الشخصػية ، التػى تختمػؼ مػػف شػخص آلخػر ، بػؿ إنيػا تختمػؼ عنػػد 

 .( Sara Thompson, 2000 : 54 ) الفرد مف فترة آلخرى ، ومف مرحمة لمرحمة 
 أىمية الفيـ القرائى :
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والفيـ القرائى ميما كاف محتواه ، ومجالو ، ومادتو الدراسية يؤدى إلى تحسيف الواقع ، 
فالكاتػػب يكتسػػب معموماتػػو ، ويتػػدرب عمػػى الخبػػرات عػػف طريػػؽ القػػراءة ، فيضػػيؼ إلػػى 

 . والفيػػػـ مػػػف أىػػػـ العوامػػػؿ التػػػى( ٜٜٜٔزكريػػػا إبػػػراىيـ )العمػػػـ بمقػػػدار مػػػا يقػػػرأ ويطمػػػع 
تساعد المتعمـ عمى تثبيت المعمومات واالحتفاظ بيا لمػدة طويمػة ، أمػا الػتعمـ الػذى يػتـ 
دوف فيـ فيو التعمـ اآللى الذى ينتج عف الحفظ ، والتكرار ، والبحث ، ويكػوف عرضػًة 

مػع ذلػؾ بقوليػا : إف الػتعمـ عػف ( ٕ٘ٓٓطو الدليمى وسػعاد الػوائمى )لمنسياف ، ويتفؽ 
كرة المتعمـ بسرعة ، بينما يبقى التعمـ الناتج عف الفيـ فترة أطػوؿ طريؽ الحفظ تفقده ذا
( ، ) طو الػدليمى ، سػعاد والػوائمى ،  ٔٔ:  ٜٜٜٔزكريا إبراىيـ ، في ذاكره المتعمـ ) 

ٕٓٓ٘  :ٗٚ . ) 
 عمميات الفيـ القرائى :

الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػػة أساسػػػػػػػػػية ينػػػػػػػػػدرج تحتيػػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػػات ثانويػػػػػػػػػة تتػػػػػػػػػداخؿ فيمػػػػػػػػػا 
ا يعكػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػدى إسػػػػػػػػػػياـ كػػػػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف عممياتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػػػاح بينيػػػػػػػػػػا ؛ ممػػػػػػػػػػ

 العمميات األخرى . 
والواضػػح أف الفيػػـ القرائػػى قػػدرة معرفيػػة معقػػدة تتطمػػب ضػػرورة تػػوافر الميػػارات البلزمػػة 

؛ ومػػا يػػتمخض  لمػػربط بػػيف المعمومػػات الػػواردة فػػي النصػػوص المختمفػػة ومعرفػػة القػػارئ
متكونػػة فػػي الػػذاكرة اإلنسػػانية . وتؤكػػد عػػف ذلػػؾ مػػف توسػػيع نطػػاؽ التمثػػيبلت العقميػػة ال

النماذج التربوية المعاصػرة لتفسػير الفيػـ القرائػى عمػى أىميػة األخػذ فػي االعتبػار الػدور 
المحػػػػوري الػػػػذى تمعبػػػػو العمميػػػػات المعرفيػػػػة المختمفػػػػة أثنػػػػاء فيػػػػـ واسػػػػتيعاب النصػػػػوص 

ر ، يجػب عمػى المقروءة ) مثؿ : الػذاكرتيف القصػيرة والطويمػة األمػد ( . ففػى واقػع األمػ
القارئ تخزيف ومعالجة المعمومات المقروءة في ذاكرتو العاممة أثناء معالجتو لمنصوص 
المقروءة في الوقت نفسو الذى يجب عميػو تكػويف تمثػيبلت عقميػة متسػقة ومتناغمػة ليػا 

 ,.Meneghetti, Cتػػػرتبط عمػػػى نحػػػو وثيػػػؽ بمعرفتػػػو السػػػابقة بموضػػػوع القػػػراءة 
Carretti, & De Beni, 2006 : 298) . ) 

 أسس الفيـ القرائى : 
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 األسس اآلتية لمفيـ القرائى : ( ٕٓٓٓحبيب اهلل ) محمد أورد
 مراعاة الوقت الذي يحتاجو القارئ لقراءة نص معيف .  -ٔ
 مستوى فيـ القارئ لتحقيؽ اليدؼ مف القراءة . -ٕ
محمػػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػػتثمار طاقػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػارئ ، وتفعيميػػػػػػػػػػػا لموصػػػػػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػػػػػى الفيػػػػػػػػػػػـ )  -ٖ

 ( . ٖٛ:  ٕٓٓٓحبيب اهلل ، 
 مككنات المكقؼ القرائى : 

أف الموقػػػػػػػػػػػػػػػؼ القرائػػػػػػػػػػػػػػػى يتكػػػػػػػػػػػػػػػوف  (ٕٓٔٓمػػػػػػػػػػػػػػػاىر عبػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػارى )أورد 
 مف ثبلثة عناصر أو مكونات أساسية وىى كاآلتى : 

: يعػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػارئ العنصػػػػػػػػػػػر األوؿ مػػػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػػػر الفيػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػى ،  القػػػػػػػػػػػارئ-أ
فالقػػػػػػػػارئ ىػػػػػػػػو الػػػػػػػػذى يمػػػػػػػػارس القػػػػػػػػراءة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ تفاعػػػػػػػػو مػػػػػػػػع الموضػػػػػػػػوع ،ويػػػػػػػػتـ 

ا التفاعػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ توظيفػػػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػػػد لقدراتػػػػػػػػػػو العقميػػػػػػػػػػة والمغويػػػػػػػػػػة بشػػػػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػػػػذ
 صحيح .

: يعػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػنص القرائػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف العناصػػػػػػػػػػر  المكضػػػػػػػػػػكع أك الػػػػػػػػػػنص القرائػػػػػػػػػػى-ب
شػػػػػػػػديدة التػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػى إعانػػػػػػػػة القػػػػػػػػارئ عمػػػػػػػػى الفيػػػػػػػػـ أو إعاقػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا الفيػػػػػػػػـ لديػػػػػػػػو 

 ،ولذا يقـو القارئ ببناء عدد مف التمثيبلت المعينة لبموغ ىذا الفيـ . 
: ويعنػػػي أف عمميػػػات تعمػػػـ القػػػراءة تحمػػػؿ مكانيػػػا داخػػػؿ السػػػياؽ  السػػػياؽ القرائػػػى-ج

القرائى ، أى أنيا تتجاوز نطاؽ الفصؿ الدراسى ، ويقصد بالسياؽ ىنا البيئػات الثقافيػة 
:  ٕٓٔٓماىر عبد البارى ، واالجتماعية المحيطة بالقارئ ، والتى يحيا ويتعمـ فييا ) 

ٖٕ-ٖٙ . ) 
 : Self-Regulationالذات  رابعان ادارة

 مفيـك إدارة الذات :
( إدارة الذات عمػى أنيػا : ٜٜ٘ٔيعرؼ جابر عبد الحميد وعبلء الديف كفافى )

برنػػامج عبلجػػى سػػموكى يتػػدرب فيػػو الفػػرد عمػػى أف يطبػػؽ بنفسػػو الفنيػػات التػػى تسػػاعده 
مـ الفػرد عمى أف يعدؿ سموكو الشخصى مثػؿ التػدخيف أو األكػؿ الزائػد أو العػدواف، فيػتع
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أف يحػػػدد المشػػػكمة وأف يضػػػع أىػػػدافًا واقعيػػػة وأف يسػػػتخدـ االحتمػػػاالت العديػػػدة ليصػػػدر 
السػػموؾ المرغػػوب فيػػو ويحػػافظ عميػػو وأف يراقػػب تقدمػػو الشخصػػى ) جػػابر عبػػد الحميػػد 

 ( . ٕ٘ٗ:  ٜٜ٘ٔوعبلء الديف كفافى ، 
 إجراءات إدارة الذات : 

 وتتعدد إجراءات إدارة الذات ومنيا :
 الذات : ويقصد بيا تسجيؿ حدوث أو عدـ حدوث سموؾ الفرد .مراقبة  -
تقويـ الذات : ويقصد بيا الحكـ عمى جودة سموؾ الفرد باسخداـ مقياس تقدير  -

 . 
تعزيػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػذات : وىػػػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػػار الفػػػػػػػػػػرد لمعػػػػػػػػػػزز مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػاؿ أداة سػػػػػػػػػػموؾ  -

 . king_Sears, 2006, 206)معيف وفؽ معيار محدد )
 : إدارة الذات  فنيات

موب إدارة الػػػػػػػػذات مػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض الفنيػػػػػػػػات التػػػػػػػػى يمكػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخداميا مػػػػػػػػع يتكػػػػػػػػوف أسػػػػػػػػ
بعضػػػػيا أو اسػػػػتخداـ بعػػػػض ىػػػػذه المكونػػػػات كػػػػؿ مكػػػػوف عمػػػػي حػػػػدة ، ومػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه 

 الفنيات مراقبة الذات ، تقـو الذات ، تعزيز الذات وتوجيو أو تعميـ الذات .
 :  Self Monitoringمراقبة الذات  -ٔ

 Self Evaluationتقويـ الذات  -ٕ
 Self Reinforcementتعزيز الذات ٍ  -ٖ

  -الدراسات السابقة :
( دراسػػػة بعنػػػواف " فعاليػػػة برنػػػامج تػػػدريبي فػػػي ٕٚٔٓدراسػػػة عصػػػاـ جمعػػػة نصػػػار ) -

دارة الػذات لػدى المتعممػيف مػف ذوي مػداخؿ الدراسػة المختمفػة  تنمية الػوعي بالػذات وا 
تػرح بيػدؼ الػوعى بالمرحمة اإلعدادية " ىدفت الدراسػة إلػى إعػداد برنػامج تػدريبي مق

دارة الػػذات لػػدى المتعممػػيف مػػف ذوى صػػعوبات الػػتعمـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة  بالػػذات وا 
ستخدـ الباحث المنيج شػبة التجريبػي  والتحقؽ مف مدى فاعمية البرنامج المقترح ، وا 

( تمميػػذ وتمميػػذة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي ٓٙ، وقػػد شػػارؾ فػػي الدراسػػة )
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التعميميػػة تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف األولػػى تجريبيػػة شػػممت بمػػدارس إدارة أشػػموف 
( ٖٓ( تمميذ وتممذة درسوا البرنامج التدريبي المقترح و الثانيػة ضػابطة شػممت )ٖٓ)

تمميػػذ وتمميػػذة لػػـ يدرسػػوا البرنػػامج المقتػػرح ، وأعػػد الباحػػث البرنػػامج التػػدريبي وفػػػؽ 
وبعػػػد التأكػػػد مػػػف الخصػػػائص أسػػػموب الػػػتعمـ المباشػػػر والنمذجػػػة والتغذيػػػة الراجعػػػة ، 

السػػػيكومترية لػػػػؤلدوات تػػػػـ جمػػػػع البيانػػػػات وتجييزىػػػػا باسػػػػتخداـ الحزمػػػػة اإلحصػػػػائية 
Spss ."باختبار "ت 

( :دراسة بعنواف "فعالية برنامج مقترح قائـ  ٕٕٓٓدراسة ليمى اسماعيؿ ىاشـ ) -
عمى اإلنجميزية مف أجؿ أغراض خاصة في تنمية ميارات الفيـ القرائي واتجاىات 
الطمبة المعمميف لمادة المغة العربية نحو تعمـ مادة المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية 
"ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى " فعالية برنامج مقترح قائـ عمى اإلنجميزية مف 
أجؿ أغراض خاصة في تنمية ميارات الفيـ القرائي واتجاىات الطمبة المعمميف 

ستخدمت الباحثة لمادة المغة العربية نحو تعمـ المغ ة اإلنجميزية كمغة أجنبية" ، وا 
( طالبا وطالبة يمثموف ىذه الفئة ٓٚالمنيج التجريبي ، وقد أجريت الدراسة عمى)

مف الطمبة، ولقد قامت الدراسة باستخداـ ثبلث أدوات ىي: قائمة ميارات الفيـ 
ئي، ومقياس القرائي المناسبة ليذه الفئة مف الطمبة، وامتحاف ميارات الفيـ القرا

لبلتجاىات نحو تعمـ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية. وقد قامت الباحثة بتطبيؽ 
البرنامج المقترح لتنمية ميارات الفيـ القرائي القائـ عمى اإلنجميزية مف أجؿ 

 أغراض خاصة عمى عينة الدراسة، وكانت مدة التطبيؽ اثني عشر أسبوعًا. 
( :دراسة بعنواف " اثر استخداـ مدخؿ التعمـ  ٜٕٔٓدراسة ايو محمد جاد المولى )  -

القائـ عمى المشكمة في تنمية ميارة الكتابة لدى األطفاؿ ذوى صعوبات التعمـ 
بالمرحمة االبتدائية "ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية برنامج قائـ عمى مدخؿ 

ت في تنمية ميارا  problem-based learningالتعمـ القائـ عمى المشكبلت 
الكتابة لدى الطبلب ذوى صعوبات التعمـ بالمرحمة االبتدائية، واتبعت الباحثة 

( طالبًا مف طبلب ٖٓالمنيج التجريبي حيث تكونت العينة مف مجموعة تجريبية )
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الصؼ الخامس االبتدائي، مشخصيف عمى أف لدييـ صعوبات في الكتابة بالمغة 
قياس ميارات الكتابة، وأظيرت اإلنجميزية، تـ عمؿ قياسيف قبمي وبعدى عمى م

النتائج فعالية البرنامج في تنمية ميارات الكتابة اليدوية والنيجية والتعبير الكتابي 
 والكتابة كعممية والكتابة كمنتج والكتابة ككؿ. 

( دراسة بعنواف "برنامج تدريبي قائـ عمى رياضة ٕٕٓٓدراسة رانيا سالـ سبلمة ) -
نفس المغوية في المغة اإلنجميزية لدى أطفاؿ الروضة الدماغ لتنمية بعض ميارات ال

ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج “ الموىوبيف المنبئيف بصعوبات التعمـ 
تدريبي قائـ عمى رياضة الدماغ لتنمية بعض الميارات النفس لغوية في المغة 

د اتبعت اإلنجميزية لدى أطفاؿ الروضة الموىوبيف المنبئيف بصعوبات التعمـ، وق
الدراسة المنيج شبو التجريبي بطريقة المجموعة الواحدة ،وتمثمت أدوات الدراسة في 
استمارة بيانات الطفؿ األولية مف واقع سجؿ األطفاؿ بمدرسة بورسعيد الرسمية 
لمغات ، وقياس اختبار الذكاء ستانفورد بينية الصورة الخامسة ،وبطارية مقاييس 

التعمـ ، وقائمة الميارات النفس المغوية ، ومقياس التقدير التشخيصي لصعوبات 
الميارات النفس المغوية ، وبرنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات النفس المغوية 

  .لدى أطفاؿ الروضة الموىوبيف  المنبئيف بصعوبات التعمـ 
 منيج البحث :

اسػػػػػػػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػػػنيج التجريبػػػػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػػػػرًا لمبلءمتػػػػػػػػػػػػػو لمتغيػػػػػػػػػػػػػرات البحػػػػػػػػػػػػػث 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ التصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ التجريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذي المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعتيف الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابطة وذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ب
 والتجريبية 

 اختيار أفراد البحث: 
تػػػػػػػػـ اجػػػػػػػػراء اختبػػػػػػػػار تحصػػػػػػػػيمي فػػػػػػػػي مػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يشػػػػػػػػمؿ  -

الكتابػػػػػػػػػػػػػػة  – Readingميػػػػػػػػػػػػػارات المغػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػة األربػػػػػػػػػػػػػع )القػػػػػػػػػػػػػراءة 
writing –  التحدثspeaking -  االستماعlistening) . 

 ( سنة. ٖٔرىـ الزمنية بمتوسط عمري )تراوحت أعما -
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 أدوات البحث :
 استمارة جمع البيانات األولية )اعداد الباحث (: .ٔ

 . ىدؼ االستمارة: الحصوؿ عمي بيانات دقيقة عف الطبلب ذوي صعوبات التعمـ 
  وصػػػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػػػػتمارة: تػػػػػػػػػػػـ جمػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػبلؿ ممفػػػػػػػػػػػات المدرسػػػػػػػػػػػة

مطػػػػػػػػػػػػػػبلب وتضػػػػػػػػػػػػػػمنت التػػػػػػػػػػػػػابع ليػػػػػػػػػػػػػػا الطػػػػػػػػػػػػػبلب وكػػػػػػػػػػػػػػذلؾ أوليػػػػػػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػػػػػور ل
االسػػػػػػػػػػػػػػتمارة مجموعػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف البيانػػػػػػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػػػػػػية لمطػػػػػػػػػػػػػػبلب وأسػػػػػػػػػػػػػػرىـ ) 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػـ ، تػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ المػػػػػػػػػػػػػػػػيبلد ، محػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلقامػػػػػػػػػػػػػػػػة ، اسػػػػػػػػػػػػػػػػـ األب ومؤىمػػػػػػػػػػػػػػػػو 
الدراسػػػػػػػػػػي ، ووظيفتػػػػػػػػػػو الحاليػػػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػػػراد األسػػػػػػػػػػرة ، التػػػػػػػػػػاريخ المرضػػػػػػػػػػي 

 ألي مف أفراد األسرة إف وجد( .
المغػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػة قائمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػدى تحقػػػػػػػػػػؽ ميػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػادة  .ٕ

لػػػػػػػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػػػػػػػػػة االعداديػػػػػػػػػػػػػػػػة )اعػػػػػػػػػػػػػػػػداد 
 الباحث( :

  ىػػػػػػػػػػػػػػدؼ القائمػػػػػػػػػػػػػػة : التعػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػتويات الفيػػػػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػػػػي لمغػػػػػػػػػػػػػػة
اإلنجميزيػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدي الطػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػػػػة اإلعداديػػػػػػػػػػػة 

. 
 صدؽ المحكميف: . أ

تأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف تػػػػػػػػـ التحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف صػػػػػػػػدؽ المحتػػػػػػػػوى فػػػػػػػػي االختبػػػػػػػػار مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ ال
أف األسػػػػػػػػػػػػئمة المتضػػػػػػػػػػػػمنة فػػػػػػػػػػػػي االختبػػػػػػػػػػػػار تغطػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػع ميػػػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػػػـ 

 القرائي المستيدؼ في البحث الحالية. 
 البرنامج القائـ عمى إدارة الذات:

 :تعريؼ البرنامج 
يمكػػػػػػػػػػف تعريػػػػػػػػػػؼ البرنػػػػػػػػػػامج اجرائيػػػػػػػػػػًا بأنػػػػػػػػػػو عمميػػػػػػػػػػة مخططػػػػػػػػػػة أو منظمػػػػػػػػػػة         

الميػػػػػػػػاـ التػػػػػػػػي  تسػػػػػػػتغرؽ عػػػػػػػػدد معػػػػػػػػيف مػػػػػػػػف الجمسػػػػػػػػات يتكػػػػػػػوف مػػػػػػػػف مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف
تيػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػض ميػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػي وتشػػػػػػػػػجع الطػػػػػػػػػبلب عمػػػػػػػػػى 
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اسػػػػػػػػػػػػتخداميا مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػبلؿ األنشػػػػػػػػػػػػطة إلػػػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػػػب التقنيػػػػػػػػػػػػات واالسػػػػػػػػػػػػتراتيجيات 
 -التػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداميا واالعتمػػػػػػػػػػػاد عمييػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي البرنػػػػػػػػػػػامج مثػػػػػػػػػػػؿ )النمذجػػػػػػػػػػػة 

 المناقشة(.  –ترتيب وتنظيـ األفكار  –التعزيز 
  :أىمية البرنامج 

ب ذوي صػػػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػػة يتػػػػػػػػػػػػػػأثروف بتمػػػػػػػػػػػػػػؾ طػػػػػػػػػػػػػػبل 
الصػػػػػػػػػػػػػػػعوبات ممػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػػػػػػػػى اتمػػػػػػػػػػػػػػػاـ عمميػػػػػػػػػػػػػػػة التواصػػػػػػػػػػػػػػػؿ أو االتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

(communication ومػػػػػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػأتي بأىميػػػػػػػػػػػػػػة البرنػػػػػػػػػػػػػػامج الحػػػػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػػػػي )
إلقػػػػػػػػػػاء الضػػػػػػػػػػوء عمػػػػػػػػػػى أىميػػػػػػػػػػة تنميػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػع االسػػػػػػػػػػتعانة 

 –ترتيػػػػػػػػػػػػػػػػب وتنظػػػػػػػػػػػػػػػػيـ األفكػػػػػػػػػػػػػػػػار -التعزيػػػػػػػػػػػػػػػػز  –بػػػػػػػػػػػػػػػبعض التقنيػػػػػػػػػػػػػػػػات )النمذجػػػػػػػػػػػػػػػػة 
المناقشػػػػػػػػػػة( ممػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػاعد عمػػػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػة 

 وبالتالي معالجة صعوبات التعمـ في المغة اإلنجميزية. 
  :ىدؼ البرنامج 

تنميػػػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػػػػػبلب   -
بلؿ الصػػػػػػػػػػؼ الثػػػػػػػػػػاني اإلعػػػػػػػػػػدادي مػػػػػػػػػػف ذوي صػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػتعمـ، مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػ

 تعرضيـ لبرنامج قائـ عمى استخداـ إدارة الذات. 
 التعرؼ عمى أىمية القراءة في المرحمة اإلعدادية لذوي صعوبات التعمـ.  -
 التعرؼ عمى أىمية ميارات الفيـ القرائي لطبلب المرحمة اإلعدادية.  -
 التعرؼ عمى دور استراتيجية إدارة الذات لذوي صعوبات التعمـ.  -

 مككنات البرنامج  : 
قطع فيـ قرائي حيث تـ تنػاوؿ  ٗٔ( جمسة بما يوازى عدد ٗٔتكوف البرنامج مف عدد )

 فنيات إدارة الذات في تنفيذ إجراءات كؿ جمسة .
  -نتائج البحث :

  -تكصمت البحث الى النتائج االتية :
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توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية  -ٔ
ي والبعدي عمى الميارات الفرعية لمفيـ القرائي في مادة المغة في القياسيف القبم

 االنجميزية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ لصالح القياس البعدي .
توجد فروؽ ذات داللو إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية  -ٕ

 والضابطة في القياس البعدي عمى الميارات الفرعية لمفيـ القرائي في مادة
المغة االنجميزية لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ لصالح المجموعة 

 التجريبية .
 ازالن عرض كمناقشة نتائج الفرض االكؿ :

والػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػو " توجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػو إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف 
متوسػػػػػػػطات درجػػػػػػػػات المجموعػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القياسػػػػػػػػيف القبمػػػػػػػػي والبعػػػػػػػػدي عمػػػػػػػػى 

ئػػػػػػي فػػػػػػي مػػػػػػادة المغػػػػػػة االنجميزيػػػػػػة لػػػػػػدى الطػػػػػػبلب ذوي الميػػػػػػارات الفرعيػػػػػػة لمفيػػػػػػـ القرا
 صعوبات التعمـ لصالح القياس البعدي " .

 ( 1جدكؿ ) 
داللة الفروؽ ونسب التحسف بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة 

 التجريبية في الميارات الفرعية لمفيـ القرائي في المغة اإلنجميزية 
 40ف = 
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 2.02( =  0.05ية ) مستكم الداللة عند مستكم معنك 
( أف قيمػػػػػػػػػػػػػػػة ) ت ( لممجموعػػػػػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػة ٔيتضػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ ) 

( وكانػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوي  ٜٜٛ.ٓٗفػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػـ الحرفػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػت ) 
( وبمغػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػة )ت( فػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػـ  ٕٜٓ.ٜٔالفيػػػػػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػػػػػتنتاجي ) 

( وكانػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػػػػػػذوقي  )  ٕٛٓ.ٖٗالنقػػػػػػػػػػػػػػػػدي        ) 
ة )ت( فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعي ) ( وبمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٖٓٔ.٘ٔ
 (  ٜٚٔ.٘٘( وكانت في اختبار الفيـ القرائي )  ٖٙ٘.ٛٔ

 ثانيان عرض كمناقشة نتائج الفرض الثاني:
" تكجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػو إحصػػػػػػػػػائية بػػػػػػػػػيف والػػػػػػػػػذي يػػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػػى 

متكسػػػػػػػػػطات درجػػػػػػػػػات المجمػػػػػػػػػكعتيف التجريبيػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػابطة فػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػاس 
ـ القرائػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػة البعػػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػػى الميػػػػػػػػػارات الفرعيػػػػػػػػػة لمفيػػػػػػػػػ
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االنجميزيػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػدل الطػػػػػػػػػالب ذكم صػػػػػػػػػعكبات الػػػػػػػػػتعمـ لصػػػػػػػػػالح المجمكعػػػػػػػػػة 
 التجريبية ." .

 ( 2جدكؿ ) 
داللة الفركؽ كنسب التحسف بيف متكسطي القياسيف البعدييف لممجمكعة الضابطة 
 كالمجمكعة التجريبية في الميارات الفرعية لمفيـ القرائي في المغة اإلنجميزية 
 40ف = 

مستكيا ـ
 ت الفيـ

المجمكعة 
 الضابطة

المجمكعة 
متك  التجريبية

سط 
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 ؽ

االنحرا
ؼ 
عف 
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 ع ـ ع ـ %

الفيـ  1
 الحرفي

ٚ.ٜ
ٕ 

ٓ.٘
ٕ٘ 

ٔٔ.
ٕٕ 

ٓ.٘
ٖٓ 

ٖ.ٖ
ٓ 

ٓ.ٕٚ
ٖ 

ٕٛ.ٛ
٘ٛ 

ٕٜ.ٗٔ
% 

2 
الفيـ 
االستنتا
 جي

ٚ.ٓ
ٚ 

ٓ.ٕ
ٙٙ 

ٚ.ٔ
ٓ 

ٓ.ٗ
ٜٙ 

ٓ.ٓ
ٕ 

ٓ.٘ٚ
ٙ 

ٕ.ٕٚ
ٗ 

ٓ.ٕٗ
% 
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ٜٗ.ٙٔٓ.ٖٔ ٕ٘.ٔٔ.ٜٙ.ٓ.ٖٙٛ.ٓ.ٖٓاختبار الفيـ 
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 % ٖٔ ٚ ٚ٘ ٕٗ ٛٓ ٕ٘ القرائي 
 2.02( =  0.05ستكم الداللة عند مستكم معنكية ) م

( أف قيمػػػػػػػػػػػػػػػة ) ت ( لممجموعػػػػػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػة ٕيتضػػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ ) 
( وكانػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوي  ٛ٘ٛ.ٕٛفػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػـ الحرفػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػت ) 

( وبمغػػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػػة )ت( فػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػػـ  ٕٗٚ.ٕالفيػػػػػػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػػػػػػتنتاجي ) 
(  ٖٗٚ.ٕ( وكانػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػػػػػذوقي )  ٖٗٔ.ٜٕالنقػػػػػػػػػػػػػػدي ) 

( وكانػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي  ٖٙ٘.ٕوبمغػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػة )ت( فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتوي الفيػػػػػػػػػػـ االبػػػػػػػػػػداعي ) 
 (  ٖٔٓ.ٖٔاختبار الفيـ القرائي )

 تكصيات البحث :
إجػػػػػػػػػػراء دورات تدريبيػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػدريب المدرسػػػػػػػػػػػيف والمدرسػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػػػػؽ  

 البرامج القائمة عمى إدارة الذات في تدريس مادة المغة اإلنجميزية .
نميػػػػػػػػة ميػػػػػػػػارات لغويػػػػػػػة اخػػػػػػػػرى فػػػػػػػػي مػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػة اسػػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػػػامج فػػػػػػػػي ت .ٔ

االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االعدادية .

ضرورة االىتماـ بالفيـ القرائي في مادة المغة االنجميزية بكافة المراحؿ  .ٕ
 التعميمية .

ضػػػػػػػػرورة اجػػػػػػػػراء مزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف األبحػػػػػػػػاث حػػػػػػػػوؿ تنميػػػػػػػػة الفيػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػي فػػػػػػػػي  .ٖ
لػػػػػػػػػػػػػػػدى الطػػػػػػػػػػػػػػػبلب ذوي صػػػػػػػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ مػػػػػػػػػػػػػػػادة المغػػػػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 بالمرحمة االعدادية.
 البحكث المقترحة :

قيػػػػػػػػػػػػػاس ميػػػػػػػػػػػػػارات الفيػػػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػػػي المناسػػػػػػػػػػػػػبة فػػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػػػػػػػة  
 لممتعمميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ وواقع تدريسيا .
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فاعميػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتخداـ نشػػػػػػػػػػػاطات ادارة الػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػػػيـ ميػػػػػػػػػػػارات المغػػػػػػػػػػػة  .ٔ
 كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ . اإلنجميزية المختمفة في

تصػػػػػػػػػػػور مقتػػػػػػػػػػػرح ألنشػػػػػػػػػػػطة الفيػػػػػػػػػػػـ القرائػػػػػػػػػػػي، ليصػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػف النشػػػػػػػػػػػاطات  .ٕ
المعتمػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػف ادارة النشػػػػػػػػػػػاط الطبلبػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػوزارة التربيػػػػػػػػػػػة والتعمػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػي 

 كؿ المراحؿ بالتعميـ االعدادي .
اسػػػػػػػػػػػػتخداـ إدارة الػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػػة مختمػػػػػػػػػػػػؼ أشػػػػػػػػػػػػكاؿ التفكيػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػدي  .ٖ

 مؼ المراحؿ التعميمية .طبلب دارسي المغة اإلنجميزية بمخت
  -قائمة المراجع :

اثػػػر اسػػػتخداـ مػػػدخؿ الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى المشػػػكمة  .( ٜٕٔٓآيػػػو محمػػػد جػػػاد المػػػولى )
فػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػة ميػػػػػػػػارة الكتابػػػػػػػػة لػػػػػػػػدى األطفػػػػػػػػاؿ ذوى صػػػػػػػػعوبات 

، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػورة،  الػػػػتعمـ بالمرحمػػػػػة االبتدائيػػػػػة
معػػػػػة عػػػػػيف قسػػػػػـ المنػػػػػاىج وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس، كميػػػػػة التربيػػػػػة، جا

 شمس.
مػػػػػػػػدخؿ تشػػػػػػػػخيص لصػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػتعمـ لػػػػػػػػدي  .( ٕٔٔٓأحمػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػد عػػػػػػػػواد نػػػػػػػػدا )

، مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ٕاألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ )اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ومقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاييس( ، ط
 الفبلح لمنشر ، الكويت .

المنػػػػػػاىج المكونػػػػػػات األسػػػػػػس التنظيمػػػػػػات  .( ٕٚٓٓإبػػػػػػراىيـ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز الػػػػػػدعميج )
 ، دار القاىرة ، القاىرة .  التطوير

، عمػػػػػػاف: دار صػػػػػػفاء  أساسػػػػػػيات صػػػػػػعوبات الػػػػػػتعمـ .(ٕٓٓٓ) جمػػػػػػاؿ مثقػػػػػػاؿ القاسػػػػػػـ
 لمنشر والتوزيع.

كيػػػػػػؼ نػػػػػػدرس  .( ٜٚٛٔجيرالػػػػػػد ج دوفػػػػػػى ، وجػػػػػػورج ب شػػػػػػيرماف ، ولػػػػػػورار روىمػػػػػػر )
، ترجمػػػػػػة ابػػػػػػراىيـ محمػػػػػػد الشػػػػػػافعي ،  القػػػػػػراءة بأسػػػػػػموب مػػػػػػنظـ

 مكتبة الفبلح لمطبع والنشر والتوزيع ، الكويت .
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فيػػػػػـ عنػػػػد القػػػػراءة طبيعػػػػة عممياتػػػػو وتػػػػػذليؿ ال .( ٜٜٜٔحسػػػػني عبػػػػد البػػػػاري عصػػػػر )
 مصاعبو ، المكتب العربي الحديث ، القاىرة . 

، القػػػػػاىرة،  سػػػػػيكولوجية الفئػػػػػات الخاصػػػػػة والمعػػػػػوقيف .(ٕٓٓٓزينػػػػػب محمػػػػػود شػػػػػقير )
 مكتبة النيضة المصرية.

، مكتبػػػػػػػػة االنجمػػػػػػػػػو المصػػػػػػػػػرية، صػػػػػػػػػعوبات الػػػػػػػػػتعمـ .( ٜٜٚٔسػػػػػػػػيد احمػػػػػػػػػد عثمػػػػػػػػاف )
 القاىرة .

اثػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػدرة القرائيػػػػػػػػػػػة وطريقػػػػػػػػػػػة .( ٜٜٔٔومحمػػػػػػػػػػػد المقػػػػػػػػػػػدادي )شػػػػػػػػػػػادية التػػػػػػػػػػػؿ ، 
عػػػػػػػػػػػػرض النصػػػػػػػػػػػػوص فػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػتيعاب ، مجمػػػػػػػػػػػػة ابحػػػػػػػػػػػػاث 

 اليرموؾ ، االردف .
مػػػػػػػػػػػػدخؿ الػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػيكولوجية غيػػػػػػػػػػػػر  .( ٜٜٗٔعبػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػز السػػػػػػػػػػػػيد الشػػػػػػػػػػػػخص )

 ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاىرة . العادييف
عمػػػػػػػـ الػػػػػػػنفس  .(ٕٓٓٓفػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػد المطيػػػػػػػؼ أبػػػػػػػو حطػػػػػػػب، آمػػػػػػػاؿ مختػػػػػػػار صػػػػػػػادؽ )

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.التربوي
أسػػػػػػباب تػػػػػػدنى مسػػػػػػتوى تحصػػػػػػيؿ تبلميػػػػػػذ المرحمػػػػػػة  .( ٕٚٓٓراشػػػػػػد زنػػػػػػاف الزىيػػػػػػرى )

المتوسػػػػػػػطة فػػػػػػػي تعمػػػػػػػـ المغػػػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػػة مػػػػػػػف وجيػػػػػػػة نظػػػػػػػػر 
األكػػػػػػػػاديمييف والمعممػػػػػػػػيف والمشػػػػػػػػرفيف فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػة والطػػػػػػػػائؼ ، 

عػػػػػػة أـ ، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة ، جام رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير غيػػػػػػر منشػػػػػػورة
 القرى 
تحديػػػػػد أىػػػػػـ مشػػػػػكبلت مػػػػػنيج المغػػػػػة اإلنجميزيػػػػػة  .( ٕٛٓٓوفػػػػػاء إسػػػػػماعيؿ خنكػػػػػار )

لمصػػػػػؼ األوؿ الثػػػػػانوى مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر المعممػػػػػات بمحافظػػػػػة 
، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة ،  الطػػػػػائؼ ، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػػر منشػػػػػورة

 جامعة أـ القرى .
، دار  يػػػػػدالمػػػػػدخؿ إلػػػػػى التػػػػػدريس رؤيػػػػػة القػػػػػرف الجد .( ٕٙٓٓمحمػػػػػود إبػػػػػراىيـ طػػػػػو )

 األندلس لمنشر والتوزيع ، حائؿ . 
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تعمػػػيـ  .( ٜٜٚٔفتحػػػى عمػػػى يػػػونس ، محمػػػود كامػػػؿ الناقػػػة ، رشػػػدى احمػػػد طعيمػػػو )
جراءاتػػػػػػو ، الجػػػػػػزء االوؿ ، مطػػػػػػابع  المغػػػػػػة  العربيػػػػػػة : أسسػػػػػػو وا 

 الطوبجي ، القاىرة .
، دار المعرفػػػػػة الجامعيػػػػػػة ،  طػػػػػػرؽ تػػػػػدريس المغػػػػػة العربيػػػػػػة .( ٜٜٜٔزكريػػػػػا إبػػػػػراىيـ )

 لقاىرة .ا
اتجاىػػػػػات حديثػػػػػة فػػػػػي ( : ٕ٘ٓٓطػػػػػو عمػػػػػى الػػػػػدليمى ، سػػػػػعاد عبػػػػػد الكػػػػػريـ والػػػػػوائمى )

 ، دار الكتب الحديثة ، عماف . تدريس المغة العربية
 –أسػػػػس القػػػػراءة وفيػػػػـ المقػػػػروء بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػػؽ  .( ٕٓٓٓمحمػػػػد حبيػػػػب اهلل )

 ٕ، ط المػػػػػدخؿ فػػػػػػي تطػػػػػػوير ميػػػػػػارات الفيػػػػػػـ والتفكيػػػػػػر والػػػػػػتعمـ
 مار ، عماف .، دار ع
، دار المسػػػػػػيرة  اسػػػػػػتراتيجيات فيػػػػػػـ المقػػػػػػروء .( ٕٓٔٓمػػػػػػاىر شػػػػػػعباف عبػػػػػػد البػػػػػػارى )

 لمنشر والتوزيع ، عماف .
معجػػػػػػػـ عمػػػػػػـ الػػػػػػػنفس  .( ٜٜ٘ٔجػػػػػػابر عبػػػػػػػد الحميػػػػػػد جػػػػػػػابر وعػػػػػػبلء الػػػػػػػديف كفػػػػػػافى )

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

الػػػػػػدمج الشػػػػػػامؿ لػػػػػػذوى  .( ٕٓٓٓوديػػػػػػاف سػػػػػػوتمؾ )ديػػػػػػاف برادلػػػػػػى ومارغريػػػػػػت سػػػػػػيرز 
، ترجمػػػػػػة عبػػػػػػػد  االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة )وتطبيقاتػػػػػػػو التربويػػػػػػة(

العزيػػػػػز السػػػػػيد الشػػػػػخص وعبػػػػػد العزيػػػػػز العبػػػػػد الجبػػػػػار وزيػػػػػداف 
 احمد السرطاوى ، دار الكتاب الجامعى ، العيف .

فعاليػػػػة برنػػػػامج تػػػػدريبي فػػػػي تنميػػػػة الػػػػوعي بالػػػػذات  .( ٕٚٔٓعصػػػػاـ جمعػػػػة نصػػػػار )
د ارة الػػػػػػػػػذات لػػػػػػػػػدى المتعممػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف ذوي مػػػػػػػػػداخؿ الدراسػػػػػػػػػة وا 

، جامعػػػػػة المختمفػػػػػة بالمرحمػػػػػة اإلعداديػػػػػة ، مجمػػػػػة كميػػػػػة التربيػػػػػة
 كفرالشيخ، مصر.  
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فعاليػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح قػػػػائـ عمػػػػى اإلنجميزيػػػػة مػػػػف  .(  ٕٕٓٓليمػػػػى اسػػػػماعيؿ ىاشػػػػـ )
أجػػػػػػػؿ أغػػػػػػػراض خاصػػػػػػػة فػػػػػػػي تنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارات الفيػػػػػػػـ القرائػػػػػػػي 

ف لمػػػػػادة المغػػػػػة العربيػػػػػة نحػػػػػو تعمػػػػػـ واتجاىػػػػػات الطمبػػػػػة المعممػػػػػي
مجمػػػػة البحػػػػث العممػػػػي ،  مػػػػادة المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة كمغػػػػة أجنبيػػػػة

، كميػػػػػػػػػة البنػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػآلداب والعمػػػػػػػػػـو والتربيػػػػػػػػػة ،  فػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػة
 جامعة عيف شمس .

برنػػػامج تػػػدريبي قػػػائـ عمػػػى رياضػػػة الػػػدماغ لتنميػػػة  .(ٕٕٓٓرانيػػػا سػػػالـ سػػػبلمة سػػػالـ )
غػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة لػػػػػػدى بعػػػػػػض ميػػػػػػارات الػػػػػػنفس المغويػػػػػػة فػػػػػػي الم

،  أطفػػػػػػػاؿ الروضػػػػػػػة الموىػػػػػػػوبيف المنبئػػػػػػػيف بصػػػػػػػعوبات الػػػػػػػتعمـ
رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراه غيػػػػػػر منشػػػػػػورة، قسػػػػػػـ العمػػػػػػـو النفسػػػػػػية، كميػػػػػػة 
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