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بعض اضطراابت الشخصية لدى املعوقني بصريً  أثر التدريب التوكيدي يف خفض 
دمحم مسعد عبدالواحد مطاوعاسم الباحث
النور أ.د/ دمحم عبدالتواب أبو  أ.د/ دمحم إبراىيم عيد      اسم ادلشرف

مٕٕٔٓ دكتوراه الدرجة العلمية
الًتبية اخلاصةلعامالتخصص ا

إعاقة بصريةالتخصص الدقيق
أهداف الدراسة:
تعرف أثر التدريب التوكيدي ُب خفض بعض اضطراابت الشخصية لدى ادلعاقُت بصرًًي، إىل ىدفت الدراسة 

وطو حسُت الثانوية  ،وقد ًب إجراء الدراسة على عينة من ثالث رلموعات من ادلعاقُت بصرًًي ابدلركز النموذجي
ومدرسة النور للمكفوفُت ابلفيوم. ،للمكفوفُت ابلقاىرة
منهج الدراسة:

يعترب ادلنهج التجرييب ىو ادلنهج الرئيس للدراسة، كما ًب استخدام ادلنهج اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي 
.اإلكلينيكي كمنهج اثنوي لتحقيق بعض أىداف الدراسة

نتائج الدراسة:
 :التالية تائجالنإىل  توصلت إليها الدراسة

أواًل: وجود فروق دالة إحصائًيا بُت متوسطات رتب درجات مجيع أفراد اجملموعات التجريبية الثالثة الضطراابت 
الشخصية: التجنبية، واالعتمادية، واالكتئابية ُب القياسُت: القبلي والبعدي على ادلقاييس الفرعية الضطراابت 

 برامج التدريب التوكيدي إىل خفض اضطراابت الشخصية. الشخصية، لصاحل القياس البعدي؛ حيث أدت
اثنيا: عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بُت متوسطات رتب درجات مجيع أفراد اجملموعتُت التجريبيتُت الضطرايب 
الشخصية: التجنبية، واالعتمادية، ُب القياسُت: البعدي والتتبعي على ادلقياسُت الفرعيُت الضطرايب الشخصية: 

 نبية واالعتمادية؛ شلا يشَت إىل استمرار أثر برانرلي التدريب التوكيدي ُب خفض ىذين االضطرابُت.التج
اثلثًا: وجود فرق دال إحصائًيا بُت متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية الضطراب الشخصية االكتئابية 

بية، لصاحل القياس البعدي؛ شلا يشَت إىل ُب القياسُت: البعدي والتتبعي على مقياس اضطراب الشخصية االكتئا
 عدم استمرار أثر الربانمج ُب خفض اضطراب الشخصية االكتئابية خالل فًتة ادلتابعة.

رابًعا: وجود اختالف جوىري ُب الصورة الكلينيكية للبناء النفسي لشخصية ذوي اضطرايب الشخصية: التجنبية، 
الربامج عنها قبل التطبيق؛ شلا يشَت إىل حدوث تغَت إجيايب ُب معظم  واالعتمادية من ادلعاقُت بصرًًي بعد تطبيق

 واليت يقيسها االختبار االسقاطي ادلستخدم ُب الدراسة. ،جوانب الشخصية
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كلينيكية للبناء النفسي لشخصية الفرد ذي اضطراب خامًسا: عدم وجود اختالف جوىري ُب الصورة اإل 
ن االختالف مل يشمل معظم إعما كانت عليو قبل التطبيق؛ حيث مج الشخصية االكتئابية بعد تطبيق الربان

  اجلوانب اليت يقيسها االختبار االسقاطي ادلستخدم ُب الدراسة.
توصيات الدراسة:

تقدمي برامج أتىيلية لذوي اإلعاقة البصرية ولذوي االضطراابت النفسية والشخصية منهم بصفة خاصة؛ حبيث -
احلياتية واالجتماعية الالزمة لالندماج ُب أنشطة اجملتمع كغَتىم من ادلبصرين  دتكنهم من امتالك ادلهارات

 واألسوًيء، ويتم ذلك من خالل برامج تتبناىا وحترص عليها ادلؤسسات التعليمية والًتبوية ادلختلفة.
على  وضع برامج عالجية طويلة ادلدى مع حاالت ذوي اضطراابت الشخصية من ادلعاقُت بصرًًي؛ حبيث تركز-

تنمية جوانب الشخصية ادلختلفة، وتركز على اجلوانب التأىيلية: النفسية وادلهنية؛ حبيث تعدىم لالعتداد 
 أبنفسهم كأفراد ُب اجملتمع.

استيعاب القدرات الكامنة لدى ذوي اإلعاقة البصرية ُب األنشطة الًتبوية واجملتمعية ادلفيدة وادلناسبة ذلم؛ من -
طة تتضمن التدريبات التوكيدية وادلهارات االجتماعية واحلياتية كأنشطة التدريب خالل برامج تدريبية بسي

 ادلهٍت.
أمهية تضمُت طرق وأساليب أتكيد الذات ُب برامج التأىيل النفسي لذوي اإلعاقة البصرية، وضرورة التنوع ُب -

مع حاالت االضطراب األنشطة العالجية، وتضمُت الربامج لألنشطة السارة والًتفيهية اذلادفة، وخاصة 
 الشخصية والنفسية.

االىتمام بتشخيص اضطراابت الشخصية لدى ذوي اإلعاقة البصرية وفًقا للمعايَت واحملكات التشخيصية -
ادلتعارف عليها، والعمل على عالج ىذه االضطراابت؛ من خالل الربامج العالجية ادلناسبة، متضمنة 

 ن أمهية ُب كف العديد من أعراض ىذه االضطراابت.للتدريبات والفنيات التوكيدية؛ دلا ذلا م
تدريب األخصائيُت النفسيُت ُب مؤسسات التعليم على التعامل مع اضطراابت الشخصية والنفسية ُب -

مؤسسات الًتبية اخلاصة، وتدريبهم على كيفية اختيار الربامج اإلرشادية والعالجية ادلناسبة لعالج االضطراابت 
ل ىذه ادلؤسسات، وتدريبهم على كيفية تنفيذ ىذه الربامج، وكيفية التعامل مع احلاالت اليت حتال إليهم داخ

 ذات االضطراابت الشديدة.
تبصَت آابء وأمهات الفتيان والفتيات ذوي اإلعاقة البصرية بضرورة االىتمام ابحلاجات النفسية ألبنائهم -

عية واحلياتية اليومية، والتعامل معهم كأفراد عاديُت ادلعاقُت، وضرورة التعامل معهم ودرلهم ُب األنشطة االجتما
 ُب اجملتمع؛ بعيًدا عن اإلمهال الزائد أو الرعاية الزائدة.
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 ضوء أهدافها  تقييم اجلامعات اخلاصة املصرية يف
أكتوبر". 6مجتمعية "مع التطبيق على جامعة ـوبعض املتغريات ال

فكرى دمحم السيد علىاسم الباحث
دمحم ابراىيم عطوة رلاىد /.دأحسن دمحم إبراىيم حسان   أ.د/ شرفاسم ادل

 ( مٕٚٓٓ:  جامعة ادلنصورة - كلية الًتبية) دكتوراه الدرجة العلمية
أصول تربية التخصص العام
يالتخطيط الًتبو التخصص الدقيق

أهداف الدراسة: 
رة الىت تواجو التعليم العاىل؛ واستخالص أىم ىدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على أىم التحدًيت ادلعاص

وكيف ًب التعامل مع ىذه القضية  ،العوامل وادلتغَتات اجملتمعية الىت شجعت على خصخصة التعليم اجلامعى
؛ وأىم متطلبات اجملتمع العرىب منو،   ووسلبيات ، ورصد أىم إجيابيات التعليم اجلامعى اخلاصوزللياً  وعربياً  عادلياً 

ٔٓٔأكتوبر ومدى حتقيقها ألىدافها َب ضوء القانون رقم  ٙالدراسة إىل استجالء واقع جامعة كما سعت 
والصادر إبنشاء اجلامعات اخلاصة ادلصرية؛ ورصد أىم الصعوابت الىت تواجهها وتعوقها عن حتقيق  ٕٜٜٔلسنة 

ور ىذه اجلامعات أىدافها، ٍب وضع تصور مقًتح لكيفية  التغلب على ىذه الصعوابت من أجل تفعيل د
وتطوير أدائها. 

: منهج الدراسة
 أكتوبر وطالهبا ٙعاملُت جبامعة استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفى، وكانت أدواهتا عبارة عن استبانة موجهة لل

لتعرف آرائهم َب بعض أوضاع اجلامعة ومقًتحاهتم لتطويرىا، إضافة إىل استمارة مالحظة لبعض مدخالت 
تعرف واقعها الفعلى؛ ومدى ما يتوافر فيها من إمكاانت مادية أكتوبر، هبدف  ٙامعة ة جبالعملية التعليمي

معيارا ميكن من خاللو التحقق من مدى صدق بعض استجاابت  –ىذه االستمارة  –وبشرية، وأيضا لتكون 
أفراد العينة على بنود االستبانة ادلقدمة ذلم.

:الدراسةنتائج  
إجراء حبوث  أكتوبر بدرجة كافية َب ٙنتائج أمهها: مل تتحقق أىداف جامعة خرجت الدراسة حبزمة من ال

تطبيقية لتخصصات اندرة، وتوفَت أحدث األجهزة ادلتطورة، ومل توفر غالبية مواصفات اخلدمة التعليمية اجليدة 
عدات الالزمة مثل: مالءمة أعداد اذليئة التدريسية ألعداد الطلبة، وتوفَت اخلامات واألدوات واألجهزة وادل

للتدريب العملى واحلقلى، ومل تلىب اجلامعة بعض ادلتطلبات اجملتمعية منها على النحو ادلرجو مثل االرتباط مبراكز 
أكتوبر من حتقيق بعض اجلوانب اإلجيابية خلصخصة التعليم  ٙاإلنتاج واخلدمات َب اجملتمع، ودتكنت جامعة 
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نتيجة قبول الطلبة الوافدين، وختفيف عبء دتويل التعليم اجلامعى اجلامعى مثل: جذب العملة الصعبة للبالد 
عن كاىل الدولة

توصيات الدراسة:
من التوصيات أمهها: ضرورة وضع شروط كافية على اجلامعات اخلاصة لضبط حافز  جبملةوقد خرجت الدراسة 

الكثَت من رلرًيت  صحاب رؤوس األموال ُبالربح، واستحداث ختصصات اندرة، وضرورة احلد من تدخل أ
األمور األكادميية، وتوضيح أمهية ربط التخطيط دلدخالت وإجراءات وسلرجات اجلامعة اخلاصة برسالتها 
وأىدافها ادلعلنة وتوقعات اجملتمع منها، وعلى اجلامعات اخلاصة ضرورة مراعاة ما يلى:  دراسة األسواق وتوقع 

 يت واآلالت الالزمة للتدريب العملجهزة واألدوات واخلامااحتياجاهتا من القوى البشرية، وتوفَت أحدث األ
 ، وتوفَت ختصصات غَت منطية مل تطرقها اجلامعات احلكومية.يواحلقل
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.تصور مقرتح لتطوير جامعة األزهرفــــــي ضــــوء مدخـــل التخطيط االســـرتاتيجي
الـطـيـب مـحـمـد إبـراىـيـم عبد ادلويلاسم الباحث

 حـسـن مـخـتـار حـسـيـنأ.د/  أسامة دمحم شاكر عبدالعليمأ.د/ رفاسم ادلش
 م(ٖٕٔٓ -)جامعة األزىر  دكتوراهالدرجة العلمية
إدارة تعليميةالتخصص العام
ختطيط تربوي التخصص الدقيق

:إىل  الدراسة ىدفت أهداف الدراسة:
. االسًتاتيجيإبراز االطر ادلفاىيمية للتخطيط -
ُب التعليم اجلامعي. االسًتاتيجيس النظرية لتطبيق التخطيط سإبراز األ-
تعرف الواقع احلايل جلامعة األزىر من الناحيتُت الكمية والكيفية.-
تسفر عنو الدراستُت النظرية وادليدانية. وضع التصور ادلقًتح لتطوير جامعة االزىر ُب ضوء ما-

 :منهج الدراسة
مدخل التخطيط  ابستخدامهدف وضع تصور مقًتح لتطوير جامعة األزىر مع كون الدراسة احلالية تست اتساقا

ومتطلبات تطبيقو ُب  االسًتاتيجي، فإهنا ستستخدم ادلنهج الوصفي ُب دراسة األطر ادلفاىيمية للتخطيط االسًتاتيجي
ق ذلك ًب استخدام التعليم اجلامعي فضاًل عن واقع جامعة األزىر، ودواعي استخدام ىذا التخطيط ُب تطويرىا، ولتحقي

للوصول إيل التصور ادلقًتح.  كأداة االستبيان
 نتائج الدراسة:

مكانياهتا ادلادية والبشرية.إدلقيدة من الطالب ُب اجلامعة مع قلة تناسب األعداد ادلقبولة وا -
ضعف الفاعلية اإلدارية ادلستخدمة ابجلامعة. -
إتباع منط التخطيط التقليدي ابجلامعة. -
قافة التخطيط االسًتاتيجي ابجلامعة.ندرة وضوح ث -
قلة معرفة األدوات ادلستخدمة ُب التحليل البيئي للجامعة. -

يلي: من أمهها ما ،توصلت الدراسة لعدة توصيات توصيات الدراسة:
 .إنشاء مركز للتخطيط االسًتاتيجي ابجلامعة -
زلاولة التغلب علي أوجو الضعف والتهديدات داخل اجلامعة.-
 ها.ووسائل اليب اإلدارة احلديثةاستخدام أس-
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 فاعلية برانمج تدرييب مستند إىل القصص القرآين 

يف تنمية املهارات اللغوية واالجتماعية لدى عينة من الطلبة ذوي صعوابت التعلم
محزه دمحم حسن العوامرةاســم الباحـــــث

أمحد بشايرةأ.د/  ، صاحل الداهري أ.د/مشرفـاسـم ال
م3102دكتوراه لمــيةالدرجة الع

تربية خاصةالتخصص العام
صعوابت التعلمالتخصص الدقيق

 : أهداف الدراسة 
االجتماعية آين ُب تنمية ادلهارات اللغوية و الدراسة إىل تصميم برانمج تدرييب مستند إىل القصص القر  تىدف

ن ىناك قصورًا ُب ىذا ي القرار ألانعلدى عينة من الطلبة ذوي صعوابت التعلم؛ لتوفَت برانمج للمعلمُت وص
اجملال ُب تناول قضية تنمية ادلهارات اللغوية واالجتماعية ُب غرف ادلصادر والكشف عنها وتدريب ادلعلمُت 

 على تنمية ادلهارات اللغوية واالجتماعية للطلبة ذوي صعوابت التعلم .
  :منهج الدراسة

مقياس وىي أدوات من اعداد الباحث: اشتملت الدراسة على و  ،منهج الدراسة وأدواهتا: ادلنهج شبو التجرييب
 .ادلهارات اللغوية ،ومقياس ادلهارات االجتماعية ،والربانمج التعليمي

:نتائج الدراسة 
=( ُب متوسط عالمات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

اللغة التعبَتية(على مقياس ادلهارات اللغوية البعدي تعزى للربانمج و  دي ادلهارات اللغوية )اللغة االستقبالية،التجريبية ُب بع
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

=( ُب متوسط عالمات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -
اللغوية على مقياس ادلهارات اللغوية البعدي تعزى للربانمج لصاحل اجملموعة التجريبية واجلنس لصاحل  التجريبية ُب ادلهارات

 اإلانث.
=( ُب متوسط عالمات أفراد اجملموعة الضابطة واجملموعة ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

التعاون(على مقياس ادلهارات  احلوار،و  التفاعل مع اآلخرين،و  ولية،التجريبية ُب أبعاد ادلهارات االجتماعية )حتمل ادلسؤ 
االجتماعية البعدي تعزى للربانمج لصاحل اجملموعة التجريبية. 
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الضابطة  ( ُب متوسط عالمات أفراد اجملموعةα= ٘ٓ.ٓوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
ربانمج لصاحل اجملموعة عية على مقياس ادلهارات االجتماعية البعدي تعزى للادلهارات االجتما واجملموعة التجريبية ُب

.واجلنس لصاحل اإلانث التجريبية

الدراسة:توصيات 
 ابألطفالوتعميمو على ادلدارس اليت تعٌت  اخلاصة الًتبيةأوصي ابستخدام ىذا الربانمج من قبل معلمي -

ذوي صعوابت التعليم.
 خرى عند ذوي صعوابت التعليم.أين ُب تنميو رلاالت القصص القرآ استخدام ضرورة-
ذوي صعوابت التعلم  للطلبة واالجتماعية اللغويةاثر التحسن ُب ادلهارات  لدراسةجراء حبوث إيستحسن -

 ُب رلاالت اخرى.
ومقاييس اخرى تتعلق بصعوابت التعلم. واالجتماعية اللغويةدوات قياس للمهارات أالعمل على تطوير -
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يف تنمية الذكاء الوجداين لدى  فاعلية برانمج إرشادي قائم على اسرتاتيجيات التنظيم الذايت 
 األطفال ذوي اإلعاقة البصرية(

أهداف الدراسة:
تنمية الذكاء الوجداين لدى ذوي اإلعاقة البصرية، ومعرفة  حتديد اإلسهام دلهارات التنظيم الذاٌب ُب التنبؤ مبدى

العالقة بُت مكوانت التنظيم الذاٌب والذكاء الوجداين، وتنمية مهارات التنظيم الذاٌب ليكون ذلا أثر إجيايب ُب الذكاء 
 الوجداين لتخفيف الضغوط النفسية وتغيَت النظرة ادلستقبلية لذوي اإلعاقة البصرية.

ة:الدراسمنهج 
مقيـاس الـذكاء الوجـداين، ومقيـاس التنظـيم الـذاٌب  -أدوات الدراسـة : و  ادلـنهج التجـرييباستخدمت الدراسـة  
اســتمارة أســئلة دلعرفــة ادلشــكالت النفســية والوجدانيــة الــيت تواجــو ادلعــاق لطريقــة برايــل الباحــث، و  اوترمجهمــ اأعــدمه
 ربانمج اإلرشادي لتنمية الذكاء الوجداين للمعاقُت بصرًيً.الو  -استمارة ادلستوى االقتصادي واالجتماعي  –بصرًيً 

نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية دلهارات التنظيم الذاٌب أتثَتاً على مهارات الذكاء 

 الوجداين لدي األطفال ذوي اإلعاقة البصرية.
:الدراسةتوصيات 

سية دلراعاة مهارات التنظيم الذاٌب خلفض الضغوط النفسية لذوي اإلعاقة البصرية، شلا تفعيل الربامج الًتبوية والنف
 يقودىم إىل التكيف مع ادلواقف الضاغطة ومواجهتها من خالل مهارات الذكاء الوجداين

محدي سعد دمحم شعباناســم الباحـــــث
.د/ عالء الدين أمحد كفايفأمشرفـاسـم ال

م(3102-)جامعة القاهرةدكتوراه الدرجة العلمــية
الرتبية اخلاصة صص العامالتخ

إعاقة بصريةالتخصص الدقيق
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األسس النظرية ألطروحة جون ديوي الرتبوية

لطفي حجالوياسم الباحث
أ.د. فتحي الًتيكياسم ادلشرف

م.ٕٔٔٓدكتوراه لدرجة العلميةا
أصول تربيةالتخصص العام
الفكر الًتبوي احلديثالتخصص الدقيق

:أهداف الدراسة
 تعّرف ىندسة النظرية الًتبوية لدى جون ديوي ُب منطلقاهتا ومراحلها ونتائجها-
 فكر الًتبوي احلديثتقدمي وشرح األسس النظرية اليت قامت عليها ىذه اذلندسة الًتبوية "الرائدة" ُب ال-
مكانيات إت استثمارىا ُب البيئة العربية و وبيان كيفيا، الكشف عن حدود أطروحة جون ديوي الًتبوية-

 جتاوزىا
:منهج الدراسة

ادلـنهج التحليلـي )حتليـل النصـوص(. وىـو الـذي يتمثـل ُب العمـل علـى اسـتدعاء  على الدراسة اعتمدت
صلزتـو علـوم الًتبيـة أحدودىا، مستفيدين من النقـد الـذي لكشف عن نصوص ديوي الكربى ٍب شرحها، ٍب نقدىا اب

وخاصة ادلعاصرة.
:نتائج الدراسة

أظهرت الدراسة عدًدا من النتائج أمهها:
 إدراك التماىي بُت الًتبية والفلسفة ابعتبارمها وجهان لعملة واحدة عند ديوي.
 تقييمها وتصحيحهاادراك فكرة أن الًتبية ىي سلرب األفكار النظرية ورلال.
ال تُعدُّ الًتبية للحياة بل ىي احلياة ذاهتا
 لبناء نظرية تربوية متكاملة مثل نظرية ديوي ينبغي توفَت أربع رافعات أساسـية ىـي : نظريـة ُب القـيم، ونظريـة ُب

 .ادلعرفة، ونظرية ُب االجتماع، ونظرية ُب علم النفس والبيداغوجيا
ية يتحّكم اىل االن ُب الفلسفات واالجتاىات الًتبوية ُب جزء كبَت من العاملاالجتاه الرباغماٌب ُب الًتب

:توصيات الدراسة
  تقدمي التوصيات اآلتية: ًب

 Newمزيــد حبــث نظريــة ديــوي الًتبويــة ُب الثقافــة العربيــة، ابعتبارىــا تســاعدان علــى فهــم التيــار الربغمــاتى اجملــدد -
Pragmatisme   الذي ميثلو ريتشارد رورتى ُب الًتبية السائد االن وRichard Rorty 
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تطـوير البحـث مــن أجـل بنـاء فلســفات تربويـة عربيـة تكــون ذات ىندسـة مشـاهبة ذلندســة نظريـة ديـوي ذات الفعاليــة  -
 .العالية ُب العامل اىل حد اليوم

وخاصـة ُب جانـب  ،غماتيـةمكانية استفادة الًتبوًيت العربية من اجلوانب ادلناسبة من  مفاىيم الفلسفة الًتبويـة الرباإ-
 .النجاعة اليت دتّيزىا
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على االعتماد دراسة الفجوة بني الواقع املدرسي ومتطلبات حصول املدرسة املصرية 
"رؤية مستقبلية" 

حمدـعاصم أمحد حسُت ماســم الباحـــــث
زلمـــد عبـــد احلميــد الشُتأ.د/ اسـم ادلشرف

(مٖٕٔٓ )جامعة بٍت سويف الدكتوراه لدرجة العلمــيةا

 أصول تربيةالتخصص العام

إدارة تعليميةالتخصص الدقيق
 

تعرف متطلبات حصول ادلدارس على االعتماد.: أهداف الدراسة 
 حتليل واقع االعتماد ادلدرسي ُب مصر. -
 على االعتماد. حتديد الفجوة بُت واقع ادلدارس ادلصرية ومتطلبات حصوذلا-
التوصل إىل سيناريوىات مستقبلية لتحقيق تطابق الواقع ادلدرسي مع متطلبات حصول ادلدرسة ادلصرية على -

االعتماد.
  منهج الدراسة:

وأسلوب السيناريو دلعاجلة مشكلتها مستعينة ابستبانة من إعداد  ياستخدمت الدراسة ادلنهج الوصف
( مفردة من قيادات مدرسية ومعلمُت وأخصائيُت وإداريُت ومسئويل ٜٗ٘ها)الباحث، ًب تطبيقها على عينة قوام

( مدرسة مبحافظات القاىرة واإلسكندرية وبٍت سويف وسوىاجٜٜوحدات التدريب واجلودة، وذلك ُب )
 : نتائج الدراسة 

تشريعية نوعية واجتاىية، وادلتطلبات ُب صورة متطلبات و جاءت ادلعوقات ُب صورة معوقات كمية وكيفية -
 ومادية وبشرية وتكنولوجية، واحللول ادلقًتحة رلملة.

التوصل إىل ثالثة سيناريوىات مستقبلية لتحقيق تطابق الواقع ادلدرسي مع متطلبات إىل انتهت الدراسة  -
ي السيناريو ادلتفائل الذو السيناريو ادلتشائم، و حصول ادلدرسة ادلصرية على االعتماد، وىي السيناريو التقليدي، 

يعترب الرؤية ادلستقبلية ادلرجوة لتحقيق تطابق الواقع ادلدرسي مع متطلبات حصول ادلدرسة ادلصرية على االعتماد.
  :توصيات الدراسة

توصي الدراسة أبن يقوم ابحثون آخرون إبجراء دراسة لتقييم أداء اذليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 
تعرف أسباب سحب عتماد. وإبجراء دراسة هتدف إىل ادلدارس احلاصلة على االوإبجراء دراسة لتقييم أداء 
االعتماد من بعض ادلدارس
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ٖٛٗ

و أثره يف حتسني الكفاءة االجتماعية لدي عينة من األطفال رشادي يف تنمية الذكاء الوجداين إفعالية برانمج 
أمين حسني دمحم عبد العالاســم الباحـــــث
سليمان دمحم سليمان أ.د.و     امية عباس القطانأ.د/ساسـم املشرف

م(3112 سويفبين )جامعة الدكتوراه الدرجة العلمــية
 علم النفس الرتبويالتخصص العام

الصحة النفسيةالدقيقالتخصص 
: أهداف الدراسة

األطفال و التحقق  رشادي ُب تنمية الذكاء الوجداين لدي عينة منإألثر الذي ميكن أن حيدثو برانمج تعرف ا
 من فاعلية ىذا الربانمج و ما يتضمنو من فنيات و ذلك لتحسُت الكفاءة االجتماعية.

دواهتا: أو  ،منهج الدراسة
: مقياس و تشمل ،ُب :أدوات ضبط العينة اودتثلت أدواهت ،اعتمدت الدراسة احلالية علي ادلنهج شبو التجرييب

أدوات ‘ ( ٕٓٓٓاد/ دمحم دمحم بيومي خليل)عدإدلطور لألسرة ادلصرية /الثقاُب اادلستوي االجتماعي/االقتصادي
عداد/ سليمان دمحم سليمان، و عبد الفتاح إ/ مقياس الذكاء الوجداين  أ : قياس ادلتغَتات التجريبية : و تشمل

 عداد/ الباحثإ. ب/مقياس الكفاءة االجتماعية:  (ٕٗٓٓمطر)
:نتائج الدراسة

جيايب علي الكفاءة االجتماعية و بقاء ية الذكاء الوجداين و أثره ُب اإلاالرشادي ُب تنمفاعلية الربانمج اثبتت 
عدم ظهور فروق دالة بُت القياسُت البعدي و التتبعي لدي و  ،أثر ىذا الربانمج لدي أفراد اجملموعة التجريبية

 التجريبية ُب كل من الذكاء الوجداين و الكفاءة االجتماعية. اجملموعةتالميذ 
: توصيات الدراسة

عداد دورات تدريبية لدي اآلابء و األمهات لتنمية الذكاء الوجداين و الكفاءة االجتماعية.إ 
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حتسني مهارات التواصل لألطفال الذاتويني وأسرهم
عمرو دمحم سليماناســم الباحـــــث
أ د محدي دمحم ًيسُت        أ د عناًيت ذكياسـم ادلشرف

مٖٕٔٓ الدكتوراهعلمــيةالدرجة ال
علم النفس الًتبويالتخصص العام

التوحد -اضطراابت التواصل الدقيقالتخصص 
 أهداف الدراسة:

الدراسة اىل حتسُت التواصل اللفظي لدي الذاتويُت من خالل تدريب األمهات للعمل مع أطفاذلم   تىدف
 ي بطبيعة احلالة وماذلا.أثناء احلياه اليومية ، ومن ٍب زًيدة الوعُب كمدربُت 

التجرييب شبو : ادلنهجمنهج الدراسة
من  ٘ٔالعينة التجريبية : وتتكون من متمثلة ُب  عينة الدراسةوكانت  الدراسة على ادلنهج التجرييب تعتمدا

٘ٔالعينة الضابطة : اليت تتألف من ، و سنوات  ٙ:  ٗعمارىم أبنائهم بُت أمهات األطفال الذاتية شلن تًتاوح أ
 سنوات . ٙ:  ٗمن أمهات األطفال الذاتوية شلن تًتاوح أعمار أبنائهم بُت 

نتائج الدراسة:
حتسن األداء للتواصل غَت اللفظي ، أما التواصل اللفظي فهو مل يتحسن ُب التطبيق البعدي.  -
نتبــــاه ، ماعــــدا بعــــد ( ُب وظــــائف اللغـــة، والتواصــــل غــــَت اللفظـــي، ، واال –حتســـن األداء ُب التطبيــــق ) قبـــل  -ٕ

التواصل اللفظي للعينو التجريبية.
مل تســفر النتــائج عــن حتســن األداء علــى وظــائف اللغــة، والتواصــل غــَت اللفظــي، والتواصــل اللفظــي، واالنتبــاه  -ٖ

للعينو الضابطة .
ال توجد فروق بُت أفراد اجملموعة التجريبية بُت القياس البعدي والتتبعي ُب مهارات التواصل. - ٗ

 :توصيات الدراسة
 ثر فعال على تطور األطفال ادلصابُت ابلذاتوية .أور للعمل مع أطفاذلم كمدربُت لو إن تدريب أولياء األم – ٔ
 ثر فعال .أصل بُت مركز الرعاية وادلنزل لو استمرار التفاعل والتوا – ٕ
االستقبالية تنمو أوال تليها التعبَتية  التدريب على التدرج على ادلهمة والبعد عن  صعوبة ادلهمة ال أن اللغة – ٖ
.
استمرار التدريب بعد إهناء الربانمج . – ٗ
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يف تنمية مهارات االستقاللية واملبادأة واإلجناز  فاعلية برانمج تدرييب مبين على نظرية إريكسون 
 لطلبة غرف املصادر من ذوي صعوابت التعلم يف األردن

يم خصاونةدمحم أمحد سلاســم الباحـــــث
شذى عبد الباقي العجيليد/  أ.اسـم ادلشرف

مٕٙٓٓ الدكتوراهالدرجة العلمــية
تربية خاصةالتخصص العام
صعوابت التعلمالتخصص الدقيق

أهداف الدراسة: 
ىدفت الدراسة إىل تنمية مهارات االستقاللية وادلبادأة واإلصلاز لدى الطلبة ذوي صعوابت التعلم 

جيات وَأساليب مناسبة والًتكيز على جوانب الضعف ُب السلوك االجتماعي لدى اأَلطفال ياسًتاتابستخدام 
ذوي صعوابت التعلم، وإشراك معلمي غرف ادلصادر ُب تطبيق الربانمج إلكساهبم خربة ُب كيفية تنمية مهارات 

االستقاللية وادلبادأة واإلصلاز لدى الطلبة ذوي صعوابت التعلم.
: دواهتاأو  ،ةمنهج الدراس

تعد ىذه الدراسة من الدراسات شبو التجريبية اليت هتدف إىل معرفة أثر برانمج تدرييب   ُب تنمية 
االستقاللية وادلبادأة واإلصلاز لدى اأَلطفال ذوي صعوابت التعلم، وقد اعتمدت ىذه الدراسة على استخدام 

 أوال: تكونت أدوات الدراسة من:، و  وقياس متابعةة بقياس قبلي وبعدي تصميم اجملموعتُت التجريبية والضابط
الربانمج التدرييب  مقياس االستقاللية، ومقياس ادلبادأة، ومقياس اإلصلاز. ادلقاييس وتشمل: اثنياً: ًً
نتائج الدراسة: 

بار البعدي لالستقاللية، أظهرت النتائج أن ىناك فروقًا بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة ُب االخت
ة، واالصلاز تعزى إىل الربانمج التدرييب" وتقبل الفرضية البديلة اليت تنص بوجود فروق ذات داللة إحصائية أبادوادل

ة، واالصلاز تعزى إىل الربانمج التدرييب شلا يعٍت تفوق الطلبة الذين تلقوا أموعتُت ُب االستقاللية وادلبادبُت اجمل
م ُب اجملموعة الضابطة الذين مل يتلقوا َأي تدريب.تدريباً على مهارات االستقاللية على نظرائه

الدراسة:  توصيات
 ُب َضْوء ىذه النتائج فإن الباحث يقدم التوصيات التالية:

العمل على إعداد برامج تدريبية لذوي صعوابت التعلم تشمل مجيع جوانب النمو ادلختلفة:   انفعالية،  -
اجلانب األكادميي فقط. على يقتصر ومعرفية، واجتماعية، ونفسية وال
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العلمية  لخصات الرسائلم
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عقد دورات تدريبية وورش تعليمية بشكل مكثف ومستمر  دلعلمي غرف ادلصادر وأتىليهم بشكل فاعل ؛  -
 للطلبة ذوي صعوابت التعلم. ليتمكنوا من تنمية مهارات االستقاللية وادلبادأة واإلصلاز

واأَلجهزة اليت تساعد ُب تنفيذ األَنشطة االجتماعية أن تقوم وزارة الًتبية والتعليم بتزويد غرف ادلصادر ابدلواد  -
 وأَبساليب سلتلفة، من َأجل حتقيق األىداف ادلنشودة أبَفضل الطرائق. ،بعدة طرق

انتباه الطالب وعنصر تشويق جذب امصدر كيوصي الباحث أن تكون احلصة الصفية ُب غرفة ادلصادر   -
 تعليمية متنوعة وتقدم فيها مناذج اجتماعية ِإجيابية. دتارس فيها سلتلف األَنشطة، وتعرض فيها وسائل

ضرورة تدريب طلبة غرف ادلصادر من ذوي صعوابت التعلم على مجيع رلاالت النمو االجتماعي،  -
واالستفادة من ىذه الدراسة والدراسات ادلماثلة ُب معاجلة جوانب النمو االجتماعي لدى طلبة غرف ادلصادر 

من ذوي صعوابت التعلم.
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