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( وبني االستغراق األكادميي 2 × 3الدراسة إىل فحص العالقة بني توجهات األهداف يف منوذج ) هدفت

الصف الثالث الثانوي مبراكز حمافظة املنيا. واستخدمت الباحثة األدوات التالية؛ مقياس لدى طالب 

لـ إليوت وزمالئه   A 3×2 Achievement Goal Model Questionnaireتوجهات األهداف

Elliot et al., 2011 -  ومقياس االستغراق األكادميي من إعداد الباحثة. -ترمجة وتقنني الباحثة ،

( طالب وطالبة . وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج هي؛ 100طبيق أدوات الدراسة على عينة من )وقد مت ت

 األكادميي( بني توجهات األهداف وبني االستغراق 0.01وجود معامالت ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى )

راق األكادميي )املثابرة، إحجام وبني أبعاد االستغ –وأبعاده فيما عدا االرتباطات بني توجه هدف املهمة 

إقدام وبني بعد املثابرة واالستغراق  –وتطوير املهارات الذاتية، والعمل حمور احلياة(، وبني توجه هدف اآلخر 

 –(، ومل تكن االرتباطات بني توجه اآلخر 0.05األكادميي؛ فقد كانت هذه االرتباطات دالة عند مستوى )

ي ) التدفق، وتطوير املهارات الذاتية، والعمل حمور احلياة( ارتباطات إقدام وبني أبعاد االستغراق األكادمي

)علمي/  صدالة إحصائيا. كما أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ترجع إىل النوع )ذكر/ أنثى( أو التخص

بنسبة االستغراق األكادميي. وقد أسهمت توجهات األهداف  ( أو التفاعل بينهم يفضرأدبي( أو البيئة )ريف/ ح

 من تباين االستغراق األكادميي لدى عينة الدراسة. 48%
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Abstract: 
This study aimed to investigate the relationships among achievement 

goals in the (3×2) model and the academic engagement for a sample 

of (100) third year high school students in Mini governorate. Study 

tools were the (3×2) achievement goals model questionnaire; 

prepared by Elliot et al., 2011, translated and psychometric tested by 

the researcher, and the academic engagement questionnaire; 

prepared by the researcher. Results revealed that there are 

statistically significant relationships among the achievement goals, 

the academic engagement and its dimensions (with level 0.01) except 

between; task avoiding goals and each dimension of academic 

engagement ( persistence, self skills enhancement, and academic 

pivoting), but other approaching goals and each persistence 

dimension and academic engagement; that it were statistically 

significant (with level 0.05). While the relationships between other 

approaching goals and each flow, self skills enhancement, and 

academic pivoting were not statistically significant. In addition; 

Results indicated that there are no differences between the two 

genders (males/ females), scientific or theoretic academic majors, 

rural or urban environments nor the interactions among them in the 

academic engagement. Finally; Results showed that achievement 

goals in the 3×2 model contributed 48% the academic engagement. 



برنامج حمو أمية املهارات احلياتية وريادة األعمال بإندونيسيا وإمكانية االستفادة 
 منه يف تطوير برامج حمو األمية وتعليم الكبار يف مصر

 إعداد

 (*)د/ أمل أمحد حسن حممد

 الدراسة باللغة العربية ملخص
عديدة اليت بذلت للحد منها مازالت األمية ُتمثل إحدى املشكالت املزمنة اليت تواجه مصر رغم اجلهود 

 بضرورة وإميانًا هلا؛ للتصدي واملتواصل الدائم السعي وضرورة املشكلة هذه أهمية من وانطالقًاولسد منابعها. 

 وكذلك االقتصادية؛ دوافعهم مراعاة سيما ال للدارسني الفعلية االحتياجات ضوء يف الدراسية براجمها تطوير

 من لالستفادة احلالية الدراسة هدفت حبياتهم، صلة وذات الكبار الدارسني بيعةط تناسب مداخل الستخدام السعي

 اقتصاديًا ودجمها البشرية الطاقات لتنمية املعاصرة العاملية االجتاهات إحدى بوصفها األعمال ريادة تعليم

 احلياتية املهارات أمية حمو برنامج" وحتديدًا اجملال هذا يف إندونيسيا دولة جتربة برصد وذلك واجتماعيًا،

 حتقيق يف ملساهمته نظرًا ؛2012 عام اليونسكو جائزة ونال 2008 عام منذ بها تطبيقه مت الذي" األعمال وريادة

لإلستعانة بهذه  كمربرات وإندونيسيا مصر بني املشرتكة املالمح بعض الدراسة قدمت وقد. للجميع التعليم أهداف

 اجملتمع املصري. التجربة وإمكانية االستفادة منها يف

 أميــة حمــو وبرنــامج املعاصــر الرتبويــة األدبيــات مــن االســتفادة إمكانيــة يف للدراســة الــرئي  اهلــدف متثــل

 هلـذا  حتقيقـاً . مصـر  يف الكبـار  وتعلـيم  األميـة  حمـو  بـرامج  تطـوير  يف بإندونيسـيا  األعمال وريادة احلياتية املهارات

ى وصـف الظـواهر الرتبويـة وتفسـوها وحتليلـها بـالرجوع إىل خلفياتهـا        املنهج املقارن القائم عل ماستخدا متاهلدف 

. وقــد مت ىالثقافيــة وســياقاتها اجملتمعيــة، وذلــك للتنبــا بإمكــان ااحهــا أو إخفاقهــا يف ســياقات جمتمعيــة أخــر 

ريـادة  تناول األسـ  الفكريـة والنظريـة ل    مفاهيميإطار  عرضخالل؛  منتوظيف املنهج املقارن يف الدارسة احلالية 

 املوجهـه الصغوة واملتناهية الصغر  املشروعات تنظيممهارات  تنميةسيما الربامج اليت تستهدف  الوتعليمها  األعمال

كمــا مت عــرض بعــض جهــود كــل مــن وزارة الرتبيــة والتعلــيم   واالجتمــاعي، االقتصــاديالــدمج  غــرضللفئــات املهمشــة ب

ي للتنميـة مبصـر يف الـدمج بـني حمـو األميـة وتنظـيم املشـروعات         واهليئة العامة لتعليم الكبار والصـندوق االجتمـاع  

بربامج حمو األميـة، وحتليلـها يف    األعمالإندونيسيا يف دمج ريادة  جتربةاستعرضت الدراسة  كذلكواحلد من الفقر. 

امج حمـو  بـر  لتطـوير املقرتحـة   اإلجراءات بعضالدراسة بتقديم  اختتمت ثمإطار السياق العام للمجتمع اإلندونيسي. 

جتربة إندونيسيا مع مراعاة أوجـه التبـاين    وكذلك املعاصرة،ضوء األدبيات العاملية  علىاألمية وتعليم الكبار مبصر 

 .  الدولتنيبني السياق اجملتمعي العام بني 

                                      
 .المنيا جامعة – التربية كلية التعليمية واإلدارة المقارنة التربية مدرس (*)



Abstract 

The Extent of Taking Advantage of Indonesia's 

Program for Life Skills and Entrepreneurship Literacy 

in Developing the Literacy and Adult Education 

Programs in Egypt 

Illiteracy is still one of the chronic problems in Egypt, despite 

many efforts have been exerted to overcome and block its sources. As an 

urgent problem to should be addressed, Illiteracy needs constant, 

sustained actions for improving its programs by meeting real learners' 

needs. Thus, the current study endeavoured to take advantage of 

Indonesia experience, specifically Literacy for Life Skills and 

Entrepreneurship program, which has been launced since 2008 and 

received the UNESCO King Sejong Literacy Prize in 2012, recognizing 

with its success in achieving the goals of Education For All. The study 

also presented some common features between Egypt and Indonesia for 

justifying the utilizing of Indonesia experience. 

This study aimed to take advantage of the contemporary education 

trends, and Indonesia experience for developing the literacy and adult 

education programs in Egypt. For that purpose, a comparative 

methodology was used by describing, interpreting and analyzing the 

indonesian experience based on its cultural backgrounds and societal 

context, to predict its success or failure in the Egyptian context. 

Therefore, a literature reviewing of entrepreneurship and education was 

conducted especially for programs aiming to develop the skills of small 

and micro enterprises for integrating marginalized groups economically 

and socially. The study also described some polices and efforts to 

integrate literacy, entrepreneurship and poverty reduction by Ministry of 

Education, General Organization for Adult Education, and Social Fund 

for Development in Egypt. Afterwards, the study reviewed Indonesia 

experience in integrating entrepreneurship into literacy programs and 

analyzing them within the overall context of Indonesian society. Finally, 

the study was concluded by some recommendations for taking advantage 

of entrepreneurship education in developing the literacy and adult 

education programs in Egypt, taking the differences between the general 

context of the two countries into consideration. 



ديرى مدار  احللةة األداء اإلدارى مل فى تطوير اإلسرتاتيجيةدور اإلدارة 
 الثانية من التعليم األساسى 

 إعداد 

 إميان محدى رجب زهرانأ/ 

 جامعة الفيوم -كلية الرتبية - مدرس بقسم اإلدارة الرتبوية وسياسات التعليم

 :.اسةملخص الدر

التعـرف علـى األطـار    األطـار املفـاهيمى لـءداء اإلدارى، و   التعـرف علـى    اىلميكن إبراز أهـداف البحـث   

ــم  ــه تطبيـــق اإلدارة   وأهـــدافها،  املفـــاهيمى  اإلدارة اإلســـرتاتيجية  و أهـ ــعوبات التـــى تواجـ التعـــرف علـــى الصـ

ور املقــرتل لتفعيــل دور اإلدارة  وضــع التصــ لقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســى، و  اإلســرتاتيجية فــى مــدارس احل 

ضـوء األطـاريني   اإلسرتاتيجية فى تطوير األداء اإلدارى ملديرى مدارس احللقة الثانية من التعليم األساسـى فـى   

ملا تسـفر عنـه الدراسـة امليدانيـة مـن      ( فرًدا واستخدمت أدوات 110النظرى و امليدانى، وذلك لدى عينة قوامها )

ات واملعلومات الناجتة من جهات معنية، واليت تعترب نابعة من املوقـع األصـلي كـان    أهمية خاصة يف مجع البيان

البد أن تستخدم الدراسة أيضًا بعض األدوات اخلاصة بالدراسة امليدانية واليت يعتمد عليهـا البحـث العلمـي يف    

ثـر فاعليـة وواقعيـة.    جمال العلوم االجتماعية للحصول على املعلومات والبيانات واإلحصائيات واليت تكـون أك 

 Questionnaireولقد فرضت طبيعة هـذا البحـث ومـا يتـوخى مـن أهـداف احلاجـة إىل اسـتخدام االسـتبيان          

 .من الوسائل املناسبة واملتاحة جلمع البياناتحيث يعد االستبيان 

ه حول بالرغم من األهمية النسبية ألستجابات أفراد العينة املستنقاومما توصلت إليه نتائج الدراسة 

مبتوسـ   %  80.3.إىل%67.4حيث تراوحت األوزان النسبية ما بـني   دالة أحصائيًا 2كاهذه املتطلبات إال أنه قيم 

 وهى نسبة متوسطة %73.88نسبة يقدر 



 ( لتعديل التصورات البديلة PDEODEاستخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية )
 األدبى عن بعض املفاهيم البالغية وتنمية مهارات النةد 
 لدى طالب الصف الثانى الثانوى

 إعداد

 دكتور/ حممود هالل عبدالباس  عبدالقادر

 جامعة سوهاج -كلية الرتبية- أستاذ املناهج وطرق تدري  اللغة العربية املساعد

هدف البحث احلاىل استخدام إسرتاتيجية األبعاد السداسية لتعديل التصورات البديلبة عن بعض 

ة وتنمية مهارات النقد األدبى لدى طالب الصف الثانى الثانوى؛ ولتحقيق هذا اهلدف مت املفاهيم البالغي

اسرتاتيجية  واحملور الثانى:مشكلة البحث وخطة دراستها،  احملور األول:التعرض خلمسة حماور رئيسة هى: 

إجراءات البحث وبناء مواده  واحملور الثالث:األبعاد السداسية وتعديل التصورات البديلة للمفاهيم البالغية، 

نتائج البحث وتفسوها وتوصيات البحث  واحملور اخلام :تنفيذ جتربة البحث،  الرابع: واحملوروأدواته، 

 ومقرتحاته

أوراق عمــل  :بإعـداد املــواد التعليميــة واألدوات البحثيـة اآلتيــة  كمـا توصــلت إليـه نتــائج الدراســة اىل   

ــة،   ا ــاهيم البالغي ــة املف ــب لدراس ــل ا لطال ــة،    دلي ــاهيم البالغي ــدري  املف ــم لت ــة   ملعل ــار التصــورات البديل اختب

 اختبار النقد األدبى. البالغية، للمفاهيم 

 



يف تدريس علم النفس لتنمية  ةعظم السمك إسرتاتيجيةاستخدام  فعالية
 املفاهيم النفسية والتفكري التأملي لدى عينة من 

 طالبات املرحلة الثانوية باملنيا
 املناهج وطرق تدري  علم النف  قسم- عبد احلميد حممد/ هناء د

 جامعة املنيا -الرتبية كلية

 امللخص
يف تدري  علم النف  يف  ةعظم السمك إسرتاتيجيةاستخدام  فعاليةهذا البحث إىل الكشف عن  هدف

 مت ذلك من للتحققوطالبات املرحلة الثانوية باملنيا،  منتنمية املفاهيم النفسية والتفكو التأملي لدى عينة 

عظم السمكة وبناء اختبار املفاهيم النفسية ومقياس التفكو التأملي  إسرتاتيجية ضوء يف الربنامج تصميم

( طالبة جمموعة ضابطة، 39( طالبة جمموعة جتريبية و)42( طالبة، بواقع )81وتكونت عينة البحث من)

عظم  إسرتاتيجيةباستخدام  املطور  الربنامج القياس قبليًا على اجملموعتني ثم تدري دواتومت تطبيق أ

ومت حتليل نتائج  ،السمكة للمجموعة التجريبية يف حني أن اجملموعة الضابطة تدرس بالطريقة التقليدية

 اجملموعة طالب درجات متوسطيبني 0.01دال إحصائيًا عند مستوى فرق وجودالبحث، وأسفرت النتائج عن 

 البعدي بالتطبيق التأملي التفكو ومقياس النفسية املفاهيم اختبار يف الضابطة واجملموعة التجريبية

 .التجريبية اجملموعة لصاحل

 التفكو التأملي. -النفسية املفاهيم -السمكة عظم إسرتاتيجية: املفتاحية الكلمات

The effectiveness of using fish bone strategy in teaching Psychology to 
develop psychological Concepts and reflective thinking for a sample of 

Female secondary school students in Minia 
Dr. Hanaa A. Mohamed 

Faculty of Education Minia University 

Abstract 
This study aimed to investigate the effectiveness of using fish bone strategy 

in teaching Psychology to develop psychological Concepts and reflective 

thinking for a sample of Female secondary school students in Minia .To 

achieve the purposes of the study, a program and two scales were 

developed. The sample consisted of (81) female students. divided into two 

groups: (42) students for an experimental group and (39) students for a 

control group. The pre- application of the tools of the study was done for both 

groups. The fish bone strategy –based– program was taught to the experimental 

group only while the teaching control group using the normal methods. The 

results showed that there is statistically significant differences between the means 

of the scores of the students in the experimental group and their counterparts in 

the control group in the post application of testing of psychological concepts and 

reflective thinking scale in the favaur of the experimental group.  

Key Words:  fish bone strategy, psychological concepts, reflective thinking  



يا لدى عينة من اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتب وعالقتهاالنفعاىل  الذكاء
 جامعة املنيا –طالب كلية الرتبية 

 حبث مقدم من

 نمنى مصطفى إبراهيم حسأ/ 

 جامعة املنيا-كلية الرتبية  -الرتبوى  معيد بقسم علم النف 

 إشـــراف

 د/ مجال عبد املوىل صديق

 جامعة املنيا-كلية الرتبية -مدرس علم النف  الرتبوى 

 البحث ملخص
عرف عالقة الذكاء االنفعاىل باسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا لدى عينـة مـن   هدف هذا البحث إىل ت

( طالبـا وطالبـة  واسـتخدم    524جامعة املنيا وتكونت عينة الدراسة مـن)  –طالب الفرقة األوىل بكلية الرتبية 

لباحثـة ،ومت  للتحقق من فروض الدراسة مقياس الذكاء االنفعاىل واسـرتاتيجيات الـتعلم املـنظم ذاتيـا إعـداد ا     

التحقــق مــن فــروض البحــث باســتخدام معامــل ارتبــاط بوســون، وحتليــل التبــاين الثنــائى ،وقــد كشــفت نتــائج    

ــذكاء       -الدراســة عــن أوال  ــه موجبــة ودالــة إحصــائيا بــني أبعــاد الــذكاء االنفعــاىل وال وجــود عالقــة ارتباطي

دالـة إحصـائيا ترجـع للنـوع فـى بعـد        وجـود فـروق  -االنفعاىل ككل واسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيـا، ثانيـا  

توجـد فـروق ترجـع للنـوع فـى بـاق األبعـاد         التعاطف لصاحل اإلناث واملهارات االجتماعية لصـاحل الـذكور ومل  

ووجــود فــروق ترجــع للتخصــص فــى بعــد الدافعيــة الذاتيــة فقــ  لصــاحل التخصــص االدبــى ووجــود فــروق ترجــع  

إنـاث علمــى والـذكاء االنفعــاىل ككـل لصــاحل ذكـور ادبــى     لتفاعـل النـوع والتخصــص فـى بعــد التعـاطف لصــاحل     

وجود فروق دالة إحصائيا ترجع للنـوع فـى اسـرتاتيجيه التسـميع والتنظـيم الـذاتى مـا وراء املعرفـى         -،ثالثا

عدا اسرتاتيجيه تنظـيم  لصاحل اإلناث وتوجد فروق ترجع للتخصص فى مجيع اسرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا 

والتخصص فى اسرتاتيجيه إدارة وقت وبيئة الدراسة فقـ    عصص االدبى،ووجود اثر لتفاعل النواجلهد لصاحل التخ

 لصاحل ذكور التخصص االدبى.



Emotional intelligence and its relation to self-

regulated learning strategies for a sample of 

faculty of education students, Minia University 

 
The study aimed at investigating the correlation relationship between 

Emotional intelligence and self-regulated learning strategies for a 

sample of faculty of education students, Minia University. The 

sample consisted of (524)students in faculty of education. Self-

regulated learning strategies and emotional intelligence scales were 

utilized. Pearson correlation and 2 way ANOVA were used to analyze 

data. The most important findings were as follows: 

1- Statistically significant correlation was found between 

Emotional intelligence and self-regulated learning strategies 

2- Significant differences were found in sympathy in favor of 

females while the differences in social skills were in favor of 

males. There were significant differences in self motivation in 

favor of literary section, Significant differences were found in 

sympathy in found of females in scientific section and in 

emotional intelligence total scores in found of males in literary 

section referring to the interaction between gander and 

specialization   

3- Significant differences were found related to gender in 

rehearsal and metacognitive organization in favor of females. 

There were also differences attributed to specialization (major) 

in all self-regulated learning strategies except for effort- 

regulation strategy which was favoring literary section. There 

was also an effect of gender and major on time management 

and learning environment in favor of males in literary section.    

 

 


