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 أحدث الرسائل العلمية فى مجال الطفل
                                           عرض أ. مها حسنين، أ. هناء عبد العاطى                                                    

 كبير باحثين بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل

 

 :رسالة دكتوراه
النظرية التواصلية فى تنمية بعض مفاهيم  باستخدام ىبرنامج تدريب فاعلية عنوان الرسالة:

 . 3الويب 

 م.9171تاريخ النشر: 

أستاذ مناهج وتكنولوجيا التدريس، أ. د. عماد ثابت  - أ. د. حسام الدين محمد مازنإشراف: 

 أستاذ المناهج وتكنولوجيا التعليم. - سمعان

 سيد محمد سيد محمد فرغلى طنطاوى. :الباحث

 : دكتوراه. ميةالدرجة العل

 جامعة سوهاج. : الجامعة

 كلية التربية.: الكلية أو المعهد

 قسم تكنولوجيا التعليم. :القسم

فاعلية برنامج تدريبى باستخدام النظرية التواصلية فى تنمية بعض مفاهيم  :الموضوع

و ومھارات إنشاء بيئات افتراضية لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم واتجاهاتھم نح 3الويب

 تكنولوجيا المعلومات.

 أهمية البحث ومستخلص له:

مواد وأدوات  من أخصائيى تكنولوجيا التعليم(. ٠1تكونت مجموعة البحث من )

قائم على   web3 اختبار مفاهيم- برنامج تدريبى باستخدام النظرية التواصلية  ث:البح

حديد مدى تنمية مھارات بطاقات مالحظة لت - اختبار تحصيلى إلكترونى - النظرية التواصلية

مقياس إلكترونى التجاهات  - مإنشاء البيئات االفتراضية لدى أخصائيى تكنولوجيا التعلي

  أخصائيى تكنولوجيا التعليم نحو تكنولوجيا المعلومات.

 :أهم النتائج

لدى أخصائيى تكنولوجيا   web3فاعلية البرنامج التدريبى فى تنمية بعض مفاهيم 

فاعلية  -% لصالح التطبيق البعدى لمجموعة البحث  1.٥1وى داللة التعليم عند مست

البرنامج التدريبى فى تنمية بعض مھارات إنشاء البيئات االفتراضية لدى أخصائيى 

 -% لصالح التطبيق البعدى لمجموعة البحث  1.٥1تكنولوجيا التعليم عند مستوى داللة

صائيى تكنولوجيا التعليم نحو تكنولوجيا فاعلية البرنامج التدريبى فى تنمية اتجاهات أخ

 % لصالح التطبيق البعدى لمجموعة البحث. 1.٥1المعلومات عند مستوى داللة 

 :التوصيات

 :فى عمليتىWeb3 توفير البيئة اللوجستية لتلبية متطلبات توظيف أدوات الويب 

ز مقررات تجھي - web3 التعليم والتعلم والقدرة على استيعاب تلك المفاهيم الخاصة

 إلكترونية وإعداد برمجيات توضح كيفية بناء الويب الداللى لدى أخصائيى تكنولوجيا التعليم.

 

 

 



( 9172)فبراير  71، 71ـــــــــــــــــــ أدب األطفال ع ـــــــــــــالرسائل العلمية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

216 
 

 رسالة دكتوراه: 
قضااايا ليويااة وثقافيااة فااى ترجمااة قصااا األطفااال ماان العربيااة إلااى           عنوووان الرسووالة: 

 اإلنجليزية: تحليل وظيفى.

 م 9171تاريخ النشر: 

أساتاذ الليوياات والترجماة بقسام اللياة اإلنجليزياة،         -ماد مزياد   أ. د. بھااء الادين مح  إشراف: 

مدرس الليويات بقسام اللياة    -جامعة سوهاج، د. حنان أبو الطاهر عبيد  -وعميد كلية األلسن 

 اإلنجليزية.

 إكرام حسن األنوار حسين عبد الجواد.الباحثة: 

 دكتوراه.الدرجة العلمية: 

 جامعة سوهاج.الجامعة: 

 ة األلسن.كلي الكلية:

 قسم اللية اإلنجليزية. القسم:

تتناول الدراسة الحالية تحليل اثنتين من قصا األطفال العربية وترجماتھما  الموضوع:

إلى اللية اإلنجليزية باستخدام نظرية "كريستيان نورد" الوظيفية لتحليل النا من أجل 

ت الليوية والثقافية بين ترجمته؛ وذلك لمعرفة كيفية تعامل الترجمة مع قضايا االختالفا

الثقافتين: العربية واإلنجليزية، ثم تقدم الدراسة حلوًلا مقترحة للتيلب على مشكالت الترجمة 

التى ظھرت وفًقا لھذا التحليل، باإلضافة إلى تقديم ترجمة مقترحة لفصل من فصول رواية 

م بخصائا لألطفال لم تترجم بعد، ويفترض أن يكون مترجموا قصا األطفال على عل

مراحل نمو الطفل النفسية واالجتماعية والعقلية، ونتيجة لذلك فإن ما يترجم إلى فئة عمرية 

معينة يختلف بالتأكيد عما يترجم إلى الفئات األخرى، وعالوة على ذلك يجب أن يكون لدى 

كفاءة مع الُمترجم َمَلَكة تذوق قصا األطفال بالليتين: العربية واإلنجليزية، ليمكنه التعامل ب

االختالفات الليوية والثقافية التى قد يواجھھا أثناء الترجمة للوصول إلى الطفل الناطق 

إال أنه مھما كانت القصة العربية تبدوغير مألوفة للطفل الناطق باإلنجليزية، باإلنجليزية، 

 ، ومن ناحية أخرى، هناك عديد من القصا اليربية التىفھذه هى الميزة التى قد تجتذبه

أصبحت مألوفة لألطفال العرب من خالل الترجمة، وتعتمد هذه الدراسة على نظرية 

"كريستيان نورد" الوظيفية لتحليل النا من أجل ترجمته للعثور على إجابات لألسئلة 

 التالية.

مااا االختالفااات الليويااة والثقافيااة التااى يواجھھااا المتاارجم عنااد ترجمااة قصااا         -

 .؟نجليزيةاألطفال العربية إلى اللية اإل

ما االستراتيجيات التى طبقھا المترجم للتيلب على مثال هاذه االختالفاات الليوياة      -

 والثقافية؟.

الوظيفياة لتحليال الانا مان أجال ترجمتاه        "كريستيان نورد"كيف يمكن لنظرية  -

الة فى التعامال ماع هاذه القضاايا الليوياة والثقافياة، وفاى تقاديم حلاول          أن تكون فّع

 .؟أفضل لھا

 تائج والتوصيات:أهم الن

لقد تناولت هذه الرسالة تطبيق نظرية "كريستيان نورد" الوظيفياة لتحليال الانا مان     

أجل ترجمته على قصتين عربيتين لألطفال ترجمتا إلى اللية اإلنجليزية لمعرفة كيفياة تعامال   

المتاارجمين مااع ترجمااة هااذين النصااين، وقااد توصاالت الدراسااة إلااى اسااتنتاج مفاااده أن تطبيااق  

ج "ناورد" علاى هااتين القصاتين قاد سااعد فاى اكتشااا مشااكل الترجماة فاى النصاو              نموذ
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المترجمة، وتقديم الحلول المقترحة لھا، وبالتالى فقد ساهم فى اقتراح ترجمة أفضال لھاا، كماا    

َطبقت هذه الدراسة نظرية "نورد" على رواية أطفال عربية، وهى نا غير مترجم قاد حلال   

حد فصوله. تشدد هاذه الدراساة علاى أهمياة ترجماة األدب العرباى       ثم قدمت عينة ترجمة من أ

إلى الطفل الناطق باإلنجليزية؛ لتمكينه من الوصول إلى ثقافة أجنبية أصيلة كالثقافاة العربياة،   

لذلك توصى الدراسة بترجمة المزيد من قصا األطفال العربية إلى اللية اإلنجليزية، وحيث 

ل العربيااة ال تحاادد الفئااة العمريااة للطفاال القااارو لھااا؛ لااذا توصااى     إن غالبيااة قصااا األطفااا 

الدراسة بتحديد الفئة العمرية للقصة العربية المقدمة إلى الطفال العرباى، كماا توصاى باإجراء      

دراسات مستقبلية تتناول تحليل هذه الرسوم التوضيحية وتأثيراتھا علاى األطفاال مان منظاور     

                                                                       فنى وثقافى.
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 :رسالة ماجستير
الثقة بالنفس وعالقتھا باألمن النفسى وفاعلية برنامج إرشادى عقالنى  عنوان الرسالة:

 . انفعالى سلوكى فى تنميتھا لدى عينة من المراهقين المعاقين بصرًيا

 م.9171نشر: تاريخ ال

 ميخائيل رزق حكيم. .، دالاله يوسف عبد الصبور عبد .أ. د: إشراف

 رانيا محمد أحمد عبد اهلل. :الباحثة

 .ماجستير: الدرجة العلمية

 جامعة سوهاج.: الجامعة

 كلية التربية.: الكلية أو المعهد

 قسم الصحة النفسية.: القسم

ى وفاعلية برنامج إرشادى عقالنى انفعالى الثقة بالنفس وعالقتھا باألمن النفس :الموضوع

 سلوكى فى تنميتھا لدى عينة من المراهقين المعاقين بصرًيا.

 :أهمية البحث ومستخلص له
هدفت الدراسة إلى التعرا على طبيعة العالقة االرتباطية بين الثقة بالنفس واألمن 

البرنامج اإلرشادى  النفسى لدى المراهقات المعاقات بصرًيا، والتعرا على مدى فاعلية

العقالنى االنفعالى السلوكى فى تنمية الثقة بالنفس لدى عينة من المراهقات المعاقات بصرًيا، 

( ذكًرا 77( طالًبا وطالبة من ذوى اإلعاقة البصرية بواقع )39وتكونت عينة الدراسة من )

 ،نة( س71٥.8( أنثى بمتوسط عمرى قدره )97)و( سنة، 78٥12بمتوسط عمرى قدره )

بمدرسة النور للمكفوفين بسوهاج، ومن هذه العينة تم اختيار العينة التجريبية وكان قوامھا 

من إعداد غسان أبو  ،ق عليھن مقياس الثقة بالنفس لدى المعاقين بصرًياِبطالبة، وقد ُط 78

، ومقياس األمن النفسى لدى المعاقين بصرًيا من إعداد وفاء 9179فخر والنا نجم الدين 

لمعرفة مدى  ؛القبلى والبعدى ثم التتبعى عليھن :، وتم تطبيق القياسين9112مان عقل سلي

 فاعلية البرنامج اإلرشادى.

 :أهم النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الثقة بالنفس، والشعور باألمن النفسى لدى 

عينة من المراهقات وفاعلية البرنامج اإلرشادى فى تنمية الثقة بالنفس لدى  ،المعاقات بصرًيا

 المعاقات بصرًيا واستمرارية فاعليته بعد شھرين.
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 رسالة ماجستير: 
فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة المتدرجة فى تنمية المفاهيم عنوان الرسالة: 

 العلمية وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة.

 م 9172تاريخ النشر: 

  عميد كلية - أستاذ المناهج وطرق التدريس -بد اللطيف عمران ع خالد .أ.دإشراف: 

 - أستاذ المناهج وطرق التدريس -. حنان مصطفى أحمد ذكى أ.د، جامعة سوهاج - التربية

 .جامعة سوهاج -كلية التربية 

ياااض أطفااال بمدرسااة ملحقااة   معلمااة ر - شااادية إسااماعيل عبااد الكااريم أبااو حاارام    :ةالباحثوو

 دارة التعليمية بمحافظة سوهاج.اإل -المعلمين 

 ماجستير. الدرجة العلمية:

 جامعة سوهاج. الجامعة:

 كلية التربية.  الكلية:

 المناهج وطرق تدريس. قسمالقسم: 

 تنمية المفاهيم العلمية وعمليات المعلم األساسية لدى أطفال الروضة. الموضوع:

 أهمية البحث ومستخلص له:

را على فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة يھدا الباحث الحالى إلى التع

المتدرجة لتنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة، ولتحقيق هذا 

 ،وتم إجراء المعالجة التجريبية عليھم ،( طفل وطفلة.3الھدا تكونت مجموعة البحث من )

مليات العلم األساسية المصور، وتكونت بق اختيار المفاهيم العلمية المصور واختبار عوُط

واختبار عمليات العلم األساسية المصور  ،أدوات البحث من اختبار المفاهيم العلمية المصور

 ألطفال المستوى الثانى بالروضة.

 أهم النتائج والتوصيات:
أوصى البحث بعمل دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال على كيفية تنمية 

طورة والحديثة، مثل: األنشطة ة وعمليات العلم األساسية باألنشطة التعليمية الُمالمفاهيم العلمي

لمعرفة  ؛تدرجة، وعقد ندوات وورش عمل لمعلمات رياض األطفال حول المفاهيم العلميةالُم

كيفية تنميتھا لدى أطفال الروضة أثناء ممارسة األنشطة المختلفة معھم، وضرورة تدريب 

ال األنشطة المتدرجة حتى يتحقق لھم التعلم الفعَّ :مثل ،عليمية مختلفةاألطفال على أنشطة ت

بما يتناسب مع اتجاهاتھم وميولھم وقدراتھم المختلفة وتعاون كليات التربية مع مدربات 

إلقامة دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة على كيفية  ؛التربية والتعليم

 فى تعليم مجال العلوم.استخدام األنشطة المتدرجة 

.,.( بين متوسطى .عند مستوى ) صل البحث إلى وجود فرق دال إحصائيًّاتو

درجات أطفال مجموعة البحث قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده فى اختيار المفاهيم 

العلمية المصور واختبار عمليات العلم األساسية المصور، ووجود فاعلية األنشطة المتدرجة 

 المفاهيم العلمية وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة. فى تنمية

 

            

 


