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  باللغة العربیة  الدراسةملخص 
  أھداف الدراسة  - ١

  -: تعرف اآلتى إلىهدفت الدراسة الحالیة   
 كلغــة أجنبیــة لــدى طلبــة المرحلــة  اإلنجلیزیــةالفهــم القرائــى للغــة  اســتراتیجیات

  .الثانویة 
  القرائـى للغــة  معــدل اسـتخدام اسـتراتیجیات الفهـم فـيتـأثیر الوظـائف التنفیذیـة

 .كلغة أجنبیة لدى طلبة المرحلة الثانویة  اإلنجلیزیة
  درجـة تنــوع اسـتخدام اســتراتیجیات الفهـم القرائــى  فــيتـأثیر الوظــائف التنفیذیـة

 .كلغة أجنبیة لدى طلبة المرحلة الثانویة  اإلنجلیزیةللغة 
  القرائـى درجـة كفـاءة اسـتخدام اسـتراتیجیات الفهـم  فيتأثیر الوظائف التنفیذیة

 .كلغة أجنبیة لدى طلبة المرحلة الثانویة  اإلنجلیزیةللغة 
  تساؤالت الدراسة  - ٢

  صـــاغت الباحثـــة الســـابقة ضـــوء أهـــداف البحـــث ونتـــائج الدراســـات  فـــي  
  -:التساؤالت التالیة 

ــــة  .١ ــــدى طلب ــــة ل ــــي للغــــة اإلنجلیزیــــة كلغــــة أجنبی مــــا اســــتراتیجیات الفهــــم القرائ
 المرحلة الثانویة ؟

دل اسـتخدام اســتراتیجیات الفهـم القرائـى للغـة اإلنجلیزیـة كلغــة هـل یختلـف معـ .٢
ویتفـــرع ( بــاختالف الوظـــائف التنفیذیــة ؟نبیــة لــدى طلبـــة المرحلــة الثانویـــة أج

ٌ من هذا التساؤل   :) وهو تساؤلٌ فرعي

  ـــة ـــى للغـــة اإلنجلیزی هـــل یختلـــف معـــدل اســـتخدام اســـتراتیجیات الفهـــم القرائ
ــة اكلغــة أ علــى حــدة  وظیفــةكــل بــاختالف  لثانویــةجنبیــة لــدى طلبــة المرحل

الــــــذاكرة  -الضــــــبط االنفعــــــالي -تنظــــــیم األدوات -ةءالمبــــــاد –التخطــــــیط (
 ؟) المراقبة -التحول -الكف -العاملة
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اســتراتیجیات الفهــم القرائــى للغــة اإلنجلیزیــة  اســتخدام هــل تختلــف درجــة تنــوع .٣
فیذیـــــة كلغـــــة أجنبیـــــة لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة الثانویـــــة بـــــاختالف الوظـــــائف التن

ٌ  ویتفرع من هذا التساؤل(؟  :)وهوتساؤلٌ فرعي

  هل تختلف درجة تنوع استخدام استراتیجیات الفهـم القرائـى للغـة اإلنجلیزیـة
( بـاختالف كـل وظیفـة علـى حـدة نبیة لـدى طلبـة المرحلـة الثانویـة كلغة أج

الــــــذاكرة  -الضــــــبط االنفعــــــالي -تنظــــــیم األدوات -ةءالمبــــــاد –التخطــــــیط 
 ؟) المراقبة -التحول -الكف -العاملة

اسـتراتیجیات الفهـم القرائـى للغـة اإلنجلیزیـة  اسـتخدام هل تختلف درجـة كفـاءة .٤
الوظــــائف التنفیذیــــة ؟  فكلغــــة أجنبیــــة لــــدى طلبــــة المرحلــــة الثانویــــة بــــاختال

ٌ ویتفرع من هذا التساؤل (  :)وهوتساؤلٌ فرعي

 ـــــى لل ـــــاءة اســـــتخدام اســـــتراتیجیات الفهـــــم القرائ ـــــف درجـــــة كف غـــــة هـــــل تختل
ــة الثانویــة  بــاختالف كــل وظیفــة اإلنجلیزیــة كلغــة أجنبیــة لــدى طلبــة المرحل

ـــاد –التخطـــیط (علـــى حـــدة   -الضـــبط االنفعـــالي -تنظـــیم األدوات -ةءالمب
 ؟) المراقبة -التحول -الكف -الذاكرة العاملة

  :منھج الدراسة  - ٣
  : ةــالعین )أ( 

ــًا وطالبــة مــن  طلبــة ) ١٢٤(عینــة الدراســة علــى اشــتملت الصــف  طالب
ســنة ) ١٥,٩٣(األول الثــانوي العــام  بمــدارس محافظــة الفیــوم بمتوســط عمــري قــدره 

) ٢٥٥(، كمـا اسـتخدمت الباحثـة عینـة اسـتطالعیة ) ٠,٢٦(وانحراف معیاري قدره 
  .للتأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة  

 :استخدمت الباحثة األدوات التالیة :األدوات ) ب(
ــاس التقـــــــــــــــدیر الســــــــــــــــلوكي للوظـــــــــــــــائف التنفیذیــــــــــــــــة   .١  : مقیـــــــــــــ

Behavior Rating Inventory of  Executive Function (B R I E F)  
 , Gioia , Isquith)): ٢٠٠٠(وكینورثى،جاى ،إسكویث ،إعداد جیویا : 

Guy , and Kenworthy , 2000)  : واشـتمل علـى  .الباحثـة :ترجمـة
 :مقاییس فرعیة هي
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  .مقیاس التخطیط  ١
 . المبادءةمقیاس  ٢

 .مقیاس تنظیم األدوات ٣

  مقیاس الضبط االنفعالي  ٤

 .مقیاس الذاكرة العاملة  ٥

 .مقیاس التحول  ٦

 .مقیاس الكف  ٧

  .مقیاس المراقبة  ٨
فـي اللغـة  Reading Comprehension Testاختبـار الفهـم القرائـي  .٢

 .إعداد الباحثة : اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة 

ـــــــــــول التفكیـــــــــــر بصـــــــــــوت عـــــــــــال .٣ ـــــــــــل الشـــــــــــفهي(  بروتوك   )التحلی
Think – aloud – Protocol  : إعداد الباحثة. 

  :األسالیب اإلحصائیة )ج(
 ٢كا .١

٢. T-Test  
 

  :نتائج الدراسة  - ٤
  -:ئج التالیة اأسفرت الدراسة عن النت  

ــــــــم  .١ اســــــــتخدم طلبــــــــة الصــــــــف األول الثــــــــانوي االســــــــتراتیجیات المعرفیــــــــة، ث
ـــــة ، ـــــم االســـــتراتیجی االســـــتراتیجیات مـــــاوراء المعرفی ـــــرًا ث ات المدعمـــــة ، وأخی

 .االستراتیجیات الوجدانیة 

 فــيالوظــائف التنفیذیــة  ومنخفضــي مرتفعــيیًا بــین توجــد فــروق دالــة إحصــائ .٢
كلغـة أجنبیـة لـدى  اإلنجلیزیـةئـى للغـة امعدل استخدام استراتیجیات الفهـم القر 

ــــــــــــــــــــة لصــــــــــــــــــــالح  ــــــــــــــــــــة الثانوی ــــــــــــــــــــة المرحل   الوظــــــــــــــــــــائف  مرتفعــــــــــــــــــــيطلب
 .  التنفیذیة

ـــة إح .٣ ـــین توجـــد فـــروق دال  –التخطـــیط (وظیفـــة  ومنخفضـــي مرتفعـــيصـــائیًا ب
 -التحـــول -الـــذاكرة العاملـــة -الضـــبط االنفعـــالي -تنظـــیم األدوات -المبـــادءة
ئــــى للغـــــة امعــــدل اســـــتخدام اســــتراتیجیات الفهـــــم القر  فـــــي) المراقبــــة -الكــــف

ـــة الثانویـــة لصـــالح  اإلنجلیزیـــة ـــة المرحل ـــة لـــدى طلب  كـــل مرتفعـــيكلغـــة أجنبی
 . تنفیذیةوظیفة 
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 فــيالوظــائف التنفیذیــة  ومنخفضــي مرتفعــيجــد فــروق دالــة إحصــائیًا بــین تو  .٤
كلغـة أجنبیـة  اإلنجلیزیـةئـى للغـة ادرجة تنوع اسـتخدام اسـتراتیجیات الفهـم القر 

  الوظـــــــــــــــائف  مرتفعــــــــــــــيلــــــــــــــدى طلبــــــــــــــة المرحلــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــة لصــــــــــــــالح 
 .  التنفیذیة

ـــین  .٥ ـــة إحصـــائیًا ب  –التخطـــیط (وظیفـــة  ومنخفضـــي مرتفعـــيتوجـــد فـــروق دال
 -التحـــول -الـــذاكرة العاملـــة -الضـــبط االنفعـــالي -تنظـــیم األدوات -لمبـــادءةا

ئــى للغــة ادرجــة تنــوع اســتخدام اســتراتیجیات الفهــم القر  فــي) المراقبــة -الكــف
ـــة الثانویـــة لصـــالح  اإلنجلیزیـــة ـــة المرحل ـــة لـــدى طلب كـــل  مرتفعـــيكلغـــة أجنبی

 .  وظیفة تنفیذیة

 فــيالوظــائف التنفیذیــة  ضــيومنخف مرتفعــيتوجــد فــروق دالــة إحصــائیًا بــین  .٦
كلغـة أجنبیـة  اإلنجلیزیـةئى للغة ادرجة كفاءة استخدام استراتیجیات الفهم القر 

  الوظـــــــــــــــائف  مرتفعــــــــــــــيلــــــــــــــدى طلبــــــــــــــة المرحلــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــة لصــــــــــــــالح 
 .  التنفیذیة

ـــین  .٧ ـــة إحصـــائیًا ب  –التخطـــیط (وظیفـــة  ومنخفضـــي مرتفعـــيتوجـــد فـــروق دال
 -التحـــول -الـــذاكرة العاملـــة -ليالضـــبط االنفعـــا -تنظـــیم األدوات -المبـــادءة

ئــى للغــة ادرجــة كفــاءة اســتخدام اســتراتیجیات الفهــم القر  فــي) المراقبــة -الكــف
ـــة الثانویـــة لصـــالح  اإلنجلیزیـــة ـــة المرحل ـــة لـــدى طلب كـــل  مرتفعـــيكلغـــة أجنبی

 .  وظیفة تنفیذیة

 

ــي ضــوء اإلطــار النظــري والدراســات    ــائج ف ــة بمناقشــة النت ــد قامــت الباحث   وق
 .السابقة 


