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اطخخدام الخفىير اإلانهجي وجدليل ف ،الىصٌى ئلى خلائم حدًدة ئليالبدث العلمي  يهدف

الـىاهس واإلاشىالث والظعي إلًجاد خلٌى مدلله لها، مع الاطدىاد على الحلائم اإلاىزىكت ًديذ لىا 

وهى الخيبإ اإلابجي على الدليل  ،الخيبإ باإلاظخلبل هما أهه يهدف ئلي ياث حدًدة.اطخيخاج خلائم وجىص

جلدًم خلىٌ هما يهدف البدث العلمي ئلي العلمي واإلاىهجيت اإلاىزلت والخؼىاث اإلاىؼليت اإلاخخاليت، 

مىؼليت للمشىالث: ًدوز مىطىع البدث العلمي خٌى مشيلت مظخعصيت، ًلجأ الباخث لخفىيدها 

 مً وخلها عً 
ً
ػسيم البدث العلمي وػسح الفسطياث واإلاالخـت واللياض وغيرها، ئال أهه ًخمىً أخيرا

 ػسح حملت مً الحلٌى اإلادعمت بالدالئل العلميت والخجازب اإلايداهيت اإلاإهدة على حدواها وصالخيتها. 

فهم الىاكع اإلاديؽ، والعىامل البيئيت اإلاإزسة على بمداولت هخم البدىر الاحخماعيت وت

 بداحت إلشباع خاحاتهم الفسدًت والاحخماعيت، وعليه جخدظً 
ً
 اإلاجخمعاث دائما

ّ
اإلاجخمعاث، خيث ئن

، مً خالٌ الاهدشاف والخجسيب
ً
 ومظخلبال

ً
 .ػسق الحياة، والحفاؾ عليها خاطسا

م، وواهذ في 6891مً هرا اإلاىؼلم جم اوشاء اإلاجلت التربىيت التي صدز العدد ألاٌو منها في عام 

ت جصدز طىىًيا ، زم أصبدذ هصف طىىيت، زم زبع طىىيت، وهي آلان جصدز شهسيت، وهي مجلت حعجي البداً

وجخمظً مىر البداًت بأعساف وجلاليد البدث بيشس البدىر العلميت اإلاخميزة في مجاٌ التربيت وعلم الىفع، 

التربىيت، وجىىيً كاعدة  مجاٌ العلىم في العلميوالخدىيم واليشس، وتهدف اإلاجلت الى جؼىيس البدث  العلمي

ئًجاد  في لإلطهامعاإلاىا اإلاعاصس، وجلدًم اإلالترخاث  فيعلميت زاسخت جدىاٌو اإلاشىالث التربىيت اإلالحت 

 مً أحل الخلدم والاشدهاز والحياة ألافظل . العسبيالحلٌى لها، وذلً للنهىض بمصسها العصيصة ووػىىا 

فـي حميع بلدان العالم ليشس ئهخاحهم العلمي فـي  تهدف اإلاجلت ئلى ئجاخت الفسصت للباخثينهما 

 .مجاٌ العلىم التربىيت؛ الري ًخىفس فيه ألاصالت والجدة، وأخالكياث البدث العلمي، واإلاىهجيت العلميت

مجمىعت مخميزة مً البدىر الىصفيت والخجسيبيت الخؼبيليت  –( 37عدد ) –ويخظمً هرا العدد 

ا، مىشعت علي 42جصل ئلي )
ً
غت العسبيت حصئيين، وكد جىاولذ بدىر الجصء ألاٌو اإلاىطىعاث آلاجيت: الل( بدث

، جىؿيف حعصيص اللغت العسبيت الاصؼىاعي فيهيف ًمىً الاطخفادة مً جلىياث الرواء الاصؼىاعي، والرواء 

ؿيف في حعصيص مهازاث مجخمعاث الخعلم اإلاهىيت والخىحهاث ؤلاًجابيت هدى جى  السخالث اإلاعسفيت اطتراجيجيت

 بيئتمظخىي الخغرًت الساحعت اإلاىحصة والخفصيليت في ، أزس الخلىيم باألكسان لدي الؼالباث الجامعياث

 معلمي ػالب لدي مىاكع الاهترهذ الخعليميت بسمجتعلى جىميت مهازاث عبر الىيب الىلاٌ  الخعلم اإلاصغس 

داء الخدزيس ي في الخعليم الثاهىي جدظين دوز اللياداث التربىيت لخدليم معاًير حىدة ألا آلالي، الحاطب 

شىالث الىاحباث اإلاززليت إلا زىائي اللغت/زىائي الثلافت، الخدخل اإلابىس باطخخدام ػسيلت العام الظعىدي

واإلاخخصين، العالكت بين العىامل الخمظت مىز ولياء ألا أوحهت هـس ت مً ؤلاعاكت طمعي ي ػفاٌ ذو ألا  يلد
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ل لدي أعظاء هيئت الخدزيع بجامعت الؼائف، فاعليت جدزيب الىبري للشخصيت وجفظيل وطائل الخىاص

الراهسة العاملت والظبؽ الاهدباهي وأزسه علي الرواء الظائل لدي اإلاعلمين بعد الخدمت وػالب وليت التربيت، 

جدزيب معلمي العلىم خدًثي الخخسج على دمج اإلاظخددزاث الخىىىلىحيت في جخؼيؽ الدزوض في طىء 

لسكمي، بسهامج ملترح كائم علي هـسيتي حعلم لعصس الثىزة الصىاعيت السابعت باطخخدام مخؼلباث الخعلم ا

اطتراجيجياث الخعلم السكمي وكياض فاعليخه في جىميت البراعت السياطيت والاطخمخاع بالخعلم وجلدًسه لدي 

ت، دوز أجمخت الخعليم الثاهىي في جأصيل كيم اإلاىاػىت السكميت  لدي ػالبه، الرواء ػالباث الظىت الخدظيًر

الليادة ألاخالقي في عالكخه بخىحهاث أهداف ؤلاهجاش لدي ػالب وليت التربيت بظىهاج، ودزحت ممازطت أبعاد 

                     و الجامعاث ألازدهيتفي  زؤطاء الجامعاثالخدىيليت وعالكتها في جىميت اإلاظإوليت اإلاجخمعيت لدي 

The Effect of Using the Process Genre Approach on Developing Reflective Writing 

Skills and Genre Awareness of EFL Faculty of Specific Education Sophomore 

Students 

بيىما جظمً الجصء الثاوي مجمىعت مً ألابدار جىاولذ اللظاًا آلاجيت: البخل اإلاعسفي وعالكخه بما 

ألاهماغ الليادًت الظائدة عىد عماداث ولياث حامعت الصيخىهت ألازدهيت وزاء الاهفعاٌ لدي ػلبت الجامعت، 

مظخىي جؼبيم معلماث ذوي وعالكتها بالسطا والىالء الخىـيمي عىد أعظاء هيئت الخدزيع لجامعتهم، 

، جدليل الظلىن الخؼبيلي في مساهص السعاًت النهازيت في مدًىت حدة الطتراجيجياثاطؼساب ػيف الخىخد 

في جدزيع مادة ألاخياء على جىميت اإلافاهيم البيىلىحيت  PEOEواًذ وحىوظخىن  اطتراجيجيت فاعليت

، فعاليت بسهامج ئزشادي كائم والفظٌى العلمي لدي ػالب اإلاسخلت الثاهىيت ذوي أهماغ الخعلم اإلاخخلفت

أدواز ىترووي، على العالج اإلاسجىص على الخعاػف في خفع اطؼساب ما بعد الصدمت لدي ضحاًا الخىمس ؤلال

"جدعيم ، وزيادة ألاعماٌ بجامعت ؤلاطىىدزيت الىؿيفيمساهص زيادة ألاعماٌ بالخؼبيم على مسهص الخؼىيس 

ت ت في طىء معاًير الخصييف العاإلايَّ ت للجامعاث اإلاصسيَّ ت الخىـيميَّ اث ملترخت""، الُهىيَّ دوز اإلاىصاث  "آليَّ

 ألاداء مظخىي  ، جلىيم"ماث الؼفىلت اإلابىسة )دزاطت جلىيميت(الخعليميت ؤلالىتروهيت في الىمى اإلانهي إلاعل

واكع جخؼيؽ "باطتراجيجياجه،  والىعي الخددر مهازاث طىء في الثاهىيت اإلاسخلت ػالباث لدي الشفهي

                                 ،"اإلاىازد البشسيت في ووالت اإلاىازد البشسيت في وشازة الخعليم في اإلاملىت العسبيت الظعىدًت

 .The Attitudes of Saudi Students toward E-Learning at Midwest University in USAو

علم كساءها أنها ال جصاٌ جىلي اهخماًما اإلاهيئت جدسيس وفي نهاًت ولمتي أود أن أشير ئلي أن 
ُ
جلت التربىيت ح

ث، وجلدم الشىس عليها. وذلً طعًيا منها هبيًرا وعىاًت فائلت ودكيلت ليل ما ًِسُدها مً مالخـاث أو حعليلا

 لدزاطتها والاطخفادة منها فيما ًدلم جؼىز اإلاجلت وجلدمها.

وأجمجي مً هللا الخىفيم والظداد، والىجاح للمجلت  وفلىا هللا إلاا فيه السقّي في العلم والاهخفاع به.

 الخلدم والاشدهاز والسقي. التربىيت وليليت التربيت حامعت طىهاج، هما أجمجي إلاصسها الحبيبت دوام

 وعلي اهلل قصد السبيل
 عميد الكلية ورئيس حترير اجمللة

 أ.د/ خالد عبد اللطيف حممد عمران
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