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 الملخص
انتية  تةم الةالتن نة ية  تتةالات الك الة  ال غة  ال بيية  لال بة ة  ال الكشة  نةم توة تم ن مةم ت   ة  إلة   الحالية     بحثهدفت ال 

ئ ة  ل تةالات : قا تاد وادوات البحةث  وال ة  ن   ةت فة؛ ول حقتق هذا التدف نم إنداد تةالص  األول ال انتي   لدم ط ب   اإلقةاعي 
  ل اقةةة   بةةة لةةةدم ال  ت الك الةةة  اإلقةاعيةةة   قائ ةةة  لللةةةالتن نة يةةة  تتةةةالاالصةةة  األول ال ةةةانتي   بةةة الك الةةة  اإلقةاعيةةة  ال ةالةةةب  ل 

بةةتم تالةظةة  الةةالتن نة يةة  تتةةالات الك الةة  اإلقةاعيةة    ةةم ال لقةةد تةةم  بةةات وخةةدر ن ةة  األدوات   ةةم ا  يةةال نتةةة  الدلالةة  تةةم 
ا لالصة  األول ا20ونكتنةت نتةة  الدلالة  تةم   ب   ةيم نوةتب لال   كة  ال بيية  الوة تد  يي  ت     ال غ  ال ب   ةم ل ةانتي  ( ت   ةا

لالة خدام  ال ح تة  اإلةصةائ  نم إجةبا   م  وقد ال خدم الباةث ال ةتج التخف ؛ ل ةالب ه تع طبي   البحث   بحثالن بتق اداة  
قائ ةة  : الدلالةة  اظتةةبت ن ةةائجقةةد . و  ال ق بةةةالبحةةت  ونقةةد م ال تخةةيات و  هةةاتب نفوةة   ةةم ن  يةة  نح تةة  الة ةةائج و  spssببنةةاتج 

 ةاعيةة   لةةدم ط بةة األول ل ةةانتي  قائ ةة  لللةةالتن نة يةة  تتةةالات الك الةة  اإلق قةاعيةة  ل ةالةةب  ل ةةال  الصةة ل تةةالات الك الةة  اإل
 تي  تم الالتن نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي .انخفاض تو تم ن مم ت     ال غ  ال بيي  لال بة   ال انالص  األول ال انتي 

 اإلقةاعي  -الك ال  -ت ال تالا -ال ال   -ال    تن الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 
 

CC BY 



2022(، لسنة 4، العدد )18سية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األسا  

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

203 

 

The Level of Mastery of Arabic Language Teachers at the 

Secondary Stage with Methods Develop Persuasive Writing 

Skills 
 

Mahmoud Hilal Abdel Basset Abdel Qader 

King Khalid University, Saudi Arabia 

 
    The current research aims to reveal the level of mastery of Arabic language teachers at the 

secondary stage in the methods of developing persuasive writing skills among first-year 

secondary students. To achieve such a goal, the research materials and tools have been prepared, 

which consisted of: a list of persuasive writing skills appropriate for first-year secondary 

students, a list of methods for developing persuasive writing skills among students, a note card 

for methods of developing persuasive writing skills, then make sure of the stability and validity 

of those tools, then choosing the study sample is among the Arabic language teachers teaching 

Asir in the Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consists of (20) teachers in the first 

grade of secondary school. Then, the research tool has been applied. The researchers have used 

the descriptive approach for its relevance to the nature of the research. Then, the statistical 

analysis has been carried out using the SPSS program. Furthermore, the process of analyzing and 

interpreting the results has been carried out and followed by providing recommendations and 

research suggestions. The results of the study show a list of persuasive writing skills suitable for 

first-year secondary students, a list of methods for developing persuasive writing skills among 

first-year secondary students, and a low level of mastery of Arabic language teachers at the 

secondary level in methods of developing persuasive writing skills. 

 

  Keywords: Teachers - students - skills - writing - persuasive 
 
 
 :بحثالوالخلفية النظرية  مقدمةال

 التنةا  الةذي نصةن  يةه لةاق ال   مةم االلة غةا  نةتةا  وهة   إذ  تم تتالات ال غ ؛     تت   تتالة    الك ال     إن     
ن   ةه تةم قتانةد نحتية   ويتالئية   واد  ويال ة  تةم  اللتةا   مةم ل  ة   م ن بتةق تةا ؛ تتالات ال غ  وفبونتا

ا بدا  ةةةه تةةةم ت ةةةالف ن كةةة  ذلةةة   بتةةةدف ال  بتةةةب الوةةة يم نةةةم افكةةةال  و لائةةةه  ون ةةة  اوةةةوقةةةبا ة؛ ةتةةةث اةةة   م اإلن
 .(2014 نبدالقادل  وتشانب واةاليس  ك  ذل   ظتب ج ياا ف  الك ال   وال  بتب الك اب  الذم  قتم له الفبد 

وخةال  ناليخه الحقيقة   اد  بنةدتا ا  بع الك ال    اإلنوان   اإلنوان  ةتث إن    تا ان جه نق     انظم    الك ال   و     
ة ة  وخة ت إلة   ؛ن ة  ن ةتيب الك الة   وج  فكب  ونبا ه ويةق ه لألجيال القادت   وتةذ ذل  الحتم بةدا ال  ة   



2022(، لسنة 4، العدد )18سية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األسا  

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

204 

 

تةم ادوات الة   م   ال  انت ان نحفة  لةةا إبةدانات البشةبي   ك ةا اخةبحت اداةا فقد  الصتلة ال   ن بفتا اآلن   
ا م بتةةا ن ةة  توةة تم ال     ةةتم  مةةم الحمةة ا ولغتيةةا ون ةة  إتمانةةانتم ال  ب يةة   وتةةم  ةةالل نقةةتيم إجالةةانتم  فكبيةةا

  .(2005 لجن   ك ال  الفبد ه  شخصت ه ن  تي  وان التم ال حبيبي   ويال ال    مم القتل:إال م 
بةد اا تةم ال خ ةيل ل ك الةة   ون ة  توةتدة  وتبج  تةةا  نح ةةاإ إلة  ت الةن ون  يةةات  ن  ية    الك الة    ك ةا ان     
انتةةا نح ةةاإ إلةة  نةظةةيم ذانةة   شةة   نحداةةد دا  ةة  ل تةةدف تةةم الك الةة   وتباوبةة  ذانيةة   ونح ةة  ال وةة تلي    ا ةةق

  (.Zimmerman$Kitsantas: 1997. 34وال قتيم الذان   
اه ي     والك ال       ال تاخ   ي ا    كبتبة    لتا  ال     تم ن    نواند  إنتا  وال   م ن   ةٍد لتا ؛ ةتث  ل     م 

نالتتذهم  ن و بتةتم    ان ال  نقتيم  ف   ال    تم  نفتد  انتا  ك ا  و لائتم   افكالهم  وال  بتبنم  ا باضتم   حقتق 
والك ال    ال خ  ف .  لللتانتا  الك ال   ال خ  ف  تم  ال غ   ال التتذ ف  تتالات  نقدم  ال   م تدم  ال غتي    ي بف 

 . (2014 نبدالقادل  الات ال غتي ت بذل  نح   تتق اا تت اا بتم تتالات ال غ  ال خ  ف ؛ ففتتا ك  ال
ال غتي      وتم    ل غ   ون   ضتالل  الصحيح   االل خداتات  الكات   ن    الوي بة  الك ال   اهداف  تم اهم 

اإلتالئ    والبلم  ال بويم  نالتات  وال خدام  فقبات   إل   ال تضتع  ونقويم  األفكال   ونبنتن  ال غ   قوالت  
 (. 1990  ان  الو يم  والدق  ال غتي  والةحتي 

نظباا أله ي  الك ال  ف  ن  ي  االنصال  وندويم الفكب وال با   فقد وضع ال   ا  لتا ت ااتب نضب تا   و    
واخبح لتا نظام  اص اباعيه الكانن ف  ك اب ه  ويل ذ له ال   م نالتتذ   وي د الخبوإ نةه انحبافاا  جن  

وال القتاند  ف   الةظام  هذا  وي      ونصتيبه   ال خ  ف  ت نقتي ه   لللتانتا  ل ك ال   ال حددة    الات 
 . (2002 نبدالتها  ويبم  

    : الك ال  اإلبداعي   وال     بب فتتا اإلنوان نم تشانب  واةاليوه  و يالهاه تال ك ال   انتاع  وهةاك      
ويت  البل ي    ال ؤلوات  ف   وةاجانه  تصالحه  لقضا   اإلنوان  ال    و خدتتا  وه   التظيفي      م والك ال  

ويقةاع   نظبة  وجت   ل تضيح  اإلنوان  بتا  ال    قتم  وه   اإلقةاعي   والك ال   ال ج  ع.  ف   واألقبان  األفباد 
: وه  ال   نتدف إل  نقد م نفوتب لألشيا   ك ال  ال فوتبي   والاآل بيتم  ونقد م األدل  والشتاهد ن   الحقائق

الم  ببام او انجا   او ن دا  لا ه او انخاذ تتق  قل: ونتدف إل  إقةاع اك ال  اإلقةاعي او وجت  نظب فتتا   
او انجا   او ن دا  لا ه او    ال   نتدف إل  إقةاع القالم  بباي: وه   ك ال  اإلقةاعي ال  تم إةدم القضا ا 

فالك ال   اإلقةاعي  نتع  تتم تم انتاع الك ال   ويت م هذا الةتع لال  بتب نم     انخاذ تتق  تم إةدم القضا ا.
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والشتاهد    توج األدل   ب قد م  ات م  انه  ك ا  ونقد   نتضيح  إل   نح اإ  وال    الجدلي    القضا ا  نجا   الةظب 
ا  و   الكانن إل  إقةاع اآل بيم  وكذل  إ بات الفكبة والام او   والبباهتم ل لقتد الفكبة ل قالم   وفتتا ا ضا

 (.2014نفيه نبدالقادل  
ال   ك ال   لاتتالات    ان    ( 2012   شحان ويبم       األدوات  إةدم  ن     ة      اإلقةاعي   ال الن؛   ح اجتا 

ن د  ال صب  ك ا  ال و قب  ونحد ات  بتا  ال    لن   ال   تتات  لفان ي  تع ام نتع تم  ال  ات   ا  مم تم 
تتالات الك ال  اإلقةاعي  تم ال تالات شائ   االل خدام ف  ةيانةا التتتي ؛ ةتث  و خدتتا ال الن ف  ك تب  

ال خدم اإلقةاع    األةيان  ةتة ا  قدم البالاا والانتد  قةع بتا اآل بيم تم اج  الحصتل ن   نفع تا  فإن    مت
ف  الحياة اتب شائع االل خدام بدلجات ت فاون ةون دق  ال تاق  ال   ن   ن تم ال الن اإلقةاع بدلج  او  

 لل بم. 

هم  تن تم الك ال  ف  ةيانتم؛ ة     مةتم نقد م افكال  لف  ةاج  تال  إل  هذا ا   ب ال    ن  إ  :وي مم القتل   
األفكال  تب الصحيح ؛ إذ قد نكتن القضي  خحيح  والفكبة  تت    ولكم ال   والدفاع نةتا  وي بانتا او نف 
نؤكدها ونزي  الغ تض   يم  ونقد م الحجج ال  نةتا  او نقد م وجت  نظب  لآل ب    و  يع الفبد إ بانتا والدفاع

 .(2014 نبدالقادل  بتا تم  الل نبض الكانن لتا الئ  ونج  ه تق  اا  ون    قتم دا   قللدم ا
الذام  م بتن      ال ال   إن  ةتث  وي دها؛  ال   ي ي    ال   ي   ا ةا   تتالة ضبولي   اإلقةاعي   الك ال   ون د 

ال غ   ونة ت لداتم تتالات   ن ق ال  إقةاعي   م وبتن ال  بف   وية ت لداتم تتالات ن يا تم ال فكتب  وي ذوقت 
 (. Chase: 2011. 52لغتي  ت  ددة. 

تَ َر ِإََل  وت ا اؤكد اه ي  الك ال  اإلقةاعي  اه  ام القب ن الكبيم بتا ف  تتاضع ك تبة تةتا: قتله ن ال : "     َأََلْ 
ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِ  َ  ب ْ الَِّذي َحاجَّ ِإبْ َراِهيَم ِف رَب ِِه َأْن آََتُه اَّللَّ َراِهيُم َرّبِ َ الَِّذي ُُيِْيي َوُُيِيُت قَاَل َأََن ُأْحِيي َوأُِميُت ۖ قَاَل ِإبْ َراِهيُم فَِإنَّ اَّللَّ

ُ ََل يَ ْهِدي اْلَقْوَم   (. وقتله 258البقبة       "   الظَّاِلِميَ َيَِْت ِِبلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت الَِّذي َكَفَر ۗ َواَّللَّ
َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلٰى قَ ْوِمِه ۚ نَ ْرَفُع  ن ال : " وةاجه قتته قال انحاجتن  ف  هللا وقد هدان" إل  قتله : "   َوتِْلَك ُحجَّتُ َنا آتَ ي ْ

 (. 83  األن ام  َدرََجاٍت مَّن نََّشاُء ۗ ِإنَّ رَبََّك َحِكيٌم َعِليمٌ 

  ونح اإ إل   ال     تمنقانتا لدم  لات ال  قدت  ال   ليس تم الوت  إ ال تا  موتتالات الك ال  اإلقةاعي  ت  
ال دلين وال  الل  واالنقان؛ ة    و  يع ال ال    ان   بقتها ف  ةيانتم  وف  ك الانتم    تو تم ناٍل تم 
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ا دل  الك ال  اإلقةاعي   وان  ن مةتم تم  ال    ال تالات  ا   م ال ال   اةبغ  ان  لذل   ذ   ا ن   هت يال خ  ف ؛ 
 . (2014 نبدالقادل  نقان هذ  ال تالات ال تالات  وي اللتها لشم  ن   ؛ ت ا   مةتم تم إ 

تج  ع  فال قاالت  البئيو  ف  الصح  او     ف  ايشائع    ( ان الك ال  اإلقةاعي  هدف  2012  شحان   ويشتب  
تةاببه  تم  الل  التناظ  ويو خدتتا  تا   لآلا   إقةانةا  إل   نتدف  قضي     مال جالت  نحت  الةاس  إقةاع  ف  

والصح     ال جالت  خفحات  تم  الل  ويقةانتم  القبا   إل با   اإلنالنات  اخحا   ويو خدتتا  ت تة   
ا  و خدتتا األفباد ف  نفان تم ونتاخ تم التتت    وكذل  الويالات ال   نةاقش ف  الخ ن واألةاداث  وا ضا

 إلقةاع اآل بيم بتجت  نظبهم ف  القضا ا الخال ي . 

  ؛ ةتث  ق صب ف  ال   ي  ال   ي ي تا ال نحظ  لاه  ام  ون   الب م تم اه ي  الك ال  اإلقةاعي  إال ان       
الك ا اإلبدان ن  يم  ال حبيبم  ال  بتب  ن    وال قاليب    ل   البلائ   ن    نبكز  ال    ال جاالت  ف   اوالتظيف  

ال تضتنات اه  ام لالك ال  اإلقةاعي ؛ ةتث    د اتج  والتخ  األةدا  الجالي  وك ال  ال ذكبات والقص   وال
 .اتم  ويدن تنه لاألدل  والبباهتمال   ن   ن الجدل  وال     بب فتتا ال ال  نم لا 

دلال و     ت    ونقتي تا   تتالانتا  ب ة ي   الدلالات  تم  نداد  اه  ت  فقد  اإلقةاعي ؛  الك ال   ك     أله ي  
لالت 2021ةوم   ؛2021بالل   تم:  وطه  ؛  2019ببيمتت     ؛2020تبي     ال   ؛2021؛  اة د 

تمةس   2018؛   ت    2018ونبدال  يف    ن يم   2018؛  نبدالجتاد   2015؛  ل  اة د  ؛  2015؛ 
  ؛2012 تبوان الو ان    ؛2010 داليا تح د   ؛2009   نت   ن يش  ؛2005   تح د لالم  ؛2001  ابتةجاإ

اب تن Hayes, et al, 1992هااز   ؛Broaksma, et al, 2002 ا  وكببو   ؛Applebee, et al. 1995 ؛ 
  (.Rebecca,2007لييوا 

 : بحثالمشكلة  
    ال بة   ال انتي  ف  بن  الباةث قد الة  ض فاا لدم ط ؛ إال ا الك ال ن   الب م تم اه ي  نة ي  تتالات     

ال تالت  وهذا الض   قد  متن اةد الباله ت   ت اعي الك ال  اإلقةا تتالات   غ    ل  وندم ن مةتم تم ن   
ندليوتم   ا ةا   نق تد    الالتن  فال    تن  و خدتتن  لدم طالبتم   ال تالات  ن    نة ي   بتم  ال ةتط  ال بيي  
ل تالات ال غ  وفبونتا ال خ  ف   والالتن ال ن    ن   نة ي  تتالات ال فكتب ال  يا وتتالات الةقد وين ال  

وهذا تا دنا الباةث إل  تحاول  .  ب ويبدا  البايتب ال ق   وال  بتب نم وجتات الةظب  ونة   لقدلة ن   ال  
   .الك ال  اإلقةاعي  تتالات  تم الالتن نة ي  لال بة   ال انتي  ال غ  ال بيي  تو تم ن مم ت    الكش  نم 
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 : بحثالتحديد مشكلة 
  ت ا تم الالتن نة ي  تتال   ال غ  ال بيي   ن مم ت    الكش  نم تو تم     ف  البحث الحال نحددت تشم    
   .لدم ط ب  الص  األول ال انتي  الك ال  اإلقةاعي 

 : بحثالأهمية 
تم اآلن :       البحث الحال نة  ق اه ي       
 . الالتن ال دليس ف     تمالباة تم ف  إجبا  لحت  ت ا    نكش  نم تو تم ال   فتد  .1

 ن مةم  الحمةم ن ة  توة تم   فةا االلة فادة تةتة   مةمالك الة  اإلقةاعية   قائ   لللةالتن نة ية  تتةالات  إنداد   .2
 . تةتا ال    تم

 .لدم ت     ال غ  ال بيي  تتالات الك ال  اإلقةاعي إنداد بباتج ل ة ي  االل فادة تم ن ائج البحث ف   .3

 :بحثالأهدف 
ال  بف إل :     البحث الحال هدف      
 .لدم ط ب  الص  األول ال انتي ال ةالب  الك ال  اإلقةاعي  نحداد تتالات  .1

لةةدم ط بةة  الصةة  األول  الك الةة  اإلقةاعيةة تةةم الةةالتن نة يةة  تتةةالات  تم ن مةةم ت   ةة  ال غةة  ال بييةة  وةةت .2
 .ال انتي 

لةةدم ط بةة  الصةة   الك الةة  اإلقةاعيةة تةةدم ا ةة الف ن مةةم ت   ةة  ال غةة  ال بييةة  تةةم الةةالتن نة يةة  تتةةالات  .3
 ةون ندد لةتات الخببة والدولات ال دليبي . األول ال انتي 

   :بحثال فرض
: ا  بال خح  الفبض اآلن  البحث الحال  ةاول     

لةةدم ط بةة  الصةة  األول  الك الةة  اإلقةاعيةة تتةةالات  تةةم الةةالتن نة يةة  ال غةة  ال بييةة  ت   ةة  توةة تم ن مةةم -
  تبنفع. ال انتي 

 :بحثالأسئلة 
اإلجال  نم األل    اآلني :  البحث الحال  ةاول    
 ؟األول ال انتي   الص  ال ال ةالب  لالك ال  اإلقةاعي  تتالات تا  .1

 ؟األول ال انتي طال  الص  لدم الك ال  اإلقةاعي  الالتن نة ي  تتالات تا  .2

 ؟الك ال  اإلقةاعي تم الالتن نة ي  تتالات  لال بة   ال انتي  تو تم ن مم ت     ال غ  ال بيي تا  .3
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الك الة  اإلقةاعية   ية  تتةالات ةنتةم الةالتن  لال بة ة  ال انتية  تا تدم ا  الف ن مم ت     ال غ  ال بيية   .4
 ةون ندد لةتات الخببة والدولات ال دليبي ؟

 :بحثال حدود
   ن  :البحث  اق صب هذا    
 . ل  ب  الص  األول ال انتي ال ةالب  الك ال  اإلقةاعي  تتالات  .1

 . ي ل  ب  الص  األول ال انت  ال غ  ال بيي  لدم ت    الك ال  اإلقةاعي  الالتن نة ي  تتالات  .2

 . تداة  ابتا -ب   يم نوتب  األول ال انتي لص  لات     ال غ  ال بيي    .3

 م.2022/ 2021 الدلال ل ام انم ن بتق هذ  الدلال  ف   .4

 : بحثالمنهج 
 .ل ةالب ه ل بي   البحث ونحقتق اهدافه وذل  ال ح ت  ؛  ال ةتج التخف البحث الحال ل خدم ا  
 : بحثالوعينة  ،مجتمع 
ف كتنت  البحث    اتانتة   ت     ال غ  ال بيي  ل  بة   ال انتي  ب   يم نوتب تم ج يع    ث حالبن    تج  ع    

 . األول ال انتي  ص  لال غ  ال بيي   ت   اا تم ت     (20تم  
 :بحثالمصطلحات 

 مستوى التمكن:   -1
ال غ  ال بيي     ت    بفه الباةث إجبائياا للنه: ت تلل الدلج  ال حددة توبقاا  وال بجت ان  حص  ن تتا ت     

 . ا ةا  نة ي  ن   ال تالات لدم طالبتم الك ال  اإلقةاعي ف  ل اق  تالةظ  الالتن نة ي  تتالات 

 :الكتابة اإلقناعيةمهارات   -2
للنت   الباةث إجبائياا  ال انتم ن    ا  بفتا  فتتا نم  : قدلة طال  الص  األول  ك ال  قضا ا جدلي    ببون 

اآل ب  ويو تن    بهان ن    لائتم  وي  بفتن لالبايض تةتا  ويقدتتن الدلت  والبب غوجت  نظبهم  ويحددون ال
 إل  إقةاع القالم  تم  الل نفةتد ودةض  لا  ال بف اآل ب. 

 :  الكتابة اإلقناعية مهارات أساليب تنمية -3
ل ة     ال بيي   ال غ   ت   ت  ايو خدتتا  ال    اإلجبا ات  للنتا:  إجبائياا  الباةث    الك ال    تتالات    ي  بفتا 

 لدم طال  الص  األول ال انتي.   ك ابياا   وال  بتب نم وجتات الةظبي اإلقةاع

 الدراسات السابقة:



2022(، لسنة 4، العدد )18سية ، اجمللد جملة أحباث كلية الرتبية األسا  

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

209 

 

ابتةجاإ      دلال   القبائ   2001هدفت  لالفتم  الحجاجي   الك ال   تتالات  نة ي   نالق   إل   ال  بف   )
 وجتد نالق  النباطي  بتم نة ي  تتالات   إل   ا ونتخ ت ن ائجتاالل دالل  لدم ل ض نالتتذ ال بة   ال انتي .  

( ال  بف  2005هدفت دلال  لالم و   لدم ال التتذ نتة  الدلال .  الك ال  الحجاجي  لالفتم القبائ  االل دالل 
ونتخ ت  اإلقةاعي .  ك الانتم  ف   لالج تتل  التن   إظتال  ن    االب دائي   ال بة    نالتتذ  قدلة  تدم  إل  

إل  قدل   ن ائجتا  اإلقةاعي .  ةندم  ك الانتم  ف   لالج تتل  التن   إظتال  ن    الدلال   نتة   هدفت و   ال التتذ 
( نقتيم تتالات الك ال  الحجاجي  لدم ال الب  ت     الف وف  واالج  اع ف  ضت  ن تذإ  2009دلال  ن يش  

ال نتة   ال البات  لدم  الحجاجي   الك ال   تتالات  ف   وجتد ض    إل   ن ائجتا  ونتخ ت    و   ال .ل د نتل م. 
( ال  بف إل  فان ي  إل بانيجي  تق بة  ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم  2010هدفت دلال  تح د 

إل  ن ائجتا  ونتخ ت  اإلنداد  .  ال بة    الك ال     نالتتذ  تتالات  نة ي   ف   ال ق بة   اإلل بانيجي   فان ي  
و  الدلال .  نتة   ال التتذ  لدم  الو اإلقةاعي   دلال   ببنا2012 ناهدفت  فان ي   إل   ال  بف  قائم ن    (  تج 

فان ي     ونتخ ت ن ائجتا إل ل ة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم طال  ال بة   ال انتي .    ال   م ال ةظم ذانياا
وهدفت    الببناتج القائم ن   ال   م ال ةظم ذانياا ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال ال  نتة  الدلال .

ال  بف إل  فان ي  ببناتج تق بح ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم طالبات   (2014ل  الظةحان  ال د 
فان ي  الببناتج ال ق بح ف  نة ي     ونتخ ت ن ائجتا إل   الص  الحادي نشب بدول  اإلتالات ال بيي  ال  حدة.
   تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال البات نتة  الدلال .

ببناتج تق بح قائم ن   ال   م ال و ةد إل     ( ال  بف إل  فان ي 2014ت دلال  دلال  نبدالقادل فد هك ا  
  ونتخ ت ن ائجتا إل    الدتاغ ل ة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم طال  شعب  ال غ  ال بيي  لم ي  ال بيي .

   ال  ال ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم  ةن ف   ن   ال   م ال و ةد إل  الدتاغ    قائمال ق بح  الببناتج  ال   فان ي 
الدلال . ن يم   و   نتة   دلال   ل  تا ولا    (2015هدفت  إل بانيجيات  قائم ن    ببناتج  فان ي   إل   ال  بف 

فان ي  الببناتج    ال  بف  ل ة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم طال  ال بة   ال انتي .  ونتخ ت ن ائجتا إل 
إل با ن    الدلال .  ي نالقائم  نتة   ال ال   لدم  اإلقةاعي   الك ال   تتالات  نة ي   ف   ال  بف   ولا   تا  جيات 

والو ان   وشحان   نبدالجتاد  دلال   ال بة   2015وهدفت  طال   لدم  اإلقةاعي   الك ال   تتالات  نة ي    )
الدلال  ال انتي . نتة   ال ال   لدم  اإلقةاعي   الك ال   تتالات  نة ي   إل   ن ائجتا  دلال   و   . ونتخ ت  هدفت 

ل ة ي  تتالات   (2015زهبان وفت   ونبدال ظيم   االل قصائ   ال   م  قائم ن    ببناتج  فان ي   إل   ال  بف 
إل   ن ائجتا  ونتخ ت  ال انتي .  ال بة    طال   لدم  اإلقةاعي   ال   م    الك ال   ن    القائم  الببناتج  فان ي  
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لدم اإلقةاعي   الك ال   نة ي  تتالات  الدلال .    االل قصائ  ف     ( 2015هدفت دلل  شبيف و ال ال  نتة  
ل ة ي    ال  بف   وتال د  الك ال   ن  يات  تد    بتم  الدتج  ن    قائ    نتليفي   إل بانيجي   ا ب  إل   ال  بف 
لال   ك    جازان  جات    اآلدا   لم ي   واإلنالم  الصحاف   قوم  ل البات  الحجاجي   اإلقةاعي   الك ال   تتالات 

لإلل بانيجي  ال تليفي  القائ   ن   الدتج بتم تد      خ ت ن ائجتا إل  وجتد ا ب كبتبت نال بيي  الو تد  . و 
 ن  يات الك ال  وتال د ال  بف  ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  الحجاجي  لدم ال البات نتة  الدلال . 

ةبةش     دلال   ل2017هدفت  األل تي   ال د    ضت   ف   تق بة   بالغي   وةدة  إنداد  الك ال   ة (   ي  
التةدة ال ق بة  ف  ضت  ال د     ونتخ ت ن ائجتا إل  فان ي   اإلقةاعي  لدم طال  الص  األول ال انتي.

الدلال . نتة   ال ال   لدم  اإلقةاعي   الك ال   نة ي   ف   ول  ان  و   األل تي   دلال    يس  هدفت 
ي  ل التتذ ال بة   االب دائي . ونتخ ت يب ( بةا  ا  بال تتالات الك ال  اإلقةاعي  ف  ال غ  ال 2017وقةاوي 

إل  االب دائي .  ن ائجتا  ال بة    ل التتذ  ال بيي   ال غ   ف   اإلقةاعي   الك ال   تتالات  ا  بال  هدفت و   بةا  
لدم    (2017ل تدي  اإلقةاعي   الك ال   نة ي   ف   االل قصا   ن    القائم  ال   م  ال خدام  ا ب  إل   ال  بف 

ال انتي . ال بة    إل  وجتد   طال   ن ائجتا  االل قصا  ف    ونتخ ت  القائم ن    ال   م  كبتب الل خدام  ا ب 
ال  بف   (2018هدفت دلال  اة د  وطه ونبدال  يف   و   نة ي  الك ال  اإلقةاعي  لدم ال ال  نتة  الدلال .

الك نة ي  تتالات  ال ق ي  ف   الو    الوياوي  وتو تيات  الةظبي   قائم ن    ببناتج  فان ي   اإلقةاعي   ا إل   ل  
فان ي  الببناتج القائم ن   الةظبي  الوياوي     ونتخ ت ن ائجتا إل   لدم ال ال  ال    تم شعب  ال غ  ال بيي .

هدفت دلال    ت    و   وتو تيات الو   ال ق ي  ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال ال  نتة  الدلال .
ف  ندليس الةصتص األدبي  ل ة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي     ال  بف إل  فان ي  ال د   ال فان   (2018

إل  ن ائجتا  ونتخ ت  اإلنداد  .  ال بة    نالتتذ  لدم  ندليس    وال حصت   ف   ال فان    ال د    فان ي  
 الةصتص األدبي  ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال التتذ نتة  الدلال .

ف إل  فان ي  ببناتج تق بح قائم ن   ال فكتب ال لت   ل ة ي  الك ال   ب  ال   (2018هدفت دلال  تمةس ك ا     
فان ي  الببناتج ال ق بح قائم ن     اإلقةاعي  لدم دالل  ال غ  ال بيي  الةاطقتم لغتبها. ونتخ ت ن ائجتا إل 

اإل الك ال   نة ي   ف   ال لت    و ال فكتب  الدلال .  نتة   ال ال   لدم  ببيمتقةاعي   دلال   (  2019   ت هدفت 
ال  بف إل  فان ي  ن تذإ ندليو  تق بح قائم ن   االنجاهات الحدا   ل   يم الك ال  ف  نة ي  تتالات الك ال   

فان ي  الة تذإ ال دليو  ال ق بح القائم ن      اإلقةاعي  لدم طال  ال بة   ال  تل  . ونتخ ت ن ائجتا إل 
تتا نة ي   ف   الك ال   ل   يم  الحدا    اإلقةاعي ال االنجاهات  الك ال   الدلال .  ت  نتة   ال ال   هدفت و   لدم 
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( دلال  ال الق  بتم تدلكات نتة  تم طالبات ال بة   ال انتي   2019دلال  نتفتق ون ا ونتيس وشحان  
وجتد  إل   ن ائجتا  ونتخ ت  لداتم.  الةاقد  ال فكتب  وتتالات  اإلقةاعي   الك ال   بتم    ل تالات  النباطي   نالق  

هدفت دلال    ت   و   ال بة   ال انتي  ل تالات الك ال  اإلقةاعي  وتتالات ال فكتب الةاقد لداتم.  ت اتدلكات طالب
تتالات    (2019ونبدالبة م    ل ة ي   األدبي   الةصتص  ندليس  ف   ال فان    ال د    فان ي   إل   ال  بف 

اإلنداد  . ال بة    نالتتذ  لدم  اإلقةاعي   فان ي   الك ال   إل   ن ائجتا  نة ي     ونتخ ت  ف   ال فان    ال د   
الدلال .  نتة   ال التتذ  لدم  اإلقةاعي   الك ال   وهباط و   تتالات  ال زاوي  دلال   إل   2019هدفت  (ال  بف 

األنبال جات    ف   ال بيي   ال غ   قوم  ط ب   نةد  اإلقةاعي   الك ال   انخفاض  .  تو تم  إل   ن ائجتا  ونتخ ت 
ال  بف إل  فان ي     (2019هدفت دلال  ليفتم وتح تد و   لال .د لنتة  ا  ب   التو تم الك ال  اإلقةاعي  نةد  

ال التتذ   الك ال  اإلقةاعي  لدم  ل ة ي   ال ات    الذاقبة  ال   تتات ف   قائم ن   نظبي  ت الج   ن      ببناتج 
تات ت  فان ي  الببناتج ال      القائم ن   نظبي  ت الج  ال    الصم لال بة   االب دائي . ونتخ ت ن ائجتا إل 

الدلال . نتة   ال التتذ  لدم  اإلقةاعي   الك ال   نة ي   ف   ال ات    الذاقبة  نبدهللا و   ف   دلال     ( 2019هدفت 
ال  بف إل  فان ي  ببناتج تق بح قائم ن   تد   ال ح ت  األ الق  ل ة ي  ل ض تتالات الك ال  اإلقةاعي   

ال غ  شعب   ال    تم  ال ال   لدم  األ الق   القبال  إل   وانخاذ  ن ائجتا  ونتخ ت  الببناتج    ال بيي .  فان ي  
اإلقةاعي  الك ال   تتالات  ل ض  نة ي   ف   األ الق   ال ح ت   تد    ن    القائم  نتة     ال ق بح  ال ال   لدم 

ال  بف إل  فان ي  ببناتج تق بح قائم ن   ال د   ال فاوض  ف    (2019هدفت دلال  الظفتبي و   الدلال .
فان ي    ونتخ ت ن ائجتا إل   اإلقةاعي  لدم طالبات ك ي  ال بيي  لجات   الكتيت.   لنة ي  ل ض تتالات الك ا 

الببناتج ال ق بح قائم ن   ال د   ال فاوض  ف  نة ي  ل ض تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال البات نتة   
ل ة ي  تتالات     يال  بف إل  فان ي  ببناتج قائم ن   الةظبي  الحجاج  (2020هدفت دلال  نبد  و   الدلال .

ال انتي . ال بة    طال   لدم  اإلقةاعي   إل   الك ال   ن ائجتا  الةظبي     ونتخ ت  ن    القائم  الببناتج  فان ي  
اإلقةاعي  الك ال   تتالات  نة ي   ف   الدلال .  الحجاجي   نتة   ال ال   ت  ق  و   لدم  دلال   هدفت 

اهي ي  ف  نحوتم تتالات الك ال  اإلقةاعي   ف ال  بف إل  ا ب نتظيف إل بانيجي  الخبئل ال  ( 2020وتقاب   
ن ائجتا إل  وجتد  ا ب كبتب ل تظيف إل بانيجي  الخبئل ال فاهي ي     لدم طالبات الص  ال اشب. ونتخ ت 

( ال  بف 2020هدفت دلال  ال  تبي    و   ف  نحوتم تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال البات نتة  الدلال .
ال فان   ف  نحوتم الك ال  اإلقةاعي  لدم ال     تم الكبال. ونتخ ت ن ائجتا إل      م إل  ا ب ال قتيم الداةاتي

 وجتد ا ب كبتب ال قتيم الداةاتيم  ال فان   ف  نحوتم الك ال  اإلقةاعي  لدم ال     تم نتة  الدلال . 
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ي  تتالات الك ال     ة( ال  بف إل  فان ي  ببناتج قائم ن   القبا ة ال م ف  ل 2021هدفت دلال  بالل       
اإلقةاعي  لدم نالتتذ ال بة   اإلنداد  . ونتخ ت ن ائجتا إل  فان ي  الببناتج القائم ن   القبا ة ال م ف  ف   

الدلال . نتة   ال التتذ  لدم  اإلقةاعي   الك ال   تتالات  ةوم  و   نة ي   دلال   ا ب    (2021هدفت  إل   ال  بف 
تتال  نة ي   ف   القيم  نتضيح  ونتخ ت   ت اإل بانيجي   األدب .  البالع  الص   طالبات  نةد  اإلقةاعي   الك ال  

ا ب كبتب إلل بانيجي  نتضيح القيم ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم ال البات نتة     ن ائجتا إل  وجتد 
دلال  لالت   و   الدلال . إل   2021هدفت  الک ال   (ال  بف  ل ة ي  تتالات  والةقاش  البحث  ال خدام ة قات 

ل خدام ة قات البحث  ونتخ ت ن ائجتا إل  وجتد ا ب كبتب ال.  قةاعي  لدم طال  الص  ال ان  ال انتي إلا
 نتة  الدلال .   ال  النة ي  تتالات الک ال  اإلقةاعي  لدم ف  والةقاش 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
  ال  بةة نةةةد  اإلقةاعيةة  الك الةة  ا ضةةح ت ةةا لةةبق ان  تةةم الدلالةةات الوةةالق  دلالةةات اه  ةةت لقيةةاس تتةةالات    

  ون فةةق الدلالةة اإلقةاعيةة . الك الةة   وتةتةةا تةةا اهةة م ب ة يةة  تتةةالات  اإلقةاعيةة  الك الةة وتةتةا تةةا اهةة م لصةة تيات 
اإلقةاعي   لكةتا نخ    ف  انتا نقيس تو تم ن مم   الك ال تتالات الحالي  تع الدلالات الوالق  ف  اه  اتتا  

وقةةد افةةاد   لةةدم ط بةة  الصةة  األول ال ةةانتي  الك الةة  اإلقةاعيةة الةةالتن نة يةة  تتةةالات  متةةال غةة  ال بييةة   ت   ةة 
ل دلالةة   وينةةداد تةةتاد وادوات البحةةث  وكةةذل  االل بشةةاد  ي الدلالةةات فةة  ك الةة  اإلطةةال الةظةةب  الباةةةث تةةم هةةذ 

ة االه  ةام وويةاس خةت ن ة  الدلالةات لضةبول   وقةد او والةالتن نة ت ةهالك ال  اإلقةاعية   بتا ف  نحداد تتالات 
تخ    ال باةة   ون ةد هةذ  الدلالة  الة جال    ف  بال   لدم والالتن نة ت تاالك ال  اإلقةاعي  تتالات ي   ونة 

 .ل دلالات الوالق 
 : وإعداد مواده وأدواته بحثال إجراءات

 :الكتابة اإلقناعيةأواًل : قائمة بمهارات 
 :ئمة الهدف من بناء القا –1
 . األول ال انتي ل ال  الص     ال ةالب    الك ال  اإلقةاعي  تتالات    هذ  القائ   إل  نحداد   ت هدف   

 مصادر بناء القائمة:   – 2
 :   ن ان  د الباةث ف  بةا  القائ   ن   اآل     
 ل ض الك ن وال باجع و الدلالات والبحت  ذات الص   ل تضتع البحث. االطالع ن     -

الك ال   يي  و دابتا وال ةاهج وطبر ندليس ال غ  ال بيي  ةتل تتالات  ال غ  ال ب  لا  ل ض ال  خصصتم ف    -
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 . األول ال انتي ل ال  الص     ال ةالب    اإلقةاعي  

 : مهارات الكتابة اإلقناعية قائمةوصف    – 3
القائ      نح تا    (6 تم  نكتنت  اةدلإ  لئيو    تتالة 18 تتالات  اإلقةاعي  ل   فبعي   (      ال ل   ال ةالب     ك ال  

 . ول ال انتي األالص   

 : القائمة تحكيم  – 4
ال بيي      ال غ   ف   ال  خصصتم  تم  تج تن   ن    نبضتا  نم  األولي    ختلنتا  ف   القائ    إنداد   ل د 

فتتا تم ةتث: ان  ا  ال تالة الفبعي  ل تالة    ال غ  ال بيي   وذل  إلبدا  البايوال ةاهج وطبر ندليس    و دابتا
ال تا تةالب   واه ت تالبئيو    وف  ضت  تالةظات لة  ن دا  خيا  .  او  او ةذف  إضاف   البحث   ل تة   ا 

ن دا   او  اإلضاف    او  لالحذف  لتا   إلتتا  اشالوا  ال    ال  داالت  ويجبا   القائ    تباج    نم  ال حم تم  
 الصيا  ؛ ة   اخبحت القائ   ف  ختلنتا الةتائي .

 : يةالكتابة اإلقناعثانًيا: قائمة بأساليب تنمية  
 دف من بناء القائمة:اله –1
  لقيالتا نةد  األول ال انتي ل ال  الص     ال ةالب    الك ال  اإلقةاعي  القائ   نحداد الالتن نة ي  تتالات    ت هدف   

 ال غ  ال بيي .   ت     

 مصادر بناء القائمة:   – 2
 : لباةث ف  بةا  القائ   ن   اآلن  ان  د ا     
 البحت  ذات الص   ل تضتع البحث. الدلالات و ل ض الك ن وال باجع و  االطالع ن     -

 لا  ل ض ال  خصصتم ف  ال غ  ال بيي  و دابتا وال ةاهج وطبر ندليس ال غ  ال بيي  ةتل الالتن نة ي    -
 . األول ال انتي ل ال  الص     الك ال  اإلقةاعي  تتالات  

 :أساليب تنمية الكتابة اإلقناعية قائمةوصف    – 3
الالتن نة ي   تم  لال بة   ال انتي تو تم ن مم ت     ال غ  ال بيي  قيس   ال تياا (18 نكتنت القائ   تم   

 .  الك ال  اإلقةاعي  تتالات 
 تحكيم القائمة:  – 4
ال بيي      ال غ   ف   ال  خصصتم  تم  تج تن   ن    نبضتا  نم  األولي    ختلنتا  ف   القائ    إنداد   ل د 

دا  البام فتتا تم ةتث: ان  ا  ال تالة الفبعي  ل تالة    وذل  إلبوال ةاهج وطبر ندليس ال غ  ال بيي   و دابتا
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وف  ضت  تالةظات  ن دا  خيا  .  او  او ةذف  إضاف   البحث   ل تة   واه ت تا  ال تالة  تةالب   البئيو   
الوادة ال حم تم نم تباج   القائ    ويجبا  ال  داالت ال   اشالوا لتا  لالحذف او اإلضاف   ة   اخبحت  

 نتا الةتائي . ئ   ف  ختل القا
 :  الكتابة اإلقناعية  ثالثًا: بطاقة مالحظة أساليب تنمية مهارات

ال غ  ال بيي ؛ وذلة  لقيةاس تةدم  لدم ت      الك ال  اإلقةاعي  الالتن نة ي  تتالات    نم إنداد ل اق  ال الةظ 
 ن مةتم تةتا. وقد نم انباع الخ تات اآلني :

 الهدف من البطاقة:  -
ن مةم  ت   ة  ال غة  ال بيية  تةم  توة تم  ويةاس  الك الة  اإلقةاعية    الالتن نة ي  تتةالات  اق  تالةظهدفت ل 

 لدم طال  الص  األول ال انتي. الك ال  اإلقةاعي  الالتن نة ي  تتالات 
 محتوى البطاقة: -
ةت   وقةةد نضةة   الك الةة  اإلقةاعيةةنةةم نحداةةد تح ةةتم الب اقةة  تةةم  ةةالل قائ ةة  تتةةالات والةةالتن نة يةة  تتةةالات  

 ( ال تياا. 18الب اق  تج تن  تم األلالتن ب غ نددها  
 طريقة التصحيح وتقدير الدرجات: -
( ل ةةم 1( دلجةةات ل ةةم اةة  مم تةةم األلةة ت  بدلجةة  تبنف ةة    2  نةةم نقةةداب الةةدلجات ل ب اقةة  وفقةةاا ل ةةا ا ةة :  

لةتا ةة  ال ظ ةةة  ذل  نكةةةتن ااةة  مم تةةةم األلةة ت  بدلجةةة  ت تلةة     خةةةفب( ل ةةم ال اةةة  مم تةةم األلةةة ت . ويةة
 ( دلج .36ل ب اق   

 :ضبط البطاقة إحصائًيا

 نم ن بتق ل اق  تالةظ  ن   نتة  ال  العي   وذل  لضبل الب اق  إةصائياا وةوا  تا ا  : 
 نم ال لقد تم خدر الب اق  ل بيق تم ه ا: :صــدق البطاقة – 1
 صدق المحتوى أو المضمون:  -أ  
اا دويقةاا تةظ ةاا ل حداةد تةا إذا كةان    ة  نتةة  الوة تك ال ةباد ويالةه  وقةد لب اق  فحصوي ة  فحص تح تم ا  

قام الباةث ب حداد خدر ال ح تم ل ب اق ؛ ةتث نم نبضتا ن   الوةادة ال حم ةتم  وذلة  إلبةدا  الةبام فتتةا 
ا او تا او ةةةذفتتةةم ةتةةث: ان  ةةا  كةة  تتةةالة فبعيةة  ل  تةةالة البئيوةة   لةةالت  الصةةيا     عبةةالات اةةبون إضةةاف 

ن ةةةدا  خةةةيا  تا. وقةةةد قةةةام الباةةةةث لةةةإجبا  ال  ةةةداالت ال ةةة  اشةةةال إلتتةةةا الوةةةادة ال حم  ةةةتن؛ ة ةةة  اخةةةبحت 
 الب اق  ف  ختلنتا الةتائي .
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 صدق المقارنة الطرفية: –ب 
 نم ةوا  خدر ال قالن  ال ب ي  لب اق  ال الة   والجدول ال ال  اتضح ذل :  

 (1جدول ) 
 الكتابة اإلقناعية قة مالحظة أساليب تنمية طرفية لبطاصدق المقارنة ال 

 المجموعة   المتوسط  االنحراف المعياري  قيمة  " ت "  مستوى الداللة 

0.05 50.3  

37.1  00.11  المجموعة العليا  

55.1  33.7  المجموعة الدنيا  

لجةةة    ن   ةةةع بد ؛ ولةةةذل  فالب اقةةة 0.05"ت" الجدوليةةة   فتةةة  دالةةة  نةةةةد توةةة تم <ا ضةةةح ان "ت" ال حوةةةتي  
 تةالب  تم الصدر.

 :صدق االتساق الداخلي –ج 
ويو خدم ل حداد ال جانس الدا    ل ب اق  ل  ة  ان ك  عبالة اتدف إل  ويةاس نفةس التظيفة  ال ة  نقيوةتا   

(  وقةةد نةةم ال حقةةق تةةم خةةدر البةةةا  الةةدا    ل ب اقةة  تةةم 293  1983  العبةةالات األ ةةبم فةة  الب اق  اة ةةد 
ا    لتا. وقد نم ةوا  ت ات  االلنباط بتم دلج   ك  ل ةد والدلجة  الك ية  ل ب اقة  النوار الد  الل ةوا  ا

. وقد اظتةبت الة ةائج ان ت ةاتالت االلنبةاط قةد نباوةةت تةا SPSS. وقد نم ذل  لال خدام ببناتج اإلةصائ  
 اق  ن  تز ويذل  فالب(؛ 0.01(  وج يع هذ  االلنباطات دال  إةصائياا نةد تو تم 0.663(   0.871بتم  

 بدلج  تةالب  تم االنوار الدا    والجدول ال ال  اتضح ذل .
 ( 2) جدول

 معامالت االرتباط بين درجات أبعاد البطاقة والدرجة للكلية 

 البطاقة ككل أبعاد البطاقة 

 0.663 األول 

 0.691 الثاني 

 0.871 الثالث

 0.785 الرابع

 (. 0.01الب اق  دال  إةصائياا ج ي تا نةد تو تم  ان عبالات ا ضح تم ن ائج االنوار الدا     
 :ثبــات البطاقة – 2
قام الباةث لحوا   بات الب اق  نم طبيق إنادة ن بتق الب اق  ن   نتة  البحث االل  العي  ل د تةبول  

 .تةالب   بات  (  وه  وي  0.811إلبتنتم تم ال  بتق األول  وقد ب غت ويم ت ات  ال بات ل ب اق   
 :بحثالبيق أدوات تط
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األلالي  ف      البحث  البحث ن   نتة   اداة  ن بتق  الدلال نم  االن تا  تم  2021/2022  ال ام  وي د  م. 
ا ل  الج تا إةصائياا  وتةاقش تا ونفوتبها.   ن بتق اداة البحث نم نصحيحتا  ولخد الدلجات ن تتدا

 وتفسيرها والتوصيات والمقترحات: نتائج الدراسة
 ل حتل نبض ن ائج البحث  ونفوتبها  ونتخيات البحث وتق بةانه  و ي ا ا   نبض ذل : تدف هذا اال

 :بحثالأواًل: نتائج 
 خح  الفبوض  ونح ت  الة ائج ونفوتبها كاآلن :  ا  بالنةاول الباةث ن ائج البحث تم  الل 

 اإلجابة عن السؤال األول:  -1
ولإلجالة   ؟األول ال انتي  ال  الص  ال ةالب  ل  اإلقةاعي    الك ال  ات تا تتال   كان الوؤال األول اةص ن  :  

ال ةالةب  ل ةال  الصة  األول ال ةانتي  ونةم نبضةتا   الك ال  اإلقةاعي  نم هذا الوؤال نم إنداد قائ   ل تالات 
 ن   الوادة ال حم تم  ونم التختل إل  قائ   وذل  تتضح نفصت ياا ف  إجبا ات البحث.

 :  لثانين السؤال ااإلجابة ع -2
ال غة  ال بيية  ال ةالةب   لةدم ت   ة   الك الة  اإلقةاعية  كان الوؤال األول اةص ن  : تا الالتن نة ية  تتةالات  

الك الةةة   ولإلجالةةة  نةةةم هةةةذا الوةةةؤال نةةةم إنةةةداد قائ ةةة  لللةةةالتن نة يةةة  تتةةةالات  ل ةةةال  الصةةة  األول ال ةةةانتي؟
لوةادة ال حم ةتم  ونةم التخةتل إلة  قائ ة  وذلة  بضةتا ن ة  الدم لةدم ت   ة  ال غة  ال بيية   ونةم ن  اإلقةاعي  

 تتضح نفصت ياا ف  إجبا ات البحث.
 اإلجابة عن السؤال الثالث واختبار صحة الفرض:   -3
  الك الةة  اإلقةاعيةة  كةةان الوةةؤال اةةةص ن ةة : تةةا توةة تم ن مةةم ت   ةة  ال غةة  ال بييةة  تةةم الةةالتن نة يةة  تتةةالات  

تتةالات تةم  ال بيية توة تم ن مةم ت   ة  ال غة   بض اةص ن ة :؟ وكان الفلدم طال  الص  األول ال انتي 
ولإلجال  نم هذا الوؤال وا  بال خح  الفبض  نم  لدم طال  الص  األول ال انتي تبنفع.  الك ال  اإلقةاعي  

ةوا  دالل  ال  تل ات واإلنحباف ال عيالم وال و تم؛ وقةد نةم ةوةا  ت تلةل ال قةداب كةاآلن : ان ة  دلجة  
   ويذل  نكتن ال و تيات كال ال : 0.67ندد البدائ = اق  دلج  /–

 (3جدول
 الكتابة اإلقناعية المتوسطات لمستوى التمكن من أساليب تنمية مهارات 

 بالنسبة االختبار ككل    بالنسبة لألبعاد بالنسبة للمهارة الواحدة                       

 30 -20.1مرتفع من  - 10 -6.7مرتفع من  -              2 -1.34مرتفع من  -                     

 19.95- 10.2متوسط من  - 6.65-  3.4متوسط من  -        1.33- 0.68متوسط من  -              
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 10.0 -منخفض من صفر - 3.35 -منخفض من صفر -       0.67 -منخفض من صفر -                

 
 (4جدول  

 الك ال  اإلقةاعي  لب اق  تالةظ  الالتن نة ي  تتالات ال عيالم  ال  تل ات واإلنحباف

اإلنحةةةةةةةةةةةةةةباف  ال  تلل  األل ت   ال تالة  
 ال عيالم 

 ال و تم  الةوب 

 تةخفض  0.51 0.55 اتجه ال ال  لك ال  ج    تف اةي  تةالب   ق ال  تقدت  إقةاعي 

 تةخفض  0.37 0.15  شجع ال ال  ن   نحداد  بض الكانن وهدفه 

 ت تلل  0.57 0.70   ل  بكتز ن   الفكبة البئيو  ادنت ال ال

 تةخفض  0.82 1.40 ال  تلل ال ام ل  تالة

 تةخفض  0.44 0.25 بدق  ووضتح  ونبض االدنا  ال ال  ل بح القضي  ادنت االدنا  نبضطبح القضي  اإلقةاعي  و 

 فضتةخ   0.51 0.55  واند ال ال  ل فوتب ونح ت  القضي  لإلقةاع

 تةخفض  0.51 0.50 تم ال ال  نحداد األفكال البئيو     ن 

 تةخفض  0.57 1.30 ل  تالة ال  تلل ال ام

 خيا   الحجج واألدل  والبباهتم

 

  تضيح األدل  والبباهتم وكفاا تاحداد وناتجه ال ال  ل 
 بددق  وش تل 

 تةخفض  0.50 0.51

 تةخفض  0.51 0.55 دنا ات   شجع ال ال  ل بض األلبا  ال   نبيل بتم اال 

 تةخفض  0.51 0.50 ودن تا لاألدل  ال ة قي   تب ال ال  ل بض األلانتد ا

 تةخفض  0.94 1.55 ل  تالة ال  تلل ال ام

نحداد  لا  و اتجه ال ال  ل بض االدنا ات ال ضادة  االن باف لالباي اآل ب ووجت  نظب 
 .الن باف بتجت  نظب ال بف اآل بوااآل بيم 

 ت تلل  0.57 0.70

 لا  اآل بيم   ا تب ال ال  ل بض األلبا  ال و ةدة إلتتا
 وتصدل تصداقت تا

 تةخفض  0.51 0.50

 شجع ال ال  ل  تخ  إل  ةمم ةتل خح  ةج  ال بف 
 اآل ب

 ت تلل  0.44 0.75

 تةخفض  0.89 1.95 ل  تالة ال  تلل ال ام
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  الك الةة  اإلقةاعيةة  ا ضةةح تةةم الجةةدول الوةةابق دلجةة  ن مةةم ت   ةة  ال غةة  ال بييةة  تةةم الةةالتن نة يةة  تتةةالات     
ال  تلةةةةل ال ةةةةام لب اقةةةة    ةةةةةخفض؛ ةتةةةةث إن  جةةةةا ت فةةةة  ال وةةةة تم الالالزتةةةة  طةةةةال  الصةةةة  األول ال ةةةةانتي 

: الب ةد األول اد الب اقة  كال ةال وجةا ت ال ة  ال ةةخفض  (  وهت  اةحصب ف  ال و تم 9.10ال الةظ  كان  
(  وهت اةحصب ف  ال وة تم ال ةةخفض   1.30(  وهت اةحصب ف  ال و تم ال ةخفض  الب د ال ان   1.40 

( وهةةت اةحصةةب فةة  ال وةة تم 1.95الب ةةد البالةةع   (  وهةةت اةحصةةب فةة  ال وةة تم ال ةةةخفض 1.55الب ةةد ال الةةث 
( وهةت اةحصةب 1.55 الب ةد الوةادس  و تم ال ةةخفض حصب ف  ال ( وهت اة1.95 الب د الخاتس   ال ةخفض 

  ون ت اإلجال  نم الوؤال األول تم ال    البحةث   ويذل  نم لفض الفبض البح ؛  ف  ال و تم ال ةخفض 
لةةدم طةةال    الك الةة  اإلقةاعيةة  ال غةة  تةةم الةةالتن نة يةة  تتةةالات  لةةذم اةةةص ن ةة : تةةا توةة تم ن مةةم ت   ةة وا

 الص  األول ال انتي؟
 فسير النتائج: ثانًيا: ت

الك الةة   ال غةة  ال بييةة  تةةم الةةالتن نة يةة   انخفةةاض توةة تم ن مةةم ت   ةة نةةم   الةةفبت ن ةةائج الفةةبض البح ةة  
ال  ال غة  ال بيية  ت   ة  لدم طال  طال  الص  األول ال انتي. وي مم إلجاع هذ  الة يج  إلة  ان  اإلقةاعي  

ا تةةا  وةة خدتتن الةةالتن   و عيةة  لةةدم ال ةةال  الةة  اإلقةا وةة خدتتن الةةالتن نبكةةز ن ةة  نة يةة  تتةةالات الك   البةةا
   االل  اع تتالة   فتةاك تا اةالن واةدة تع ك  تتالات ال غ   ن   الب م تم ان  ك  تتالة لتا طالع  اص 

ك   الك ال   ك ا ان    تتالة  وهةاك تا اةالن   ال حد    تتالة  وهةاك تا اةالن   القبا ةتتالات وهةاك تا اةالن  

الةةةةةدفاع نةةةةةم وجتةةةةة  الةظةةةةةب ونفةتةةةةةد اآللا  
  ضادةال
 
 
 

 تةخفض  0.37 0.15 تجه ال ال  ل فةتد االدنا  ال ضاد ودةضه. ا

 تةخفض  0.51 0.50 ادنت ال ال  ل دفاع نم وجت  الةظب.

 شجع ال ال  ال  يال الالتن ن بتب تقة  ؛ إقةاع ال بف 
 اآل ب ل قد م البا  لفض ودةض ةج  ال بف اآل ب

 ت تلل  0.57 0.70

 تةخفض  0.93 1.95 لةل  تا ال  تلل ال ام

 تةخفض  0.51 0.50 اتجه ال ال  لك ال  ن ائج ل قضي  اإلقةاعي  ق ال   ان   إقةاعي 

 تةخفض  0.51 0.55  واند ال ال  لك ال  ل ض ال تخيات 

 تةخفض  0.51 0.50  شجع ال ال  لك ال  ل ض ال ةبؤات.

 تةخفض  0.88 1.55 ل  تالة ال  تلل ال ام

 تةخفض  3.21 9.10  الب اق  كم
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: تةتةا اإلبداعية   والتظيفية   واإلقةاعية   وال فوةتبي   والبةد تو تيات انتاع و  له  ل غ تم فةتن ا  فم فالك ال  ت الا
 .تم ال خدام الالتن نةالن ك  نتع وتو تم 

 : ومقترحاتها بحثالثالًثا: توصيات 
 التوصيات:  -أ 

 : يات  اه تاف  ضت  تا الفبت نةه ن ائج البحث    مم نقد م تج تن  تم ال تخ   
 .  تع االن باف لالباي اآل بنشجيع ال ال  ن   وال  بتب نم وجت  نظبهم والدفاع نةتا -

 . وال خدام األدل  والبباهتم ال خدام ال    تم األلالتن ال دليوي  ال   نة   تتالات اإلقةاع -

 . تباة  ال   يم ال خ  ف ف   ال ال  لدم  اإلقةاعااله  ام ب ة ي  تتالات  -

   ال دليو  وال تالات ال و تدف ؛ ة   ن ةالن الالتن ال دليس تع تتالات ال غ .بتم األل ت البيل  -

 االه  ام لال ة ي  ال تةي  ل     تم ف  تجاالت ال دليس ال خ  ف ؛ ل تاقب  ال  تل والجداد ف  ال تدان. -

 ال ةالب  لك  تتالة تم تتالات ال غ .ال دليوي ال بكتز ن   األلالتن  -

    يم ال غ  ال بيي . ل ال  اللات واأللالتن ال ةالب نبكز ن     ات ندليبي نقد دول  -

 . ال خ  ف  نة ي  تتالات ال غ  ؛ ل ةالن  ال دليوي ن تيب ال    تم تم الالتبتم  -

 بحوث مقترحة:   -ب
 ف  ضت  تا الفبت نةه ن ائج البحث ونتخيانه    مم اق باح نقاط البحث ال الي :    
 ال  بتب اإلبدان .  الالتن نة ي  تتالات تم  لال بة   ال  تل   بيي ال غ  ال  ن مم ت    تو تم   -

 . ال فكتب اإلبدان تم الالتن نة ي  تتالات  لال بة   االب دائي  ال غ  ال بيي  ت     ن مم  تو تم  -

 . األدب  الةقد تتالات  ف   لال بة   ال انتي  ال غ  ال بيي  تو تم ال ال  ت     -

 المراجع
(. نالق  نة ي  تتالات الك ال  الحجاجي  لالفتم القبائ  االلة دالل  لةدم ل ةض 2001تم    اة د زيةابتةجاإ

 . ال دد ال اتم. ك ي  ال بيي . جات   نتم ش س. اتلتت.تج   القبا ة وال  بف نالتتذ ال بة   ال انتي . 

ل ةةةاهج وطةةبر  اخةةبة فةة  الحةةت  ودلالةةات فةة  ال غةة  ال بييةة  قضةةا ا ت(: 2002لةة تب نبةةد التهةةا    اة ةةد 
 ال ةصتلة: ال م ب  ال صبي ..  الجز  ال ان .ال دليس ف  ال بة  تم ال انتي  والجاتعي 

 القياس الةفو  وال بيتم  القاهبة: دال الةتض  ال بيي . .(1983اة د  تح د  
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 ج قةةائم ن ةة ( فان يةة  ببنةةات2018اة ةةد  هبةة  لةة تد وطةةه  فةةتزي نبةةدالقادل ونبةةدال  يف  نبةةدالقادل ن ةة   
الةظبيةة  الوةةياوي  وتوةة تيات الوةة   ال ق يةة  فةة  نة يةة  تتةةالات الك الةة  اإلقةاعيةة  لةةدم ال ةةال  ال    ةةتم 

 .181-156(. تاات. 41. جات   قةاة الوتيس. ع تج   ك ي  ال بيي  لاإلل ان ي شعب  ال غ  ال بيي . 
 بفةةة  ل ة يةةة  تتةةةالات الك الةةة  ا ولا  ال (. ببنةةةاتج قةةةائم ن ةةة  إلةةة بانيجيات تةةة2015 ل ن ةةةيم  نبةةةدهللا تح ةةةد  

(. تالس. 114(. ع 29. جات   الكتيت. تج ال ج   ال بيتي اإلقةاعي  لدم طال  ال بة   ال انتي . 
563-599. 

(. فان ي  ن تذإ ندليوة  تق ةبح قةائم ن ة  االنجاهةات الحدا ة  ل   ةيم الك الة  فة  2019ببيمتت  اقبم تح د  
تج ةة  جات ةة  ام ض ق ةةق الك الة  لةةدم طةةال  ال بة ة  ال  تلةة  . قةاعية  و فةةنة ية  تتةةالات الك الةة  إل

 .35-1(. لب  بب. 1(. ع 11. جات   ام القبم. تج القبى    تم ال بيتي  والةفوي 
(. فان يةة  ببنةةاتج قةةائم ن ةة  القةةبا ة ال م فةة  ل ة يةة  تتةةالات الك الةة  اإلقةاعيةة  2021بةةالل  اتةةان  نبةةدال ة م  
(. تةالس. 83. جات ة  لةتهاإ. إ ال ج   ل بيتية تذ ال بة   اإلنداد  .    لدم نالتو فض ق ق الك ال

1336-1416. 
(. دلالة  ال القة  بةتم 2019نتفتق  هةد لتد ون ا  إبباهيم تح د ونتيس  تح د اة د وشةحان   ةوةم لةتد 

داتم. ب الةاقةد لةتدلكات نتة  تم طالبات ال بة ة  ال انتية  ل تةالات الك الة  اإلقةاعية  وتتةالات ال فكتة
 .194-165(. 1(. إ 13. جات   الفتتم. ع تج   جات   الفتتم ل   تم ال بيتي  والةفوي 

(. وةةةةدة بالغيةةة  تق بةةةة  فةةة  ضةةةت  ال ةةةد   األلةةة تيت  ة ي  تتةةةالات ال ةةةذور 2017ةةةةبةش  خةةةفتت نتفتةةةق 
يس. وطةبر ال ةدل دلالةات فة  ال ةةاهج البال   والك ال  اإلقةاعية  لةدم طةال  الصة  األول ال ةانتي. 

 .65-16(. تاات. 222. ع الج عي  ال صبي  ل  ةاهج طبر ال دليس
(. ا ب إل بانيجي  نتضةيح القةيم فة  نة ية  تتةالات الك الة  اإلقةاعية  نةةد طالبةات 2021ةوم   صتن ن   

 .273-247(. 8(. ع 29. تج تج   جات   لاب  ل   تم اإلنواني الص  البالع األدب . 
(. فان ية  ال ةد   الفةان   فة  نةدليس الةصةتص 2019البة م  هدم تص ف    ل زيز ونبد   ت   تة  نبدا

. ج عي  ال قافة  ال قاف  وال ة ي األدبي  ل ة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم نالتتذ ال بة   اإلنداد  . 
 .322-285(. ا و س. 143(. ع 20تم اج  ال ة ي . س 
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لفان   ف  ندليس الةصةتص األدبية  ل ة ية  تتةالات الك الة    ال د   ا(. فان ي2018  ت   تة  نبدال زيز  
. ت تد البحةت  والدلالةات ال بيية اإلقةاعي  وال حصت  لدم نالتتذ ال بة   اإلنداد  . للال  دك تلا . 

 جات   الدول ال بيي .   
الات ا  بةةةال تتةةة (. بةةةةا 2017  ةةةيس  لانةةةدة  الةةةد ولةةة  ان  خةةةفا  نبةةةدال زيز وقةةةةاوي  شةةةاقب نبةةةدال ظيم 

تج ةة  لحةةت  نبييةة  فةة  تجةةال ال بييةة  الك الةة  اإلقةاعيةة  فةة  ال غةة  ال بييةة  ل التتةةذ ال بة ةة  االب دائيةة . 
 .332-311(. اتلتت. 7ع  الةتعي .

ا ةةةب الةةة خدام ال ةةةد   ال فاوضةةة  والةةة ت  الحافظةةة  ن ةةة  نة يةةة  تتةةةالات  .(2005 ةةةةا  نبةةةد ال ةةةة م    لجةةةن 
دلالةةات فةة  ال ةةةاهج وطةةبر  .لةةدم طةةال  الصةة  األول ال ةةانتي  نحةةت ال ةةادةال  بتةةب اإلبةةدان  واالنجةةا  

 اةااب.  .(100ال دد   .الج عي  ال صبي  ل  ةاهج وطبر ال دليس .ال دليس

(. ببنةةةاتج قةةةائم ن ةةة  الةةة   م 2015زهةةةبان  نةةةتلا تح ةةةد وفت ةةة   إةوةةةان نبةةةدالبةيم ونبةةةدال ظيم  ليةةةم اة ةةةد 
تج ة  البحةث ال   ة  فة  دم طةال  ال بة ة  ال انتية . إلقةاعية  لةاالل قصائ  ل ة ي  تتةالات الك الة  ا

 .304-265(. 1(. إ 16جات   نتم ش س. ع  ال بيي .
(: تدم قدلة نالتتةذ ال بة ة  االب دائية  ن ة  إظتةال الةتن  لةالج تتل فة  ك الةانتم 2005لالم  تح د تح د  

ا ة والك الة  فة  ال بة ة  االب دائية  .ن  ةم القةب ال ؤن ب ال     الخاتس لج عي  القةبا ة وال  بفة  اإلقةاعي .  
 اتلتت.  14-13. لالدول ال بيي  بتم التاقع وال لتتل

(. الةةة خدام الةةة   م القةةةائم ن ةةة  االل قصةةةا  فةةة  نة يةةة  الك الةةة  اإلقةاعيةةة  2017لةةة تدي  نةةةال  الةةةدام ةوةةةم 
بي  ل قةةةبا ة ج عيةةة  ال صةةة. التج ةةة  القةةةبا ة وال  بفةةة والةةةتن  ل تالانتةةةا لةةةدم طةةةال  ال بة ةةة  ال انتيةةة . 

 .65-25(. اةااب. 183وال  بف . ع 
الةة خدام ة قةةات البحةةث والةقةةاش ل ة يةة  تتةةالات الک الةة  اإلقةاعيةة  لةةدم طةةال  (. 2021لةةالت   فةةااز تح ةةد 

  2021  اتلتةةةت 3  ال ةةةدد 115ال ج ةةةد . جات ةةة  ال ةصةةتلة. تج ةة  ك يةةة  ال بييةةة . الصةة  ال ةةةان  ال ةةةانتي 
 .1556-1610 الصفح 

(. ببنةةاتج قةةائم ن ةة  الةة   م ال ةةةظم ذانيةةاا ل ة يةة  تتةةالات الك الةة  اإلقةاعيةة  لةةدم 2012الوةة ان  تةةبوان اة ةةد  
 .64-22(. 133. ال دد تج   القبا ة وال  بف طال  ال بة   ال انتي . 

https://maed.journals.ekb.eg/issue_29207_32092_.html
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(. فان يةةة  ببنةةةاتج ن   ةةة  قةةةائم ن ةةة  نظبيةةة  ت الجةةة  2019د اة ةةةد تح ةةةت  لةةةيفتم  ةوةةةم نتةةةات  وتح ةةةتد 
ال   تتةةات فةة  الةةذاقبة ال ات ةة  ل ة يةة  الك الةة  اإلقةاعيةة  و فةةض انةةباض وخةة   الةةذات لةةدم ال التتةةذ 

 . 58-1(. اق تيب. 89(. ع 16. جات   بة  لتيف. تج تج   ك ي  ال بيي الصم لال بة   االب دائي .  
. القةاهبة. دال  ال  اإلقةاعي  الحجاجية : فكةب جداةد تةم الةظبية  إلة  ال  بتةقالك(:  2012شحان   ةوم لتد  
 ال الم ال بي .

(. إلةةة بانيجي  نتليفيةةة  قائ ةةة  ن ةةة  الةةةدتج بةةةتم تةةةد   ن  يةةةات الك الةةة  وتال ةةةد 2015شةةةبيف  الةةة ا  إبةةةباهيم 
لم يةةة  اآلدا     واإلنةةةالمال  بفةةة  ل ة يةةة  تتةةةالات الك الةةة  اإلقةاعيةةة  الحجاجيةةة  ل البةةةات قوةةةم الصةةةحاف

. الج عيةة  ال صةةبي  ل قةةبا ة وال  بفةة . تج ةة  القةبا ة وال  بفةة جات ة  جةةازان لال   كةة  ال بييةة  الوةة تد  . 
 .115-67(. د و بب. 170ع 

(. فان ية  ببنةةاتج تق ةةبح قةةائم ن ة  ال ةةد   ال فاوضةة  فة  نة يةة  ل ةةض تتةةالات 2019الظفتةبي  تح ةةد دهةةيم 
تج ةة  جات ةة  الشةةالق  ل   ةةتم اإلنوةةاني  يةة  ال بييةة  لجات ةة  الكتيةةت. طالبةةات ك  الك الةة  اإلقةاعيةة  لةةدم

 .2A .)452-494(. ع 17تج  .واالج  اعي 
(. فان ي  ببناتج تق بح ف  نة ي  تتالات الك ال  اإلقةاعي  لدم طالبات الص  2014الظةحان   تح د نبتد 

 .254-224(. 35. ع حا  ال بيتي لدوي  لأللال ج   االحادي نشب بدول  اإلتالات ال بيي  ال  حدة.
(. ن  ةيم الك الة  اإلقةاعية  فة  2015نبدالجتاد  وال  ابت لبيع  وشحان   ةوةم لةتد  والوة ان  تةبوان اة ةد 

 .79-65(. اةااب. 159. جات   نتم ش س. ع تج   القبا ة وال  بف ال بة   ال انتي . 
الة   م ال وة ةد إلة  الةدتاغ ل ة ية  تتةالات الك الة  قةائم ن ة     ببنةاتج تق ةبح  (.2014نبدالقادل  تح تد هةالل 

. تج ةةة  القةةةبا ة وال  بفةةة  اإلقةاعيةةة  والحةةةس ال غةةةتم لةةةدم طةةةال  شةةةعب  ال غةةة  ال بييةةة  لم يةةة  ال بييةةة .
  .83-23(. الجز  األول. د و بب. ص ص 158الج عي  ال صبي  ل قبا ة وال  بف . ال دد 

قةائم ن ة  الة   م ال وة ةد إلة  الةدتاغ ل ة ية  تتةالات الك الة    نةاتج تق ةبحبب .  (2014   تح تد هةاللنبدالقادل
. الج عية  تج ة  القةبا ة وال  بفة اإلقةاعي  والحس ال غةتم لةدم طةال  شةعب  ال غة  ال بيية  لم ية  ال بيية . 

 .83-23(. الجز  األول. د و بب. ص ص 158ال صبي  ل قبا ة وال  بف . ال دد 
ج تق بح قائم ن   تد   ال ح ت  األ الق  ل ة ي  ل ةض تتةالات الك الة  (. ببنات2019نبدهللا  لاتي  تح د 

. تج ةةة  ك يةةة  ال بييةةة اإلقةاعيةةة  وانخةةةاذ القةةةبال األ القةةة  لةةةدم ال ةةةال  ال    ةةةتم شةةةعب  ال غةةة  ال بييةةة . 
 .291-218(. اق تيب. 84(. ع 16جات   بة  لتيف. تج 
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اجيةةة  ل ة يةةة  تتةةةالات الك الةةة  اإلقةاعيةةة  والةةةتن  ةظبيةةة  الحج(. ببنةةةاتج قةةةائم ن ةةة  ال2020نبةةةد   وال  تح ةةةد 
. جات ة  تج ة  جات ة  الفتةتم ل   ةتم ال بيتية  والةفوةي  لالقضا ا الف وةفي  لةدم طةال  ال بة ة  ال انتية .

 .655-601(. لب  بب. 7(. إ 14الفتتم. ع 
قوةم ال غة  ال بييةة     نةةةد ط بة توة تم الك الة  اإلقةاعية(. 2019ال ةزاوي  نضةال تةزاةم وهةباط  إبةةباهيم نتيةد 

 . 552-537(. 4(. ع 26. تج تج   جات   نكبيت ل   تم اإلنواني . ف  جات   األنبال
. الجةةةز  األول. القةةةاهبة. تم بةةة  طةةةبر نةةةدليس ال غةةة  ال بييةةة  وال بييةةة  الداةيةةة (: 1990ن ةةةا  إبةةةباهيم تح ةةةد  
 الةتض  ال صبي . 

ل  الحجاجي  لدم ال الب  ت     الف وف  واالج  اع فة  الات الك ا(. نقتيم تت2009ن يش  نت   ليف الدام  
 (. تاات.146. ال دد دلالات ف  ال ةاهج وطبر ال دليسضت  ن تذإ نتل م. 

فان يةةة  الةة بانيجي  تق بةةةة  فةةة  نة يةةة  تتةةالات الك الةةة  اإلقةاعيةةة  لةةةدم نالتتةةةذ  (.2010تح ةةد  داليةةةا اتلةةة   
 يي . جات   نتم ش س.ك ي  ال ب  ال بة   اإلنداد  . للال  تاجو تب.

(. ا ةةب نتظيةةف إلةة بانيجي  الخةةبئل ال فاهي يةة  فةة  نحوةةتم 2020ت  ةةق  نبتةةب اة ةةد وتقاب ةة   نصةةب   يفةة  
تج ةة  الجات ةة  اإللةةالتي  ل دلالةةات ال بيتيةة  تتةةالات الك الةة  اإلقةاعيةة  لةةدم طالبةةات الصةة  ال اشةةب. 

 .561-546(. 4(. ع 28 زة. تج  والةفوي .
( ا ةب ال قتةيم الةداةاتيم  ال فةان   فة  نحوةتم الك الة  اإلقةاعية  لةدم ال     ةتم 2020   يصة  فةبإ   ال  تبي 

-551(. اةةااب. 1(. ع 28. ك ي  الدلالات ال  يا ل  بيي . جات   القاهبة. تج ال  تم ال بيتي الكبال.  
576. 

القة  ال فظية  والك الة  تتةالات ال (. ببناتج تق ةبح قةائم ن ة  ال فكتةب ال ةلت   ل ة ية  2018تمةس  ت  تح د 
 اإلقةاعي  لدم دالل  ال غ  ال بيي  الةاطقتم لغتبها. للال  دك تلا . ك ي  ال بيي . جات   ال ةصتلة.
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write in our nation's school: Education testing services. 
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