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تدريس يف  نظر أعضاء هيئة النمية الوعي هبا من وجهة سبل تلطالبات اجلامعات و "مهارات الكتابة العلمية الالزمة 
 مام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود" جامعة اإل

 امللخص

  تتتازحتديد بتتت داستتتفت الداا ةاستتتفداا اتتت دلتتتيداملستتتتدااكتابتتتفدلتتتتاةازداا فالتتتفداا    تتتفداا   تتتفدا اا تتتازدا ا

 ئفدااف ةبتديفدجا  فدليدهباد يديجتفدنتادألضاءده  فدااودتكد ليس تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازحتد

(دلضود يدجا  فداإل امد235(دلضود كتاد)599يمش لداا  كفد)د.مدحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس وداإل ا

نفدستف الضود يدجا  فدال كدس ود.ديملغااضداا ةاستفدألت زداستف انوحتديتف تلداا(د364حم  دليدس ودداإلس   فحتدي)

ىدقائ فد تاةازداا فالتفداا    تفداوايةهتادااةت  فحتدوادل تازدااكفائجدأندأااادداا  كفداتفقل اافدص قديث ازد ق واني.ديأظ

ااتتو ندااكةتتمهدا م تتفد تتتاةازدتكتتت  ديستت لدتك  تتفدااتتوليدهبتتادل ةجتتفدهتتامدجتت احمحتديجتتاءزدأل تتىدحمتتايةدالتتتاةازد تتيد  تت د

يتد تتفدااتتدلف تتاددقائ تتفد تتتاةازداا فالتتفداا   زدي تت ادااتتك حتد تتلداافوصتت فدلضتتايةادا تتتاةاااتتك حتدي تتتاةازدااففتتاللحتديأق تتتاد

دتوص لدإا تاداا ةاسفد يدق لدأصوابدااقااةدلو اةادااف    ديا ا  از.

 .حتدطاا ازدا ا  از تاةازداا فالفحتاا فالفداا    فالكلمات املفتاحية: 
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“Scientific Writing Skills Necessary for Female Students of Universities and Ways of 

Developing Awareness of It from the Point of View of Teaching Staff in Imam 

Muhammad ibn Saud Islamic University and King Saud University” 

 

Abstract 

This study aimed at uncovering the theoretical underpinnings of the scientific 

writing skills necessary for female students of Universities, identifying the scientific 

writing skills necessary for female Students of universities as well as the ways of 

developing awareness of it from the point of view of the teaching staff in Imam 

Muhammad ibn Saud Islamic University and King Saud University. The study sample 

included (599) staff members; (235) from Imam Muhammad bin Saud Islamic 

University and (364) from King Saud University. The researcher, for study purposes, 

has prepared a questionnaire, which characterized with acceptable reliability and 

validity. The results showed that the study sample agreed to a list of the scientific 

writing skills with its seven axes and the ways of developing awareness of it at a “very 

important level”. In terms of the relative weight of importance, the two axes of text 

organization skills and continuation skills came as the highest while text unity skills 

came as the lowest, with the recommendation to adopt the list of scientific writing skills 

reached by the study by decision-makers at Ministry of Education and universities.  

Keywords: Writing Skills, Scientific Writing, Female Students of Universities.   
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 املقدمة:

 تيداملصتلدتاحتدياا فالفدك  تفد ف ت دادال تاتد فةت فداات اازدياتث  فإنداا فالفدلكصادحيااظدل ىدس  فداا غفديد
كفتتاب.داا غتتولدا فتتتفدهتتولدأنداا فالتتفد صتت ةدااف تتلدكفتت ادا تت دطتتفديكفتت داا فتتابدط تتوداتتتودكاتتت حتدي  تتتادكف تتفديد

اإلناتاءد ءديد يداا فالفدق دت  قدأبضادل ىداإل تد  ت داا فالف.دياودب ف دااكاسلدب .ديهياكف داا فابداكفةولدانفةخو
د(1981اخل   حت) يداببداجملا ديااتةاعديفدال  .

ياا غفديس  فدااتصتا دلتنيدأاتاادداجملف تلادب تويندلوستاطفتادلتيدأا تاةه ديوةائتت حتدي اجتان حتدا  فقتوندا ات كواديفد
اا فظدالك تتوق.ديا تتيدا تتادكتتدفداتصتتا دلتتنيدااكتتاسدتيه تت اداتتلنداا فالتتفديستت  شتتقانلداا فتتظدياا فالتتفادلكتاءدتتتف  ت .ديا غتتفد

قوالت داإل ت ءدالاستو فديااو تواديفداخلتف.ددإبت تاعبك غتيدا تتادااةت  فد- ت تفدااتصتا - هدالت تفدا    تفتؤدلداا فالفدهتد
يدأنداتتودابا غتتفحتديهتودأكتتود تتدداكتتواادأيدغاهتتاداد اجتفيقت دبتتتيدل ضتت دأندالو تتوعداا   تتيداات لدبفوتت أدلتتيداات ةادأيدا

اااستتتائلدديإنفتتتا صتتتلدتدأيدأستتت وو.ديا تتتكت دبفكاستتتوندأنداا فالتتتفداغتتتفديأندااغابتتتفد تتتيداا غتتتفداافوايدل تتتاباتتت ودط تتت داغتتتولدأ
اافاداإلاتاداد تيدألدةستد-إجد ت داا  اهتف-.دا   دااساافدأندتصلدييسائ تادغادست   ف دإنداااتاادامليجدجت االخف فف

ا  ووأداا    ف.داتيدإ اد  فولفدابا غفد-إاداندةا–واادق  تا.ديه اد ادادبف ا كفدلنيد اس تادي ةفأندت وندهكاكداغفدد
اإلجن  زبفحتدأيد   فدلكتاحتديإ اد ف ثاادهبتا.دياافت ثادهكتادهتوداافت ثادغتاداإلذتاوداات لدبتؤدلدإجدحماكتاادااك تو  داإلجن  تزلد

يهتتيدا ةتتلددلتتتواددأطتتتا .ابدينت تتاادلتتيدألداغتتفديداطف اتتتادةي تتاديأستتت ودهدخلصتتائ داا ال تتتفدأيديلتتدا   تتاةاحتدديندانف تتا
يفداحلق قتتفددلتتوادافقابتت دالفتتاه  داا    تتفدا  ف   تتنيديإنددا نغتت قدااف تتاحتدأيداانفصتتا دلتتيدااثقااتتازداا اتتابفادلتتلدهتتو

ك د   تتاادل تتىدأندا تتك داملصتت يدإندكتتاندااتتددأنفجتتتادوطتتايناد تتودادت تتوندااكصتتوادال  تتفدل تتاةادلتتيدحماكتتاادكا  تتف
د(2013 ال فدةي اديأس واب.)اا ااحتب وندأقابدا أبندداا   يداملص لادأيجدااك 

يت  داا فالفد يداملنا فداا غوبتفدااضتايةبفديفد  تااداإلنةتانادي اتكداكقتلداملا تاةدياخلتوازديااف  تادلتيدالاتالاد
حتد(2004تفحت.)شوادتةفخ مدا تاداا غفكدتقلداااساافداايتاقااءاداسفق ا حتديلنيده هديت ادااا فالفدإةسا ديااآلطابي  ا دد

يادتقت دأم تتفداا فالتفدإجد تت دتوصتت لداااستاافداوةتت حتدلتتلدهتيدأستتاسدااف  ت  ديااتتف   حتدياافف تتادالك قتيحتدياا جتتزدلكتتتاد
.د(2002  حتددياجف ال احم.)اتتابزادااةتتدا تتا حمدبتتؤدلدإجدإطفتتاقدالف   تتنيادبتتادب تتت دل  تتوداقتت اندااثقتتفدأبنفةتتت حتدي طتتاه د

ديستت  فداا غتتفحتديل تتقدال ااتتفدينقتتاءدااتت يقحتديل تتىدهتت اداتتلندت تتحد ةتتيداافف تتاد فالتتفأندجتتودادااد(2003)ديبتتا دةجتت 
تفصلدلفكت  داملا اةحتديلاضدال  و ازحتدياسفخ امداا غفحتدداءازداغوبفدكثااددفاودالفقيددا لدل ىدااف  يد يدأاملداءداا 

دة قدااا لحتديااكووداإل  ء.ديتك

اف  تت  داا ااتتفدل تتىداا فتتاءاديفد فدا فواصتتلدياافقتتواادااا فالتتفد تتيد اجتتازدايديستت يت تت داا فالتتفديفدالةتتفو دا تتا  
أداءدالتامدالف   فحتد   دد دد   دجناادالف   ديفداافوصت لدك تادتثتلد ؤشتااحمدل تىدجنتااداا    تازداا ق  تفدااتيتدتف   تتاد

دالةتتفو دا تتا  يدتاكتتزدل تتىفديفدإجدأندكفالتتفداا اا تتدد(Hay,1996)ديباتتادحت(Crème & Lea,1997).التتتامدت تتك
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لتتتتاضد تتتتاداتتتت بتاد تتتتيد  ااتتتتفدي تتتتادبتتتتات فدهبتتتتاد تتتتيد تتتتتاةازحتديتقتتتت اد اتتتتكديفدإطتتتتاةد ك قتتتتيد تتتت ل احمداباواهتتتتنيديااتتتت ائلحتد
ال اا تفادي اتكددل ابقفدتتتاد   دياست احمد تيداخل ف تفيااسفكفاجازحتديامل ث فحتديااقف اسازحتدياافوث قد يد ااجلدل   فحتديد

يدا  دت كتادياسف  اهبادا   ااف.ديه ادااك فد يداا فالفحتدياا لدحي لداا تاللداملكتاد يديااا تيد فواليدإلقكاعدال   دأ
لكاوةادك ادب  قدنفتدب افدابا فالفداا    فد   دبةودديفدكفاابزداا ا ثنيديفداا ية زحتدياجمل زداا    فحتدياملحباأدا

ياايتدتفضت يدأشت ا داافقتاةباحتدياا وتوأدأيدالقتاازدلتيد و توعد  يحتدفاابزداا اا ازدل ىدالةفو دا االة ىدل ىدك
حتدأيدنقتت دا فتتابدأيددةاستتفد تتاحتدك تتادت تت دإجتتاابزداملستتئ فدالقاا تتفداا وب تتفديااقصتتاادشتت  حمد تتيدأشتت ا د تتاديفداافخصتت 
ا ك تتتزدل تتتىدمثداديل تتتىد تتتتاةازداا فالتتتفداا ا تتتفحتدي تتتددياا فالتتتفداا    تتتفدتف  تتت دااةتتت  اادحت(Leki,1998).اا فالتتتفداا    تتتف

يدااكتولنيد تيدالتتاةازدل تىدأم تاد فضتاد نحتدلتلدأندااكتتااد تاةاناداخلاصفحتديادبةف  لدإنةاند  ققدأندبقاةندلنيده ب
داافا صفدهل ادتؤك د ادل كت اد يدتاالفديت ا ل.د

يفداا  بتت د تتيدك  تتازددانوبتتفثاا تت بدطاذتتيدالا  تتفداادينتتفداملطتتاادأساستتاحمداق تتو اا    تتفديفداآلديأصتت ولداا فالتتف
دتت ددكتتلدك  تتفد   تتاةاحمدلةتتفو داملداءداا فتتاودال  تتوبديااتت لدبفوجتت دل تتىداا اا تتفدا ا  تتازدامل اب  تتفديامليةل تتفحتد  تت د

ددق قد ةفو دحم ددا ود ثللد

 . (Rubrics for writing Assessment 2005) فدكاا فوةن ا   اةدتقواداا فالفداخلاادجبا   -

 .(New Jersey Core Curriculum Content Standards)د  فدن وجاسىءدجبا   اةداملدا -

دك ادتق مداا  ب د يدا ا  ازددا  حمدافو  حد   اةداالف ادداملكاد يدا  اا ازد ثلد ادتق  ول

 "Student Academic Writing: A Guide for Tutors, 2000'ل كوانلدد(Portsmouth)جا  فد -

-Our Approach Learning to Write, Writing-to"نلدكتتتتوال د(Wisconsin)دجا  تتتتف -

Learn,2004" 

د"Some General Advice on Academic Essay-Writing,2004"ل كوانلدد(Toronto)دجا  ف -

 ادا  فالتتفدلوبتتفداحل بثتتفدااتتيتدأثتتازدلاتت لديا تتحديفدت تتوبادة بتتفدج بتتديت تت دااكتابتتفداا كائ تتفد تتيدأهتت داا اهتتازداا د
لفدل غفدست فدي فتو فدي ق وافداجف ال ادل   فد هك فحتديبا داا اهداا كائيدانودكيدبف   داا  بدياا اا ازداا فاصفتاددلود

اةستازداغوبتفدبو  تف.ديقت دتفخت دهت هدياغو حمدالم دذ دأندبكغ ةواديفدل ئفدكفال فدياغوبفدغك فحتدحب  دبف ا وندخلتوازديب
أندد(Ruddell & Ruddell,1994)يبو حددحت(Graves,1983).     فد فكولفاحمدتياا غوبفدأش اال اةسازداا فال فد

 يدأه دأساس ازداا فالفداا    فدأندب ةكداا اا /داا اا فدأندهكاكده ااحمدا  فالفد يد   دإمادنوعد يدل   فداافواصلد
ت ةبةتتت ديتتت ةب ت دل تتىد د تتيد.دك تتادأنتتودالتتدا تتاةاحمدحمتت داحتدألدأنتتودالتت د تتيديجتتودد  تت دا تتك دال فتتوبد تتلدا تتاادأيدأ

اا فال تتفدالق واتتفدلكتت دأهتتلداا غتتفحتدي اتتكداتتادبفكاستت د تتلدالا  تتفداا  ابتتفدياا ةاستت فدهلتتؤاءداا فالتتفدياقتتاحمدا   تتابادياااتتاياد
ادلكتت دات تاندادتت دازدااتيتدتضت فد ةتاةدل   تفداا فالتفديت    تتداا ت ب/داا اا تازدإندهت بيداااتاطنيدا  فالتفداا    تفدب

عديفداا فالتفاداتتادب تز د ةتتفو زدا تازحتدألدأم تتادبتواااندهلتت دإطتاةاحمدلا تتاحمدحيف  توندإا تودأبنفةتتت دلكت داااتتايداا اداا ت ب/



 هند حممد األمحد د.     "مهارات الكتابة العلمية الالزمة لطالبات اجلامعات وسبل تنمية الوعي هبا

 6    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

اءد فتتومداا اتت دالةتفقل.ددل  اد يد تاةازداافقواداا ايتديااوليدأبم فدق تمهداا فالتفد)الضت ونديااات ل(حتدست  احمد تودلكتد
اس ات ج ازد فكولفديفداا فالفدتةال ه دل ىداافخ  فديااف يبيديالااق فدبدليددلف ةب داا  ددك ادأندال   داا كائيدب  

دياافو  لدياافكت  ديفدكفاابن حتديه هداإلس ات ج ازدحيفاجتاداا  بديفدل   فدلكاءد   د  الفدلادب ف ون.

حتداتتتيد  تتلديفد تاةانتتاك  تتفدستتفدافجدباةدستت قدأنداا فالتتفداا    تتفدادتتتف دلفتتوداخلتتاطاحتديا كتتتاددفتتا دإديبفضتحدبتتا
دط انادااكوا يدالخف ففد يدل ومداا غف.

 مشكلة الدراسة:

لفدددااداا ثاد يدا ا  ازدل ىدااهف امدلف وباد تاةازداا   فديفدإل ادديكفالفداا و داا   يحتديت فوداا فا
د ت فديفدااف ةبتديااف    حتديت زبزداافف ادااكاق د اددأم فدت وباد تاةازداا اا ديفداا فالفد لدتزاب دديتزددحتاا    فدأداا

داا دااهف امدابا فالف داوظ ففدددد(.Cannady & Gallo, 2016)كا ف دأم فو داو داا    ف دأندت وباد تاةازداا فالف ك ا
د دت    تا دد ج دأم ف دمث دي ي دإل االةفق لحت دأم ف دإج دابإل ااف داا   ازديا ا  ازحت دت ةبتدالقاةازديف  فدداا  دءد ل

ددد(.دCoyle,2010)دااواج ازداايتدتةال ه دل ىدت وباديدةنيد ةفو داا فالفدا بت .

 AL-Hammadi.)ينتااحمدملم فداا فالفداا    فديفدالا  فدا ا   فدافوق قداا فاءاداا    فديااكجااداملكاد يد

and Sidek,2015)ااثانوبفحتديق لداافواقوداب ا  ازادملنوددا  فدحتدالنودذ دل أدصقلدت كدالتاةازدا  داا اا فديفدالد
حباأدياافقابا.ديت فودااقااءادأداادأساس فديفدصقلد تاةازداا فالفداا    فحتد   دأمادتةت ديفدصقلدد  اا دل فالفدامل

اإلجالفدددلد ثلندتكوبلداملنا فداا فال فدا  اا فدبةت ديفدت وباد تاةاناداا فال فاملا اةديت وبادالفادازداا غوبف.دك ادأ
ك اكدتةت دالكاهجداا ةاس فديفدت وباد ةفو دد(.ددAlharbi,2015).دل ىداملسئ فحتديكفالفدالقاازحتديت يبيدال  تاز

ا  ازحتداايتدهلاد ثادل ىدتاس خد فتومددابإل اافدإجدااة اقدااجف اليدا جدد(حتدKing,2012)داا اا فديفداا فالفداا    فد
د(دDuncheon& Tierney,2014)الؤسةف.ددط  فدا  دداا    فددت وباداا فالفد

إجدأم فدإل اددلاان جد فخص ديفداا   ازد ازددد(دKlausman,2013)دحتدأشاةداا    فدينتااحمدملم فداا فالفد
 ةفو دلا د يداا فاءاديفداا فالف.دياا فاءاديفداا فالفدددادإلل ادد فخصصنيدل ىاا    فددااةكفنيدبفخص ديفداا فالف

دل تفض يدااق  داا ايتدأثكاءداا فالفدتاملا اةحتديااسف ادد ادليىدااف ةا يتوااادت كداا فاءاددد(.Han,2013).لدابافوج و
دل ىدإجاداددبةت ديفدإل ادداب ثنيد فخصصنيديفدكفالفداا و داا   يحتدطاصفدأندكفالفداملحباأدت ف  دابا ةجفدامليج

 Danowitz)اا و داا   يدالف  ز.ديق دأي حددلدل ىدديتدتاج فداااا غفدلصوةادس   فحتدابإل اافدإجدتوااداا  ئفداملكاد 

et al,2016)داا    فدياا و داا   يدبةال هدل ىداسف  ا داا ةاسازددد دا فالف أندإل ادداا اا فديفدالا  فدا ا   ف
دكاليدإلجااءداا ووأدااصكال ف.داا   احتدياا  لديفداجملا دااصد

ااتتيتدأكتت زدل تتىدأم تتفداا فالتتفداا    تتفديفدالا  تتفدديال  ان تتفزدااكتابتتفدستتاةا اايل تتىدااتتاغ د تتيديجتتودداا  بتت د تتيد
د ةاستتتتتتفدكحتدداا فالتتتتتتفداا    تتتتتتفكفتتتتتتاابن داتتتتتتتاةازداا اا تتتتتتازديفدداافتتتتتتزامدا ا   تتتتتتفدإادأندااواقتتتتتتلدباتتتتتتادإجد تتتتتت  د ةتتتتتتفو د
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دند تي تانودإمت دب  ت ددااا ت باايتدتوصت لدإجدأندهكتاكد ت  ديفد تتاةازداا فالتفداا    تفدات  د(ديد2010)داااواتف
حديفدأمتتت دادبةتتتف   وندد بتتت دكتتتلد تتتيدااف تتتاادااائ ةتتتفحتدياملا تتتاةداافال تتتفدضتتتد تتت  ديفد تتتتاةازدإنفتتتا دااتتتك داا   تتتيدبف

لدا ف اادااائ ةفديفدااك داا   يحتدك ادأم دلو وعدااك داا   يحتديادبةف   وندتات  داملا اةداافال فديفدااة اقدااف اد
فخ امدالصت  وازددالك ق فحتدابإل اافدإجدأم دبففق ينداا قتفديفداستد ديااواهنيافدياااواهابملدادبةف   ونددل دا اه د

ديااتيت(د2011دةاستفدحمةتي)داطلدااك داا   يحتديابافايلدالندهؤاءداا ت بدب تانوند تيد ت  دااتوليدهبت هدالتتاةاز.ديد
التفدلتيدأصتو داا فدل ضتتادل ت ااندذت ديفدقاتادكتدا استائلدياملطتاةبحد قو تادي كااا ا ت دداإجدأنود يدطت  دقتااءتوص لد

ااتيتدتوصت لدإجدأندل تعدألضتاءده ئتفداافت ةبتدد(Martinex, Kock, and Cass,2011)يدةاستفداا    فدياا و .د
 و ديكفالفداافقاةبادياايتدت وددملس ابدل ب احتد ثللد   ديفدا ا  فدبواجود ا  فدل مدةغ فدل عداا   فديفدإجااءداا

يدةاستتفدو دداق تتقدلكتت داا فالتتف.اتتوليدأبم تتفداا فالتتفداا    تتفديفد  تتان حتدياااتت وةدابت حتديق تتفداا    تتفداتت بالتتفدا ةتتفو داا ف
ىدأمت دادذ ت يندكفالتفداتفاقدأااادداا  كتفدال ونتفد تيدط  تفدك  تفداا ل تفدجبا  تفدط  تفدل تد(دياايتدتوص لدإجدم2012 ق ل)

اايتدتوص لدإجدأند ةفو داهف امدط  فديد(د2016ا ك ةل)يدةاسفداددف.ا    اا و داا   يحتديادب ااوند تاةازداا فالفدا
دالا  فدا ا   فدابا و داا   يديااق ةادل ىداا فالفداا    فدكاند فوس ا.د

د ديفد   اندااف     دا تلداا ا ثفد يدط  دل  تا دأنداا اا ازدل ىداطف فدش  ت ديااقت ددك ا ا ا  يحت
داا د اةسون دختد فالفاا ةاس ف دةيت ك ف داملس وبديدلصوةا د ي داسف  عدةأاافكت  . و ددةاسف دأجازداا ا ثف ل عدددلدك ا

داا    فحتديق داتفقد داا اا ازديفدكفاابن داتاةازداا فالف دااف ةبتديفدختصصازد ف ففداف افد   داافزام ددألضاءده ئف
دال  ديا ددل  داد  وندل ىديجودد   ديفدكفاابزداا اا ازد يد   دس  ف ديل م دل ىدتوص لدياملا اةحت ددق ةن 

اداتفقوادل ىدأندل مديليداا اا ازدهب هدالتاةازدباجلدا  مديجوددحمكد ق قيددال  و ازحتديةكاكفداملس وبدياا غفحتدك 
دااةؤا دااائ تداافايللدديفدد ةاسفدتث لد ا  فدااا ادد  يدتق   دأدائت د يدط او.دد

 يديجتفدنتادألضاءده ئفدااف ةبتدددتك  فدااوليدهبادلد ازدا ا  ازديس ا اادد اد تاةازداا فالفداا    فداا   فد
ديفدجا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ود د

 : ةالتاليالفرعية    األسئلةويتفرع من السؤال الرئيس  

  تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازبفدلااكتاد اداملستد -

جا  فداإل امدحم ت ديفددألضاءده ئفدااف ةبت يديجتفدنتاددا اا ازدا ا  ازفد  فداا    فداا ا فال تاةازدا اد -
  ليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ود

فدااف ةبتديفدد يديجتفدنتادألضاءده ئد  ازا اا ازدا ادتاةازداا فالفداا    فداا   فدادتك  فدااوليدس لد اد -
  كدس ود د   فديجا  فدالاإلسددجا  فداإل امدحم  دليدس ودد
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 أهداف الدراسة:

داا   فدا اا ازدا ا  ازديس لدداا ةاسفدإجددتة ى داا    ف دااوليدهبااا ا دليد تاةازداا فالف  يدددتك  ف
دحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ود.دديجتفدنتادألضاءده ئفدااف ةبتديفدجا  فداإل امد

دلدل فداافاا فداافادد يدط  ددق قدامله اف

 .داملستدااكتابفدلتاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  از ىدااف افدل -

مددجا  فداإل اد تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازد يديجتفدنتادألضاءده ئفدااف ةبتديفدد ب د -
 .دحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ودد

داا تاةازداديدااولدتك  فإجدس لدداافوصلد - داا   داا فالف د   ف ده ئفدددا اا ازدا ا  ازدف دألضاء دنتا  يديجتف
 دد.جا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ودديفددااف ةبتد

 أمهية الدراسة:

ديتف ثلديفلداألمهية نظرية:   ( أ

 ا    فدااف     ف.ديفدادد ص لدااكتالدا  فالفداا    فدابلف اةهادأه دأنواعداا فالفدال اةسفااف •

دداي دااددأم فتك لد • دااكتابفد يدأما دا اا ازددف افدل ىداا ةاسف داا   ف داا    ف املستدااكتابفدلتاةازداا فالف
 .دد  فاا فالفداا  ي اكدلغاضدت زبزدال اافدااكتابفديفد و وعدحتددا ا  ازد

ددةنيدالةفو دد ازدتةت د ةامفداال فديفا ا إندااهف امدلفو ب د تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازد •
ازدا ا   فحتدياايتدتةت د ةامفدا اافديفدإل ادداملحباأداا    فدياافقاباديفد ف  دديدياا وثيدا  خاجاملكاد 

 يفدمنوديتق مداجملف ل.ددتاازدااوظائ ديالتيدالخف ففديابافايلدتةت 

 يتف ثلديفلدأمهية تطبيقية:   ( ب

تك  فدااوليديس لددا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازازدا تاةدب دد ئفدااف ةبتديفدد ضاءدهافحد ااةكفدأل •
 .هبا

  فالفداا    ف.تاةازدااادحب  دتةت ديفدتك  فديل تيق دتف  دطاا ازدا ا  ازد •

يتك  فتتاددزدهبتا ةبتدي تيديفد   تت دي اتكدابإلاتاداد تيدقائ تفدالتتاةازديتول تفداا اا تاق دتف  دألضاءده ئفداافتد •
 ا بتي.
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 ةاسفداحلاا فدااقائ نيدل ىدااف    دا ا  يدلغ فدااةتقتاءداتتاةازداا فالتفداا    تفدات  د ت ط زدنفائجدااق دتف  د •
 ااف    دا ا  ي.

دوءدنفائجده هداا ةاسفديابإلااداد يدإجااءانا.ق دتف  داا ا ثوندياا ا ثازدإبجااءددةاسازديفد  •

 حدود الدراسة:

د: ملوضوعيةا دود احل ( أ دابافتقوم داا ةاسف دل ى د اف دا اا ازدددااكتابفداملست داا   ف داا    ف داا فالف لتاةاز

ديدا ا  ازد دا اا ازدا ا  ازحت داا   ف داا    ف د تاةازداا فالف دااوليدهبايس لددحتد ب  دنتادتك  ف دد يديجتف
د.د كدس وددفدالجا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس   فديجا  ألضاءده ئفدااف ةبتديفد

د.ددا بكفدااا ضدجا  فدال كدس ودحتدديدحتدداإل امدحم  دليدس ودداإلس   فدد  فداج: املكانية احلدود  ( ب

د.دهت1440-1439اا امدا ا  يد يددداملي داافصلديفط قلده هداا ةاسفدداحلدود الزمنية:  ( ج

 الدراسة:  مصطلحات

اددتف   دتوظ فاحمد ةف اد  ازداا هك ف/دال اا فدال ق ادداا  ديت افدإجاائ احمديفده هداا ةاسفدأبمادت ولفد يدالكتابة:   -

دا   ابادد دياقاحم ديدقف دلو وا دااتصا  دل   ف ديدق ق داملا اة ديااالفداكقل ديااسفكفا  دياافو  ل لتاةازداافف ا
 ياااايادالق وافدلك دأهلداا غف.د

  فدد داافوص دالفداا لدب ودليدا واناا فددأبماد اكدااك فد ييت افدإجاائ احمديفده هداا ةاسفدالكتابة العلمية:  -

ديااكتا زداحلاك فددا  اا دا ا  يد دا  فاه   دياسف  الو ديات و ديإدةاكو ديل و د    دل ى دي ؤشا ددا ل ديهي حت
 ا  جا داا   يداا لدب ةسدا و.دد

دأبم اديتد:العلمية  الكتابة  مهارات - داا ةاسف دادفدإجاائ احمديفده ه دال اةسازداايتدبك غيدد د ي ديفدد االات ولف نا

ا ا  فدلقة  تاداافحدياا غولحتدياايتدتةال داا اا فدل ىدااق امدل    ازداا فالفدددا ازدادطاا فالفداا    فد يدق لد
 دد.دل فاءادلاا فداا    فد

ديت افدإجاائ دهارات الكتابة العلمية:مب تنمية الوعي - دأبما داا ةاسف ده ه ديف د  اافاحم طاا ازدا ا  ازددد  دا

داا ف داداتاةاز دتكت  دالف د تاةاز ديفل دالف ث ف د تاةازددادا   ي د تاةازداملا اةحت دااك حت د تاةازدي  ا اك حت
د تاةازداافوث ق د تاةازداإلطاا حت داا غوبفحت د تاةازداملس وبديااصوف داا اا ازددااففاللحت دهؤاء دانف اه دي يدمث حت

دأثكاءدكفالفوحتدمثددا ات اافخ  فداسفخ امدت كدالتاةازدق لدكفالفدااك داا   يحتديالااق فداا    فد فداسفخ ا تا
دو.د دكفالفدقواد   دجنا تيديفداسفخ ا تادل ت
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 إجراءات الدراسة:

دتةاداا ةاسفدياقداإلجااءازداافاا فلد

حتدييفد وءدد فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازد تاةازداااسفقااءدل عداملدل ازدياا ةاسازدااةالقفديفدتا د .1
احتدي تاةازداا فالفداا    فحتديااوليداتاةازداا فالفددت فالفداا    فديأم فتاحتديطصائصومداا اكدمتدتو  حد فت

 اا    فحتديل   ازداا فالفداا    فدي اا  تاادي اكداإلجالفدليدااةؤا داملي د يدأسئ فداا ةاسف.د

ه ئفدااف ةبتديفددلضاءدجودملود    ان فداسفخ  لدا تاداا ا ثفدااسف انفدك داادا  ةاسفدال  ان فدمتدإجااءددةاسفد .2
  فديجا  فدال كدس ودادي اكداإلجالفدليدااةؤا دااثاتديااثاا د يدأسئ فدد امدحم  دليدس ودداإلس جا  فداإلد
 اا ةاسف.دد

دلداا ةاسفدإجدتق ادل دد يداافوص ازديالق  از.ديفد وءداملدل ازدااكتابفدينفائجداا ةاسفدال  ان فدتوص د .3

 :اإلطار النظري

 ة العلمية وأمهيتها: الكتاب هوم  فم •

دال فولفددد(Murdock, 2000)دلااتا داا غوبف دا ا و  داا  ب داسفخ ام دل ى دت ف   داايت داا فالف د"ت ك أبما
دبقو ود د    د  فوبا دل  ي دااك  دا كاء دياافقااز( ديا  لحت دي   لدد)اا   ازحت دال  تازحت دلفكت   دط هلا د ي ن

دا وصو  داافايض ديااض دداا  كازحت دإج دلااتا دالا  ز"حتدك ا داايتددد(Harbke,2007) ل داا فالف د"ت ك أبما
بةفخ  تاداا  بديفد لدالا  زدل ابقفد ك ق فدصو وفحتديبقو وندهبادل  داا و دليدال اافدأبنفةت د يدط  دد

 Swales et)ديلااتاا".دد تفداا ق قفحتدي لداا  اانزحتديد   تاحتدياخلاي دلففةاازد ك ق فدهلاافكق  ديااكفاافحتديال 

al, 2005)اد"دأس وبدينةقداغولحتداودأدايتوديأافاظوديتااك  وديلكا هحتديدااتودي  ان وديص اغفوديطصائصوحتدت ف ددمأبد
دااكوعد يداا فالفد ف  زادليددلوداا ووأدياا ةاسازدياااسائلدياملطاي ازدياافقاةباديال خصازد اا    فحتداادذ لده ا

أبماد"نوعد يداا فالفدبق مدي اةسديفداا   ازديا ا  ازحتددد(د2005)دداملطا ".ديب ااتادبونتدلففاداا غاهاد يدأنواعد
هب فددص لددةجازدل  اديفداافخص حتديبك  قده ادل ىداا ووأداايتدت  دا وصو دل ىداا ةجازداا    فحتديك اكدد

دل  داا دنتابف دأي دل ىدص قد   أحت دااوهكف دأي د   ان فحت دحللد ا  ف دسوديتدتق م د ف داا ووأدا  ؤسةازدداء ق  لده ه
إجدأنداا فالفداا    فدبقص دهباد"ددد(Ferris, 2001,299)    فدي ااكزداا ووأ".ديأشاةدنفاج فدأيدغاهادكاا جاندااداإل

ص د احتدبةفااةدا وداا ات د يدط  دطااد و وعد ادلغاضدد اكدااك فد يداا فالفداا لدحي لداا اللداا   يديفدخت
الف ادهدل ىدط ف اتوددد اافدإجدبف   داا و داإلجالفدلكتاادابإلدد  دسؤا دأيدت ولفد يداملسئ فحتد يدطدالااج فحتدأيد

د ك ق فد  ل احمدكفاابتودابملدافدياحلججد يدالااجل". دةحياددال اا فحتديلاضد اكدك ودلصوةا ددبد ص فىديفد نيدت ااتا
دألدكفالفدبقومدهباداا اا دمله افددةاس ف".دد(دأبماد"د2008)
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دب يلدددا  فالفداا    فدإجد اخن  د يدط  دااف اةب دااةالقفد

هكاكدإ اعدلنيداا ا ثنيديالفخصصنيدل ىدأنداا فالفداا    فدهيدأ  دأنواعداا فالفداايتدتاةسدداطلداملنت فدد -
 ا ا  ي.ددااف     فديطاصفديفدالةفو 

داا اا ديفدتا دختصد - زديااكتا زدد   دإلا ودابلفاه  ديالص  واصوحتديدن فداا فالفداا    فدإجدإلاا دق ةا
 اداافخص .داايتدد  دتا ده 

ت  د تاةازداا فالفداا    فد ؤشااحمد ق ق احمدل ىد   دتفوقداا اا ديفدختصصوحتدا   ادكاند ةفو داافوص لدد -
  اكديفدق ةاتوداا فال ف.دددا  داا اا دلاا احمحتد اد

ددالداإلجالفدليداملسئ فدالقاا فتف و ازديفدتا دختصصوحتدي يدأ ث دفدي  ديس  فدالف   دا ف  ادل ادا بود يد  ااد -
اا    فديغاهاددال وافديااقصااحتديكفالفداملحباأداا    فحتديتكاي دكفابدأيددةاسفداباكق دياافو  لحتديكفالفداافقاةباد

داايتدتف   د يدالف   دإظتاةامل يدااف   فازديد دادداءازديالواق داا    فديااف     ف  بود يدل  دي  اافديفدد ا
 .د اد قاةد

داا ةاسفحتدا يد  يدد داا فالفدا  دد يداملس ابدياا وا لدياالف اةازحتدب ةاد صاهاديفد ثلده ه يتاجلدأم ف
د(د2013ل)دجن داا بيحتإبااددنزةد كتادا  ادب يد

دإ   - داإلنةاندليدا اداا فالف دب ودهبا دإنفاج فحت ديهيد تاةا داملةلل ديل د تاةازداا غف دي اجفوحتددهحت ديأدلوحت   وحت
 فواصلدهباد لدلحدجكةو.ديش واهحتديبد

اا فالفدإ   ديسائلداا  انداخل تحتداايتدأيةدهادا ا ظديل هاديفدالات فدااثان فديفداا  انديااف  نيدل  داا فظديفدد -
 اا اافدياا غوبف.د

دييسائلداا  انحتألت دشا - د يد تاةازداا غف داا فالفديلت د  انفتا يت اجدنة ددددس وانودأندهللاده دل ىدأم ف
ْنَةاَندَ ادََلْدددااَِّ لدَل ََّ داِبْاَقَ  دقْتَاْأدَيَةلَُّكدامْلَْكَاُمد(كا وديأاضااوداقا دلزدا ولددداكفةوديالف هد يديااات    تاد َل ََّ داإْلِ

 (د5-3لداا  قسوةاد).(دبَتْ َ  ْد

جللددفداا اامد يدال ئ فداقا دلزديداحلفتيةا فدق ةهادأبندج  تاد يدأه دصفازديق دلنيدهللادشافداا فالفد -
 (د11اإلنف اةلسوةاد(.)ِكاَا حمادَكاتِِ نيَد)

ص ىدهللاددداااسو يبادب  دل ىدأم فداا فالفدأندكلدشيءداادبف  قدأب وةداا بيدياا ن ادحمفا دا  فالفديا اكدقا د -
 )أطاجوداخل   ديفد"تق   داا   "(د.}ق  ياداا   دابا فابدد{يس  لدل  ود

ديب - دأدلدشبااا دأم ف ديبزب ها داا فالف دل فابدددن ن دب ف وندااقاوندلااوا داخت دكفااب ديس  دق  ااكمهدص ىدهللادل  و
 ااو يديابحلفظدتواتاادياا فالفدتوق فاحتد فظدا قاون.د

اغفددادج  دل  دج لحتديإ  ان فدتا فتاددابااد يدأافاظداغفدإجدأافاظدي يداوائ داا فالفد فظداا  ومديت ةادتكايهل -
 ةت فد وب هادابل ن فديا دهاةداا  اان.دضاةاحتديان احماديهل اداةت  لداا فالفدابحلطا حتدبادج لداا  ومدتاااثدإنةاأ
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اإل امدااغزايلدةمحودهللادإ دبقو لددي يدلوا لدأم فداا فالفدكومادالات فداااال فد يد اات ديجودداملش اءدك ادأيةدهاد -
ا ا دداكفتحتداا فظداا ا دل  وحتداخلفدا قفدااايءحتدصوةتودالفخ  فديفدايلد قا لدشيءدأةللد اات ديفدااوجودده

 افتو.دل ىد

يلادكانلداا فالفدداافدل ىدأافاظدالوجودازد يداملش اءحتديال اتحتديادةازدالند اكد فظدمل اءداملش اءحتدد
داحلفظدإةاثدا ج ا داي ص   لقددةااافادملندال  قدب حدل ىدل  دا  قدوازدال اتديالفاه  دياملا اةدبادذ لده ا

يطوتوحتدا صوبداخل  حتديذ يدااغا عحتديبااادال ت حتديذ لدالفكاثاحتديبةفت لدااديج دإلدةاكدااغائ حتديإذادداجملتو .دد
د ديفدت اي  داضلدك ا دا  فالف ده ادكان داا دي ثل دي  دا داملا اةحت ديصقل دااصكائل دي وب  دياةتقائتاحت دياحل   قو دداا  وم

دإجدةسوخدال  ازداا ق  ف.ددتاس خداافف اداا   يداا لدبؤدليد

أبنود"ل اةادليدأمنااددد(Gee,1999)ديت  داا فالفداا    فدجزءحمد يد كتو فدأكودهيداخل ابداا   يداا لدب ااو
ديادس وك فد  ك فدختف دابافف دااق  ديال فق ازحتدياملا اةدياحلواةحتديأش ا دااقااءا دأ ث فددا فالداللحتديلكاء داايتدت  داثالف ف

ب  ظدأنداا فالفداا    فدتكفاددل ومادناااد يدص غفدطاصفاد   دد".ديل اكد  ك فحتديأنواعد ف ففد يداا اادملدياز
دطصائ داخل  د ي د ك ثقف دهي داخلاص ف ديه ه دأصواهباحت دلففاد د يددتففاد داا  ب  دل ى دبك ول داا لدل يةه ابداا   ي

دياافخصص داا ا ف داااافخصصاز دساز دل ى دتاف ل دل يةها داايت دفال فحت داغوبفحت دطاصف".)ةحيابدديط   د اقاز د ات ف ف
د(د2008 ص فىحت

ديت  يدأم فداا فالفداا    فدا  ادب يلد

 ااوقوفدل ىدالةفو داافوص  يدا   ب.د -

 لو فدابحلججددءدالةاسفدا ا   فد ثللد تاةادااكق حتدياافصك  حتديااففةاحتديإل اءداآلةاتك  فدالتاةازداا   فدا   -
 يااواهني.د

 ااوسفدا ا  ي.دداا   فدا فواصلديف غفداخل ابداا   يدلاا  بددتزيب د -

 تك  فد تاةازداافواصلدلنيداا  بديلنيدالفخصصنيد يد يلداا   دياخلوا. -

دقداا   يد يدط  داإللامدابلتاةازداا   فدا  فالفدياا ةاسف.دتةال داا  بدل ىددق قدااففود -
 علمية: كتابة ال الئص خصا •

دا    فداج ولفد يداخلصائ دهيدكاافايللدالفدااا فددتفة 

بقص دابلو ول فدلاضدالو وعدال فوبدديندد زد يداا ات دا افدديندطافدأيدااألدديندةألدددالو ول فلد -
د ةابداآل دااخ دل ى دطاقددأي د اكدابسفخ ام ددق ق دي  ي دحبلحت د اكداغاضدل  ي دإ ادكان دإا طا

دا  جتو حتد  ادااغائ د  داغوبفد ف  داحتد كتالداملساا يأساا دفولدإادل ىدااق  لد يدددحتدذ دأاد دال ك ف
دياا ك ز دااوا ححت دالو ولي دس اقو ديف دهو دا  ا دإا ديااك   ازديالة  ازديااف    از دياآلةاء ل ىدددامل  ام
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اادلا  تاداايتدداسفكفا دالو وليحتددةاسفدااتاه  دياال  و ازديا  لداخلوبفداا اافدل ىداافو  لديااففةادياا ك
 (د2011يدأندت وندل  و.د)اااتااتحتدبك غهيدل  ودادااد

ازداا اةجفدديبقص دهباداسفخ امداافصوىداا    ادليدااغاب دأيدالتجوةد يداملافاظدياا   ازديااف  اددااا  فلد -
 (Crème & Lea, 1997)دالةفخ  فدطاة دن اقدا ا  ف.د

   د ط داا فالفداا    فدااا لداا امدا  فالفحتديهود)الق  فحتديالنتحتددداااا لدالف اةفدل  فلداا كائيد دكت ااف -
 ياخلاتف(.د

  دت  داا فالفدأكثادت ق  احمد يددبقص داباف ق  دكثاادالف   ازداا غوبفداا   فدإلتامدل   ازداا فالفاد ددااف ق  لد -
فادازحتدديدااكا  فداا غوبفحتديتكوعديفداليل اةازدأكثادطواحمديأكثاددقفد   ازداا غفدالك وقفاد اكدملماددفا دك

 (د2008افاالكدااكوول.)ةحيابد ص فىحت ادأنداغفتادتفة دابدك

 دأندختفاةدا تاداا   ازدل كابفحتد   دادديهود ادب حدأنداا فالفداا    فدذددااوظ ف فداا غوبفدياا اا فدا ج لل -
اائ ةفددااف اادادك فداا غوبفدأيداا اا فدأيددل يتدادتةاه ديفدلكاءدي ص لداا د لدااد  اندا تادا    ازدأيدا 

 (د2008)ةحيابد ص فىحتدا ك .د

دفو ديفدإطاةددأنداا فالفداا    فدتك ودا تاداملا اةدلا لدط يحتدحب  دبصاغدادااك وداخل ىدا كاصادادفو ل -
د دإج دال  و ازداا ا ف دا و د ط ك د كض فدي كت حت دق دااففا كتج داافال فحتدك ا داملا اة دأي داا فالفدددص ل  ط 

دأمناادأط دااصداا    ف دأيددا د ي دال  زازدياا  وبحت دأي دت ونديفدتات  داملس ابديااكفائجحت دياافكت  حتدك ن  اغف
 (Leki, 1998)ديدكلده ا.اا ت  داافاةخييد  لداا  اانزحتدأيدط   احمد 

فاه  دتادا.دديتدت ودليد الص  وازداادايةاداالف اددل ىدإجد يهود ادباادداخلصائ دال ج  فدياملس ول فل -
(Halliday, 1982) 

 يبفوققدلالفدلكاصادااك دحب  دب  يدااك ديك نودحل فديا  ادأيدك انديا  .داا الفديااف اسكداا ضوللد -

د - دال  و ازدداطل داايتدددااك لدإداةا دال اواف دغا دا  ل داإلااااديفدكفالف د اكدل  م دااقاةئددفا ديبفوقق  ي
قفاحمدأطو دافت تاحتديابافايلدلكاءدس اقازدداا فد و دد فديدال ايفحتدياايتدتةفغاقد يداا اا ةفو دأل ىد يداا  ءد

 (Horning, 1993) .ه هدا  لحتد ودبفوصلدإجد  كاهادياقاحمداا بفودأيدة بفداا ات 

دبات فدابا  قازدادااو والد - دا  ا دلو و تا داا    ف داا فالف داض حمدليد اكدلوجودتف  ز دااك حت ديفدلك ف بفوجدددا
 ف فداةت ااداملجزاءدالخف ففد يدااك حتدي  يدأندبف د اكد يدط  دأديازدااالفحتدداا ات د ةئوا فدتو  حدك

 (د2008 ص فىحتةحيابدديااصاا ف.د)ددالقاةنفحتدياملس وبداال ا يحتديااقوال دااكووبفديأديازد

ات حتدي  يددنتادتص ةدليداا دلدأا اةدأيديجتازق اداملدافدملاكدلفيبفوققد ددتواااداملدافديااقف اسازلد -
 (Horning, 1993)توا  داا ل دالوجودملا اةده اداا ات د يدط  داقف اسدل اانزد يد صادةهاداملص  ف.
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كتاددأيداافد يدااضايةلداختا دااقااةازدلا ندالو وعداا لدت يةد واوداا فالفدأثكاءداا فالفداا    دداختا دااقااةازل -
ضلدتكوبلداافايضحتديااقااةازدياقادا لددو وعحتديبفدملا اةدأيداافايضدالات  فدابلدإجد   دقواداإلدلاءازدأيدا

 ختص دأكاد ي.د

ادب يلدإمادكفالفد  اشااديصاحيفدادإطكابدديخن  دبادس قدإجدأندا  فالفداا    فدل اد ازد  يدإذا هادا  
ي واداملا اةدديدتادليدااغ وضدأيدال ااغفحتدا بفديالف اددأافاظ فحتدياا اازداجملساا  داا  انديداملط وهاد ديدا تادأيدت ااةحتد

ت فدياااخص فحتددالف ادهادليداان  الازداا ايديااكتامداا لدبكاس دالقامحتد لددق قدااو  اداا ضوبفدلنيد  تادياقااناحتد
د فديد دلفصك فاز ديتات ف داباف ق   دتف  ز دقواا داغوبف دهلا دخصصف ديغاها(حتدل   ف)كفالف داسفخ امدديددجغااا فحت ديف دقفتا

دل  هادليدااف  اازداا اةجفدأيدالةفخ  فدطاة دن اقدا ا  ف.ديدالص  وازحتد

 مهارات الكتابة العلمية:  •

باديهل اددمادل   فدلق  فدييفدااوقلدنفةودهيد كفجدبتتاديفدل لد  فوداا فالفدهلادصوةدي تاةازدت  دل  تادملد
دياتاةازدالدل ىدل دد يدالتقومد داا بيحتلف ط ف.داك ف ديفدا(2013)جن  ديا ودا د"اا فاءا ديبقص دابلتاةا ملداء".)و ا ددحت

دالتاةازداايتدتا لدا  داا اا دااق ةاد1994صادقديألود   حت داافقااحتدد(.ديت  دااة  اادل ىدت ولف ل ىدكفالف
دال  د دا اكد ل ديازم د ايةلحت دأ ا دااك دك ل دمث دامل  اأدو ازدي ي ديتكت   داافةا ازحت ديتات  داملا اةادديطاا حت

 اازداخلاصفدابملافاظحتدياافص   ازديااف   زدلنيداحلقائقدياآلةاءحتديل ىداا اا دأندحي ددنوعدد  اافداادابإل اافدإج
ديثقاافو داو دس  ف  داا ل ددا  توة دابااأل دياافصابح دد ضتاحت دأي داملا اة دي ب   داإلقكاعحت ديا يس ل دأيدصوةا ددوف

ددد(د2004حت  ك ف.)شواتف

 فالفداا    فدادبقفصادأثاهادل ىدالوادداملدل فدياا  ومداإلنةان فداوة حتدللدإماد ازد ثادل ىدالوادددتاةازدااي 
لديفد اكد ادكانددةفودبكاصاداا غوبفديااص غفداد  فدا كة جداا غولداا    فدملندالتاةادق ةادل ىدااطف اةداا ق قدا  

د ازد ثاديفدااوااءدخبصائ دددأنداا قفد  احمدإ دإنةان احمدأيد    احمدل د   احمد  دأندالتاةا يااو واد فاندا لد كت احتدك ا
دددددداملس وبداا   يدياملدو.

اا فالفداا    فحتديتو  حدأم فتادي يده هداا ةاسازدددياهف لداا  ب د يداا ووأدياا ةاسازدلفو ب د تاةاز
د ددحتد(Scott,1996)دةاسف دديددحت(Crème & Lea, 1997)يدةاسف دديدةاسفددحت(Lea & Street,1997)ةاسف

(Syrquin,2005)د د ص فىحتدحت(Hart,2006)يدةاسفحت د)ةحياب د)ا اااحتيدةدد(حت2008يدةاسف (حتدد2011اسف
اةازدداتفاقداا ا ثوندل ىد  ت ده هدالتأياحملدب يلدداا فالفداا    فد ادداا ا ثفد يدت كداا ةاسازديفدتا دديتةفخ  د

ااص اغفداا غوبفدا لد تاةاحتداثن احملدص ولفداافصلدلنيدددكت دإجد  د اديفدف فدل  يد   داملداءحتديإندكاندهكاكداط
جزءد يدالتاةازداا ا فدا  فالفد لدد تاةازداا فالفداا    فديالتاةازداا ا فدا  فالفاد   دتثلد تاةازداا فالفداا    فد

داا ففاظدخبصوص فتا.د
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 لكتابة العلمية: رات ا الوعي مبها •

 فالفداا    فد  اافداا اا دابا    ازداا ق  فحتداايتدبقومدهبادا فالفدااك داا   يحتدي يددوليداتاةازداابقص دابا
د دتكف   دي ااق ف داا فالفحت دق ل داا    از دهب ه دا ق ام داافخ  ف ديفددمث دااكجاا د    ديتقوا داا فالفحت دأثكاء داا    از ت ك

دت كداا  دااك دد   ازاسفخ ام دااغاضد ي د ك ق فديصوادإجددق ق دالا  زدل ابقف  & Mokharti).يهود ل

Riechard, 2002)يااوليداتاةازداا فالفداا    فدابإل اافدإجدكونودل   فد  اا فحتداتودل   فديج ان فاد   د ثلدددحت
بدأثكاءدد   ازدااوج ان فداايتدبقومدهبادااداا   ااةت اادلنيدكلد يدال اافدياانف اهداا لد ثلدالةفو داملي د يدااوليد

د(د2009كفالفدااك .)س ودلحتد

يبقة دااوليدابا فالفداا    فدإجدث أدأقةامدهيلدااقة داملي لدااوليداتاةازداا فالفداا    فحتديااقة دااثاتلدد
دل د دااولي دالةفخ  ف داباس ات ج از دااولي دااثاا ل ديااقة  داا   يحت دااك  داا فالفددافك  د   ف د تاةاز ف

يبةت دااوليداتاةازداا فالفداا    فديفدتك  فداسفق ا فدااف   دا  دددحت(Mokharti & Riechard, 2002)اا    ف.
اا    فحتدي يدمثدات دخي  ونداسفخ امدت كددطاا ازدا ا  فحتدات دبف ااونداا    ازداايتدبقو وندهبادا فالفدااكصواد

(حتدد2003اضلدهللاحتداد2017ااة انحتجنا تادل  داا فالف.)دكاءداا فالفحتديبقو وند ات اد   د ادأثاا    ازحتديبااق وماد اتد
ضد يددك ادبةال دااوليداتاةازداا فالفداا    فديفدمنودداا  فدهؤاءداا  بد وداسفخ امدل   اناحتدي يدمثددق قدااغاد

دصو وف.د د و ول ف دالا  زدل ابقف د ل ديهو دااك داا   ي د2017)س ودلحت داتاةازدديبةد(حت داق اسدااولي فخ م
 & Mokharti)ا لد يدأمتالد ق اسدااوليداتاةازداا فالفداا    فحتدياطف اةازدالوق  فالفداا    فدأديازد ف ففداا

Riechard, 2002). 

 عمليات الكتابة العلمية ومراحلها:  •

دألداافف اد"داا    ازد داا    ازداا ق  ف ديالقصوددهبا دياد لدل   ف د يداا  لحتدياا  لدحت دل اددا    فد افقف او
دالتكفد د كتال دقانددد  ان ديهل ا دا احت دلي د ادكان دل ى دإا دب  ق ديا ديا واةا دااق وب دأا ا  دبا ل ديهو يااف لحت

ددل    ازداا فالفحتدااكااادااف الداا ق يداا لدذا ديفددي يده اد  يدااقو دإندالقصودد(حت1993)اا فولحت."دابا   
ديبا لدأبضاحمدلك دتلقلداا ات د داايتدف اهديفداا فالفحت دااف   ف داإلجااءازدياملنا ف داا فالفحتدددذابتا اا ات ديفدأثكاء

دإنف دأي داا فالف دإنااء دل   دب ون دااكااا ديه ا دياحل فدياافواباحت دياافصوب حت دالااج ف دنااا دا تا دإ ندديب طل اجتا.
ك  ديد  لحتدياا ك  ددأند تاةاداا فالفد ادهيدإادتاددل  كال   ازداا فالفدهيدل   ازدلق  فدا ابف.ديامل ادبفضحدإ اد

دابسف دال ب ون ديفد لدد لاء د ا  دالفخاا دمث ديالضا نيحت دت كدال ات دلي دت و داايت داملافاظ دختا دمث ديالضا نيحت ات
دا  لديفدا دنت  دمث ديتااك  حت دتاك  احمديد   حمدقااز. داا فالف ديفدكون دتفجة  داا فالف ديهيل   ازدإنااء دل   فانددحت ا ن

كفقلدااف اد يدال اتداايتديفدااكفتدإجداا   ازداا فت فديفداخل ا حتدد دبا  ادب يلدأياحملدل   فداا ك د ف اكةفاندل ام اد
داايتديفداخل ا دإجداحلايفداخل دأنت فداا غفديألاااتاددمثدبكفقلد يداا   ازداا فت ف   فداففجة د  دياقاازحتدد  تا

إجداا فظحتدمثدإجدال اتديه هداا    ازددائ فدااسف ااةد اددا د يداخلفدييفدل   فداافو  لدب ونداانفقدن احملداا فال ف.داثد
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 يدال اتدإجداملافاظددظلدإنةاندب ف ديبف اديفداا فالفحتد ودب فة دالتاةاديفداا فالفدلة  ده اداانفقا دالةف اد
اةاددزحتديهودانفقا دب ة داإلنةاند تانفقا د يداملدافدإجدال اواة ىدابمثدإجداحلايفداا فال فحتدياا  تحتديه اد ادب

د(د2013)جن داا بيحتدلديفدل   فداافف ا.دااف ق

 ىداا    ازدال اا فداايتدبقومدهبادداا لدباكزدانف اهودلد(Emig)يباجلدااهف امدابا اهداا    ايتديفداا فالفدإجد
كانلدتكلداا  بد يدددالا يددفداف    داا فالفديفدندال اطلداافق   بفحتدك ادةأ دأدا    فالفت دا كصوادااا  بدأثكاءدك

ددإنداافوو د يدالكفجدإجدل   فدحيف دات دك ف فدطاي دالكفجدإجدحت(Ditlev,2003)لكاءديت وبادياكفاافدال اتدا  ب .
دألداو داا    ف دنفةتاا داا فالف دل   ف دأثكاء دب ية د ا دي  ااف دا  داا  بدا غادداحل اا ديخباصف ا   نيددادةوسفحت

أكاد  فد فخصصفدن فدإجددق قداافت داملاضلدا  قاةازداا    فدالق  فدإا ت دددصوادل   فداا  بيدبقو وندل فالفدن
د فداا فالفد يدط  دااهف امداقفداادب ف ون.دكلديفدتااوادا اكداد  يدت    داا  بدك ف

بدأثكاءدكفالفت دا كصواداادأ اءهدددبقومدهباداا  إجداا    ازداايتدد(Raimes,1985)أشاةدييفده ادااص دد
تف اةددداباديتكق حدااك "ديد-قااءادااك -إلادادلكاءدااك -قااءادااك -ب يل"لكاءدااك دااف ا  (دياايتدتف ثلدا  اد)ل يةاد

ديهكاد دالكفجحت دجبودا داا اا دإجدااقكالف دلنيدااقااءاددتو ددت كداا    ازد ودبصل دااف    ف ديفد اا لددداا  قف ياا فالف
داا فالف.دك  دبا  ديااك دالااددكفالفواددد(Durst,1999)ا دنفةتا داا فالف دل    ف دالات  ف دياخلوازدااةالقف دااقضا  أن

بدل  ف فدلكاءدداا  د اةديال اتدهيدلكاصاد ت فديفدجنااداا فالفداا    فاد   دإند  اافابإل اافدإجدتكت  ديلكاءداملا
دا داا فالف دياافدأنواع دالخف قفدكالقاافحت ديااا    ف دااكاتجدد خ  حت دجودا ديف دتؤثا دا تا دالةفخ  ف دابإلجااءاز دييل و فقابا

دال فوب.د

دل داا    ف دياا فالف دلا لدلام دادا لدطيلادكانلداا فالف ديا تا دتاك  دياافو  لحت نفقا داا هيد يدداادل   ف
قا داافكا يلدابنفقا دا  هيدتصال لدب وند يداخلفدإجداملافاظدمثدإجددنفاظدمثدإجداخلفحتديبات فده اداااملافدال اتدإجد

ق لداا فالفحتددي اا لدازدال اتحتدالنده هداا    فد يداانفقا دياانفقا دال اكتدتاك  اديد   حتدتقفضيدط وازديإجااء
حتديمتدااتفاقدلنيدد فالفإنفا دااداثاثفدل  ي اا لدادتقفضيدط وازدفحتدك اثن فدأثكاءداا فالي اا لديط وازديإجااءازد

د(دد2008حتدةحيابد ص فى)لددأهلداا غفدل ىد اا لدث أدا    فداا فالفداا    فدهي

الا  فدهيداثالفد ا  فدإل اددياسف  اددا ق امدل    فدديه هدد: )التخطيط( املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل الكتابة -
الا  فدب ونددييفده هدداسادبةفوضاهداا ات د اازدل ب ااهيد ا  فد ت فدتثلدش وةاحمديإ ةتاحتديداا فالفدنفة

اا اا دابسف الفودلكاءداخل ف فدال اا فدالات  فدابلو وعداا لدس  ف ود يدط  دت يبيدال  تازديكفالفدأكودد
ددد  فد ادق لداا فالفدأبضادل ىدساد لد ادل ددب يد يداملا اةدديندااكتادإجد   داةت اطتادابلو وعحتدك ادتاف

دااا  ازديال  ود ديةس  ديااف وب دد ازديإجااااقوائ  داافا  دا بو د تاةازداافف اداا   ا دالقال زداض حمدليدمنو ء
 ياافصك  دا ا اةدااائ ة فدياافال ف.د
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ا بود يدأا اةدي  اةفدددفد ايهيدالا  فداايتدب  أدا تاداا ات دتا دمرحلة الكتابة )التأليف(:د:املرحلة الثانية  -
 يدكومادش ئاحمدتاداحمديفد هكوديطاطاهدإجدياقلد   وسدي ااه حتدبةف  لداآلطايندقااءتوددلصوةاد كت فددي   و از

ا  فد يدأي د ااحتدافيدكلد اادب ف دا تادديااففاللد  و.دي يدالت دأندب افداا ات دأنوداد  اندا  فالفداا د
 فا دإجد ااج فديتكق ح.دا لدد ةوداحتديب وددإا تادس ج د ود

 هدليدطابقداوصوديد ب د واطيدديبقص دل    فد ااج فدااك دنقدمرحلة املراجعة أو التنقيح: دلثة: ة الثااملرحل -
حتدد(دم2003 كق ديإص اةدامل  ام".)ةج حتدادداديااض  دا ود يدط  دتق   وداسفكاداحمدإجد  ابادتفخ دأساسادودقاا

دااي يدأه دل   ازدالااج فد ااج د يدق لددال د غفدياملا اةدياافكت  د لدت يبي ف  تازحتديل لدتغ بفد ات ا
داا ازدي يدق لدااقاان.دد

دبفضحد داا اضدااةالق د)ااد ي داا فالف دق ل د ا داآلت فل دابلاا ل دتا دل   ف دلوصفتا داا    ف داا فالف فخ  ف(حتددأن
لد يد ا  فدإجدأطا ددفقبكدد أيداا ااادب حدأنداا ات ديه اد)الااج فدياافكق ح(حتددياا فالفد)ااف ا  (حتدي ادل  داا فالف

دلا لدط يد اكدأنده هدالاا لدت يبابفدتفال  فد   دبف داانفقا دا  ادل كتاديقف ادتةف ليداحلاجفدا اكد

 الدراسات السابقة:

دلد  عداا ةاسازدالف  قفداو وعداا ةاسفا  ادب يدلاضداد

ا ا  نيديفدديدأم فدديةداملسات ادياددةاسفده الدإجداا ا دلد(Douglas & Rabinowitz,2006)أجا د
داا    ف.دد داا فالف د تاةا دامليجدي كتا داا ةاس ف دااةكف دل ىدت وباد تاةازداا و داا   يدا  دط  ف ال ف فديفدالةال ا

دق قد اكحتديإكةابداا   فددديفداسفدالكتجدااوصفيداافو   ي.ديتوص لداا ةاسفدإجدأندهل دديةاحمدها احمدياسفخ  لداا ةد
دداديل ت دأبم فداا و داا   ي.ددا  فداز دلتاةازد يدل ابفداافواقت داب ت كدا

 فداا   فدد(ددةاسفدت   ق فدن فدإجداا ا دليد تاةازداا فالفداملكاد 2008)د ص فىدةحيابددأجازدك اد
داب ا  ازدالصابف.دياسفخ  لداا ةا دالدا  بدك  ازداا ل ف داافو   يدسف ديااسف انفدديالةويكتجدااوصفيدأبس ول ف حت

.ديتوص لداا ةاسفدإجدأنداا فالفداملكاد  فدلوصفتادل   فدتادلث أد اا لدهيداافخ  فحتديااف ا  حتددك داادا  ةاسف
ديالااج فدياافكق ح.د

د تاةازداا فاد(Yeh,2009)الديتكايد ده الدإجدااف افدل ىد ةفو دتوااا داادةاسف دا  ووأدا  ددلف     ف
اا   فداا اةسنيديفداصو داا غفددل كفد يد يدط  دإجااءد قال فد لدابسفخ امدالكتجدااوصفيدالةويددط  فدا ا  فحتد

يق دتلد قال فت ديفدل ابفدي كفص دد ف   ازدالقاة.داإلجن  زبفداغادااكاطقنيدهباحتديال  فنيدل فالفدحب دل  يدكجزءد يد
حتديأنود ف  ديفدت وباد تاةان داا وث فددبايندأم فدكفالفداا و ددا و .ديأي ولدااكفائجدأنداا   فالفداديمابفد اا لدكف

ةحتديد  لديتكت  دديال اا فدل ىداااغ د يدااص وابزداايتدياجتفت دأثكاءدت   قداا و حتدياايتدتف  قداباوقلحتديتواادالصاد
دحب دل  ي.ددكفالفدال  و ازحتداايتدتف   دتتوداحمديا واحمديفدإل ادديد
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د دأجا  د)د(Kuo,2010)ك ا دت ونلد ي دل كف دل ى دالكتجدد80دةاسف دابسفخ ام دا ا   ف دالا  ف ديف دطاا احم )
دالةويد دا  ةاسفااوصفي ديااسف انفدك داا دحت دالةال ا ديف دااز  ء د ثا دل ى دا ف اف ديق ددا داا   ي. داا و  يفدكفالف

د  دهل  دااز  ء دأن داا ةاسف دنفائج دلأي ول دل ىدكفالدثا د ةال ن  ديف داا   ف دأم دكانواد ى داا   يحتدك ا داا و  ددف
يفدل  ت ديفد ةال ادهؤاءداا   فادبادساه ديفدت وباداا  قازديت وبيدااص اقازحتدإ اافدإجدت اينداا   فدد فو ةنيد

دحدامليةاقداا وث فدلفاج لد يداملسفا دهل .د لداملسفا ديفدتصو 

(دطاا احمد يدااةكفدااثان فدد64ىدل كفدت ونلد يد) لدابسفخ امدالكتجداافجابمهداسفد(ددةد2010)دأجا دااقادةليد
د داا ةاسي دا  ام داا  لحت دو  دجا  ف ديف دااف ز ء دااف ز ءدد2010/2011قة  دت ةبت داال  ف د ةفو  دلي دا  ا  ما

ددفد تاةازداافف اداا   ي.ديق دمتدتك  دديفداكفةابدالفاه  دااف ز ئ فحتدييفديأم فواافف ادال فاا زبقيحتدابسفخ امد تاةازد
   فدإجدت ولفنيلدت ولفد ال فحتديأطا د اب  فحتدل ادأةل فدأشتا.ديق دأي ولدنفائجداا ةاسفدأند تاةازددتقة  داا

داا   فدل ىداكفةابداا  ب د يدالفاه  دااف ز ئ فحتديتك  فد تاةازاافف ادال فاا زبقيدكاندهلاد ثاديا حديفد ةال  ددا
داا ديفداا فالفداا    فدا حباأدياافقاةبا.دتةال داا دت وبادالفاه  داا    فداايتد اداا   يحتداايتدل يةهادتةت ديفاافف

ددةاسفده الدإجد2012)ددو د ق لديتكاي  د تاةازداا و داا ( د يدط  فددااف افدل ىدتوااا   يدا  دل كف
دياسد داا    ف. داا فالف د تاةا دي كتا دط  ف دالةويددفخ  لجا  ف دااوصفي دالكتج دا  ةاسفدحتاا ةاسف دد.ديااسف انفدك داا

يأي ولدنفائجداا ةاسفدأند ةفو دأداءددد(دطاا اديطاا فد يدط بدك  فداا ل فدجبا  فدط  ف.د130)ديت ونلداا  كفد يد
و ديفدك  فددفداا   يد    اد   دأم دادذ  يندكفالفداا و حتدك ادادبوج د قاةدا فالاا   فديفدكفالفداا و داا د

 يدط  دتزيب ه داقاةدبفض يد كاهجداا و ديك ف فدت   قودداا وث فدد  فدحباجفد اسفداف وباد تاةان اا ل ف.ديهؤاءداا د
دياا فالفداا    ف.د

دةاسفدا ف افدل ىد ةفو دكفالفداا و داا   يدل ىدل كفد يددد(2012اا ات)يج تفدييفدااة اقد اتوحتدأجازد
دياسفداا ددط  فدك  ف دقالوس. دااة  ان دجبا  ف دالل ف دااوصفي دالكتج داا ةاسف دا  ةاسفةويدخ  ل ديااسف انفدك داا .ددحت

ي لد ادد(دطاا احمديطاا ف.ديق دأي ولدنفائجداا ةاسفدأنداسفجاابزداا   فدكانلد فوس فدتاا488يت ونلداا  كفد يد)
حموةدااك وددفداا و داا   يحتدييجودداايقديفدأم دد(حتد لديجودداايقداصاحلداا  بداا كوةديفدحموة4.22-2.56لنيد)

دااد دياا فالف داصادال ايف دإل اددد    ف ديف داا   ف دتواجو داايت دااص وابز داا ةاسف دأي ول داا اا ف.دك ا دال  از دط  ف حل
داا ووأد دإل اد دياايتدتفض يلدكثاا ديثقلدداا و حت داحلصو دل ىد صادةد  بثفحت ديص ولف يفداافصلداا ةاسيدااوا  حت

د ي .ددا 

ط بديطاا ازددداافزامداا و داا   يدي   ددةاسفده الدإجدد ب د تاةازدد(د2012)ديأجازد كاندااك الد
داا دا تا دبقل داايت داملط اء دي صا داا ووأداا    فحت دإل اد ديف دهبا دا ا  ف ديأسات ا دإل اددداا ةاسازداا   ا دأثكاء  ا ثني

دل   فد دأيدتاق ف دا وصو دل ىددةجف دياسداا ووأداا    ف دالكتجدااوصفيداإل. جاائيحتديالكتجدااوصفيددفخ  لداا ةاسف
دا  ةاسفيداافو    ديااسف انفدك داا دهباددحت دب فزم داايتدذ دأن دالتاةازداملساس ف د ي دإجدت ولف دتوص لداا ةاسف ديق  .
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داا  داا و  دااداا ا  دلك دكفالف داا ووأ دإلل اد داا   ف داملساس ف دال ادئ داثالف دت فو دياايت د    ف  ي ديق  صكفلددا
داا   يالد-التاةازداا وث ف دياا فالف د كتادكفابفددد-كتج ف د ثلدكلدحموة ديفدأةللدحمايةحت داا ووأداا    ف دإلل اد اا   ف

حتدك ادتوص لدإجدديتدذ دإتقانداا فابفديفدإجنا هادةئ ةفدبك غيدااف  يد كتاديبك ة ددلدكلدكفابفداا  ب د يداا كاصاداا
   فدا وصو دل ىداا ةجفدأيدتاق فدل   فلدص اغفدداا ووأداا دأثكاءدإل اددبقلدا تاداا ا ثنيدداايتدد يدأه داملط اءدأند

داخلااحتد دإج داا ام د ي دلاضد   و ان ا ديف دالك قي دااف ة  د   أ دإج دبفجتون ديا داااخص فحت داا و داباكتاا دد ق  ف
ددد احمدأيدلفصاف.دفد ااابإل اافدإجدل مدإتقانداا  عدا اقداافوث قداا   يدا كصوادالقف ة

طائففد يداملط اءداايتددداسفت الدتة  فدااضوءدل ىيفدتا داا غازد ةاسفدلد(د2013)داا اادبفدس  دلديقا 
دبد داملط اء د لدد  لداغولدهل ه ديفد و ولازد ف ففا داا    ف دل ىدااقوال دداةت  لديفداا فالف دالف ادا فو دلفصوب تا

اا ةاسفدالكتجدااوصفيداافو   ي.ددداسفخ  ليدد.ا  فدبادقا دللدل  اءداا ال فدوفدالاا ال فدااصو وفدياملساا  داافص 
يتوص لداا ةاسفدإجدأندااف ثادابا غازداملطا دي ادد  ود يدثقااازادأ ادإذاودي ايةلديهود يدلكاصادااقواديفدألدد

اف ثاددافني.ديأنداملط اءدااكا فد يداااثقا  فاديا يدذ دأندب وند ثااديال اد  ةكادخلصائ داا غفنيدي  وانزد اكفدل 
  فدال اصااادكثااد ادتف  قدابملس وباد ثللداسفخ امدأديازدااسففتامدل ىد ود اا ددفالفداا  ابا غفداإلجن  زبفديفداا د

دأيدسوءداسفخ امد داا ال فحت دأيدلكاءد لدكا  فدلكاءد اافداقوال داا غف داقودأساا  د وبفدأطا دكاإل اافدياا   حت ال ددا
دفدأص  ف.داا ال فد ك ادملساا  دلال د

ن فدإجدتص   ديتكف  د كاةدا   فدااةكفدامليجديفد اداددل ةاسفدد(Birol et al,2013)ابإل اافدإجد اكدقامد
 ا .ددازدا  اادا   فدلف وباديدةنيدق ةان ديفداا فالفداا    فحتدياكفةابد تاةداا  ومديفدجا  فدكواو   ادااوب ان فحتدا ة

 ابفديمابفدااة كاةحتدإبت اعدال اباداخلاصفدابافق   .ديق دد  فدلنيدلمتددةاسفداافق مداا لدأ ا هداا يافق   دا اا فدااة كاةحتد
 زداا ةاسفدل ىدأم فداا فالفداملكاد  فديفدس اقددأي ولدااكفائجدت وةد تاةازداا فالفداا    فدا  داا   ف.ديق دأك

دفدلكاءدل ىدكفاابن .ددأم فدتزيب داا   فدلفغ بفدةاج دحتد لددالقاةازداا    فد

يهكاكداا  ب د يداا وا لداايتدهلاد ثادل ىد ةفو دكفاءاداا اا ديفداا فالفحتدي يدت كداا وا لدالكاهجداا ةاس فدد
دداايتدتةت دلف وباد تاةا دقامدهبا د(McArthur, Philippakos, &v lanetta,2015)اا فالفحتداق دأجابلددةاسف

 قاةاحمددد19طاا احمديفدد276أسفا احمديد33ل ىدل كفدت ونلد يدقفدلةويد يدط  داسف انفدط ابسفخ امدالكتجدااوصفيدا
دا ف افدل ىد ثادالكاهجدل ىدت وباد  دااف وبابفديفدجا  فنيحت تاةازداا اا داا فال فديفد قاةازدد يد قاةازداا فالف

الفددخ  فدا  فا اا د يدط اوداس ات ج ازداافداا فالفدااف وبابفدحب  دبف   دا كتجداا فالفدااف وبابف.ديق دمتدت ةبتد
ديالااج فدياافكت  داا ايت.ديق دأي ولدنفائجداا ةاسفدأندالكتجدساه ديفدت وباد تاةازداا اا داا فال ف.د

دأي ولددةاسفدي يدان  ف  ىدد افدلاايتده الدإجداافد(Al-Harnmmadi & Sidek,2015) دأطا حت
ددابسفخ امدالكتجدااوصفيدالةويد يدط  دأداادااسف انفد يدا  دط  فدا ا  فاد و داا  كفالفدااد ةفو دتواااد تاةازدد

ت فود يدأساس ازدت   داا غفدي واص فدددأنداا ثاد يداا   فداا اةسنيديفد قاةازداا غفدبففقايندإجد تاةاداا فالفحتداايتد
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د دب ود ديه ا دا ا  ف. دا قصوداا ةاسف ديفدالا  ف ديفدت ةبتداا فالف دل ىدأمة ديأك زداا ةاسف دإل اددااثانوبف. الكاهجددد ف
داف وباد تاةاداا اا ديفداا فالفداا    ف.د

داا اا د دلةال ا داا فالف د ااكز ديفدكفالفددديدااداا ثاد يدا ا  ازدل ىدإنااء داا فال ف د تاةاتو ل ىدت وبا
اسفخ  لدددةاسفدد(Bielinska-Kwapisz,2015)دافدل ىدأم فدت كدالااكزحتدأجا يا ف املحباأدياافقاةباداا    ف.د

(د يدط  فدااةكفداا ةاس فدامليجدختص دد315ل ىدل كفدت ونلد يد)الكتجدااوصفيدالةويد يدط  داسف انفدط قفد
فال فدحياصوندل ىد  ةاد اكزدد داا دق دأي ولدنفائجداا ةاسفدأنداا   فداا بيدا بت د اازداف وباد تاةانإداةاداملل ا .ديد

د يدط  اا دا سففادا داا    ف د فالف داا بيدادبةفخ  وندداتوحتدك ا دابا   ف د قاةنف ديفدأحباثت حت دنفائجد اتف ف أم د ققوا
وددا فال فحتديأنداسفخ امد واقلداافواصلدااجف اليديفدااف ةبتداودأم فط  ازدالاكزحتدك ادأم دت كواد يدت وباد تاةان دا

د.دت وباد تاةازداا اا داا فال فيفد

(ددةاسفده الدإجدااف افدل ىدوةاءداا   فداا اةسنيديفدجا  فداا وبلدد2016)دن   فداا ك ةلدتكايالديأطااد
دا  ددةاسفت  دأثكاء داملحباأداا    ف ديفدإل اد دلا ندطوان  دافوق قده فداا ةاسفددا   ف. د   ان ف ددةاسف دإجااء دمت يق 

(دلك احمدمتدتو ب تادل ىدسففدحمايةحتديي للدد30)دسف انفدت ونلد يد يدط  دإل ادداااوصفيدالةويددلكتجابسفخ امدا
 و دد(دطاا ديطاا ف.ديق دأسفازدنفائجداا ةاسفدليلد ةفو داهف امداا   فدابا600ااسف انفدل ىدل كفدت ونلد يد)د

احتديفد نيدأندديةدد انفدابل ف فدا ا   فدي صادةهااسفاا   يديااق ةادل ىداا فالفداا    فدكاند فوس احتدابإل اافدإجد
 وداا   فديفدإجااءداا و دكاند اتف احم.ديق دأيصلداا ةاسفدأبم فدت وباد تاةازداا و داا   يدد يديفدتوجاملسفا دا ا 

د  فدا ا   فديفد ف  داافخصصازداا    ف.دياا فالفداا    فدا  دط  فدالاد

 ابقة:التعليق على الدراسات الس

دااةالق داا ةاساز د ي دافبفضح دأجابل داايت داا ةاساز دق ف دا اا ازددفحت داا   ف داا    ف داا فالف د تاةاز و ب 
ق ةان دل ىداا فالفددا ا  فحتديأنداا ووأداايتدأجابلدأي ولدنفائجتادأنداا ثاد يداا   فدا بت د   ديفد ةفو د

ازدااف    داا ايلداف وبادق ةاددتوددال  يافديفداا  ب د يد ؤسةيدا اا    ف.دك ادأي ولداا ةاسازدأندهكاكداا  ب د 
ديفد داافف اددداا   ف دل ىدت وبا دطاقدااف ةبتداايتدتةال  ديت وبا دااة كاةحت د يد   دتكت   دياا و ا داا    ف اا فالف

ف فدلةال اداا   فديفددال د فالفداا    فحتدابإل اافدإجدجتوددألضاءده ئفدااف ةبتدياا ا  نيديفداا   يحتديإنااءد ااكزداا
دةان داا فال فدياا وث ف.ددت وبادق 

دتة ىدإجد دليداا ةاسازدااةالقفديفدأما داحلاا ف دلتاةازداا فالفددايختف  داا ةاسف اف افدل ىداملستدااكتابف
 يدددتك  فدااوليدهبادديس لدا ا  ازحتديد ب د تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازداا    فداا   فدا اا ازد

د.دجا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس   فديجا  فدال كدس ود ةبتديفدلضاءده ئفداافيجتفدنتادأ
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 منهج الدراسة:

دالكتجدااوصفيدداسفخ  لداا ا ثفد داا-يفداا ةاسفداحلاا ف ديهيدددفو   يديالةويأبس ول و  ةف  كفدأب  دأدياتو
ددا-ااسف انو داالكتي اكدا ونده ا داا و د  ئ ف د كاهج دأكثا دأهجدهو ديدق ق داا ةاسفحت دإجدد    ف ديااوصو   ااتاحت

دإجاابزدتةت ديفديص ديد  لدنفائجداسفجاابزدأااادداا  كفديا اكداق دالف  زداا ا ثفده ادالكتجديفددةاسفتا.د

 :وعينتها  ةالدراس  جمتمع

دتف دمشل دسالقاحمحت دال كوةا داا ةاسف دل ىد  يد د  تاددلكاءحم دااف ةبتكااف ده ئف داا امددصلدامليفداافدألضاء ي د ي
دلدا ا  فنيداافاا فنيديفددهتد1440-1439ا ا  يدد

د - دأكثاد يدجا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس   ف )قال ادد. يداا كوةدياإلانأدلضود(د3506)ياا ااغدل ده 
 .د(د2018 امدحم  دليدس ودداإلس   فحتل  و ازدجبا  فداإلدا

دال ك - دأدس ودددجا  ف دل ده  د)ياا ااغ د ي د7548كثا دياإلانأددلضود( داا كوة ديال  و ازدد ي داافقاةبا .)ي  ا
 (.د2018حتإبداةاداخل  ازداإلا  ين فدل  ادادشئوندألضاءده ئفدااف ةبتدجبا  فدال كدس ود

د.دصازاافخصديق دةيليديفداطف اةداجملف لدتكوعددلضوحتدد(11054ف لداا ةاسفد)جملددا  ياجمل وعداددأص حديل اكد

(د235)د كتتتاد(599اا  تتيد)داا ةتت  فحتديقتت دل تتغد جتت دل كتتفداا ةاستتفد اتتوائ فاا ابقتتفدااستتفدابمتداطف تتاةدل كتتفداا ةديد
 تادمتدد بت د جت داا  كتفدكددحت(دلضتود تيدجا  تفدال تكدست ود364 يدجا  فداإل امدحم  دلتيدست ودداإلست   فحتدي)دلضو

(داستتف انفداقتتفد تتيدأصتتلد331)د ا ثتتفدزداااستتفحتداستتف ايل تت دت   تتقدااستتف انفدل تتىدأاتتااددل كتتفداا ةد.دياقتتادل اداتتفد وةغتتان
تو بتتتلدييصتتت دأاتتتااددل كتتتفداا ةاستتتفدااتتت بيددبو تتتح(د1)ديا تتت ي د تتتيدت تتتوعداا  كتتتف.د%55.26د(داستتف انفدألدلكةتتت ف599)

 هل دك ادب يلدامليا فأجالوادل ىدأدااداا ةاسفد يدط  دال  و ازد

ددددددداجلامعةملتغري ( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة الذين أجابوا على أداة الدراسة وفقاً 1رقم ) اجلدول

 اجلامعة 
عدد أعضاء  
 النسبة املئوية  هيئة التدريس 

د38.7د128دإل امدحم  دليدس ودداإلس   فدجا  فدا
د61.3د203دجا  فدال كدس ود

د%100 331 اجملموع 

ادد%61.3 فد يدجا  فدال كدس وددبصلدإجدالقدبفضحدأندنة فدل ددااسف اانزدالا ااةد(د1)دا  ي دةق ددي يد
ددد.%د38.7   فدلكة فديه ادبففقد لد ج دأاااددل كفتاحتدت  تادجا  فداإل امدحم  دليدس ودداإلس
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 الدراسة:  أدوات

دد وباداسف انودطاصفد يدأجلدقا لدلفدل  دإط عداا ا ثفدل ىدل دد يداا ةاسازدااةالقفدياملديازدالةفخ  فد
داا   فدا اا ازدا ا  ازحتددد ب  داا    ف د ب دديةدا ا  فديفدتك  فدااوليداتاةازداا فالفداا    فدديد تاةازداا فالف
دد يدااسف انوديفدصوةنادامليا فددت ونلحتديق ديفدا ا  ازدااة ودبفد فدا اا اناد يديجتفدنتادألضاءده ئفدااف ةبتاا  د

داا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازددتكاي داملي د كتادطصائ دأااادداا  كفاديتكاي دااثاتدحتدجزاءدث أدأ  تاةازداا فالف
دااك حتد تاةازداملا اةحتد تاةازدااففاللحتدددل) تاةازهيياشف لدل ىدس لدحمايةدأساس فد تكت  دااك حتد تاةازدي  ا

تك  فدااوليداتاةازدددس لددااثاا دا زءددتكاي دحتديدةازداافوث ق(ا حتد تاد تاةازداملس وبديااصوفداا غوبفحتد تاةازداإلطاد
داافايللد(د2ةق )دا  ي ددادبو وتددحتاا   فدا اا ازدا ا  ازداا    فدداا فالف

 حمورجزء و حماور االستبانة وعدد العبارات املوجودة بكل أجزاء و  (2اجلدول رقم )

 عدد العبارات  موضوعه  اجلزء

د---دزدأيا فد   و ادا زءداملي 

دا زءدااثاتد

د48د تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازد
د6د تاةازدتكت  دااك ددادوةداملي 
د7د تاةازدي  ادااك ددادوةدااثاتد

د8د تاةازداملا اةددوةدااثاا دا
د6د تاةازدااففاللددادوةدااااللد
د9دبفد تاةازداملس وبديااصوفداا غوددادوةداخلا تد
د7د تاةازداإلطاا دادوةدااةادسد
د5د تاةازداافوث قددادوةدااةاللد

د13داا   فدا اا ازدا ا  ازتك  فدااوليداتاةازداا فالفداا    فددس ل اجلزء الثالث 
 61 اجملموع 

 صدق األداة: أواًل: 

دد(دحم  نيحتد8يل ده د)د اع دااجفيل دت ولفد يدالفخصصنيديفداا ل فااسف انفدل ىددقا لداا ا ثفدل اض
ديحمايةهاحتدد دأجزائتا دإج دل اةازدااسف انف ديانف اء دامليا فحت ديل ااننا دا خواءحت دااف    ازدالوجتف د و  دآبةائت  ا س شاد

ص اغفدكلدل اةاحتدي كاس فدااف ةبجدا سف انوحتدياق ااد ادباينود كاس احمد يدل اةازحتدأيدأبفدتوج تازدأطا .ديمتدديجوداد
دت  بلدد  لدوةاد دتث لديفداآليتل دل عدااف  ب زدل  تا ديل اةاناحتديأشاةزداآلةاءدإجدإجااء داد  نيدل ىدااسف انف ء

كدأشاةداا  عدإجدإ اافدل عداا   ازحتد  فدك  ازدأطا د يدد فدل عداا  اةازحتدك ادص اغفدل عداا  اةازحتد 
ل اةاحتديل  دد(د67)دإب ايلددث أدأجزاءدفد  ونفد يدال  ئ اا  اةازدهب فدتو  وتا.د   دكانلدااسف انفديفدصوةناد

د لاد د ي د  ونف دااكتائ ف ديفدصوةنا دااف  ب زدكانلدااسف انف داد  نيديإجااء دل ى ددجزأبيتا د61)إب ايل ل اةا.دد(
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ديتااي لد ديل اةانا دااسف انف داتفاقدل ى داد  نيدإجدش و دااتفاقدلنيد)يانفتلدوةاء دل ىد%90-80نة ف أديازدد(
 ا ةاسفديل اةنادل  دإجااءدااف  ب زدال  ولف.دا

 األداة: ثبات  اثنيًا: 

ودا    فداا ةاسازداا لوبفديق ةتوددنتااحمدلكاس فددحتدMode Probabiliyاسفخ  لداا ا ثفدطابقفداا ف ا دألكوايلد
داحلاج دي اكددين د   و ازحت د ي دلو دتزيد دا  ا دااسف انف ديإتقان ددقف داا ا دلي دإجدإيف دااف   قددلدنفتددف لادا

دااااياديل ىدنفتداملشخااديط قاحمدهل هداا ابقفدقا لداا ا ثفدحبةابدث ازدااسف انفحتدي اكدك ادب يلد

 ااسف انفدابسفخ امدال ادافداآلت فلد ةابدث ازدكلدل اةاد يدل اةازد -أ

ددد1-  ا لدااث ازد=دددند د
دندد1-نددددددددددددددددددد
دااطف اةبفدد ف ااز   لد)ن(دل دداا

داا  اةاد قةو احمدد ) (داا ف ا دألكوايلدألدأكودت ااةدمللدا ف ا داطف اةلد يداا ف اازداايتددفولدل  تا
 دداا  كف.دل ىداا  دداا  يدملااا

  ةابدث ازدكلدحموةد يدحمايةدااسف انفد يدط  دااوس فدل ا  زداا  اةازدال ونفداو.د -ب

 كتادكلداسف انفدك ادبو حددد ونف لد يدط  دااوس فدل ا  زدث ازدال اباداايتدتدف انفدك ةابدث ازدااس - 
د اكدا  ي داافايللد

 معامالت ثبات االستبانه  (3اجلدول رقم )

 م

داةت ااد  ا لدا
ا زءددا زءدااثاتد

دااثاا د  تاةازدتكت  دد
 ااك د

 تاةازد
 ي  ادااك د

 تاةازد
داملا اة

 تاةازد
دااففاللد

س وبدةازدامل تا
ديااصوفداا غوبفد

 تاةازد
داإلطاا 

 تاةازد
 اافوث قد

د0.41 0.70د0.29د0.44د0.42د0.43 0.40 0.85 1
د0.62 0.40د0.68د0.67د0.44د0.53 0.41 0.60د2
د0.44 0.61د0.41د0.44د0.32د0.35 0.63 0.71د3
د0.48 0.50د0.46د0.41د0.23د0.67 0.62 0.64د4
د0.56 0.51د0.54د0.50د0.84د0.50 0.63 0.62د5
د0.68د0.61د0.42د0.51 0.52 0.62د6

 

د0.48
د7

 

د0.44 0.44

د

د0.35د0.46د0.50
د8

 

د0.43د0.67

د

د0.68
د9

د

د0.46د0.59
د10

د

د0.47
د0.58د11
د0.69د12
د0.33د13
د0.50 0.54د0.50د0.51د0.44د0.51 0.52 0.67دأ
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(ديهيدد0.26أند  ا  زدث ازدكلدل اةاد يدل اةازدااسف انفدأكود يد) (3ةق د)دا  ي ديبفضحد يدط  د
حتدد(684ادحتد1983د.دد)ل  ا وادحتلضو(د331ااق  فدالكاظاادلك د ةابد  ا لدااث ازدا   كفدال طو اديال ونفد يد)

يدل اةازدااسف انفديكلددل اةاد ديابافايلداد  يد  فدألدل اةاد يدل اةازدااسف انفحتديل  د ةابد  ا لدث ازدكلد
(ديهيدق  فد كاس فدلك داملط ديفدد0.52جزءديحموةد يدأجزاءهاديحمايةهادت نيدأند  ا لدث ازدااسف انفدك لد)ااوس ف=

لضوديه ادب  دل ىدص   فدااسف انفداف   قتادل ىدد(د331  كفدال طو ادلك د ةابدااث ازدتةايلد)االف اةدأنداا
 أااادداا  كفدك ل.د

 :املستخدمة  اإلحصائية  يباألسال

داملساا  داإل صائ فدد د ي داا  ب  داسفخ ام دمت داق  د    تاحت داا  اانزداايتدمت ديد  ل دأه افداا ةاسف افوق ق
دابسفخ ا دالكاس ف دااجف ال ف دا   وم داإل صائ ف داحلزم دث ثفدد (حتدSPSS)دم داآلت ف دااو ن ف داا ةجاز داا ا ثف ياسفخ  ل

دازدااسف انفحتديق دمتد ةابداملي اندااكة  فدا  اةازدااسف انفدابسفخ امدال ادافداافاا فلد لدل اةددةجازدي اكديفد 

د3+ك2ك2+1ك3دق=دددد

دن3دددددددددددددد

ازداسفجاابزددةجفداافوققد)هامدج احتدهامحتدغادهام(دل ىداا ت ت دااكةت فددتايةداا ةاستفحتدت ااةدد3حتدك2حتدك1   لك
 ن=ل ددأااادداا  كف

 لفجاابزدامللضاءديفد وءدال ا فداإل صائ فداافاا ف  لداسمتدد

 يحلةابدااو ندااكةمهدا  وايةدااائ ة فدمتداسفخ امدال ادافداافاا فل

د3+ك2ك2+1ك3ق=دد

دن3دددددددددددددد

 متدتق بادنة فد فوسفدش ادالوااقفدل ىدكلدلك د يدلكوددااسف انفدك ادب يل

 

 أقلددةجفد وااقفد– وااقفدل ىداا ك ددوددةجفأكدنة فد فوسفدش ادالوااقف=

 ل ددااطف اةازددددددددددددددددددددددددددددددددددد

د0.67=2=1-3نة فد فوسفدش ادالوااقف=

كتتتفدك تتتادنةتتت  احمحتديابافتتتايلداتتتلند فوستتت ازدإجتتتاابزداملاتتتااددا تتتتادتفج تتتلد تتتو دالفوستتتفدي  تتت دأندلتتت ددأاتتتاادداا  
ط تتاءدحلةتتابد تتادبةتت ىدابخل تت دال  تتاةلدي اتتكدلفقتت باداخل تت دال  تتاةلداباكةتت فدف  تتفدا احلق قتتيحتد  تتيدتقتت باداحلتت يدداد

دلفوسفدش ادالوااقفدل ىدكلدلك د يدلكوددااسف انفد يدال ادافداافاا فل
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د ف افدل ىد   دالوااقفدل ىداا  اةازحتدقا لداا ا ثفدل ت  داملي اندااكة  فديت   قد  يددااثقفدكاافايللاد

  فوسفدش ادااسفجالفحتدا لدل اةاد يدل اةازدااسف انفد يداا  قفلا ا ثفد  دزدا -أ

د وااقفداا ةجفدااو ن فدملقلددةجفد- فوسفدش ادااسفجالف=داا ةجفدااو ن فدملل ىددةجفد وااقف

دل ددا ف اازداإلجالفدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
د)يفد  لداداية(د0.67=د1-3أ=د
د3دددد

(داتاداحمحتداتلندالفوست ازدت تلدإجداافو بتلدياقتاحمدلكوت داافو بتلداالفت ا حتد30ندل ددأاتاادداا  كتفدأكتود تيد)ي   دأ
 (.0.67فج  احمد و دالفوسفداحلق قيد)ا  دأندب وندتو بلد فوس ازدأااادداا  كفد 

   دزداا ا ثفداخل  دال  اةلدلفوسفددةجفدااسفجالفد يداا  قفل -ب

د
دبد×أدددددةلد)خ.م(=دال  اداخل  

دندددددددددددددددددددددد
دأحتدندل ددأااادداا  كف-1حتدب=0.67   دأدهيدنة فد فوسفددةجفدااسفجالفد

دصتتادالتت  دااتت لدحيتت دديجتتودد فوستت ازدإجتتاابزداملاتتااددا تتود تتو دالفوستتفداحلق قتتيدت  تتنيد تت يددااثقتتفدااتتيتدد - 
 )نة فد فوسفدش ادالوااقف(دك ادب يل

د  يددااثقفدا  كفداا ةاسفدك ادب يلد ب د
-0,67(حتد)1.96د×+داخل ت دال  تاةلد0.67إ ادا صازدنة فد فوس ازدااستفجاابزدملاتاادداا  كتفدا  كت دلتنيد) -

 (دالفوزداسفجاابزدأااادداا  كفدل ىدت كداا كودد فوققفدحل د ا.1,96د×لداخل  دال  اةد

(دالفتودأند1.96د×+داخل ت دال  تاةلد0.67د تيدأيدتةتايلد)ااددأكوإ ادكانلدنة فد فوس ازدااسفجاابزدا ا -
 . فوققدل ىد ض ونده اداا ك اهكاكدا اهاحمد

(دالفتودأندهكتتاكد1.96د×اخل ت دال  تتاةلد-0.67ةتتايلد)إ ادكانتلدنةتت فد فوستفدااستتفجالفدا اتااددأقتتلد تيدأيدت -
 ا اهاحمدل مددققدل ىد ض ونده اداا ك .

د331  قفدااةالقفدا  كفداا ةاسفحتدي اكدلك دنداقاحمدا متد ةابد  يددااثقفديد
دد0.026=دددد0.33د×د0.67خ.م=دددد

د331دددددددددد
كو دأقصىحتددد0.72(د=د1.96د×دد0.026+د)د0.67 ادلنيدديابافايلد  يددااثقفداكة فد فوسفدااسفجالفدت ايادد

داستتتتفجاابزدأاتتتتاادداا  كتتتتفداا   تتتتفدثقتتتتفديفدكوتتتت دأدادهبتتتت ادت تتتتوند تتتت يدداادد0.62=د(1.96د×د0.026)د-0.67ي تتتتادلتتتتنيد
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جت دأيد(دا  وندهكاكدا تاهد ود0.72فدليد)(دال اد ادزدنة فد فوسفدااسفجالفدل ىداا  اةاديفدااسف ان0.62يد0.72)
كتاكدا تاهد ت   د توداحل ت دل ت مدالوااقتفد(دا  تونده0.62جت احتديإ ادنقصتلدلتيد)ل ىد وااقفدلكة فدهتامددقولدابحل  

 ااو ندااكةمهدلنيداحل بيدالندالوااقفدت وندهام.دإ اديقلغادهامحتدأ اد

 اإل صائ فداافاا فلددال ا  زمتد ةابددك ا

دسف انف.دلدحلةابدث ازدااMode Probabiliyطابقفداا ف ا دألكوايلد -

 :وتفسريها  ومناقشتها  نتائج الدراسة

ت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف  اجلامعاما مهارات الكتابة العلمية الالزمة لطالبات  :الثان السؤال إجابة 
 ؟ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك سعود

دايةدااائ ة فدااة  فدا جزءدااثاتددفجاابزدأااادداا  كفد اهدااس ةابدااو ندااكةمهداإلجالفدليده ادااةؤا حتدمتد
دلددب يهود  نيدا  ادددك ا ي اندااكة  فدهلاحتددت  احمدادمثدتات  تادتكا ا احمدحتدد يدااسف انفديل اةاناد

 احملور األول: مهارات تنظيم النص: -

دحمور مهارات تنظيم النص استجابة أفراد العينة حول ( 4اجلدول رقم )

الوزن النسيب  هارةامل م
 لألمهية 

النسبة املئوية  
 لألمهية 

 الرتتيب  املستوى

د1دهامدج ادد98د+0.98داو وا.دجفد يدايجودد ق  فدي نتديطاتفدهلاددةدد1
د3دهامدج ادد97د+0.97ديجودد ق  فدتت  بفدا  و وعدتفض يداملا اةدااواةدادا و.د2
د1دهامدج ادد98د+0.98د  ا فدكلدا ااديفداقااد ةفق ف.دد3
د6دهامدج ادد94د+0.94دتض نيدكلداقااد  فدحموةبفدتثلدا   فدااائ ةفدا تا.دد4
د4دهامدج ادد96د+0.96دال فديااااة فدا ف اادااائ ةف.داقاازدداشف ا دالنتدل ىدد5
د5دهامدج ادد95د+0.95دكفالفدطاتفدت خ دأه داملا اةديااكفائج.د6

د___دهامدج ادد98د+0.98 مهية للمحور الوزن النسيب والنسبة املئوية لأل

   دجاءزد فوسفددامدج احمادل ةجفدهبفضحد يداا اضدااةالقدأندأااادداا  كفداتفقوادل ىد تاةازدتكت  دااك د
حموةد تاةازدتكت  ددد(ديهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ى0.98اسفجاابن د)د

ددددااك .دد

د دالتاةاز د  ل دتااي دفنة  دأي انا ف ل د)دلا م ف داملقصىددد(0.94-0.98لني داحل  د ي دأكو دق   يهي
يطاصفدا  ادبف  قداتاةاديجودد ق  فدي نتددتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.دل ىدأم فددبادب  د(ا0.72)

(حتديجاءزدك حمد كت ادد0.98 ص فادل ىد)دياا فانداقااد ةفق فحتديطاتفدهلاددةجفد يدااو واحتدي تاةاد  ا فدكلدا ااديفد
  بفدا  و وعدتفض يداملا اةدااواةدادا ود   د ص لدل ىدد  فدتتيفدالات فداملي داف كدالتاةازدب  تاد تاةاديجودد ق
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د   د ص لدل ىد)0.97) دااائ ةف دا ف اا ديااااة ف دالنتدل ىداقاازددال ف داشف ا  د تاةا دب  تا د0.96(حت ددب  تاد(حت
ددتض نيدكلداقاادد(حتديفد نيدجاءزد تاةا0.95   د ص لدل ىد)د تاةادكفالفدطاتفدت خ دأه داملا اةديااكفائج

يتففقده هدااكفائجد لد ادتوص لدإا ودد(حتد0.94وةبفدتثلدا   فدااائ ةفدا تاديفدمابفداا ت  د   د ص لدل ىد)د  فدحم
د اادأمح )د د  اب2015دةاسف د يدأند يدأه  ديبا لدداد( دلا تا ديطابقف داا    ف دالادا د   اةدص اغف داا    ف اا فالف

اةداا قفديالو ول فديبا لدب  دادفو دل ىد ةفو زد يد   ددفحتدي   دص اغفديفداقاازدقصاادادتزب دليدس  نيدك  
دادفو داايتدتف  ديفد ديد ب دط صف دمثدااف    ازحت دالو ولازدااائ ة ف دحب  دتو ل ددينددااص ولفحت تو  حداملا اة

الكاوةادييص ددالاداداإلطاا ديتا لدب  يدااف ت  د   و ازدليدأم فدتفاص لد ائ احتدي   اةدت كواوج ادااا لداا امديد
أه دااقوال ديااضوالفددأند يد(د يد2013)د ادتوص لدإا وددةاسفدااا الك ادتففقده هدااكفائجد لد.ددلخف  دأجزائتا

  قدل فالفداا و داا   يدال دأندتفض يداافقاادااوا  ادا ااديا  اد ك ادافاالكداملا اةددااا   فديالو ول فداايتدتف
ديتضاةهبا.د

 ات وحدة النص: : مهار احملور الثان  -

دالنص  وحدةحمور مهارات استجابة أفراد العينة حول ( 5ول رقم )اجلد

 املهارة م
الوزن النسيب 

 لألمهية 
النسبة املئوية  

 تيب الرت  املستوى لألمهية 

د5دهامدج ادد91د+0.91داةت ااداملا اةدااواةداديفدكلداقاا.د1
د6دامدج ادهد90د+0.90دتاسكداافقاازديتاال تا.دد2
د4دهامدج ادد92د+0.92دي  ادالص  وازدااواةداديفدااك .د3
د3دهامدج ادد96د+0.96دااف وةدياا كاءدالك قيديفد  ا فدالو وع.د4
د6دهامدج ادد90د+0.90دل ىدأسئ فدالو وعدديند اهلدأ  ها.دااا وا فديفداإلجالفدد5
د2دمدج ادهاد97د+0.97د  ئ فدااك دلةفو دا  توةدالق مداو.دد6
د1دهامدج ادد98د+0.98د االاادي  ادالو وعديتاال و.دد7

د____دهامدج ادد93د+0.93 الوزن النسيب والنسبة املئوية لألمهية للمحور 

القدأندأااادداا  كفداتفقوادل ىد تاةازدي  ادااك دل ةجفدهامدج احماد   دجاءزد فوسفددبفضحد يداا اضدااة
احل داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةد تاةازدي  ادددأكود يد(ديهيدق  فد0.93اسفجاابن د)

دااك .دددد

د تاةازد دتاايددنة  فددأي اندااك ددي  اا ف لد  ل دأكود يداحل دد0.90-0.98 لدلنيد)ا م ف ديهيدق   )
دا  از.ددادبادب  دل ىدأم فدتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا (د0.72املقصىد)

بادب  دل ىدأنوداددد(د0.96)حت(د0.97(حت)د0.98)دلاا فدج ادا م فددأي اندنة  فدااك ددي  ادا ف لدل عد تاةازد
يلد االاادي  ادالو وعديتاال وحتدي تاةاد  ئ فدااك دلةفو دا  توةدالق مدديهيدل ىداافواغ دلكتادا اا ازدا ا  ازدد
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دالك قيداود دياا كاء دااف وة دي تاةا ديفدااك د   د ص لدل ىدديفد  ادحت دالص  وازدااواةدا دي  ا دب  تا دالو وعحت  ف
 تاةادتاسكداافقاازددد(حتديفد نيدجاءزد0.91(حتدب  تاداةت ااداملا اةدااواةداديفدكلداقااد   د ص لدل ىد)0.92)

داا ت  دمابف ديف دأ  ها د اهل ددين دالو وع دأسئ ف دل ى داإلجالف ديف دااا وا ف د تاةا ص لدل ىدد د   د يتاال تاحت
(د يدأند يدأه د  اباداا فالفداا    فد   اةدد2015يتففقده هدااكفائجد لد ادتوص لدإا وددةاسفد اادأمح )د(حتد0.90)

الفاه  ديالتاةازديفد ةفو دالةفف  ديالف   حتدي   اةداتةاقدحمفو دالاداداا    فديبا لدداا قفديالو ول فديبا لدتصاغد
ااف اب دمثدااااادد– فكاسقدي فوا ندتة حداباسففاداد كوحتدياافو   ديفدص اغفدالاداداا    فدفدلا لدتق ادالاداداا    

ك ادددد  لدالو ولازدبف دتغ  فتادلكفتدالةفو .-ولازدااوايفحتدي   اةداافغ  فديبا لدل مدااففايزديفد  ا فدالو 
ه دااقوال ديااضوالفدااا   فديالو ول فددأند يدأ(د يد2013)د ادتوص لدإا وددةاسفدااا التففقده هدااكفائجد لد

د.داايتدتف  قدل فالفداا و داا   يد ايةادي وادا  لدياا  اةازديتاال تاديت انقتا

 : اراألفك: مهارات  الثالث احملور   -

داألفكارحمور مهارات استجابة أفراد العينة حول ( 6اجلدول رقم )

الوزن النسيب  املهارة م
 لألمهية 

وية  النسبة املئ
 مهية لأل

 الرتتيب  املستوى

د1دهامدج ادد99د+0.99 . ص قداملا اةديصوفتاد1
د2دهامدج ادد98د+0.98دني.دختاداملافاظدياا   ازديا  لداايتدت ودليدت كداملا اةديال اتديالضا د2
د2دهامدج ادد98د+0.98دي واداملا اةدي ك دااغ وضدا تا.دد3
د4دهامدج ادد97د+0.97دملا اةديلا تادلصوةادت ل داااأل.دتكاي دا االااداا ت  دالك قيديفدد4
د4دهامدج ادد96د+0.96دت ل  داملا اةدل لد اداودص فدابلو وعد يدأدافديلااهنيديشواه .د5
د6دهامدج ادد95د+0.95داددل ىداااالفدلنيداملس ابديااكفائجديفدإص اةدامل  امدالف  قفدابلو وع.داالف د6
د6دهامدج ادد95د+0.95داةدالو وع.دلاضدأا الو ول فديفدد7
د4دهامدج ادد97د+0.97ددق قدااو  ادياا الفدلنيداملا اة.دد8

د____دامدج ادهد96د+0.96 الوزن النسيب والنسبة املئوية لألمهية للمحور 

دل ىد تاةازداملا اةدل ةجفدهامدج احماد   دجاءز داتفقوا داا  كف  فوسفدددبفضحد يداا اضدااةالقدأندأاااد
د(ديهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةد تاةازداملا اة.دددد0.96اسفجاابن د)

د دالتاةاز د  ل دتااي دفنة  دأي انا ف ل د)دلا م ف داملقصىدد0.95-0.99لني داحل  د ي دأكو دق   ديهي )
دت كد0.72) دتوااا دل ىدأم ف دب   دبا دص قداملا اةددالتاةدد(ا دبف  قداتاةا دا  ا ديطاصف ازدا  دطاا ازدا ا  از.

د)د دياايتد ص لدل ى دختاد0.99يصوفتاحت د تاةا داف كدالتاةازدب  تا داملي  ديجاءزديفدالات ف داملافاظدياا   ازدد(حت
 ص لدك حمدددتاحتد   يا  لداايتدت ودليدت كداملا اةديال اتديالضا نيحتدي تاةادي واداملا اةدي ك دااغ وضدا 

(حتدب  تاد تاةاد االااداا ت  دالك قيديفدتكاي داملا اةديلا تادلصوةادت ل داااألحتدي تاةاددق قدد0.98 كت ادل ىد)
دياا الفدلنيداملا د)ااو  ا دل ى د كت ا د   د ص لدك حم دص فدد0.97 اة داو د ا دل ل داملا اة دت ل   د تاةا دب  تا (حت
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ديلااهنيديشواهد دأداف د ي د   د ابلو وع د)  دلنيدد0.96ص لدل ى داااالف دل ى داالف اد ديفد نيدجاءزد تاةا (حت
   دديفدمابفداا ت  دو وعداملس ابديااكفائجديفدإص اةدامل  امدالف  قفدابلو وعحتدي تاةادالو ول فديفدلاضدأا اةدال

د ص لدد د كت ا د0.95ل ىد)ك حم د(حت دااكفائجد ل دااا ال)يتففقده ه ددةاسف دتوص لدإا و دأ2013 ا د ي ند يدأه دد(
ديااف   قازداا    فدد دابمل ث ف دااسف انف داا و داا   يد ايةا دل فالف داايتدتف  ق ديالو ول ف ديااضوالفدااا   ف ااقوال 

ااف   قدأيداإلبضاادياااااحتدي زئفدالو ولازدال ق اديااغا ضفدإجداقاازدصغااد ف  داحتدددافو  حد  او دال  دحمل
دوءدإجداا كايبيداافال فحتديي  ادأس وبديطابقفداا فالف.دبقداا جيبف ددق قد اكدليدطاد

 : التتابع : مهارات الرابعاحملور   -

دالتتابع حمور مهارات استجابة أفراد العينة حول ( 7اجلدول رقم )

 املهارة م
الوزن النسيب 

 لألمهية 
النسبة املئوية  

 الرتتيب  املستوى لألمهية 

د1دهامدج ادد98د+0.98داةهديفدالق  ف.د ةلدأا   ا فدالو وعدياقاحمدافةد1
د1دهامدج ادد98د+0.98دتات  دااكفائجدياقاحمدا ت  داملس اب.دد2
د4دهامدج ادد96د+0.96ددق قدااالفدياافكاسقدلنيدالق  فدياخلاتف.د3
د5دهامدج ادد95د+0.95دكفالفدااكفائجدالف  قفدابلو وع.دد4

د5
ياااواه دداواهنيت ل  دااكفائجدااكتائ فدابملدافديا

داا   فدإلث ازدصوفد ادلاض.د
د6دهامدج ادد94د+0.94

د3دهامدج ادد97د+0.97دكفالفدالق  ازدياافوص ازدالف  قفدابلو وع.دد6
د___دهامدج ادد98د+0.98 ة املئوية لألمهية للمحور الوزن النسيب والنسب

دل ىد تاةا داتفقوا داا  كف داا اضدااةالقدأندأاااد د   دجاءزد فوسفدددللااففادزدبفضحد ي دج احما دهام ل ةجف
د.دددداللاافف(ديهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةد تاةازد0.98اسفجاابن د)

د دالتاةاز د  ل دتااي دفنة  دأي انا ف ل د)دلا م ف داملقصىدد0.94-0.98لني داحل  د ي دأكو دق   ديهي )
بادب  دل ىدأم فدتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.ديطاصفدا  ادبف  قداتاةاد  ا فدالو وعدياقاحمدد(اد0.72)

(حتديجاء ديفدالات فدد0.98اكفائجدياقاحمدا ت  داملس ابدياا فاند ص لدل ىد)افة ةلدأا اةهديفدالق  فحتدي تاةادتات  داد
(حتدب  تاد تاةادد0.97  ازدياافوص ازدالف  قفدابلو وعحتد   د ص لدل ىد)لفدالقداملي داف كدالتاةازدب  تاد تاةادكفا

كفالفدااكفائجدالف  قفدابلو وعد   دد(حتدب  تاد تاةادد0.96دق قدااالفدياافكاسقدلنيدالق  فدياخلاتفد   د ص لدل ىد)
اااواه داا   فدإلث ازدصوفد ادداهنيديد(حتديفد نيدجاءزد تاةادت ل  دااكفائجدااكتائ فدابملدافديااود0.95 ص لدل ىد)

(دد2012تففقده هدااكفائجد لد ادتوص لدإا وددةاسفد كاندااك ال)(حتد0.94لاضديفدمابفداا ت  د   د ص لدل ىد)
اا   فدإلل ادداا ووأداا    فديفدأةللدحمايةحتد ثلدكلدحموةددد-الكتج فدياا فالفداا   ي-تاةازداا وث فياايتدصكفلدال

دةئ  كتادكف داا  ب د يداا كاصاداايتدذ دإتقانداا فابفديفدإجنا هاحتددابف ديبك ة ددلدكلدكفابف دبك غيدااف  يد كتا ةف
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فص دي  ل اداباففةادياافوباد يدط  دةل تاداباواقلحتدييفدحموةددي كتاديفدحموةداافو ب دد ب دنفائجداا و دد ب احمد د
د.دفةااديالو وفدلو ولازداإلطاةدااكتالديااكفائج ق فدالاافق ادالك قيدتق ادااواهنيدياااواه دالك

 األسلوب والصحة اللغوية : مهارات  اخلامس احملور   -

داألسلوب والصحة اللغوية ت حمور مهارااستجابة أفراد العينة حول ( 8اجلدول رقم )

الوزن النسيب  املهارة م
 لألمهية 

النسبة املئوية  
 لألمهية 

 الرتتيب  املستوى

د4دهامدج ادد95د+0.95دس وبدالةفخ مديفدلاضدالو وع.دي واداملد1
د6دهامدج ادد94د+0.94د ةيداطف اةداا   ازدياملافاظدالكاس فدا س وب.د2

 غ فديادةكازدا  اا فد ادَلدتةف عدد ك داسفخ امدااصوةداا د3
داحلاجفدإجد اك.د

د8دهامدج ادد93د+0.93

د4
زداايتددف لدأكثاد يداا   اداسفخ امداا   ازداإلجاائ فدي ك 
د4دهامدج ادد95د+0.95د   .د

د1دهامدج ادد98د+0.98داسفخ امدل  ازداا ق  داسفخ ا احمدصو واحم.دد5
د1دهامدج ادد98د+0.98داسفخ امدأدايزدااالفدالكاس ف.دد6
د6دهامدج ادد94د+0.94د ك دأط اءدالةفو دااصويت.دد7
د9دهامدج ادد91د+0.91د ك دأط اءدالةفو دااصايف.دد8

د9
 ك دأط اءدالةفو دااكوولد)اإللاابحتدال القفحتدالوق  فحتدااطف اةدد

دأيداانفقاء(.د
د1دهامدج ادد98د+0.98

د____دهامدج ادد95د0.95 لمحور الوزن النسيب والنسبة املئوية لألمهية ل

 ةجفدهامدج احماد   ددلد غوبفداملس وبديااصوفداادبفضحد يداا اضدااةالقدأندأااادداا  كفداتفقوادل ىد تاةازد
(ديهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةدد0.95جاءزد فوسفداسفجاابن د)

د.دددديااصوفداا غوبفداملس وبد تاةازد

د دالتاةاز د  ل دتااي دفنة  دأي انا ف ل د)دلا م ف داحلد0.91-0.98لني د ي دأكو دق   ديهي داملق( صىدد 
(ادبادب  دل ىدأم فدتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.ديطاصفدا  ادبف  قداتاةاداسفخ امدل  ازدد0.72)

داس دي تاةا داسفخ ا احمدصو واحمحت دالةفو دااكوولد)اإللاابحتدداا ق   د ك دأط اء د دأدايزدااالفدالكاس فحتدي تاةا فخ ام
(حتديجاءزديفدالات فداملي داف كدالتاةازدب  تاد تاةادد0.98ياا يتد ص يدل ىد)دنفقاء(دال القفحتدالوق  فحتدااطف اةدأيدااد

 فدي ك داا   ازداايتددف لدأكثاد يددي واداملس وبدالةفخ مديفدلاضدالو وعحتدي تاةاداسفخ امداا   ازداإلجاائد
 س وبحتدي تاةادد ك دأط اءددكاس فدا(حتدب  تاد تاةاد ةيداطف اةداا   ازدياملافاظدال0.95   .   د ص فادل ىد)

(حتدب  تاد تاةاد ك داسفخ امدااصوةداا  غ فديادةكازدا  اا فد ادَلدتةف عدد0.94الةفو دااصويتد   د ص فادل ىد)
دإ داا ت  دد0.93جد اكد   د ص لدل ىد)احلاجف د ك دأط اءدالةفو دااصايفديفدمابف (حتديفد نيدجاءزد تاةا

(د يدأند يدأه د  ابادد2015فقده هدااكفائجد لد ادتوص لدإا وددةاسفد اادأمح )يتفد(حتد0.91   د ص لدل ىد)
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ق  دلة فدغاد  ق دأيد ف اطلحتدي   اةداا قفدداا فالفداا    فد   اةدلكاءدحمفو دالاداداا    فديبا لداسفخ امدنتامدتاد
هدااكفائجد لد ادتوص لدإا وددةاسفد كانددتففقده ك اددديالو ول فديبا لدط ودادفو د يداملط اءداا غوبفدياإل  ئ ف.

حمايةحتدداا   فدإلل ادداا ووأداا    فديفدأةللدد-اا   يدفدالكتج فدياا فال-(دياايتدصكفلدالتاةازداا وث ف2012ااك ال)
بفديفددنداا فا ثلدكلدحموةد كتادكفابفدةئ ةفدبك غيدااف  يد كتاديبك ة ددلدكلدكفابفداا  ب د يداا كاصاداايتدذ دإتقا

يااهف امددإجنا هاحتدي كتاديفدحموةداافو  حدااافزامدابسفخ امدل  ازداا ق  داسفخ امدبةت ديفدي وادال اتديج ئتاحتد
د  تديااغ وضديااف ق  داا فتيديال كول.دلو واداملس وبديط وهد يداا

 : اإلخراج : مهارات  السادس احملور   -

د اإلخراج مهارات  حمورول استجابة أفراد العينة ح( 9اجلدول رقم )

 املهارة م
الوزن النسيب 

 لألمهية 
النسبة املئوية  

 الرتتيب  املستوى ألمهية 

د1د ادهامدجد98د+0.98دإلاا داا كايبيدااائ ةفدياافال ف.دد1
د3دهامدج ادد97د+0.97دي لدتاق  دااصفوازديفدأ اككتادااصو وف.دد2
د1دامدج ادهد98د+0.98د االاادااف ال دالكاس دلنيداملس ا.دد3
د7دهامدج ادد94د+0.94دتةايلدالةااازدلنيدجانمهدااصفوفد)اهلوا ش(.دد4
د4دهامدج ادد96د+0.96دي واداخلفديتكاسقو.دد5

ااسومدياملش ا ديا  اي داايتد االااداا قفديااو واديفداد6
دبفض كتادالو وع.د

د6دهامدج ادد95د+0.95

د4دهامدج ادد96د+0.96د ةيداإلطاا داا ام.دد7
د____دهامدج ادد96د+0.96 النسيب والنسبة املئوية لألمهية للمحور الوزن 

دل ىد تاةازد داتفقوا اد   دجاءزد فوسفددل ةجفدهامدج احمدداإلطاا بفضحد يداا اضدااةالقدأندأااادداا  كف
د) داا  كف0.96اسفجاابن  دأاااد دا   داافام دااقفكاع دبؤك  دبا داملقصىحت داحل  د ي دأكو دق  ف ديهي دحمد( د تاةازددل ى وة

د.دددداإلطاا 

د دالتاةاز د  ل دتااي دفنة  دأي انا ف ل د)دلا م ف داملقصىدد0.94-0.98لني داحل  د ي دأكو دق   ديهي )
فدتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.ديطاصفدا  ادبف  قداتاةادإلاا داا كايبيدااائ ةفدد(ادبادب  دل ىدأم 0.72)

(حتديجاء ديفدالات فداملي داف كدالتاةازدد0.98ااف ال دالكاس دلنيداملس ادياا فاند ص فادل ىد) االاادياافال فحتدي تاةاد
د د دااصو وفحت دأ اككتا دااصفوازديف دتاق   دي ل د تاةا د)ب  ت ا دي واداخلفدد0.97  د ص لدل ى د تاةا دب  تا (حت
د) دل ى د   د ص فا داا ام داإلطاا  د ةي دي تاةا د 0.96يتكاسقوحت دب  ت ا د اد(حت داااسومددتاةا ديف ديااو وا داا قف الاا

(حتديفد نيدجاءزد تاةادتةايلدالةااازدلنيدد0.95ياملش ا ديا  اي داايتدبفض كتادالو وعد   د ص لدل ىد)
يتففقده هدااكفائجد لد ادتوص لدإا وددةاسفدد(حتد0.94وا ش(ديفدمابفداا ت  د   د ص لدل ىد)جانمهدااصفوفد)اهل

ة يسدالو ولازدد  اباداا فالفداا    فد   اةدلكاءدحمفو دالاداداا    فديبا لدتو بلددد يدأه د(د يدأن2015 اادأمح )
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تاف لداااسو ازديااف وبكازدااففال  فدل ىدلكايبيدددااائ ة فدياافال فحتدي   اةداسفخ امداملش ا داافو  و فديبا لدأن
ديد داااسو ازديااف وبكازديقااءنا دات  ديأندبةتل دياإلطاا ددتفةاهايل اانزديا وفحت داا ام دااا ل دت كواوج ا دي   اة حت

دلا لديظ فيديج ابد د  وانزدااصفوف دااكفائجد لديبا لدتكت   دتففقده ه دااا الد.دك ا ددةاسف دتوص لدإا و دد ا
أند يدأه دااقوال ديااضوالفدااا   فديالو ول فداايتدتف  قدل فالفداا و داا   يدلةاطفديي واداا كوانددد(د ي2013)

دياسفخ امداغفداافخص دااة   فدياحل بثفحتديي  ادأس وبديطابقفدكفالفداا و .دددحتبيداافال فدياا كايدااائ ةيد

 : التوثيق: مهارات السابعاحملور   -

د التوثيقحمور مهارات العينة حول استجابة أفراد  (10اجلدول رقم )

 املهارة م
الوزن النسيب 

 لألمهية 
النسبة املئوية  

 لألمهية 
 الرتتيب  املستوى

د1دهامدج ادد99د+0.99داالاادااص فدلنيدالااجلديالو وعدال فوب. د1
د2دهامدج ادد98د+0.98د االاادامل انفداا    فديفداإلااداد يدالصادةديالااجل.د2
د4دهامدج ادد97د+0.97دفوث قدااصو حدا    و ازدالفةاادا  و وع.دااد3
د4دهامدج ادد97د+0.97داإلشاةادإجد وا لدااقف اس.دد4
د2دهامدج ادد98د+0.98دفالفدقائ فدالااجلدلا لدصو ح.دكد5

د____دهامدج ادد97د+0.97 لألمهية للمحور الوزن النسيب والنسبة املئوية 

دل ىد تاةازدبفضحد يداا اضدااةال داتفقوا داا  كف دج احماد   دجاءزد فوسفددداافوث ققدأندأاااد دهام ل ةجف
د.دددداافوث قد داملقصىحتدبادبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةد تاةازد يداحلد(ديهيدق  فدأكو0.97اسفجاابن د)

(ديهيدق  دأكود يداحل داملقصىدد0.97-0.99ا م فدتااي لدلنيد)دفدنة  دأي اندداافوث قدا ف لد  لد تاةازد
د(ادبادب  دل ىدأم فدتوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.دد0.72)

(دبادب  دل ىدأنودادد0.99 ف لد تاةاد االاادااص فدلنيدالااجلديالو وعدال فوبدنة دلاا فدج ادا م فد)ا
د اا د تاةا دب  تا دا اا ازدا ا  ازحت ديفداإلاغ دلكتا داا    ف دامل انف دي تاةالاا ديالااجلحت دالصادة د ي دقائ فددددادا كفالف
د) دل ى د ص فا د    دصو ح دلا ل ديف0.98الااجل دالفةاادد(حت دا    و از دااصو ح داافوث ق د تاةا دجاءز  ني

فائجد لد ادديتففقده هدااكد(حتد0.97ا  و وعحتدي تاةاداإلشاةادإجد وا لدااقف اسديفدمابفداا ت  د   د ص لدل ىد)
 ددلفداا وم(د يدأند يدأه دااقوال ديااضوالفدااا   فديالو ول فداايتدتف  قدل فا2013توص لدإا وددةاسفدااا ال)

دااف ثادابآلةاءدياملشخااحتدياا قفديفدنقلداااألدأيدداا   يد ديل م ديفد  انودااصو ححت تث  لدكلد اجلدمتداااجوعدإا و
(د يدأند يدااقوال داا ااينديفدأصو دكفالفدد2011ادتوص لدإا وددةاسفدحمةي)ال  و ف.دك ادتففقده هدااكفائجد لد 

دمداا ا  دياا  مدالكقو د يدالصادةدأ دكان.دلنيدك اااسائلدا ا   فدياا ووأدإ ةاندااالفد
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جامعة اإلمام حممد بن سعود يف ( يبني األوزان النسبية والنسبة املئوية لألمهية والرتتيب الستجابة أعضاء هيئة التدريس 11اجلدول رقم )
 حملاور اجلزء األول للدراسة واملستوى  اإلسالمية وجامعة امللك سعود

 احملور م
 ن النسيبالوز 

 لألمهية 
النسبة املئوية  

 لألمهية 
 الرتتيب  املستوى

د1دهامدج احمدد98د+0.98د تاةازدتكت  دااك .دد1
د7دهامدج احمدد93د+0.93د تاةازدي  ادااك .د2
د4دهامدج احمدد96د+0.96دتاةازداملا اة.د د3
د1دهامدج احمدد98د+0.98د تاةازدااففالل.دد4
د6دهامدج احمدد95د+0.95د.د تاةازداملس وبديااصوفداا غوبفدد5
د4دهامدج احمدد96د+0.96د تاةازداإلطاا د6
د3دهامدج احمدد97د+0.97د تاةازداافوث قدد7

د____دهامدج احمدد96د+0.96 اجلزء األول ككل

د(دااةالقد ادب يلد11ةق د)دأي حدا  ي د

د - دااكةمه دااو ن داأن دااف ةبتديفد م ف ده ئف دألضاء د ي داا ةاسف دل كف داإل اسفجالف دحم  دجا  ف دس وددددام لي
يهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدباددد(حتد0.96ل ىدا زءداملي دك لدق دل غد)داإلس   فديجا  فدال كدس ودد

 .د تاةازداا فالفداا    فداا   فدا اا ازدا ا  ازجزءدد ل ىبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفد

(ديهيدق  دأكود يداحل داملقصىدد0.93-0.98)دي لدلنيدا ف لد  لدحمايةدالتاةازدأي اندنة  فدا م فدتاا -
فوااادت كدالتاةازدا  دطاا ازدا ا  از.ديطاصفدا  ادبف  قداتاةازدداا و دام فدامل(ادبادب  دل ىد0.72)
(حتديجاء ديفدالات فداملي حتدب  تاد تاةازداافوث قحتد   دد0.98ااففاللدياا فاند ص فادل ىد) تاةازدكت  دااك حتديدت

(حتدب  ت اد تاةازدد0.96(حتدب  تاد تاةازداملا اةحتدي تاةازداإلطاا د   د ص فادل ىد)0.97) لدل ىد ص
ي  ادااك ديفدمابفداا ت  دددزد نيدجاءزد تاةاد(حتديف0.95املس وبديااصوفداا غوبفد   د ص لدل ىد)

قاافددادناادثد يد ايةد(د2010أمح )دةاسفددلوددأيصل(حتديتففقده هدااكفائجد لد اد0.93   د ص لدل ىد)د
 ياا ا ثني.ديفدالا  فدا ا   فدلنيد وعداا  بدددي تاةاناداا فالفداا    فد

من وجهة نظر أعضاء   الزمة لطالبات اجلامعاتلكتابة العلمية ال تنمية الوعي مبهارات ا  سبلما  السؤال الثالث:إجابة  
 ؟ سعودجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة امللك هيئة التدريس يف 

اسفجاابزدأااادداا  كفد اهدا زءدااثاا د يدااسف انفديل اةتوحتدددااو ندااكةمه ةابداإلجالفدليده ادااةؤا حتدمتد
دك ادهود  نيدا  ادب يلددندااكة  فدهلاحتددمثدتات  تادتكا ا احمدت  احمدا ي ا
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 بة العلمية الالزمة لطالبات اجلامعاتلكتا ت اتنمية الوعي مبهارا سبلجزء ( استجابة أفراد العينة حول 12اجلدول رقم )

دل ىدل اةازددبفضحد يداا اضدااةالقدأندأااادداا  كف داددس لاتفقوا داا   فددتك  فدااوليداتاةازداا فالف ا    ف
(ديهيدق  فدأكود يداحل داملقصىحتدبادد0.94فداسفجاابن د)ءزد فوسدل ةجفدهامدج احماد   دجادا اا ازدا ا  از

داا    فداا   فدا اا انا.ددددبؤك دااقفكاعداافامدا  دأااادداا  كفدل ىدحموةدديةدا ا  فديفدتك  فدااوليداتاةازداا فالفد

حتددفداا   فدا اا ازدا ا  ازداا    ددا فالففك  فدااوليداتاةازداا ت فدج احمددس لأندكلدل اةازده ادا زءدتثلد
د(.د0.72(حتديهيدق  دأكود يداحل داملقصىد)0.92-0.97إ دتااي لداملي اندااكة  فدملم فدل اةازده ادا زءدلنيد)

الوزن النسيب  العبارة  م
 لألمهية 

النسبة املئوية  
 لألمهية 

 الرتتيب 

د1
اا    تتتفداتتت  داا اا تتتازديفد اا تتتلدداافوصتتت فدابا تتت ءدلف ستتت تد تتتتاةازداا فالتتتف

دااف    داا امحتديالااةكفدلف ةب دال   ازدل ىدت كدالتاةاز.
د4د95د+0.95

د2
زدت  دابا فالفداا    فدي تاةنادل ابفد يدااةكفداافوضابفدي تودلد قاةاي 

داافخا .
د3د96د+0.96

  اا تتتتازدتقتتتت ادااتتتت ل دالتتتتادلديال كتتتتولدمللضتتتتاءده ئتتتتفداافتتتت ةبتدااتتتت ال نيداد3
دالف  زازدابا فالفداا    ف.

د1د97د+0.97

لف تاددا تازدياإنااءدي  اد فخصصفدابا فالفداا    فداكاادثقاافتادلنيداا اد4
دال اباديالواصفازدااق اس فدالف  قفداتاةانا.

د6د94د+0.94

تقتتتت ادلتتتتاا جديديةازدت ةب  تتتتفدييةتدل تتتتلدا اا تتتتازدا ا  تتتتفديفدالةتتتتفو زدد5
دن فدا   دااقصوةدا بتيديفداا فالفداا    فديتك  فد تاةنيدا تا.ددالخف فف

د10د93د+0.93

د10د93د+0.93دالفداا    فحتديت اادالف  زاز.ا داا فلق د ةالقازدا  اا ازديفدتد6

د7
توج تتتودألضتتتاءده ئتتتفداافتتت ةبتدإجدتاستتت خداافف تتتاداا   تتتيدي تتتتاةازداا فالتتتفد

داا    فديفدأثكاءدلاضدادا ااز.
د10د93د+0.93

توج تتتتودألضتتتتاءده ئتتتتفداافتتتت ةبتدإلت تتتتاعدمتتتتجداا وتتتتوأدالاتتتت كفددينداا وتتتتوأدد8
د  لدا  اليداملط اءداا فال ف.لديفداااافادبفد لداا اا ازاد   دبق

د13د92د+0.92

 ااةكفدألضاءده ئفدااف ةبتدلو لدطاائفديت ابفازدابلفاه  ديالص  وازدد9
دا ازدهبا.اا    فدكلديفدختصصودافزيب داا ا

د6د94د+0.94

ي تتتتتلددا تتتتتلدإةشتتتتتادلدا  اا تتتتتازدب صتتتتتاهيدل    تتتتتفداا فالتتتتتفداا    تتتتتفدياك انتتتتتادد10
دوباها.ي تاةاناديس لدت 

د6د94د+0.94

د11
الف اددأس وبدااف    دااف ايتدك ابقفدت ةبتداال فديفدتك  فد تاةازداا فالفد

د6د94د+0.94داا    ف.

د12
ةتتفت فدتك  تتفد تتتاةازداا فالتتفداا    تتفديفدتوج تتوداا تتا ثنيدا ق تتامدل ةاستتازدت

د1د97د+0.97دااف    دا ا  يديفد  لداافخصصاز.

د4د95د+0.95دياقاحمدلتاةازداا فالفداا    ف.داا    فتو   د اجازداا و دد13
د___د94د+0.94 الوزن النسيب والنسبة املئوية لألمهية للجزء
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أي اندنة  فدلاا فدج ادا م فددد فداا   فدا اا ازدا ا  ازدتك  فدااوليداتاةازداا فالفداا   دس لدل عدا ف لد
يهيدددتاةازداا فالفداا    فدا اا ازدا ا  ازفك  فدااوليداادااة ل(دبادب  دل ىدأم فدت كد0.95)(حت0.96)د(حت0.97)

دالادلديال كولدمللضاءده ئد ديتوج وددل ىداافوايلدتق اداا ل  داا    فحت دااف ةبتداا ال نيدا  اا ازدالف  زازدابا فالف ف
د تاةازد دتك  ف دل ةاسازدتةفت ف دا ق ام ديي لدداا فالداا ا ثني داافخصصازحت د  ل ديف دا ا  ي دااف     ديف داا    ف ف

لف س تد تاةازداا فالفددد قاةازدت  دابا فالفداا    فدي تاةنادل ابفد يدااةكفداافوضابفدي وداافخا حتدياافوص فدابا  ء
تو   د اجازداا و دداةازحتديداا    فدا  داا اا ازديفد اا لدااف    داا امحتديالااةكفدلف ةب دال   ازدل ىدت كدالت

لضايةادتق اداا ل دد(داايتدأيصلد2012 لددةاسفدو د ق لد)ااكفائجد   فحتديتففقده هداا    فدياقاحمدلتاةازداا فالفداا 
ي لد ادادت  دابا و دي تاةاتوديفدالا  فدا ا   فدل ابفددلدا سات اداا ال نيدا   بدالف  زبيدحبث احمحتديدالادلديال كود

م(دد2016ن   فداا ك ةل)يدةاسفدداداطف اةبفحتدفوضابفدي ودانفتاءداا اا د يددةاسفوحتدياف يد ادادإج اةبفاةكفداا يداد
دااف    دلا داافكة قد لدي اةا داا ال فدياإلجن  زبفديفد ف  ددياايتدأيصلدلضايةا دااهف امداةفو دت ةبتداا غف  ند ايةا

د تاةازداد د يد   دتك  ف دااف     فحت دالاا ل دااف  ادداقااءا دال خصازديكفالف دل ىدكفالف دياا ك ز داا   فحت دا   ياا فالف
هدل ىد صادةدأطا ديفددف ادلخف  دالوا  لحتدي اكدلفخص  د صفدا اكادلفال فد ةفو داا اا دليدقابحتديل مدال

 فالفداا    فحتدد  يدياا(دياايتدأيصلدلضايةادتاج لدال   وندل ىدت   د كاهجداا و داا د2009اا فالفحتديدةاسفدااغ ان)د
د كاندد ديدةاسف داا    فحت دياا فالف داا   ي داا و  د كاهج ديف داا    ف دطون  دافقوبف د   ان ف دل ووأ ي  اا فت 

إل ادددةاسازدت   ق فداق اسد   دت يدط بد ا  فداا  ااوةبوسديالاجةفاددد(دياايتدأيصلدلضايةا2012ااك ال)
د   يحتديتق ادالق  ازداا   فداف وباهادا بت .دفالفداادياا كفوةاهد يدالتاةازداا وث فدياا 

د دلنيداا اا ازديالف اددال اباديالودب  تا اصفازدااق اس فددإنااءدي  اد فخصصفدابا فالفداا    فداكاادثقاافتا
يفدختصصوددد   فدكلالف  قفداتاةاناحتدي ااةكفدألضاءده ئفدااف ةبتدلو لدطاائفديت ابفازدابلفاه  ديالص  وازداا 

ديس لدت وباهاحتدد دي تاةانا دياك انا داا    ف داا فالف ددا لدإةشادلدا  اا ازدب صاهيدل    ف ديي ل داا اا ازدهباحت افزيب 
دد(حتد0.94   د ص لدل ىد)داف ايتدك ابقفدت ةبتداال فديفدتك  فد تاةازداا فالفداا    فحتيالف اددأس وبدااف    دا

يفددسفا دا ا  يدأم فدديةداملد يدد(Douglas & Rabinowitz,2016)دوددةاسفدص لدإا ديتففقده هدااكفائجد لد ادتود
د.دد تاةاداا فالفداا    فدالةال ادل ىدت وباد تاةازداا و داا   يدا  دط  فدي كتادد

د دن فدا   دااقصوةدب  تا ديفدالةفو زدالخف فف دا اا ازدا ا  ف دييةتدل ل دلاا جديديةازدت ةب  ف ددتق ا
ديت اادالف  زازحتددا بتيد داا    فحت ديلق د ةالقازدا  اا ازديفدتا داا فالف ديتك  فد تاةنيدا تاحت داا    ف يفداا فالف

   د ص لددفف اداا   يدي تاةازداا فالفداا    فديفدأثكاءدلاضدادا اازديتوج ودألضاءده ئفدااف ةبتدإجدتاس خداا
اايتدأيصلدلضايةادتاج لدط  فدالا  فدا ا   فدد(ديد2016اا ك ةل)دن   فدفديتففقده هدااكفائجد لددةاس(حتد0.93ل ىد)

داا   ازداإلنةان فديالتك فحتدياا لد يدط ا ودبف دلاضدأحباثت داا    فحتددل ىدالااةكفديفدبومدال صقداا   يحتديطاصف
دالة دالااةكف دل ى دافوف زه  دالااةكنيحت د   ل دامليختص  د  ااآزد اا ف ديإل اد دو ددحباأدابف ااحت ديدةاسف سف ااةبفحت
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اايتدأيصلدلضايةادلق داا يةازديالةالقازديفدتا داا و داا   يدياا فالفداا    فحتديت اادالف  زبيحتدديد(د2012 ق ل)
 يد ايةادت نيداا  بديفد ا  فداا  ااوةبوسد يدالااةكفديفدأيةاقدل   فددد(د2010اخل  فف)دهك داسفددةد ادأيصلدلوديد

دياا يا فدأيد  صقازدج اةبفديختص  د  زان فدا اك.دداد  فديفدالؤتاازد

د لداا دجاءزديفد نيد ددينداا ووأداافادبف دااف ةبتدإلت اعدمجداا ووأدالا كف ده ئف دألضاء اا ازاددتوج و
د داا فال ف داا ت  د   د ص لدل ىد)   دبقلديفداا  لدا  اليداملط اء ديق دجاءزديفدمابفدد0.92يفدمابف (حت

كيد كت دأنددظداا ثاد يداا  بداا  لد  يداجمل ولفددألضاءده ئفدااف ةبتدبواجتوندةاعل عددنتااحمادملنا ت  دا
 يدالا  زدالات  فدابا ووأدالا كفدالف ث فديفد  لدل عددده هداجمل ولازدت  قدتق  ت حتدابإل اافدإجدظتوةدكثاد

دددةاسفد ادتوص لدإا ودد لددااكفائجده هدديادتففقحتدد يدااف اينااتدل احمداا  بدإجدااففاددابااألحتدياافاا يحتديااة يدا فك
اايتده الددد (White,1995)دأندتقواداااااقدكاندلا  د ؤثااديفدكفالفدهؤاءداا  بحتديدةاسفد يد(د1990كونوة )

تقواددال فدإذدل ىدإجدتق ادت ولفد يداملنا فداا فال فدا   بد يدط  دطاقد ف  داد فكولفحتديق دةكززداا ةاسفد
 يددد(د2016ن   فداا ك ةل)دددةاسف ادأيصلدلود لده هدااكفائجددادتففقدك اد يدط  داملنا فدالا كف.دددا  ضت اااااقد

د ؤسةازدا داافكة قد ل د يد ايةا داا   ف داسففادا دلف ةا داا ايلداخلااديفداجملف لحت دالا كديفدداف     داا وثي ااف اين
يةهادتاجلددةت ديفدت اد داخلوازديال  و ازحتديتك  فدالتاةازديااق ةازداا وث فحتدياايتدل حتداادب ااةبلداملحباأداا  ل فد

أندااز  ءدهل د ثادل ىداا   فديفد ةال ن دل ىدد يدد(Kuo,2010)ل ىداإلل اعدياالف اةحتدي ادتوص لدإا وددةاسفد
ديفد ةا د فو ةنيديفدل  ت  دأم دكانوا داا و داا   يحتدك ا دهؤاكفالف داا  قازددل ا ديفدت وبا دساه  دبا داا   فا ء

ديت وبيدااص اقاز.د

 :اومقرتحاهتالدراسة  توصيات  

 التوصيات:  •

دلد فديفد وءدنفائجداا ةاسفد  يدص اغفداافوص ازداافااد

دااف    دد - دلو اةا دق لدأصوابدااقااة د ي داا ةاسف داايتدتوص لدإا تا داا    ف د تاةازداا فالف دقائ ف دالف اد  ايةا
 دداز.ديا ا  

دياس ات ج اناددت - داا    ف دلتاةازداا فالف داطف اةازد ازد ةفو زد ف  دا دالتاةلديفدتص    داا كاء وظ  ده ا
دالخاجازداا دبؤدلدإجدإذادد  اباد ف اس فديل   فدديتااناحتدتق  د يدط هلا ف     فديفدالا  فدا ا  يادبا
اكدابلف اةد اكفدال ابادااةائ اديفدلاَلداا ومد  انفدا وصو دإجدد  فادي تاالد يدجودادل   فدت    داا فالفداا  

   دأدادا جوداديفدااف    داد  يداافكا  دلكو.دد

 ا ازدالف  زازدابا فالفداا    ف.دضاءده ئفدااف ةبتداا ال نيدا  اتق اداا ل دالادلديال كولدمللد -

 ددااةكفداافوضابفدي وداافخا .دد يدد ابفدي لد قاةازدت  دابا فالفداا    فدي تاةنادل -
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د - دا   داا    ف داا فالف د تاةاز دلف س ت دابا  ء ديداافوص ف داا امحت دااف     د اا ل ديف دلف اا اا از ةب ددالااةكف
 ت كدالتاةاز.دال   ازدل ىدد

 لخف فف.د اا فدايفداافخصصازداليتك  فدااوليدهبادتا فداملل ا داا    فداا  ةبفدالتف فدأبصو داا فالفداا    فد -

 املقرتحات:  •

 يفد وءدااكفائجداايتدمتداافوصلدإا تالدياافوص ازداايتدمتدتق  تاحتدتق اداا ا ثفد ادأييتلد

دن - دي   ان ف ددةاسازديأحباأدنتابف دياس ات ج اناددإجنا  داا    ف دلتاةازداا فالف دتصك فازد ف  دا  فدإجدلكاء
 اماد ادبةفج د يدأا اةديتصك فازديفده اداحلقلادإ دإندتااك دد ديفد ةيد ب دتااناديفدالا  فدا ا   فد ط

فازدلتاةازداا فالفدداا ووأدياخلوازديفده ادالو وعدسوفدبثالدال ف فداا ال فداايتدت و هادأ ثا دت كداافصك د
 اا    فدياس ات ج اناديتاانا.د

دا  - داا   ي داا فالف د تاةاز دتةفت ف د   ان ف ددةاساز دطاا اإجااء ديوا ازدد  دياق تا دااة ودبفل دا ا  از ز
 ااةتقاءدهبا.دد

دت ةبد - دلاان ج دلكاء دتةفت ف ددةاسازد   ان ف دإجااء داا    ف داا فالف د تاةاز دافك  ف دا ا دمه دطاا از  ازددا  
دااة ودبف.د
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 املراجع: قائمة  

وليداتاةانادا  دط بدالا  فدااثانوبف.ددياادفقكال دااقائ دل ىدااسفقصاءديفدتك  فداا فالفداإلد(.داسفخ امدااف   2017)د
 .د183حتدعة واملعرفجملة القراءة 

دال كدطاا .دد يديجتد(.د  ابادااكااداا   يداإلا  يت2015أمح حتد اادس  .) فدنتادألضاءده ئفدااف ةبتدجبا  ف
 .د368-331حتدادا2حتدع31حتد صاحتد ججملة كلية الرتبية أبسيوط 

اا فالفداا    فلة بفد ةفق   فداض فد اجازداا و داا   يديفدد(.د ود اكزدقو يدملستد2010أمح حتدحم وددااااب .)
 .د27-22حتادا2حتع11حت جمكتبات نت  صا.

(.د تاةازداا و داا   يدا  دط  فدك  فداا ل فدجبا  فدط  فلدياق تاديوا ازدااةتقاءدهبا.دد2012ا.)دو د ق لحتدل يدانص
 .د71-35اداحتد62حتجملة احتاد اجلامعات العربية 

د ودداا اا.د دد(.د2013)سى.دس  بف ديتصوب از. د   ز داا ال ف دابا غف دال اصاا داا    ف جملة العلوم اإلنسانية  اا فالف
 .د262-242حتدادا1حتدع14حتد جدان للعلوم والتكنولوجياعة السو واالقتصادية جبام 

وم اإلنسانية  مؤتة للبحوث والدراسات، العل(.دقال  فداا  فديفدص اغفداا فالفداملكاد  ف.د2011ا اااحتدحم  دل ي.)
 .د7حتدعد26املةدنحتد جدواالجتماعية،

دا كانلد  ف فددقددسية. معجم املصطلحات العلمية والفنية واهلن(.د1981اخل   حتدأمح دشف ق.) ا وسدإجن  زلدلاو.
 لايز.د

دس   انحت) دهك  داا   يدد6/1/2010اخل  ففحت دااكاا داا  ااوةبوسديف دطاا از دإلشااك ديلال ف داسف ااضد اةبدحم  ف (حت
ديا د ق  ف دل   ف ديةقف داا يا ف. دجا  فددلندوة التعليم العايل للفتاة األبعاد والتطلعات لؤتااز دالكوةاحت حتال بكف
 .د601-593 فحتاداط 

(.داسفخ امد  طلدااقااءاداإلس ات ج فديفدتك  فداافت دااكاق ديااوليداتاةاتودا  دت    دد2009س ودلحتدل ءداا بي.)
دإجدالا  فداإلل ادبف.ديةقفدل  املؤمتر العلمي احلادي والعشرون للجمعية املصرية للمناهج وطرق    فد ق  ف

 .د4حتد جصالة واملعاصرة بني األالتدريس، تطوير املناهج الدراسية 

(.دتصوةد ق ادافك  فد تاةازداا و داا   يديفدكفالفدط فداا و دا  دط بدد2016ااة   حتدغاا فديلوضحتداابزا.)
دختص د كاهجديطاقدت ةبتديفد دداا كفوةاه دتقو  ف. ددةاسف داإلس   فل دليدس ود دحم   داإل ام دراسات  جا  ف

 .د62-15احتداد70ااة ودبفحتدعدعربية يف الرتبية وعلم النفس، 

 .د6ااقاهاالداا اةدالصابفداا  كان فحتادتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.(.د2004شواتفحتد ةيدس  .)

جملة  ون فديااقااةازدااقضائ ف.دادااقان(.دك ف فدكفالفداا و داا   يدااقانوتديااف   قدل ىدااكصود2013لاد .)ااا الحتد
 .د41-7حتاداد16حتدع6حتد جالكوفة للعلوم القانونية والسياسية ابلعراق

 ميية خصائصها ومتطلباهتا اللغوية. الكتابة األكاد(.دد2011اااتااتحتدس  دل ي.)



 هند حممد األمحد د.     "مهارات الكتابة العلمية الالزمة لطالبات اجلامعات وسبل تنمية الوعي هبا

 39    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -2ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

 يدط  دإجنا داملنا فداا وث فديل قفتادل  عدالفغاازدا  دد(.داخلوازداا    فدال فة فد2012اا اتحتديج تفداثلل.)
 .د381-347(حتاداد2)28حتللعلوم الرتبوية  عة دمشق جملة جامط  فدك  فداا ل فدجبا  فدااة  اندقالوس.د

دااة  .) داابزا دااوليدال ايفدل    انادد2002لوضحت ديفدتك  ف دلنيدال طلداافق   لدي  طلدل   ازداا فالف د قاةنف .)
 حتدك  فداا ل فحتدجا  فدلنيدمشت.د16حتدعدجملة القراءة واملعرفةك  فد تاةانادا  دط بدااص داملي دااثانول.ديت

دااغ ان دابس  د2009قاس .)دحت داا ةاسازداإلنةان ف. دا   ف داا و داا   ي دأستديفدكفالف دا ا  فددجملة كلية الرتبية (. حت
 .د230-200حتداداد5الةفكصابفحتداا ااقحتدع

 ااقاهاالدلاَلداا ف .ددعمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاهتا تعليمها وتقوميها.(.دد2003ةج .)اضلدهللاحتدحم  د

دأمح د دس   ان دالفاه  ددد(.د2010)ااقادةلحت ديف داافوص ل ديف دال فا  اا ف د تاةازداافف ا دابسفخ ام دت ةبتدااف ز ء أثا
د داا   ي. د تاةازداافف ا ديتك  ف اددد(حتاد4)10حتعربية للرتبية وعلم النفسجملة إحتاد اجلامعات الااف ز ئ ف

 .د11-32

لحتدحم  حتد ؤسةفداااساافحتدلايزحتدديالصاددحتدق قلدةيبشدل انن2ادالكليات.(.د1993اا فولحتدألوداا قاءداحلة ح.)
 ا كان.د

دبوس .) دن   ف دل عدد2016اا ك ةلحت ديفد وء داا   ي داا وبلدابا و  دجا  ف ديف دا ا   ف دالا  ف دطواز دياقل .)
 .د37-1داداحت4حتدع32حتد ججملة كلية الرتبية أبسيوطز.دالفغاا

دطو.) دا2011حمةيحت دا ا   فديط  تال داااسااف ديفدأصو دكفالف داقوال دم(. حتددجملة كلية اآلداب جبامعة بغداد اا ااين.
 .د215-209  وقحتدادا

جملة القراءة  فدد    ف.دلددةاسفد.د تاةازداا فالفداملكاد  فداا   فدا  بدك  ازداا ل (د2008)حتدةحيابدحم  .د ص في
 .د224-204حتدادا83حتدعدواملعرفة

د ةني.) د  اةك داا بيحت ديت   قاناد2013جن  داا فالف د تاةاز د(. داا  ومددالعلوم والبحوث اإلسالميةجملة . د  ت  حت
 .د20-1ياا ووأداإلس   فحتدجا  فدااةوداندا   ومديااف كواوج احتدااةودانحتدادا

د كان.) داا ووأد2012ااك الحت دالتاةازداا وث فدد(.إل اد ديفد وء داا ال ف ديفدتا دالكاهجديطاقدت ةبتداا غف اا    ف
 ..دد57-21حتاداد134 صاحتدعدلقراءة واملعرفة،جملة اداا   فديفدل عدا ا  ازدااة ودبف.د

 ك  فداا ل فحتدجا  فدلنيدمشت.د(.داا فاءاداا غوبفديفداا فالفداملكاد  فدابا غفداا ال ف.دد2005بونتحتدل يدافوي.)
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