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  :البحح ملخص

 الصػؼ تالميػذ دىلػ الالزمػة اإلقناعية الكتابة َتعرُّؼ ميارات إلى الحالي البحث ىدؼ
 ،اإلعػػدادي الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ عنػػد الكتابػػة قمػػؽ مظػػاىر عمػػى والتعػػرؼ ،اإلعػػدادي الثػػاني

 اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات لتنميػػة المكثفػػة القػػرا ة ىعمػػ القػػا ـ البرنػػامج فاعميػػة عمػػى والتعػػرؼ
 .اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض

 قا مػػة الباحثػػة وأعػػدت ،التجريبػػي شػػبو المػػنيجو  ،الوصػػفي المػػنيج البحػػث واسػػتخدـ
 ،اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات واختبػػار ،الكتابػػة قمػػؽ بمظػػاىر وقا مػػة ،اإلقناعيػػة الكتابػػة بميػػارات
 تالميػذ مػف اتمميػذً  06 مػف البحػث مجموعتػا وتكونػت .المقتػرح والبرنامج ،الكتابة قمؽ ومقياس
 .التجريبيػػة لممجموعػػة اتمميػذً  06و ،الضػػابطة ممجموعػػةل اتمميػذً  06 ،اإلعػػدادي الثػػاني الصػؼ
 الكتابػة ميػارات تنميػة فػي المكثفػة القػرا ة ىعمػ القػا ـ لمبرنػامج فاعميػة وجػود النتا ج وأظيرت
   التجريبية. المجموعة تالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض ،اإلقناعية

 بتنميػػػة االىتمػػػاـب الباحثػػػة أوصػػػت ،البحػػػث إلييػػػا توصػػػؿ التػػػي النتػػػا ج ضػػػو  وفػػػي
 عمػػى القا مػػة التدريسػػية البػػرامج اسػػتخداـ خػػالؿ مػػف ،التالميػػذ لػػدى اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات
   .متنوعة وأنشطة متعددة استراتيجيات مف عميو تحتوي بما ،المكثفة القرا ة
 الكتابة. قمؽ - اإلقناعية الكتابة - المكثفة القرا ة :المفتاحية الكممات
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The effectiveness of a program based on intensive reading to develop 

persuasive writing skills and reduce writing anxiety among middle 

school students. 
Abstract:  

The aim of the current research is to identify the persuasive writing 

skills needed by second-grade middle school pupils, to identify the 

manifestations of writing anxiety among second-grade middle school pupils, 

and to identify the effectiveness of the program based on intensive reading to 

develop persuasive writing skills and reduce writing anxiety among second-

grade middle school students. 

The research used the descriptive approach and the quasi-experimental 

approach, and the researcher prepared a list of persuasive writing skills, a list 

of writing anxiety aspects, a persuasive writing skills test, a writing anxiety 

scale, and the proposed program. The two research groups consisted of (60) 

students from the second year of middle school, and they were divided into two 

groups (30) students for the control group, and (30) students for the 

experimental group, and the results showed the effectiveness of the program 

based on intensive reading in developing persuasive writing skills and reducing 

writing anxiety in pupils of the experimental group. 

In light of the findings of the research, the researcher recommended 

the need to pay attention to developing persuasive writing skills among pupils 

through the use of teaching programs based on intensive reading with the 

multiple strategies and activities it contains. 

Keywords: Intensive Reading - Persuasive Writing - Writing Anxiety.     
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 كددم امل
 مصدر فيي، والعطا  النمو في المستمرة، الحية العالمية المغات مف العربية المغة تعد

 رضاأل  وجو عمى كتاب قدسأ لغة وىي ،أمتنا إلى تعالى ا وعطايا ىدايا وأجمؿ، األمة فخر
ـْ  َعَرِبيِّا ق ْرآًنا َأْنَزْلَناه   ِإنَّا ﴿ تعالى بقولو، بو شرفتو ، نزؿ وبيا  وليا، (يوسؼ) ﴾ َتْعِقم وفَ  َلَعمَّك 
 المجتمع يستخدميا التي األداة وىي ،ورقي تقدـ مف اإلنساف إليو وصؿ ما كؿ في كبير فضؿ
 .أبنا و بيف أوسع نحو عمى الثقافة نشرو  التواصؿ في

 ىذه تدريس ويتكامؿ ،والكتابة ،والقرا ة ،والتحدث ،االستماع :ىي ،أربعة المغة وفنوف
 .بو ويتأثر اآلخر في منيا كؿ ويؤثر ،بينيا ما في والفنوف الميارات

 أىـ مف فيي ،األىمية في غاية منزلة وليا ،ومياراتيا المغة فنوف أحد الكتابة وتعد
 يستطيع طريقيا فعف ،العربية المغة تعميـ مف الغاية نياإ بؿ ،وأسماىا المغوي االتصاؿ وسا ؿ
 ،غيرهب تربطو أداة أنيا إلى باإلضافة ،وأفكاره ومشاعره وأحاسيسو خواطره عف التعبير الطالب
 رأي عف التعبير في االجتماعية المطالب تحقيؽ عمى وتعينو ،معو التفاعؿ مف نووتمك  

 ،8602 ،عوض) بو. غيره ويتصؿ بغيره االتصاؿ مف نوتمك   كما ،إلييا ينتمي التي الجماعة
00). 

 أو لفردا ىلإ بالنسبة سوا  ،العصرية لمحياة وضرورية ميمة عممية الكتابة أف كما
 عناصر مف أساسي عنصر فيي ،المغة تعمـ في ميمة عممية الصحيحة والكتابة ،لمجتمعا

 وتعتمد ،اآلخريف أفكار عمى والوقوؼ ،عنيا والتعبير ،األفكار لنقؿ اجتماعية وضرورة ،الثقافة
 ،السابقة وخبراتيـ معارفيـ مع وتتكامؿ ،بأنفسيـ األفراد يكتسبيا ذىنية خطط عمى

 .(28 ،8602 ،صقر) .المتعددة وخصا صيـ احتياجاتيـ وتراعي ،معيا ويتفاعموف
 الصحيحة الكتابة عمى الطالب قدرة في الكتابة مفيـو ينحصر أف مقبوالً  يعد ولـ

 ميارات ليتضمف المفيوـ ىذا تغير بؿ ،اإلمال  وصحة ،الخط إجادة مع ،األخطا  مف الخالية
 والرسا ؿ الممفات كتابة مف الوظيفي الجانب عند الكتابة تتوقؼ ولـ ،وفكرية ولغوية تنظيمية
 لمطالب تتيح التي اإلقناعية الكتابة إلى ارتقت بؿ ،الجمسات ومحاضر االستمارات ومؿ 
 باإلضافة ،المغة لممارسة فعالة مواقؼ في وتضعيـ ،ومشاعرىـ ،عواطفيـ عف التعبير فرصة
 تفكيرىـ ومراجعة ،معيًنا ادعا ً  أو معيًنا موقًفا تؤيد التي األدلة تقديـ عمى القدرة كسابيـإ إلى

 .(28 ،8602 ،سويمـ) .سميـ منطقي بشكؿ
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 في الخاصة طبيعتيا ليا اإلقناعية الكتابة أف إلى (020 ،8600) عايزو  زاير ويشير
 والموضوعات ،السياسية الحياة في لممشاركة فعالة أدوار أخذ عمى تساعد تعبير أداة كونيا

ثبات ،المجتمع في المختمفة االجتماعية ثبات ،المجاالت في صدقيا يوتحر  الحقا ؽ وا   صدؽ وا 
 الشخصية. التجارب خالؿ مف االدعا 

 الكتابة مف فرع ىي اإلقناعية الكتابة أف (008 ،8602) مقداديو  عاشور وأضاؼ
 :مثؿ ،نظره بوجية القارئ إلقناع إقناعية ووسا ؿ أساليب الكاتب يستخدـ وفييا ،الوظيفية

ثارة المحاججة  واستخداـ ،معيف موقؼ لصالح تؤثر بطريقة المعمومات ونقؿ ،العطؼ وا 
 بآرا و. القارئ إلقناع األخالؽ أو والعاطفة المنطؽ إلى يمجأ فيو ،األخالقي األسموب

 بعض تسود أف يجب أساسية ميارة اإلعدادية المرحمة يف اإلقناعية الكتابة أف كما
 وتسمسميا أفكارىـ عرض في المنطقي التفكير التالميذ يمارس حيث ،المدرسية األنشطة
 .(08 ،8600 ،ا جاب) .نظرىـ وجية ؿلتقبُّ  المتمقي نفس في مؤثرة لتكوف ،عمييا والبرىنة
 ميارات تنمية في ميـ دور ليا بؿ ،فحسب ذلؾ عند اإلقناعية لكتابةا دور يتوقؼ الو 
 ،والحقيقة الخياؿ بيف التمييز عمى قدرتيـ تنمية خالؿ مف ،الطالب لدى الناقد التفكير
 أو ،امعينً  اموقفً  تؤيد التي األدلة تقديـ عمى قدرتيـ وتنمية ،واآلرا  الحقا ؽ بيف والتمييز

 ورفع ،ومشكالتو مجتمعاتيـ قضايا في الفعالة بالمشاركة اىتماميـ وزيادة ،امعينً  دعا ً ا
جرا  ،اآلخريف مع تواصميـ كفا ة  ميارات وصقؿ ،معيـ المجدية والحوارات المناقشات وا 
 وجية أو ارأيً  تبرر التي األدلة لتحري يسعوفف ،لدييـ لمدراسة والقرا ة واالستقصا  البحث
 ،واألفكار المعاني بنا  ميارات تنمية عمى اإلقناعية الكتابة تساعد كذلؾ .ما قضية في نظر
 .(000-008 ،8606 ،شحاتة) التالميذ. لدى االستداللي القرا ي الفيـ ميارات ثـ ومف

 ممصؽ أو قصيدة أو خطبة أو مقالة موضوع شكؿ عمى اإلقناعي النص يأتي وقد
ضفا  القارئ في لمتأثير عديدة ووسا ؿ تقنيات توظيؼ مع ،دعا ي  .خطابو عمى المصداقية وا 
 منطقية حجج وتقديـ ،والعمما  الخبرا  آرا  إلى واإلشارة ،والوثا ؽ المعمومات إيراد :ذلؾ ومف

يراد ،وعقالنية  عند المحتممة االعتراضات عمى والرد ،واألحاديث واآليات والحكـ األمثاؿ وا 
 .(22 ،8602 ،معروؼ) المعارضيف.

 تزيد فيي ،الطالب حياة في اميمِّ  ادورً  اإلقناعية لمكتابة أف يتبيف سبؽ ما ضو  فيو 
 الحوار خالؿ مف ،خارجيا أو المدرسة داخؿ سوا  ،بينيـ االجتماعي التفاعؿ فرص مف
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 ،دعا اتاال مناقشة ميارات مف وتمكينيـ ،تفكيرىـ تطوير ثـ ومف ،اآلخريف مع اإلقناعي
 كخبرة المدرسية البرامج يف ليا يخطط أف ينبغى لذا .(80 ،8608 ،شحاتة) .المشكالت وحؿ
 اتيأساس الطالب فييا يضع التي العممية ىي اإلقناعية الكتابةف ،التمميذ حياة في مةمي

 أثنا  في القارئ تجذب مرتبة بطريقة عرضيا المراد األفكار جميع تتضمف التي ،كتابتو
 عالمات واستخداـ ،المختمفة الربط بجمؿ والفقرات الجمؿ ربط عمى الحرص مع ،القرا ة
 ،صحة أبو) مستويات. جميع خاطبت وأف ،وعقالنية منطقية حجج وتقديـ ،المناسبة الترقيـ
8606، 22). 

 :أنيا في التالميذ لدى اإلقناعية الكتابة ميارات بتنمية االىتماـ مبررات وتتمثؿ
 (80-86 ،8608 شحاتة،)

 .والتبايف االختالؼ محؿ واآلرا  األفكار مف عديد إلى المتعمـ ؼعر  ت .0

 مجاالت مف عديد في أىميتيا عف فضاًل  ،والناقد التحميمي التفكير قدرات تنمية في تسيـ .8
 ،المجتمعات مختمؼ تسود التي األفكار طبيعة تفرضو ما ضو  في اخصوصً  ،الحياة

 .أخرى اأحيانً  امتصارعً  أو ،اأحيانً  امتناقضً  يكوف األفكار ىذه مثؿف

 تفكيره ومراجعة ،امعينً  ادعا ً  أو اموقفً  تؤيد التي األدلة تقديـ عمى القدرة المتعمـ كسبت   .0
دارتو  .منطقي نحو عمى وا 

 االجتماعية والموضوعات ،السياسية المشاركة في فاعمة أدوار أخذ عمى المتعمـ تساعد .2
 .المجتمع في المختمفة

ثبات ،المجادالت في صدقيا وتحري الحقا ؽ إثبات عمى المتعمـ تساعد .2  االدعا  صدؽ وا 
 .والمستندات المراجعو  ،سمعي   ماو  ،الشخصية التجارب خالؿ مف

 ،المشكالت وحؿ ،االدعا ات مختمؼ لمناقشة الوسا ؿ أفضؿ تقديـ مف المتعمـ فتمك   .0
 .األىداؼ إنجاز بالتاليو 

 المقرو  مع لمتعامؿ الضرورية الفيـ أنواع مف نوع وىو ،االستداللي الفيـ ميارات تنمي .2
 .فاعمية أكثر بشكؿ

 لمفحص مطروحة ويجعميا اآلخريف عمى أفكاره يعرض فيو ،المتعمـ لدى الشجاعة تنمي .2
 .والنقد

دارتو. تفكيره مراجعة عمى القدرة المتعمـ كسبت   .2   وا 
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 ،التالميذ بعض لدى الكتابة عند قمؽبال الشعور األحياف مف كثير في يظير وقد
 ،اإلمال ية األخطا  مف عديد في الوقوع مف اخوفً  ،األساسي التعميـ مرحمة في خصوًصا
 وغير ركيكة وجمؿ ،مقرو ة وغير ضعيفة وكتابة ،الترقيـ وعالمات ،القواعد وأخطا 
 بالقمؽ اإلصابة جانب ىإل ،مياميا استكماؿ ورفض الكتابة في الرغبة عدـ مع ،متماسكة
 .(20 ،8602 ،سويؼ) .مثاًل  المنزلية الواجبات وتمزيؽ األقالـ كسر إلى يفالمؤدي واإلحباط

 الدراسات مف عديد أجري فقد ،الكتابة قمؽ خفضو  اإلقناعية الكتابة أىمية ىلإ اونظرً 
 ،المتعمميف لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات بتنمية اىتمت التي والبحوث
 ،مايب االىتماـ بضرورة الدراسات ىذه وأوصت ،المختمفة التعميمية المراحؿ في اموتقويمي

 ،8606 ،محمد ،8606 ،جبريؿ) :الدراسات ىذه ومف ييما.عم يساعد تعميمي مناخ ي ةوتي
 ،يعم ،8602 ،سريع أبو ،8602 ،الظنحاني ،8602 ،الباسط عبد ،8608 ،السماف
 ،محمد ،8602 ،ىنداوي ،8602 ،إبراىيـ ،8602 ،زىراف ،8602 ،عايض ،8602
 .(8602 ،مطمؽ ،8602 ،بريكيت ،8602 ،غزاؿ أبو ،8602 ،سماعيؿإ ،8600

 اإلقناعية الكتابة ميارات تنمية ضرورة في الدراسات تمؾ مع ةالباحث تاتفق وقد
 في- عنيا تاختمف اولكني ،التعميمية المراحؿ جميع في الطالب لدى الكتابة قمؽ وخفض
 وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية ،المكثفة القرا ة عمى قا ـ برنامج بنا  في -ادراستي

 الشمراني حسف ىير  كما المكثفة القرا ة ألف ،اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الكتابة قمؽ
 قاعدة أو جديدة كممة ربما ،ذاتيا دبح المغة عف ما شي  ـلتعمُّ  نص قرا ة ىي (8602)

 كتبيـ في الطالب بيا يقـو التي النموذجية الدراسة لغرض القرا ة وىي ،ذلؾ إلى وما ،نحوية
 يعرفيا ال التي المغوية المفردات مف كثيرو  ،قصيرة فقرات عمى تحتوي ما اوغالبً  ،الدراسية
 ،الشمراني) .الفيـ أس مة جانب إلى ،القرا ة وبعد قبؿ نشاطات تصاحبيا ما وعادةً  ،الطالب
8602، 22). 

 معمومات عمى لالطالع القرا ة يمارسوف فيـ ،متعمـل الطالب يقرأ عندما أنو ذلؾ ويؤكد
 إحساس واكتساب ،اسابقً  عمييا فواتعرَّ  التي المغة بعناصر معرفتيـ تعميؽل وسالسة بطالقة
 ما ،وواضح فبي   بشكؿ بعض مع بعضيا العناصر تمؾ فييا تال مت التي بالطريقة أفضؿ
 ،8600 ،سوالر) .لدييـ والمتعة الفيـ ويعزز أسرع بشكؿ المغة مع بالتعامؿ لمطالب يسمح
02). 
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 المناقشة عمى المبنية التدريس أساليب عمى بالتركيز عنىت   المكثفة القرا ة أف كما
 بؿ ،الكممات معاني لتوصيؿ ،والتمثيؿ بالعروض الشرح واستخداـ ،والجواب السؤاؿو  والحوار
 ،فيو ـتقدَّ  أف ينبغي الذي والترتيب ،تدريسيا يجب التي والقواعد المفردات كذلؾ تصؼ
 إلى االنتباه ينصرؼ حيث ،المغوية الميارات بعض عمى الطالب قدرات تنمية إلى وتيدؼ
 اإلعرابية والحركات الترقيـ رموز ومراعاة، والتراكيب المفردات مف مقصودة نصية جز يات
 قميالً  أعمى القرا ة مف النوع ليذا القرا ية المادة تكوف أف وينبغي ،الصوتية الميارات ونطؽ
 ،الجيرية الجماعية القرا ة تصاحبيا وقد ،والتأني البط  سماتيا ومف ،المتعمـ مستوى مف
 .(28 ،8600 ،ا خمؼ).أثنا يا في القاموس الطالب يستعمؿ وقد

 الفقري العمود يشك ؿ القرا ة مف النوع يذاف ،المكثفة القرا ة بيا تيتـ األمور ىذه وكؿ
 ميارات مف يكتسبو أو معمومات مف التمميذ يتعممو ما توظيؼ وينبغي .المغة تعميـ برامج في
 أو المفردات مف الجديد عمى التعرؼ تدريبات تقتصر وأال ،الحقيقية الوظيفية المواقؼ في

نما ،التراكيب  تزايد أف كما .تعميميا سبؽ التي والتراكيب المفردات بعض اأيضً  لتشمؿ تمتد وا 
 فال ،المتعمـ ليا انتبو إذا ،اأفكارً  يقدـ المكثفة القرا ة خالؿ مف المغوية الميارات عمى التدريب

 بيف تربط عالقات خالؿ مف ذلؾ ويتـ ،الشخصية معرفتو مع يتال ـ ىمعن كسبوت   أف مف بد
 حيث ،المدى طويمة الذاكرة في الخبرة فتصبح ،قا مة معارؼ مف لديو وما ،الجديدة الخبرة
 ىلإ وتتحوؿ ،تترسخ التي الكبرى النماذج ثـ ،الجز ية النماذج تكويف أجؿ مف ىمعن تكتسب
 .(20 ،8600 ،الوىاب عبد) استخداميا. المتعمـ يجيد ميارات
  :البحح مصكل 

 ميارات في العاـ الضعؼ تفشي إلى التربوية والبحوث الدراسات مف عديد نتا ج أشارت
 أغمب اطالع قمة نتيجة ،المختمفة التعميمية المراحؿ في بالطال معظـ لدى اإلقناعية الكتابة

 المغة فروع تدريس في الميارات تمؾ مراعاة وغياب ،اإلقناعية الكتابة ميارات عمى المعمميف
 ،زىراف ،8602 ،عمي ،8602 ،عايض ،8602 ،الظنحاني) :الدراسات ىذه ومف .العربية
 .(8600 ،محمد ،8602 ،ىنداوي ،8602 ،إبراىيـ ،8602 ،سماعيؿإ ،8602

 مف المختمفة التعميمية بالمراحؿ التالميذ بعض فتمكُّ  قمة الدراسات بعض ؤكدت كما
 عمى القدرة ضعؼ :في يتمثؿ وذلؾ ،الكتابة عند بالقمؽ شعورىـ نتيجة ،الكتابة ميارات
 وعدـ ،المكتوبة لمكممة الدقيؽ االختيار مف ـنيتمك   لفظية ثروة توافر لعدـ الكتابة عند التعبير



 م0202( 28) -0ج-عدد مارس                                               ...       القراءة على قائم برنامج فاعلية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4614 - 

 مف المناسب بالقدر األفكار عف التعبير في ىـوقصور  ،امنطقيِّ  اترتيبً  األفكار ترتيب عمى القدرة
 متصؿ بشكؿ الكتابة عمى القدرة وعدـ ،المخؿ بالقصير ىو وال، الممؿ بالطويؿ ىو فال، المغة

 ،اآلخريف إقناع عمى قدرة عدـو  بالنفس ثقة عدـب ينبئ ما ،مقبولة زمنية لفترات ومترابط
 األدلة استخداـ في والقصور ،صحيحة كتابة المنونة الكممات كتابة عمى القدرة وضعؼ

 أفكار ترتيب إعادة عمى القدرة وعدـ ،أفكار مف توصيمو وفيريد عما امعبرً  ااستخدامً  لبراىيفوا
 سعودي،) :الدراسات ىذه ومف .لفاظاأل  بعض صياغة مراجعة أو ،منيا شي  توضيح أو

براىيـ، ،Boyle ،J. et al. 2015 ،8602 وزىراف، ،8602 الباسط، عبد ،8662  وا 
 .(Büyüknarci ،Ö; Grünke ،M. 2019، Aziz ،F. et al 2020و ،8602

 بقية بعكس ،االىتماـ مف احظي ؿنَ ت لـ اإنيف ،اإلقناعية الكتابة أىمية مف الرغـ عمىو 
 مناىج مستوى وأ يالعمم البحث مستوى عمى ذلؾ أكاف سوا  ،وفروعيا العربية المغة فنوف
 ،8602 ،يعم) :ومنيا ،السابقة الدراسات مف عديد أكد وقد .دراستيا وخطط العربية المغة

 ىلإ المدارس في المتعمميف احتياج (8602 ،ىنداوي ،8602 ،إبراىيـ ،8602 ،مصطفى
 .األخرى المغة ميارات تنمية في كبيرة أىمية مف ليا لما ،اإلقناعية الكتابة ميارات

 الكتابة ميارات في ضعؼ وجود مف ،الدراسات بعض نتا ج أظيرتو ما ذلؾ ويؤكد
 األساليب تنوع وعدـ ،الكتابة في الحوار أسموب استخداـ عمى القدرة عدـ :في يتمثؿ اإلقناعية

 عمى القدرة ـوعد ،األلفاظ وتناسؽ األفكار تنوع عمى القدرة وضعؼ ،واإلنشا ي الخبري بيف
 القدرة وعدـ ،األفكار لتأييد متعددة أدلة تقديـ عمى القدرة وضعؼ ،بإيجاز المعاني عف التعبير
  :الدراسات ىذه ومف .الر يسية األفكار تحديد عمى

 Sabti ،A; et al ،8602 غزاؿ، وأبو ،Berk ،R; Ünal ،E. 2017 ،8606 جبريؿ،)

2019،Arindra ،M; (Ardi ،P ،2020. 
 تدريب وضرورة ،اإلقناعية الكتابة ميارات أىمية إلى الدراسات ىذه نتا ج تشير وبذلؾ

 مستوى رفع في بالغة أىمية مف ليا لما ،التعميـ مف األولى المراحؿ منذ عمييا الطالب
 ما في وتوظيفيا اإلقناعية الكتابة ميارات تنمية مف بد ال لذا ،الطالب لدى يالدراس التحصيؿ

  .الطالب عمى الكبيرة والفا دة بالنفع يعود
 التعميمي الواقع أف ،العربية المغة تعميـ خبرا  را وآ ،السابقة الدراسات كشفت كما

 عمى يعتمد الذي المحدد المنيج غياب في يتمثؿ ،شديد قصور عف يكشؼ اإلقناعية لمكتابة
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 الكتابة ميارات تنمية في تسيـ تعميمية وأنشطة وأساليب ،مال ـ ومحتوى واضحة أىداؼ
 ) :الدراسات ىذه ومف .كافية غير تعمميا عمى التدريب فرص أف كما .التالميذ لدى اإلقناعية

 ،مصطفى ،8602 ،سريع أبو ،8602 ،الباسط عبد ،8608 ،السماف ،8606 ،محمد
 .(8602 ،مطمؽ ،8602 ،بريكيت ،8602

 زيارةال خالؿ مفف ،متدف   اإلقناعية الكتابة ميارات تعميـ واقع أف نجد بؽس لما اوتأكيدً 
 ،التعميمية بمبيس دارةإل التابعة اإلعدادية المدارس لبعض الباحثة بيا قامت التي الصفية
 مستوى تدني اتضح ،التعميمية التالميذ سجالت عمى اطُّمعو  المعمميف بعض أدا  لوحظ حيث
 وميارات ،خاصة بصفة اإلقناعية الكتابة ميارات تحصيؿ في اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ
  :إلى ذلؾ يرجع وقد .عامة بصفة ككؿ العربية المغة
 العربيػة المغػة وفروع اإلقناعية الكتابة ميارات بيف الترابط تراعي ال المتبعة التدريس طرؽ -0

   وتكامميا.

   .اإلقناعية الكتابة لتدريس اومعينً  دلياًل  وبوصف (المعمـ دليؿ) كتاب توافر عدـ -8

 التالميذ. يمارسيا التي القرا ية باألنشطة اإلقناعية الكتابة ميارات طبر  ندرة  -0

 يسػػبب بمػػا ،التالميػػذ لػػدى األدبيػػة الجػػرأة تنميػػة عمػػى قػػادر غيػػر أغمبيػػا التػػدريس طػػرؽ  -2
 .الكتابة عند القمؽ

 فػػي تسػػيـ تدريسػػية ونمػػاذج واسػػتراتيجيات أنشػػطةو  بػػرامج تػػوافر يتطمػػب ذلػػؾ وكػػؿ
يجابي فعاؿ دور الي يكوف وأف ،اإلقناعية الكتابة ميارات تمكيف  نػواتج تحقيػؽ فػي يسيـ ما ،وا 
   .فييا مرغوب تعميمية

 ،االقتصػػػػادية الحيػػػػاة مرافػػػػؽ جميػػػػع فػػػػي العػػػػالـ شػػػػيدهي الػػػػذي الكبيػػػػر والتطػػػػػور
 نعيشػػو الػػذي يالمعمومػػات االنفجػػار وكػػذلؾ ،والتكنولوجيػػة والسياسػػية ،والثقافيػػة ،واالجتماعيػػة

 تعمػيـ إلػى المعمػـ حػوؿ يتمحػور تعمػيـ مػف ،والػتعمـ لتعمػيـا ىلإ النظرة وتغير ،االتصاالت وثورة
 إعػػادة إلػػى أدى ىػػذا كػػؿ ،وفعػػاالً  انشػػطً  يكػػوفل المػػتعمـ وقػػدرات وميػػوؿ ورغبػػات حاجػػات يمبػػي
 الكتابػػة عمػػى تحفػػز التػػي الطػػرؽ وتبنػػي ،والػػتعمـ التعمػػيـ ونمػػاذج وأسػػاليب طػػرؽ يفػػ النظػػر
 منيجيػػػة عمميػػػة بطػػػرؽ المشػػػكالت حػػػؿ ىلػػػإ صػػػؿتو الو  ،والػػػربط ،واالسػػػتنتاج ،والفيػػػـ ،الجيػػدة
 وتنميػػة العصػػر طبيعػػة مواكبػػة عمػػى التالميػػذ يسػػاعد مػػا ،اإلقنػػاعي التفكيػػر عمػػى تحفػػز محكمػػة
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صػدار ،الػرأي إبدا  مف نيـمك  وي ،التفكير  وتوليػد ،الحمػوؿ واقتػراح ،بالنتػا ج والتنبػؤ ،األحػػكاـ وا 
 .الجديدة األفكار

 تربويػة مواقػؼ فػي افاعميتيػ المكثفػة القػرا ة مػف ةد  المستمَ  التدريسية البرامجوتثبت 
 المسػػتمدة التدريسػػية البػػرامج تضػػميف بضػػرورة (8602 ،عافشػػي) دراسػػة أوصػػت فقػػد ،عديػػدة

 .كافة والتعمـ التدريس جوانب في المكثفة القرا ة مف
 فػػػي الفعالػػػة البػػػرامج مػػػف المكثفػػػة القػػػرا ة عمػػػى القا مػػػة التػػػدريس بػػػرامج أف كمػػػا

 أف لمتمميػذ يتػيح مػا ،التعميميػة المواقػؼ فػي األنشػطة استخدامو في ينوع المعمـ ألف ،التدريس
 .(20 ،8600 ،شاوي) .لديو الذكا  ونوع قدراتو مع تتوافؽ التي األنشطة مف يستفيد

 وقواعػػد منيجيػػة أسػػس مػػف تتضػػمنو ومػػا المكثفػػة القػػرا ة فػػإف السػػياؽ ىػػذا وفػػي
 المرسػػػؿ دور حيػػػث مػػػف المغػػػوي الموقػػػؼ فيػػػـ عمػػػى تعػػػيف التػػػي الوسػػػا ؿ أىػػػـ مػػػف ،تنظيريػػػة
 ،السػياقات وأشػكاؿ ،ومقاصػده التفاعػؿ وأنػواع ،فيػو المطروحػة المعمومات ونوع ،لمغة والمتمقي
 تمػؾ ومسػتخدمي المغويػة والعالمات األلفاظ بيف بالعالقة يتعمؽ مما ذلؾ وغير ،التواصؿ وكيفية
 .(02 ،8600 ،سميماف) .والعالمات األلفاظ

 القػرا ة عمػى القا مػة التػدريس بػرامج اسػتخداـ فاعمية الدراسات مف العديد أثبت وقد
 ،8600 ،قشػػػتا ،8600 ،آدـ) :الدراسػػػات ىػػػذه ومػػػف .المغويػػػة الميػػػارات تنميػػػة فػػػي المكثفػػػة

Roberts ،G ،et al. 2012، نظػػاـ ،8602 ،السػػماف ،8600 ،بكػػور ،8600 ،شػػحاتة، 
8686). 

 القػػرا ة عمػػى قػػا ـ تدريسػػي برنػػامج خدـسػػتي  س ،اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات ولتنميػػة
 الحصػوؿ لممتعممػيف تػيحي وأف ،التعمػيـ لعمميػة متعػددة مػداخؿ يػوفر أف المتوقػع مػفو  ،المكثفػة

 لػدى الػذكا  أنمػاط عمػ يػتال ـ بمػا تدريسػو طريقػة فػي المعمػـ فينوع ،المال ـ الالـز التعمـ عمى
 والتأمػػؿ لمتفكيػر افرًصػ ويتػيح ،جماعػات فػي العمػؿ ويػنظـ ،ويشػرح ،ويكتػب يقػرأ فيػو ،التالميػذ
 إكسػػاب فػػي سػػاعدي أف يمكػػف أنػػو كمػػا ،تمميػػذ كػػؿ وقػػدرات مسػػتويات حسػػب الػػذىني والعصػػؼ
 ،زمال ػو وبػيف نػوبي والتفاعػؿ االتصػاؿ ميارات ةوتنمي ،بالنفس والثقة ،المغوية الميارات التمميذ
 إلػػػى وصػػػوالً  بأنواعػػػو الػػػذكا  ةوتنميػػػ ،الموىبػػػة وصػػػقؿ ،المسػػػؤولية وتحمػػػؿ ،الػػػذاتي والػػػتعمـ

 .المتكاممة الشخصية
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 التالميػذ دافعيػة مػف يزيػد المكثفػة القرا ة عمى قا ـ يتدريس مجبرنا استخداـ أف كما
 الحاليػػة الدراسػػة وفػػي .اإلقنػػاعي التفكيػػر ميػػارات لػػدييـ وينمػػي ،األكػػاديمي وتحصػػيميـ ،لمػػتعمـ

 قمػػؽ وخفػػض اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات لتنميػػة المكثفػػة القػػرا ة عمػػى قػػا ـ برنػػامج سػػتخدـي  س
 .اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الكتابة

 المكثفػة القػرا ة عمى اقا مً  ابرنامجً  استخدمت دراسة توجد العمى حد عمـ الباحثة، و 
   .الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية

 الصػؼ تالميػذ لػدى اإلقناعيػة الكتابة ميارات يتدن في الحالي البحث مشكمة وتتحدد
 ميػارات تنميػة فػي المتبعػة التدريسػية واألسػاليب الطػرؽ إلػى ذلػؾ يعػزى قػدو ، اإلعػدادي الثاني
 القػرا ة عمػى قػا ـ برنػامج فاعميػة عمػى التعػرؼ إلػى الحالي البحث يسعى لذا ،اإلقناعية الكتابة
   .اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية المكثفة
  :البحح أصئل 

   :التالية األس مة عف اإلجابة الحالي البحث يحاوؿ
 ؟اإلعدادي الثاني الصؼ لتالميذ الالزمة اإلقناعية الكتابة ميارات ما .0
  ؟اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ عند الكتابة قمؽ مظاىر ما .8
 قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج ما .0

  ؟اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى الكتابة
 لدى اإلقناعية الكتابة ميارات تنمية في المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج يةاعمف ما .2

 ؟اإلعدادية المرحمة تالميذ
 تالميذ لدى الكتابة قمؽ خفض في المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج فاعمية ما .2

  ؟اإلعدادية المرحمة
  :البحح أهداف

   :إلى الحالي البحث ىدؼ
 .اإلعدادي الثاني الصؼ لتالميذ الالزمة اإلقناعية الكتابة مياراتمعرفة  .0
 .اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ عند الكتابة قمؽ مظاىرمعرفة  .8
 لدى اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج فاعميةمعرفة  .0

 .اإلعدادية المرحمة تالميذ
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 تالميذ لدى الكتابة قمؽ لخفض المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج فاعميةمعرفة  .2
  .اإلعدادية المرحمة

  :البحح أهني 

   :يأتي مما الحالي البحث أىمية تنبع 
 لتنمية يااستخدام عمى وتدريبيـ ،القرا ة عمى القا مة البرامج بأنواع المعمميف تبصير .0

 .التالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة وميارات عامة العربية المغة ميارات
 ميارات تنمية في تسيـ ،المكثفة القرا ة مف مستمدة متنوعة وتدريبات أنشطة تقديـ .8

 .لتالميذا لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية والكتابة عامةً  الكتابة
 المرحمة مف الثاني الصؼ لتالميذ الالزمة اإلقناعية الكتابة بميارات المعمـ تزويد .0

  .إلعداديةا
 القمؽ. ىذا خفض ووسا ؿ ،التالميذ عند الكتابة قمؽ ومظاىر بأعراض المعمـ تبصير .2
 عمى سينعكس بدوره الذي ،العربية المغة معممي أدا  تطوير في الدراسة ىذه تسيـ قد .2

 واستراتيجيات بطرؽ ،والميارات والمعارؼ المعمومات إكسابيـ سيولة في المتعمميف
 .ومتباينة متنوعة وأنشطة تدريسية برامجو 

 برامج وفؽ التدريس خالؿ مف ،مماثمة مستقبمية لدراسات المجاؿ الدراسة ىذه تفتح قد .0
 .مختمفة وبمتغيرات أخرى دراسية ومراحؿ لمواد المكثفة القرا ة عمى قا مة تدريسية

 بي ة وجود عمى يساعد المكثفة القرا ة عمى قا مة تدريسية لبرامج المعمـ استخداـ .2
 مف الكتابة قمؽ وخفض ،الكتابة عند اإلقناع عمى التالميذ قدرة تنمية في تسيـ تعميمية
 .أنفسيـ التالميذ وبيف والتالميذ المتعمـ بيف التفاعؿ خالؿ

  :البحح حدود

  :التالية الحدود عمى الحالي البحث مجاؿ قتصرا 
 .الشرقية بمحافظة اإلعدادية المرحمة مف الثاني الصؼ تالميذ مف عينة  .0
 .ـ8686 /8602 لمعاـ األوؿ الدراسي الفصؿ في البحث تجربة تطبيؽ  .8
 التحكيـ. نتيجة عنيا أسفرت يالت البحث، لعينة المناسبة اإلقناعية الكتابة ميارات .0

 التحكيـ. نتيجة عنيا أسفرت يالت ،البحث لعينة المناسبة الكتابة قمؽ مظاىر .2
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  :البحح أدوات

 (ةالباحث إعداد) .اإلقناعية الكتابة بميارات قا مة -0
 (ةالباحث إعداد) .الكتابة قمؽ بمظاىر قا مة  -8
  (ةالباحث إعداد) .اإلقناعية الكتابة ميارات اختبار -0
 (ةالباحث إعداد) .الكتابة قمؽ مقياس -2

 (الباحثة إعداد) .المكثفة القرا ة عمى قا ـ برنامج -2

 (الباحثة إعداد) .المعممة دليؿ -0

  :البحح مصطلحات

  :املكجف  الكزاءة -1

 عف ذلؾ يتـو  ،منو ممكف قدر أكبر استيعاب بيدؼ ،بالكامؿ النص تفكيؾ :بأنيا عرؼت  
 توجيو تحت وتتـ ،فقرة أو عبارة أو كممة كؿ عف منيجي نحو عمى والبحث ،نص أخذ طريؽ
شرافو المعمـ  ،موافي) .المغوية وثروتو القرا ية مياراتو تنمية عمى المتعمـ يساعد بحيث ،وا 
8660، 22). 

 تفكيؾ عمى اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ قدرة :بأنيا اإجرا يِّ  المكثفة القرا ة عرؼوت  
 نص، أخذ طريؽ عف ذلؾ ويتـ منو، ممكف قدر أكبر استيعاب بيدؼ بالكامؿ، القرا ي النص
 ،اإلقناعية الكتابة تنمية بيدؼ ،فقرة أو عبارة أو كممة كؿ عف منيجي نحو عمى والبحث
  .لدييـ الكتابة قمؽ وخفض
 لوضع ستخدـت   دراسية خطة :بأنو اإجرا يِّ  المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج عرؼي  و 
 المعمـ سموؾ توجيو عمى يساعد (قرا ية نصوص) المكثفة القرا ة عمى قا ـ تدريسي برنامج
 ،العممية النشاطات تطبيؽ أثنا  في أو ،اإلعدادي الثاني الصؼ في التدريس بي ة ضمف
 .التالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية

  :اإلقياعي  الكتاب  -2

 (التالميػػذ) أفكػػارىـ عػػرض عمػػى يعتمػػد الكتابػػة مػػف نػػوع :بأنيػػا اإلقناعيػػة الكتابػػة عػػرؼت  
 بيػػدؼ ،تحريػػؼ أو التبػػاس دوف المقصػػود المعنػػى تنقػػؿ مناسػػبة ألفػػاظ فػػي وآرا يػػـ ومشػػاعرىـ

 ،محمػػػد) .والبػػراىيف باألدلػػة ودحضػػيا المضػػادة اآلرا  وعػػػرض ،ـىنظػػر  وجيػػة بقبػػوؿ قنػػاعاإل
8600، 22). 
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 جدليػػة، قضػػية فػػي خػػاص لػػرأي المػػتعمـ تبنػػي بأنيػػا: اإجرا يِّػػ اإلقناعيػػة الكتابػػة عػػرؼوت  
 بالكتابػػػة، عنيػػػا التعبيػػػر وحسػػػف القضػػػية، بتمػػػؾ الخاصػػػة نظػػػره وجيػػػة عػػػرض عمػػػى وقدرتػػػو

 النظػر بوجيػة القػارئ إقنػاع بيػدؼ الالزمة، والبراىيف باألدلة صحتيا عمى المنطقي واالستدالؿ
 خالفية. غير أو خالفية القضية تمؾ كانت سوا  ،تمؾ

  :اإلقياعي  الكتاب  مهارات -3

 جدليػة فكػرة معالجػة عمى الطالب قدرة :بأنيا (088-080 ،8602) سريع أبو فتياعرَّ 
 تقػػديـ طريػػؽ عػػف ذلػػؾ ويػػتـ .الفكػػرة بتمػػؾ القػػرا  إقنػػاع بيػػدؼ ،مناسػػبة بطريقػػة عنيػػا والتعبيػػر
 تػػربط التػػي المبػػررات وعػػرض ،لمفكػػرة الداعمػػة والبػػراىيف األدلػػة وعػػرض ،تجاىيػػا نظػػرىـ وجيػػة
 اآلخػر الطػرؼ وحجػج المعارضػة النظػر وجيػات عرض إلى ضافةباإل ،النظر ووجية األدلة بيف

بطاليا.  وا 

 عمػى اإلعػدادي الثػاني الصؼ تالميذ قدرة :بأنيا إجرا يِّا اإلقناعية الكتابة ميارات عرؼوت  
 أو التبػػاس دوف المقصػػود المعنػػى تنقػػؿ مناسػػبة ألفػػاظ فػػي وآرا يػػـ ومشػػاعرىـ أفكػػارىـ صػػوغ

 باألدلػػػة ودحضػػػيا المضػػػادة اآلرا  وعػػػرض ،ـنظػػػرى وجيػػػة بقبػػػوؿ اإلقنػػػاع بيػػػدؼ ،تحريػػػؼ
   .لذلؾ المعد االختبار في التالميذ عمييا يحصؿ التي الكمية بالدرجة وتقاس .والبراىيف

  :الكتاب  قلل -4

 عمػى قػادر غيػر يكػوف أف مػف قمقػو نتيجة يأتي الكاتب خوؼ مف نوع :بأنو الكتابة قمؽ عرؼي   
 .(20 ،8602 ،ماضي) .لمغاية ومعقدة صعبة عممية الكتابة بأف اعتقاده أو ،بسيولة الكتابة

 حالػة مػف اإلعػدادي الثػاني الصػؼ تالميذ خوؼ ميؿتق :بأنو إجرا يِّا الكتابة قمؽ خفض عرؼوي   
 عمميػػة الكتابػػة بػػأف اعتقػػادىـ أو ،الصػػحيحة الكتابػػة قواعػػدل تػػوظيفيـ عمػػى القػػدرة وعػػدـ القمػػؽ
 المعػد المقيػاس فػي التالميػذ عمييػا يحصػؿ التػي الكميػة بالدرجػة قػاسوي   .لمغايػة ومعقدة صعبة
 .لذلؾ
  :البحح ميهج

   :التالييف البحثييف المنيجيف البحث استخدـ 
 وعنػد ،الكتابػة قمػؽ ومظاىر اإلقناعية الكتابة ميارات يقا متَ  إعداد عند الوصفي المنيج  .0

 الكتابػة ميػارات اختبػار إعػداد وعنػد ،المكثفة القرا ة باستخداـ التدريسي البرنامج صياغة
 .المعمـ ودليؿ ،الكتابة قمؽ ومقياس ،اإلقناعية
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 .المكثفػة القػرا ة باسػتخداـ التدريسػي البرنػامج فاعمية مف لمتأكد ،التجريبي شبو المنيج  .8
   :التالية المتغيرات عمى لمبحث التجريبي التصميـ يشتمؿ وبذلؾ
 .(المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج) المستقؿ المتغير ػ أ
 .(الكتابة قمؽو  ،اإلقناعية الكتابة) التابع المتغير ػ ب
  :للبحح التجزييب التصنيه

 وقػد، ضابطة واألخرى تجريبية األولى، المتكاف تيف المجموعتيف طريقة البحث استخدـ  
 باسػػتخداـ التدريسػػي البرنػػامج اسػػتخداـ وىػػو التجريبػػي، المتغيػػر عػػدا المتغيػػرات طضػػب روعػػي
 ميػػارات فػػي تتمثػػؿ التػػي، التابعػػة البحػػث متغيػػرات فػػي يػػؤثر أف يمكػػف الػػذي ،المكثفػػة القػػرا ة
   .الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة

  :البحح وإجزاءات خطوات

   :التالية لمخطوات اوفقً  الحالي البحث سار  
 .الحالي البحث بمجاؿ المرتبطة واألدبيات السابقة الدراسات عمى االطالع .0
 اإلعدادي. الثاني الصؼ لتالميذ الالزمة اإلقناعية الكتابة بميارات قا مة إعداد .8
 اإلعدادي. الثاني الصؼ تالميذ عند الكتابة قمؽ بمظاىر قا مة إعداد .0
 اإلعدادي. الثاني الصؼ لتالميذ الالزمة اإلقناعية الكتابة ميارات اختبار إعداد .2
 اإلعدادي. الثاني الصؼ تالميذ عند الكتابة قمؽ مقياس إعداد .2
 .المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج عدادإ .0
 .المعد لمبرنامج اوفقً  المعمـ دليؿ إعداد .2
 .المحكميف مف مجموعة عمى البرنامجو  األدوات عرض .2
 .البحث ألدوات والثبات الصدؽ حساب .2
 (الكتابػة قمػؽ مقيػاس -اإلقناعيػة الكتابػة ميػارات اختبار) البحث ألدوات القبمي التطبيؽ .06

 البحث. عينة عمى
 البحث. عينة عمى المكثفة القرا ة عمى القا ـ التدريسي البرنامج تطبيؽ .00
 .ابعديِّ  البحث أدوات تطبيؽ .08
 ضػو  فػي والتوصػيات المقترحػات وتقػديـ ،اإحصػا يِّ  ومعالجتيػا ،وتحميميػا ،النتػا ج رصد .00

   .النتا ج
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  :للبحح اليظزي اإلطار

 ،اإلقنػػػاع مفيػػػـو :حيػػػث مػػػف اإلقناعيػػػة الكتابػػػة :عمػػػى لمبحػػػث النظػػػري اإلطػػػار مؿتيشػػػ
 مفيػػـو :حيػػث مػػف الكتابػػة قمػػؽو  .ومياراتيػػا ،وشػػروطيا ،اإلقناعيػػة الكتابػػة مفيػػـوو  ،وأىميتػػو

 ،مفيوميػا :حيػث مػف المكثفػة والقػرا ة .ومظاىره وأسبابو ،الكتابة قمؽ ومفيـو ،والكتابة القمؽ
 .البحث بمتغيرات المرتبطة السابقة والدراسات ،استخداميا وأىمية

  :اإلقياعي  الكتاب  :اأوًل

  :اإلقياع مفهوو -1

 لمأواىػا مالػت :أي ،اقنًعػ والغػنـ اإلبػؿ قنعػت :فيقػاؿ ،ماؿ بمعنى َقَنع المغة كتب في جا 
 بػالفكرة وقنػع واقتنػع ،قػانع فيػو واليسػير بالقسـ راض   :أي ،قنوع وفالف ،ابيأصحا نحو وأقبمت

 كممػة وتأخػذ .وأجيػرىـ وتػابعيـ القػـو خادـ :والقانع ،بو ورضي إليو واطمأف قبمو أي :الرأي أو
 ومػنيـ بنصػيبو آخػذ سػعيد فمػنيـ :العػامري ربيعػة بػف لبيد الشاعر يقوؿ ،الراضي معنى القانع
 .(822 ،0222 العربية، المغة معجـ) .قانع بالمعيشة شقي

 مراحػػؿ عػػدة تتقاسػػميا ،عمميػػة عػػف عبػػارة اإلقنػػاع أف (8600) السػػيدو  ،مكػػاوي رىويػػ
 بنػا  أو ،تعديمػو أو بتغييػره إمػا الفػرد سػموؾ فػي التػأثير ىػيو  ،المرجػوة النتيجة إلى تصؿ حتى
 .(022 ،8600 ،والسيد ،مكاوي) .جديديف اتجاه أو رأي

 بتبنػػي وذلػػؾ ،الخالفيػػة الجدليػػة القضػػايا إحػػدى معالجػػة عمػػى المػػتعمـ قػػدرة بأنػػو وع ػػرؼ
 األدلػة بػيف والػربط ،االدعػا  ىػذا تػدعـ التػي البيانػات أو األدلػة تقػديـ ثػـ ،مػا رأي أو ما ادعا 

 الفرعيػة باالفتراضػات يسػمى مػا أو االدعا  تفاصيؿ تقديـ ثـ ،بالمبررات يسمى ما في واالدعا 
 باألدلػػة وتفنيػػدىا المضػػادة اآلرا  دحػػض اوأخيػػرً  ،المخالفػػة أو المضػػادة اآلرا  وتقػػديـ ،لالدعػػا 
 .(020 ،8662 ،عميش) .والبراىيف

 عنػد يقػؼ ال ،متكامػؿ عمػؿ ىػي اإلقنػاع عممية أف (8602) أحمد الحميد عبد ويضيؼ
 أف الثػاني الطػرؼ مػف يتطمػب إنمػا ،اآلخػر لمطػرؼ والقناعػات واألفكػار النظػر وجيات تقديـ حد

 بػاألحرى أو لالسػتماع امسػتعدِّ  يكوف أف ثـ ومف ،األوؿ الطرؼ أفكار نحو ويميؿ ويرحب يتفيـ
 .إليػػو توصػػيمو فػػي يرغػػب مػػا فيػػـ أجػػؿ مػػف ،(اإلقنػػاع بعمميػػة القػػا ـ) األوؿ لمطػػرؼ لإلنصػػات
 بفكػػرة الثػػاني الطػػرؼ اقتنػػع بػػأف ىػػدفيا وحققػػت بنجػػاح تمػػت اإلقنػػاع عمميػػة فإ القػػوؿ فػػيمكف
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 .امًعػػ والقمػػب العقػػؿ إيمػػاف تتطمػػب فيػػي ،السػػيؿ بػػاألمر ليسػػت االقتنػػاع وعمميػػة .األوؿ الطػػرؼ
 .(008 ،8602 ،أحمد)

 تػدعيـ ثػـ ،مػا ادعػا  عػرض عمػى يعتمػد الفكريػة العمميات مف نوع :بأنو تعريفو ويمكف
 الفػرد لػدى سػابقة خبػرات خػالؿ ومػف ،تنشػأ التػي األفكػار توليػد خػالؿ مػف ،اجػدليِّ  االدعػا  ىذا

 ،نظػػره وجيػػة بقبػػوؿ اإلقنػػاع بيػػدؼ ،لػػو يتعػػرض الػػذي الموقػػؼ مكونػػات تحميػػؿ عمػػى تسػػاعده
 .والبراىيف باألدلة ودحضيا المضادة اآلرا  وعرض

 :اإلقياع أهني  -2

 يسػػتطيع فبواسػطتو ،واآلخػريف الفػرد بػيف اتصػاؿ وسػػيمة كونػو فػي اإلقنػاع أىميػة تتمثػؿ
 وتقػديـ ،الػرأي مػف الحقيقػة وتمييز ،ومقنعة قوية حجة وصياغة ،إقناعية مقاالت إنتاج المتعمـ
 تعػرؼ إلػى باإلضػافة ،تفكيػرىـ وطريقػة اآلخريف فعؿ ردود وتوقع ،نظره لوجيات متعددة أسباب
 اإلقنػػاعو  .سػميمة منطقيػة بأسػاليب ودحضػيا عمييػا والػرد ،المضػادة الحجػج أو المخالفػة اآلرا 
 كسػػػب فػػػي التمميػػذ تقػػػدـ يتوقػػػؼ إتقانػػو وعمػػػى ،الدراسػػية المراحػػػؿ مختمػػػؼ فػػي ضػػػروري أمػػر

 أىميػػػػا ،جوانػػػػب عػػػػدة مػػػػف أىميتػػػػو اإلقنػػػػاع ويسػػػػتمد ىػػػػذا .المختمفػػػػة الدراسػػػػية المعمومػػػػات
(Hillocks ،2011 ،12):   

 واالستدالؿ والمنطؽ التعميـ عمميات خالؿ مف وبنا يا المعرفة الكتساب وسيمة اإلقناع. 
 الحموؿ واستكشاؼ ،القرارات واتخاذ ،الفرضيات اختيار عمى الطالب اإلقناع يساعد 

 وأدلة. معمومات مف يتوافر ما عمى بنا ً  والخيارات
 ؿ بما ربطياو  السابقة الخبرات طيتنش  .وبيانات معمومات مف إليو ت وص 
 بيانات إلى يستندوف فيـ ،الطالب لدى واالستقصا  البحث ميارات اإلقناع يينم 

حصا  .المطروحة القضية لدعـ واقتباسات ات وا 
 إلى باإلضافة ،نظره وجية عف لمدفاع مقنعة جيدة جحج صياغة عمى الطالب قدرة ينمي 

 .ومفيومة واضحة بطريقة وتنظيميا وتحميميا امنطقيِّ  اتطويرً  الحجج تمؾ تطوير
 تطبيؽ خالؿ مف ،لمطالب الذاتي والوعي االستقالؿ ويعزز ،اإلبداع عمميات يينم 

 .الحجاجي الحوار أىداؼ لتحقيؽ ومتطورة فعالة استراتيجيات
 ثارة ،الطالب عند الداخمي التحفيز زيادة في يسيـ  .القرا ة نحو اىتماماتيـ وا 
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  :اإلقياعي  الكتاب  مفهوو -3

 اجتماعي شكؿ" :بأنيا اإلقناعية الكتابةWingate ،U (2012 ،146 ) ؼعرَّ  
 دعا اتاال مف سمسمة عرض خالؿ مف ،عنو سيدافع الذي الموقؼ الكاتب فيو يعرض

 االقتراحات أو لالفتراضات المنطقي الترتيب مع ،بيا المتصمة واألسباب والبيانات المترابطة
 .الموقؼ" تبني التي

، ما ادعا  عرض عمى يعتمد الكتابة مف نوع" :بأنيا (02 ،8608) شحاتة ويعرفيا 
 لدى سابقة خبرات خالؿ ومف، تنشأ التي األفكار توليد خالؿ مف اجدليِّ  االدعا  ىذا تدعيـ ثـ

 وجية بقبوؿ القارئ قناعإ بيدؼ ،لو يتعرض الذي الموقؼ مكونات تحميؿ عمى تساعده الفرد
 ."والبراىيف باألدلة ودحضيا المضادة اآلرا  وعرض ،الكاتب نظر

 شكؿ" :ىي اإلقناعية الكتابة أف إلى Noroozi ،et a. (2013 ،61) مف كؿ وأشار 
 حؿ عمى يعمؿ طرفيف بيف تفاعؿ فيي ،معيف موضوع حوؿ ومعارض مؤيد بيف كتابي حواري

 بياف ىي أو ،القضية في النظر وجيات قبوؿ ىلمد اختبار خالؿ مف الرأي في الخالفات
 معارضيف".ال حجة ضد ويكافح محدد اقتراح لصالح يوضع
 إقناع بيدؼ لمحجج واضح استخداـ عمى ينطوي الكتابة مف نوع" ىي اإلقناعية لكتابةوا 
، Hauth ،C. 2012) ."والتقييـ والتركيب، واالستدالؿ، الميارات تحميؿ عمى وتشتمؿ، القارئ

15). 
 إحدى حوؿ رأيو عرض عمى المتعمـ قدرة :بأنيا (02 ،8602) زىراف وعرفتيا 
 مجموعة وعرض ،ومناقشتو الرأي ىذا تحميؿ ثـ ،النظر وجيات حوليا تختمؼ التي القضايا

 إلى المتعمـ يقود وبما ،ضعفيا يؤكد بما األخرى اآلرا  وتقييـ ،الرأي ىذا تؤيد التي الحجج مف
 يتبناه. الذي بالرأي الموضوع قارئ إقناع

 مع لمتعامؿ الطالب إلييا يعمد التي الكتابة" :بأنيا (82 ،8602) بريكيت وعرفيا   
 تدعيـ في تسيـ التي والبراىيف والحجج األدلة تقديـ خالؿ مف ،الجدلية القضايا إحدى

 ."الكتابة عممية أثنا  في أفكارىـ وتنظيـ ترتيب خالؿ مف وذلؾ ،دحضيا أو اإلقناعية كتاباتيـ
 الكتابة مف معيف أسموب اإلقناعية الكتابة أف اجميِّ  توضح السابقة التعاريؼ ولعؿ

ثبات ،جدلية قضية حوؿ معينة نظر لوجية الكاتب طرح إلى ييدؼ  في نظره وجية صحة وا 
 األخرى. النظر وجيات وتدحض ،نظره وجية صحة تثبت التي والبراىيف بالحجج القضية تمؾ
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  :اجليدة اإلقياعي  الكتاب  شزوط -4

 :يمي فيما أبرزىا ذكر يمكفو  ،الجيدة اإلقناعية الكتابة شروط األدبيات مف عديد أوضح
 (Chase ،J. 2011 ،1،20 ،8600 ،شرؼ)
 واضحة المستخدمة المغة تكوف أف. 
 اإلقناعية الكتابة في المنطقية الربط أدوات تتوافر أف. 
 اإلقناعي النص ا أجز  بيف االتساؽ تحقؽ واضحة لغوية أساليب استخداـ. 
 اإلقناعية الكتابة في األخالقي الجانب مراعاة. 
 ومفيومة واضحة المقدمة األسباب تكوف أف. 
 ميماًل  شيً ا تكوف وال ،االعتبار في المعارضة النظر وجية توضع أف. 
 وتفنيدىا ليا التصدي يجب بؿ ،المعارضة النظر وجيات إغفاؿ عدـ. 
 الحجاجية الطريقة معرفة عمى االعتماد.  

 المفظية. غير أو المفظية سوا  معالمست فعؿ ردود مع فعمو ردود ضبط عمى الفرد قدرة 

  :اإلقياعي  الكتاب  مهارات -5

 ،التعميمية العممية أثنا  في ضرورية ميارة ذاتيا حد في اإلقناعية الكتابة تعد  
 عميا ميارات لدييـ نموتو  ،المعرفة يكتسبوف إقناعية كتابة يكتبوف الذيف الطالبف ،وبعدىا

 .(Chase ،J. 2011 ،52) متعددة لغوية ميارات لدييـ وتنمو ،المغة ويتذوقوف ،التفكير مف
 مف فمنيـ ،اإلقناعية الكتابة ميارات بتحديد المتعمقة المختصيف تصنيفات تعددت ولقد

 واستخداـ ودقتيا المعاني واكتماؿ ،المغوي التركيب صحة :عمى القدرة أنيا عمى صنفيا
 ،ىالمعن وقواعد ،المجازات ومراعاة ،والعبارة ،الجممة بنا  أصوؿ ومراعاة ،الترقيـ عالمات
 إلى ويقربيا ي بينيا وأف ،الفكرة لتأكيد وعةالمتن بالتوضيحات تيافواإل  ،الجديدة األمثمة وضرب
 في ووضعو ،وتوظيفو بو االستشياد وحسف ،المناسب باالقتباس واالستعانة ،القارئ ذىف

 ،أجمو مف بو است شيد الذي األساسي الغرض وخدمة ،الموضوع لتدعيـ المناسب المكاف
 .والجمالي الفني الحس الموضوع لتعطي ،الكتابة في والبيانية الفنية الخصا ص واستخداـ

 .(20 ،8602 ،إبراىيـ)
 ،معنوية وقيمة ،شعورية تجربة عف التعبير :عمى القدرة أنيا عمى صنفيا مف ومنيـ

 وربطيا ،عنيا والتعبير -الموضوع مف اليدؼ- الفكرة وتحديد ،اوانفرادً  اتميزً  لمموضوع تعطي
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 متعددة معاف   وتوليد ،تنظيمو وحسف ،لمموضوع الخارجي الشكؿ وتنسيؽ ،الموضوع بتفاصيؿ
 ،بيا التصريح دوف المعاني لبعض التمميحو  ،القارئ ومشاعر حساسإ ومراعاة ،واحدة لفكرة
 في وخيالو الكاتب الطالب شخصية ظيارا  و  ،الكتابة أثنا  في لمتفكير ةمثير  أس مة وطرح
براز ،الكتابة  األفكار ترتيبو  ،والشواىد باألدلة األفكار تدعيـو  ،لمموضوع النفسي الجو وحدة وا 

 الر يسية. بالفكرة وربطيا ،رعيةالف األفكار وتوليد ،الفرعية األفكار تنويعو  ،منطقي تسمسؿ في
 .(80 ،8602 ،ىنداوي)

  :إلى تنقسـ اإلقناعية الكتابة ميارات أف (Whitfield ،M. 2010 ،5) أوضح كما

 والتفاعؿ جميوره مشاركة عمى الكاتب قدرة مدى في وتتمثؿ :بالجميور خاصة ميارات 
 .معو

 المقدمة واألسباب والحجج ،األفكار ترابط مدى في وتتمثؿ :باألفكار خاصة ميارات. 

 مف ،القارئ إقناع عمى الكاتب قدرة مدى في وتتمثؿ :اإلقناع بوسا ؿ خاصة ميارات 
 .المختمفة اإلقناع وسا ؿ خالؿ

 لمسياؽ اوفقً  لمموضوع مناسبة لغة استخداـ مدى في وتتمثؿ :بالمفردات خاصة ميارات. 

 بيف والربط ،العطؼ لحروؼ الكاتب استخداـ مدى في وتتمثؿ :بالتماسؾ خاصة ميارات 
 .صحيحة بطريقة والفقرات الجمؿ

  :إلى اإلقناعية الكتابة ميارات (Sayed ،2010 ،65)  قسـو 

 القضية مف اواضحً  اموقفً  الكاتب تحديد في وتتمثؿ :االدعا  أو بالقضية خاصة ميارات 
 .والجدؿ لممناقشة قاباًل  الموضوع يجعؿ بما ذلؾ في السبب وشرحو ،االدعا  أو

 اأسبابً  الكاتب تقديـ في وتتمثؿ :موقفو وتوضح تدعـ التي باألسباب خاصة ميارات 
 .ه ادعا أو موقفو تدعـ وقوية وكافية واضحة

 توقع في وتتمثؿ :االدعا  أو لمموقؼ المعارضة النظر وجيات بتقديـ خاصة ميارات 
 عدـ أسباب توضح بصورة وتقديميا ،ادعا و أو لموقفو المعارضة النظر وجيات الكاتب
 .منيا محدد موقؼ لو ويكوف ،معيا اتفاقو

 اجيدً  اتنظيمً  لمموضوع الكاتب تنظيـ في وتتمثؿ :المكتوب النص بتنظيـ خاصة ميارات 
 االدعا  وتدعيـ ،ه ادعا أو موقفو تدعـ قوية مقدمة عرض طريؽ عف ،امقنعً  يجعمو بما
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 يؤكد واضح استنتاج إلى النياية في والتوصؿ الفقرات تنسيؽ خالؿ مف بالمعمومات
 .موقفو

 واإلمال ية النحوية األخطا  وجود قمة في وتتمثؿ :الكتابية بالقواعد خاصة ميارات، 
 عف تعبر متنوعة جمؿ استخداـ كذلؾ ،اصحيحً  ااستخدامً  الترقيـ عالمات واستخداـ
 موضعيا في الجمؿ داخؿ الكممات واستخداـ ،صحيحة صياغة وصياغتيا ،الحجاج
 .عنو التعبير المراد وبالمعنى الصحيح

 8602 عايض) :مثؿ السابقة الدراسات بعض عمى الباحثة اطالع خالؿ ومف 
Boyle ،J. et al. 2015، 8602 مصطفى ،8602 ىنداوي، Büyüknarci ،Ö; 

Grünke ،M. 2019، Aziz ،F ،et.. 2020) الكتابة ميارات تنمية ضرورة ليا تتبين 
 أداة يفي ،اإلعدادية المرحمة خصوًصا ،التعميمية المراحؿ جميع في المتعمميف لدى اإلقناعية

 تساعدىـف ،واإلقناع الرأي دعـ تتطمب التي المواقؼ في الكتابة مياـ التالميذ بيا يواجو ميمة
 ومف المشكالت، وحؿ القضايا وتحميؿ االدعا ات مختمؼ لمناقشة الوسا ؿ أفضؿ تقديـ عمى
 يحتاج أساسية أداة يوى األخرى، الكتابة مياـ مف اعديدً  تتضمف أنيا كما األىداؼ، إنجاز ثـ

  .المستقبمية والعممية العممية حياتو في لمنجاح يتقنيا أف إلى التمميذ
 اإلقناعية الكتابة بميارات أولية قا مة إلى الحالي البحث توصؿ سبؽ ما خالؿ مف 

 .اإلعدادي الثاني لمصؼ والمناسبة ،تنميتيا المراد
  الكتاب  قلل :اثاىًي

  :الكلل مفهوو -1

 وجسدية إدراكية عناصر تضافر مف تتركب وفسيولوجية نفسية حالة :بأنو القمؽ يعرؼ
، Bouras) .التردد أو والخوؼ االرتياح بعدـ عادةً  يرتبط سار غير شعور لخمؽ ،وسموكية

N.; Holt ،G. 2007 ،49). 
 نتيجة ،اإلنساف تصيب التي النفسية الحالة بأنو (8602) ا عبد محمد وعرفوي

 اإلنساف ىذا شعور إلى وتؤدي ،والسموكية والجسدية اإلدراكية العناصر مف مجموعة لتجمع
 ،8602 ،ا عبد) عميو. والتردد والتوتر الخوؼ وسيطرة النفسية الراحة عدـ مف بحالة
22). 
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 غير ياأن أو الشخص عمى امباشرً  اخطرً  ؿتشك   ال ألمور استجابة :بأنو يعرؼ كما
 ويشار .الغالب في أسبابيا الشخص َيعرؼ ال ةذاتي ةنفسي صراعات نتيجة يكوف وقد ،ضارة
 المواقؼ لبعض استجابة عف روعبَّ  ،السيطرة تحت كاف إذا اطبيعيِّ  اشعورً  د  عَ ي   القمؽ أف إلى
 أو معيف أمر تجاه وباستمرار مبرر غير نحو عمى يحدث كاف إذا اأم ،القمؽ تستدعي التي

 .(28 ،8602 ،يالعنان) َمَرضية. حالة فيو معيف شخص

  :الكتاب  مفهوو -2

 ،األفكار تصور عمى قدرة أو كفا ة ذاتيا في ،معقدة عممية :بأنيا الكتابة عرؼت  
 والعمؽ المدى متنوعة أساليب وفي ،ايِّ نحو  صحيحة وتراكيب وكممات حروؼ في وتصويرىا
 األفكار تنقيح ثـ ،وتتدفؽ تتابع في ومعالجتيا ،وضوح في األفكار تمؾ عرض مع ،والطالقة
 .(002 ،8600 ،زايد) والتفكير. الضبط مف مزيد إلى يدعو بشكؿ تعرضيا التي والتراكيب

 عف عبارة وىي ،العربية المغة ميارات إحدى :بأنيا (022 ،8600) الشنطي ويعرفيا
 .الورؽ عمى وضعياو  ،وتنظيميا وصياغتيا األفكار بتوليد فييا الكاتب يقوـ عقمية عممية

 ،الحياة مواقؼ في التعبير عمى القدرة تتضمف التى المغوية الميارة :بأنيا تعرؼ كما
 فييا فراتو تو ، واالتساؽ الوحدة فييا مترابطة متماسكة بجمؿ الذات عف التعبير عمى والقدرة
 .(26 ،8602 ،وآخروف رجب) .الرسـ وجماؿ واليجا ية والصحة المغوية

  :الكتاب  قلل مفهوو -3

 عف الكتابة عمى الشخص قدرة تقميؿ في يتسبب اضطراب :بأنو الكتابة قمؽ يعرؼ
 وخمفيتو وتعميمو الفرد عمر ذلؾ في بما ،أخرى عوامؿ ةبعد األخذ مع ،الطبيعي المعدؿ

 .(20 ،8600 ،بدوي) عاـ. بشكؿ ذكا و ومقياس
 توظيؼ عمى المتعمـ قدرة ضعؼ في اضطراب بأنو (20 ،8602) الشايع ويعرفو

 ،بالسموؾ المرتبطة واالضطرابات القرا ة كاضطراب ،أخرى اضطرابات مع يتزامف الكتابة قواعد
 األخرى. العقمية توالمشكال التعمـ باضطرابات مرتبًطا يكوف الغالب في أنو ىلإ نظرًا

 الثاني الصؼ تمميذ تصيب التي النفسية الحالة :بأنو الكتابة قمؽ الباحثة وتعرؼ
 إلى وتؤدي ،والسموكية والجسدية اإلدراكية العناصر مف مجموعة لتجمع نتيجة ،اإلعدادي
 .الكتابة أثنا  في عميو والتردد والتوتر الخوؼ وسيطرة النفسية الراحة عدـ مف بحالة شعوره
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  :الكتاب  يف الكلل أصباب -4

 والنفسية الجسدية العوامؿ تفاعؿ أف عتقديو  ،الكتابة لقمؽ دةمحد أسباب وجدت ال
 النفسية األبحاث في الدراسات بعض ظيري   كما ،القمؽ ىذا وظيور نشأة في ساىـي والبي ية

 في طبيعي غير بقدر العالية التستوستيروف مستويات أف عمى أدلة والبيولوجية والعصبية
 دوًرا تمعب أنيا ي عتقد ،والذاكرة واالنتباىية والمغوية البصرية الحركية وىي ،اإلدراكية ياتمالعم
 ضعؼت أف والبالغيف األطفاؿ مف كؿ   في الدماغ إلصابات مكفوي .التعمـ اضطراب حاالت في
 .(22 ،8602 ،حمو) القمؽ. ىذا عوامؿ أحد كوفت وقد ،اإلدراكية العمميات ىذه

 فترة طواؿ مستمرة ومشكمة صعًبا يكوف أف مكفي الكتابة قمؽ أف مف الرغـ وعمى
 األفراد تساعد أف يمكف والدعـ العالج مف مختمفة اأنواعً  إفف ،البموغ مرحمة حتى الطفولة
 المنزلية البي ة في والميارات االستراتيجيات توظيؼ عمى القمؽ ىذا مف يعانوف الذيف

 بي ة في خاصة أكاديمية خدمات وتقديـ ،معينة ميارات تحسيف ،ذلؾ ويشمؿ .والمدرسية
 .(00 ،8602 ،غزاؿ أبو) .المتزامنة والعقمية الصحية المشكالت ومعالجة ،التعمـ

 الدافع عمى لمحفاظ التحفيزية التقنيات تعزيز األحياف بعض في الضروري مف أنو كما
ع   أنو إلى باإلضافة ،السمبية المشاعر أو األفكار وتقميؿ  تعديالت أي استخداـ عمى ي َشجَّ

 عانيي ما غالًبا ألنو ،الكتابة في المبكرة المراحؿ في الفشؿ مخاوؼ عمى لمتغمب ضرورية
 وىو ،والثقة الذات احتراـ تدني في بيتسب قد ما ،الفترة تمؾ في الكتابة في القمؽ مف األطفاؿ

 .(22 ،8602 ،بريكيت) .األكاديمي والنجاح التعمـ مع أكبر بشكؿ يتعارض قد ما
 .،8606 جبريؿ) :مثؿ السابقة الدراسات بعض عمى الباحثة اطالع خالؿ ومف

Balta ،E 2018، Iksan ،H ،et.al. 2018، 8602 بريكيت، Aydin ،I ،2019، أبو 
 الكتابة قمؽ خفض يمكف أنو ليا تبيف Arindra ،M; Ardi ،P. (2020 ،8602 غزاؿ
 تحقيؽ في الكبير األثر ليا التي ،القرا ية واالستراتيجيات والبرامج المداخؿ بعض خالؿ مف

 ذلؾ.
  :يمي ما اإلعدادية المرحمة تالميذل الباحثة مالحظة أثنا  في الكتابة عند القمؽ مظاىر ومف
 والمفردات التراكيب استخداـ عدـ. 
 والعجز ،صحيحة غير بكيفية الجمؿ في الكممات وترتيب ،اكتابيِّ  األفكار تنظيـ في مشكمة 

 .الجمؿ بيف التنسيؽ عف
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 المعنى تشوه التي اإلمال ية األخطا  مف بكثير مشوبة الكتابة. 
 والجمؿ الكممات لبعض الممؿ التكرار. 
 المناسبة واأللفاظ الكممات استرجاع عمى القدرة عدـ. 
 واألفعاؿ لمضما ر الخطأ االستعماؿ. 
 واإلمال ية والصرفية النحوية القواعد تطبيؽ صعوبة. 
 ما لقصة حقيقية أو صحيحة نياية تصور عدـ. 
 التحرير خالؿ المطموبة العناصر محتوى فيـ عدـ. 
 جديدة بأفكار اإلبداع وعدـ ،أخرى نصوص أو لموضوعات الحرفي النقؿ. 
 حسف خالؿ مف الباحثة نظر وجية مف الكتابة أثنا  في القمؽ ىذا خفض ويمكف  

 تراعي بمنيجية لتنفيذىا ،الدراسي ومستواه الطالب محيط مع تتال ـ التي الموضوعات اختيار
 ميارات عمى الطالب وتدريب ،االختيار مف المتعمـ وتمكيف ،المعمـ لمبادرة الفرصة إتاحة
 أدبي بأسموب أفكارىـ وعرض ،والبحوث والمسرحية والقصة المقاؿ فنوف في اإلبداعية الكتابة
 الساذجة المحاوالت وتشجيع ،الطالب كتابات تقبؿ وضرورة ،والجماؿ واإلثارة بالوضوح يتسـ
 واالنفعاالت ،األفكار عف والتعبير ،المستقؿ الحر التفكير عمى مبنية دامت ما ،كانت ميما

 .الذاتية
 ال بحيث، الكتابة عمى القدرة ضعؼ في أساسي عامؿ الكتابة قمؽ أف إلى يشير وذلؾ

 المناسبة الكممة واختيار ،اإلمال  قواعد مف والتمكف ،ةيالر يس الفكرة إبراز المتعمـ يستطيع
 أدوات واستخداـ ،الموضوع يناسب اتوظيفً  والمعمومات الحقا ؽ وتوظيؼ ،المناسب لممعنى
 استخداـ خالؿ مف الحالي البحث مجاؿ في بو االىتماـ جا  ولذا .الجمؿ بيف بدقة الربط

 لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية ،المكثفة القرا ة عمى قا ـ برنامج
 .اإلعدادية المرحمة مف الثاني الصؼ تالميذ

 الكتابة في القمؽ مظاىر الحالي البحث استخمص تصنيفات مف سبؽ ما خالؿ مف
 .اإلعدادي الثاني الصؼ لتالميذ
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  :املكجف  الكزاءة :اثالًج

  :املكجف  الكزاءة مفهوو -1

  :يمي ما منيا ،التعريفات مف اعددً  المكثفة القرا ة اكتسبت

 إشراؼ تحت ذينفَّ  صفي نشاط" بأنيا: المكثفة القرا ة (20 ،8600 ،بديوي) ؼعرَّ 
 لغوية وتعبيرات كممات عمى تحتوي التي بالنصوص ير يس نحو عمى ييتـ خاللو مف ،المعمـ
 قدر أكبر تحقيؽ يمكف حيث ،ام وجيً  القرا ة مف النوع ىذا دويع .النطؽ دقة مراعاة مع جديدة
 ."المحتوى مف الفيـ مف

 النصوص لدراسة الدراسية الفصوؿ داخؿ الموجو النشاط :أنيا عمى تعرؼ كما
 ،الفرعية واألفكار ةيالر يس األفكار بتمييز لممقرو  الدقيؽ الفيـ عمى القدرة وتنمية ،التعميمية
 دو تع مف عمى ومعرفة ،النحوية والتراكيب ،الترقيـ وعالمات ،المغوية العناصر عمى والتركيز
 .(02 ،8602 ،عريكيز) والتنغيـ. والنبر ،الضما ر

 المغة عف ما شي  ـلتعم نص قرا ة أنيا عمى إلييا (082 ،8602) خمدوف وينظر
 الدراسة لغرض القرا ة وىي ،ذلؾ إلى وما نحوية قاعدة أو جديدة كممة ربما ،ذاتيا بحد

 ،قصيرة فقرات عمى تحتوي ما اوغالبً  ،الدراسية كتبيـ في الطالب بيا يقوـ التي النموذجية
 وبعد قبؿ نشاطات تصاحبيا ما وعادةً  ،الطالب يعرفيا ال التي المغوية المفردات مف كثيرو 

 الفيـ. أس مة جانب إلى ،القرا ة

 تفكيؾ لىإ تستند معرفية عممية :ىي المكثفة القرا ة أف (22 ،8602) عمياف ويرى
 المغة مف جز  وىي ،واإلدراؾ الفيـ مرحمة إلى والوصوؿ ،معنى لتكويف ،احروفً  تسمى رموز

 المعنى واستشعار لمرسالة المرسؿ أو الكاتب معمومات واستقباؿ ،الفيـ أو لمتواصؿ ووسيمة
 استرجاع طريؽ عف ،والحضارات الثقافات مع والتواصؿ لمتعمـ وسيمة وىي ،المطموب

 المخ. في المسجمة المعمومات
 في أو االستعماؿ في المغة دراسة :ىو المكثفة لمقرا ة تعريؼ أشمؿ فإف ىنا ومف

 في متأصاًل  اشي ً  ليس المعنى أف إلى يشير ألنو ،المكتوب النص مع التفاعمي التواصؿ
نما ،وحده القارئ وال ،وحده بالكاتب يرتبط وال ،وحدىا الكممات  بيف المغة تداوؿ في يتمثؿ وا 
 .المقرو  النص في الكامف المعنى إلى وصوالً  محدد سياؽ في والقارئ الكاتب
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  :املكجف  الكزاءة مميشات -2

 مميزات مف أف إلى (8602) الممجمي ،(8602) يالعوف ،(8602) سعدوف مف كؿ أشار
  :ميي ما المكثفة القرا ة

 والتنغيـ. النبر مع الصحيحة القرا ة 
 خراج النطؽ دقة  .القرا ة عند اصحيحً  اإخراجً  الحروؼ وا 
 فقرة إلى فقرة ومف جممة إلى جممة ومف أخرى إلى كممة مف الجيد االنتقاؿ. 
 اسميمً  ااستخدامً  الترقيـ عالمات استخداـ. 
 المفيد التعبير عمى التمميذ تعيف التي المغوية والتراكيب المفردات مف رصيد تكويف. 
 بيسر المختمفة الحركات بيف التفريؽ. 
 اواضحً  اتمييزً  الثالثة والمدود التنويف أنواع بيف التمييز. 
 الذىف في حية بأفكاره واالحتفاظ الدرس معاني فيـ. 
 وعالجيا القرا ية التالميذ أخطا  اكتشاؼ. 
 قشتا دراسة مثؿ ،السابقة الدراسات بعض عمى الباحثة اطالع خالؿ مفو   
، Andrés ،2020و ،J Folsom 2019و ،8602 والسماف ،8600 شحاتةو ،8600)
 الميارات تنمية في اجدِّ  ميمة المتعددة واستراتيجياتيا المكثفة القرا ة أف ىإل تشير( 1

 تنمية وتستيدؼ ،الفصؿ داخؿ يجري الذي النوع ذلؾ بيا ويقصد لمتعمميف،ا لدى المغوية
شرافو المعمـ توجيو تحت وتتـ ،الموضوعات متعددة الكتب خالؿ مف العربية المغة ميارات  ،وا 

 .المغوية ثروتو تنميةو  مياراتو تنمية عمى التمميذ يساعدل
 في االستقالؿ عمى المتعمـ قدرة وتنمية الكمي الفيـ ىو المكثفة القرا ة مف واليدؼ

 المعمـ دور ويقتصر ،الفصؿ خارج تكوف قدو  ،المتكامؿ األدبي العمؿ وتذوؽ المعرفة تحصيؿ
 مف صادفيـ ما وتذليؿ ،قرؤوه ما ومناقشة ،الفيـ تماـ في المتعمميف مساعدة عمى فييا

 مف كبير عدد قرا ة في أنفسيـ عمى االعتماد المتعمميف تعويد يؤكد بأسموب صعوبات
 في القرا ة مف النوع ىذا أىمية وتظير .كاماًل  األدبي النص قرا ة إلى بيـ وصوالً  ،الصفحات
 في الطالب درسو ما وتعزيز ،الواحد الموضوع ذات القرا ة كتب في القرا ية الميارات تحسيف
 .(22 ،8600 ،السر تاج) .وتراكيب مفردات مف المكثفة القرا ة حصص
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 (22 ،8602 السيد،) :منيا، ميمة اأغراضً  المكثفة القرا ة وتحقؽ
 شعر مف العرب كالـ وفيـ ،الشريفة النبوية واألحاديث ،وتعالى تبارؾ ا لكتاب الفيـ 

 .ذلؾ وغير وخطب ونثر وقصص
 اآلخريف بيف والعممي الثقافي التواصؿ قنوات فتح عمى القدرة تنمية. 
 المتعمميف نفوس في الحضاري والحس األدبي الذوؽ تنمية.  

 المطمب، عبد) :أىميا مف ،أىداؼ عدة العربية المغة تعميـ برامج في تعميميا ويستيدؼ 
8600، 820)  

 والمشاركة والتسمية المتعة أجؿ مف القرا ة. 
 القرا ة في والطالقة السرعة وتحسيف تطوير. 
 المساف وطالقة لمتحدث الطالب ممارسة توسيع. 
 النصوص مف المعاني باستخالص لمحياة فيميـ وتعميؽ الثقافي الطالب أفؽ توسيع 

 .األدبية
 النصوص مف المعاني باستخالص وابتكاراتيـ خياليـ تنمية خالؿ مف الطالب أفؽ توسيع 

  .األدبية
 ثراؤىا وتراكيب مفردات مف المغوية الثروة توسيع  .وا 
 الكتابة ميارة لتطوير وتثقيفيـ الطالب مدارؾ توسيع. 
 العربية المغة مف والتمكف المغوية المعرفة توسيع. 
 االتصاؿ سا ؿو  في الغنية الثقافية المصادر مع التعامؿ في العربية لمغة الواعي االستعماؿ 

  .الحديثة والمعمومات
 الحرة والقرا ة المطالعة في الوقت بعض بقضا  النفس عمى واالعتماد االستقاللية. 
 في إلييا االلتفات التربويوف بدأ التي الميمة القرا ية األنشطة أحد المكثفة القرا ة وتمثؿ 

 إلى باإلضافة ،مفيدة بطريقة الفراغ أوقات شغؿ في كبيرة أىمية مف ليا لما ،األخيرة اآلونة
 الفكرية والتنمية التثقيؼ عممية في ودورىا ،اليادفة والمتعة التسمية تحقيؽ في كذلؾ دورىا
 ،8602 ،دىيمى) .العالـ عمى بظالليا تمقي التي العولمة تحديات ظؿ في خصوًصا ،لمفرد
020)  
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 وذلؾ ،الخالفية الجدلية القضايا إحدى لمعالجة الطالب أماـ الفرصة المكثفة القرا ة تتيحو 
 بيف والربط ،االدعا  ىذا تدعـ التي البيانات أو األدلة تقديـ ثـ ،ما رأي أو ما ادعا  بتبني
 باالفتراضات يسمى ما أو االدعا  تفاصيؿ تقديـ ثـ ،بالمبررات يسمى ما في واالدعا  األدلة

 وتفنيدىا المضادة اآلرا  دحض اوأخيرً  ،المخالفة أو المضادة اآلرا  وتقديـ ،لالدعا  الفرعية
 (Wanzek ،J ،2018 ،615) .والبراىيف باألدلة
 ادعا  خالليا مف في عرض ،المغوية الدراسات حقؿ في اجديدً  مجاالً  المكثفة القرا ة تعد ولذلؾ

 سابقة خبرات خالؿ ومف ،تنشأ التي األفكار توليد خالؿ مف ،اجدليِّ  االدعا  ىذا ي دعـ ثـ ،ما
 وجية بقبوؿ اإلقناع بيدؼ ،لو يتعرض الذي الموقؼ مكونات تحميؿ عمى تساعده الفرد لدى
 (802 ،8602 ،براوف) .والبراىيف باألدلة ودحضيا المضادة اآلرا  وعرض ،نظره
 صالن اختيار في تتوافر أف يجب التي والمتطمبات األسس مف ايدً عد الباحثوف أورد وقد

 رشيد،) :وىي ،تطبيقاتيا ويوظؼ المكثفة القرا ة المعمـ يستخدـ حتى ،المكثؼ القرا ي
 (000 ،8600 حسف، ،028 ،8600

 .اصادمً  انصِّ  ال امتحديً  انصِّ  يكوفف ،المتعمميف لمستوى مناسبة لغتو تكوف أف -
 قرا تو. بوت حَ  ممتعة فكرة يحمؿ ،جاذبيتو فيو اممتعً  يكوف أف -
 المستوى. عمى بنا ً  والقصر الطوؿ حيث مف امناسبً  يكوف أف -
 مف المفردات ضمف كتشؼت   أو فتخمَّ  أف يمكف التي والتراكيب بالكممات اغنيِّ  يكوف أف -

  .التالميذ قبؿ
  المحادثة. في استثماره ويمكف قاشلمن امثيرً  يكوف أف -

 قمفف،( مف كالِّ  انظر :منيا ،المتطمبات مف مجموعة المكثؼ القرا ي النص تطمبوي
 .(22 ،8602 وحميدة، ،22 ،8602 والكادوشى، ،02 ،8602
 بما يستمتع لـ إذا التمميذ ألف ،لالىتماـ مثيرة المكثفة القرا ية النصوص تكوف أف يجب 

 القرا ة لعممية أكبر عقمية مقاومة لديو وستكوف ،بسرعة المحتوى فسينسى ،يقرأ
 .المكثفة

 النص فيـ ىو النيا ي اليدؼ ألف ،قصيرة المكثفة القرا ية النصوص تكوف أف يجب 
 التحميؿ ىذا إكماؿ شدة تزاد ،النص طوؿ زاد كمما .الدقيقة التفاصيؿ إلى وصوالً 
 .العقمي اإلرىاؽ تجنبل أقصر بنصوص االلتزاـ األفضؿ مف لذلؾ ،العميؽ
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 وجو عمى الوقت مف قصيرة لفترات مكثؼ نحو عمى القرا ية النصوص قرأت   أف يجب 
 مف لالنتقاؿ والجيد التركيز مف الكثير األمر يتطمب لذا ،العقمي اإلرىاؽ لتجنب التحديد
 المكثفة القرا ة جمسات قصر األفضؿ فمف لذلؾ ،الكامؿ الفيـ إلى لمنص الجز ي الفيـ
  .أقصى كحد دقيقة 02 إلى 06 عمى

 طاقة التمميذ لدى كوفت عندما فقط مكثؼ نحو عمى القرا ية النصوص قرأت   أف يجب 
 تحميؿ مع يأتي الذي العقمي اإلرىاؽ خطر وتقميؿ ،التعمـ عمى قدرتو زيادةل ،ذىنية
  .النصوص ألقصر عميؽ

 ترابط مدى التمميذ ليدرؾ ،متكاماًل  اربطً  الموضوع فقرات كؿ المعمـ يربط أف يجب 
     .الموضوع   في الواردة األفكار

 ومعبرة واضحة   جيرية قرا ة -كاماًل  -القرا ي الموضوع التمميذ ثـ المعمـ يقرأ أف يجب، 
 الدقة كذلؾ، الصحيحة   مخارجيا مف األصوات ونطؽ، اواضحً  انطقً  الكممات   نطؽ :مثؿ
 والتنغيـ   النبر عمى التدريب وكذلؾ، الصوتية المخارج في   المتقاربة صواتاأل نطؽ في

           .قرأي   ما مضموف حسب الصوت طبقات وتغيير
 تقيس التي األس مة عمى التركيز مراعاة   مع ،القرا ي بالموضوع المتعمقة التدريبات حؿ 

           .امسبقً  الدرس أوؿ في المحدد اليدؼ   تحقؽ مدى
 جماعي أو فردي نحو عمى يمارسيا   التي القرا ية األنشطة ببعض التمميذ تكميؼ.                   

 (002 ،802 العدواني،) :عنصريف عمى المكثفة القرا ة أنشطة نجاح ويقـو
عداد المغة تعميـ برامج وصميـ نسيج مف األنشطة ىذه تكوف أف :األول العيصز  المواد وا 

 العنصر وىذا ،لو مكماًل  أو امساعدً  عاماًل  وليست ،المنيج مف اجز ً  تصبح وأف ،التعميمية
 .المغة وتعميـ تعمـ مستويات جميع في عميو التأكيد ويجب ،األىمية مف كبير جانب عمى

ذا ،المعمـ أو الصؼ بغرفة محدودة ليست مستمرة عممية المغة تعمـ أف :الجاىي العيصز  أريد وا 
 مكاف أو ،محدد بزمف قيد غير مف الحرة القرا ة ممارسة عمى تقـو أف مف بد فال ،النجاح ليا

  .محدد
 حتى ،اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى المكثؼ القرا ي النص توظيؼ يدعـ وىذا

 اإلقناعية الكتابة ومنطمقات مبادئ توظيؼ عمى تعينيـ التي المغة أساسيات امتمكوا قد يكونوا
 .القرا ي النص مع المختمفة التفاعمية المواقؼ في جيدة بصورة
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 في المغة بدراسة ىتعن أنيا التدريس في المكثفة القرا ة تطبيؽ مبررات ومف
 ،لمنقاش قابمة ما قضية يتبنى اخطابً  يعد الذي ،اإلقناعي الخطاب إنتاج وكيفية ،استعماليا
 آرا  أخذ مع ،الجانبيف أحد ليتخذ القارئ إقناع بيدؼ ،المعارض والرأي المؤيد الرأي وتعرض
 (082 ،8600 ،بييش) .االعتبار بعيف اآلخر الجانب

 الكاتب يحققو الذي والتكامؿ التفاعؿ مف نوع ىو اإلقناعي الخطاب أف ذلؾ يؤكد ومما
 ،لمموضوع التنظيمية البنية خاللو مف يعرض والذي ،عنو يكتب الذي الموضوع محتوى بيف
 باستخداـ األفكار وينظـ يصوغ ثـ ،بالموضوع الصمة ذات األفكار بعض يولد الكاتب أف أي

 في التأثير بيدؼ ىذا ويتـ ،اإلقناعي الخطاب ـ تال  التي التنظيمية والبنية ،المناسب األسموب
 (22 ،8600 ،بوجمميف) .اإلقناعي الخطاب ويقيـ يقرأ الذي الجميور

 ،اتعقيدً  الخطابات أصعب مف أنو اإلقناعي الخطاب في البدييية المسممات ومف
 الذي بالموضوع الصمة ذات المعمومات الستدعا  ،األمد طويمة ذاكرتو ويستثير يفكر الكاتبف

 آرا و عف لمتعبير ومناسبة ،التنظيمية والبنية ،بالمحتوى مرتبطة وتكوف ،فيو الخطابة يريد
 اليدؼ يحقؽ خالليا مف التي والتجارب باألفكار صمة وذات ،يتبناىا التي نظره ووجيات
 (002 ،8602 ،ىدوي) .اإلقناع وىو المنشود

 تنمية في المكثفة القرا ة مف المستمد البرنامج يميز ما أىـ أف يتضح سبؽ مما
 استعماؿ ،اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات
 المعنى صناعة أف ذلؾ ،المكثؼ القرا ي النص مع التفاعمية والمواقؼ التواصؿ في المغة

 سياؽ في (وكاتب نص) التالميذ بيف اإلقناعية الكتابة ميارات ممارسة خالؿ مف تتحقؽ
 المستمد التدريسي البرنامج يسير وعميو .الكتابة قمؽ خفض مع ،تنميتيا إلى وصوالً  ،محدد
 األىداؼ -المستيدفة الميارات -الدرس عنواف) :التالية الخطوات وفؽ المكثفة القرا ة مف

 التفاعمية والمواقؼ التواصؿ طريؽ عف الدرس تنفيذ -المعينة التعميمية الوسا ؿ -اإلجرا ية
 -الدرس تقويـ - الميارة تقويـو  الميارة عمى التدريبو  لمميارة التمييد :القرا ي النص مع

 .(المصاحبة األنشطة
 القرا ة مف المستمد التدريسي البرنامج الحالي البحث اعتمد سبؽ ما خالؿ مف

 .المكثفة
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  :البحح فزوض

 والضابطة التجريبية المجموعتيف تالميذ درجات متوسطي بيف اإحصا يِّ  داؿ فرؽ يوجد -0
 .التجريبية المجموعة تالميذ لصالح اإلقناعية الكتابة الختبار البعدي القياس في

 والضابطة التجريبية المجموعتيف تالميذ درجات متوسطي بيف اإحصا يِّ  داؿ فرؽ يوجد -8
 .التجريبية المجموعة تالميذ لصالح الكتابة قمؽ لمقياس البعدي القياس في

 اإلقناعية الكتابة ميارات تنمية في المكثفة القرا ة عمى القا ـ لمبرنامج فاعمية توجد -0
 عدادي.اإل الثاني الصؼ تالميذ لدى

 تالميذ لدى االختبار قمؽ خفض في المكثفة القرا ة عمى القا ـ لمبرنامج فاعمية توجد -2
 عدادي.اإل الثاني الصؼ

  :البحدح إجدزاءات

 اإلقياعي  الكتاب  مهارات حتديد :اأوًل

 مػػف الكتابػػة قمػػؽ وخفػػض اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات تنميػػة يسػػتيدؼ الحػػالي البحػػث كػػاف لمػػا 
 ميػػارات بتحديػػد البػػد  الضػػروري مػػف كػػاف ،المكثفػػة القػػرا ة عمػػى قػػا ـ برنػػامج اسػػتخداـ خػػالؿ

عػػػداد ،اإلعػػدادي الثػػاني الصػػؼ لتالميػػػذ المناسػػبة اإلقناعيػػة الكتابػػة  الميػػػارات بيػػذه قا مػػة وا 
 الباحثػػػة اتبعػػػت القا مػػػة ىػػػذه وإلعػػػداد .المكثفػػػة القػػػرا ة عمػػػى القػػػا ـ البرنػػػامج فػػػي لتضػػػمينيا
   :التالية الخطوات

 لتالميػذ المناسػبة اإلقناعية الكتابة ميارات تحديد وىو ،القا مة إعداد مف اليدؼ تحديد - أ
   المكثفة. القرا ة عمى القا ـ البرنامج في لتضمينيا ،اإلعدادي الثاني الصؼ

   .اإلقناعية الكتابة ميارات تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات مسح - ب
   اإلعدادية. المرحمة في الكتابة تعميـ أىداؼ تحميؿ -ج
   مبد ية. قا مة في ووضعيا اإلقناعية الكتابة ميارات استخالص -د
 المغػػة فػػي المتخصصػػيف مػػف عػػػدد عمػػى عرضػػيا خػػالؿ مػػف ،القا مػػة صػػدؽ مػػف التأكػػد -ػىػػ

 مػف والمعممػيف المػوجييف بعضو  ،النفس وعمـ التدريس وطرؽ المناىج وفي ،العربية
 إلبػػدا  ،امحكًمػػ 08 وعػػددىـ ،العربيػػة المغػػة تػػدريس مجػػاؿ فػػي والخبػػرة الكفػػا ة ذوي
 جػودة ومػدى ،اإلعػدادي الثػاني الصػؼ لتالميذ مناسبتيا :حيث مف الميارات في الرأي
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 ،وشػػػموليتيا ،تحتيػػػا تنػػػدرج التػػػي لممسػػػتويات الميػػػارات مػػػة مال ومػػػدى ،صػػػياغتيا
ضافة  .الميارات مف امناسبً  يرونو ما تعديؿ أو حذؼ أو وا 

 عمييػا حصػمت التػي الم ويػة والنسب التكرارات حساب طريؽ عف المحكميف را آ فحص -و
 عمييػػا وافػػؽ التػػي الميػػارات عمػػى اإلبقػػا  ثػػـ ،اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات مػػف ميػػارة كػػؿ
 ،المحكمػوف إليػو أشػار مػا ضػو  فػي المناسػب التعديؿ وتـ ،المحكميف مف فأكثر 26%

 التوصػؿ ثػـ ومػف ،المعروضػة الميػارات فػي التعػديؿ أو باإلضافة وأ بالحذؼ أكاف سوا 
 .النيا ية صورتيا في القا مة إلى

  :الكتاب  قلل مظاهز حتديد :اثاىًي

 مػػف ،الكتابػػة قمػػؽ وخفػػض اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات تنميػػة يسػػتيدؼ الحػػالي البحػػث كػػاف لمػػا
 الكتابػة قمػؽ مظاىر تحديد الضروري مف كاف ،المكثفة القرا ة عمى قا ـ برنامج استخداـ خالؿ
عداد ،اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ عند  البرنػامج خػالؿ مػف لخفضػيا المظػاىر ليػذه قا مػة وا 

   :التالية الخطوات الباحثة اتبعت القا مة ىذه وإلعداد .المكثفة القرا ة عمى القا ـ
 الصػػؼ تالميػػذ عنػػد الكتابػػة قمػػؽ مظػػاىر تحديػػد وىػػو ،القا مػػة إعػػداد مػػف اليػػدؼ تحديػػد -أ

   المكثفة. القرا ة عمى القا ـ البرنامج خالؿ مف لخفضيا ،اإلعدادي الثاني
   الكتابة. في القمؽ مظاىر تناولت التي السابقة والبحوث الدراسات مسح -ب
 قا مػة فػي ووضػعيا اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ عند الكتابة قمؽ مظاىر استخالص -ج

   مبد ية.
 المغػػة فػػي المتخصصػػيف مػػف عػػػدد عمػػى عرضػػيا خػػالؿ مػػف ،القا مػػة صػػدؽ مػػف التأكػػد -د

 مػف والمعممػيف المػوجييف بعػضو  ،الػنفس وعمػـ التػدريس وطػرؽ المناىج وفي ،العربية
 فػي الػرأي إلبػدا  ،(08) وعػددىـ ، العربيػة المغة تدريس مجاؿ في والخبرة الكفا ة ذوي

 جػودة ومػدى ،اإلعػدادي الثػاني الصػؼ لتالميػذ مناسػبتيا :حيػث مف الكتابة قمؽ مظاىر
ضػافة ،وشػموليتيا ،تحتيػا تنػدرج التػي لممسػتويات المظاىر مة مال ومدى ،صياغتيا  وا 

 فػػي القا مػػة إلػػى التوصػػؿ ثػػـ ومػػف ،الميػػارات مػػف امناسػػبً  يرونػػو مػػا تعػػديؿ أو حػػذؼ أو
 .النيا ية صورتيا
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  الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  اختبار إعداد ا:ثالًج

   :التالية لمخطوات اوفقً  الكتابة قمؽ ومقياس اإلقناعية الكتابة اختبار ب ني
  :الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  اختبار مً اهلدف حتديد -1

 مػػف اإلعػػدادي الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ تمكػػف مػػدى قيػػاس إلػػى اإلقناعيػػة الكتابػػة اختبػػار ىػػدؼ
 الكتابػة قمػؽ مظػاىر تحديػد ىإلػ الكتابػة قمػؽ مقيػاس ىػدؼ حػيف في ،اإلقناعية الكتابة ميارات
 البرنػػامج اسػػتخداـ خػػالؿ مػػف ذلػػؾ كػػؿ ،لخفضػػيا اتمييػػدً  اإلعػػدادي الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ لػػدى
 .الكتابة قمؽ وخفض الميارات تمؾ تنمية في المكثفة القرا ة عمى القا ـ

 :الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  اختبار مفزدات صياغ  -2

 ونصػػوص عبػػارات شػػكؿ فػػي الكتابػػة قمػػؽ ومقيػػاس اإلقناعيػػة الكتابػػة اختبػػار محتػػوى اختيػػر
 الصػؼ تالميػذ ىػاؤ يقر  قرا يػة ونصػوص قطػع عبػارات فػي المقياسػيف مفػردات صيغتو  ،متنوعة
 82 اإلقناعيػػة الكتابػػة اختبػػار ونػػص قرا يػػة وقطعػػة ونػػص عبػػارة كػػؿ ييمػػ ثػػـ ،اإلعػػدادي الثػػاني
 الكتابػة قمػؽ مقيػاس ىمحتػو  أمػا ،اإلقناعية الكتابة ميارات مف ميارة سؤاليف كؿ يقيس ،سؤاالً 
 تالميػذ يختػار الخمسػة الموضػوعات قػرا ة وبعػد ،موضػوعات 2 ـقدَّ ت  ف ،عبارات شكؿ في فصيغ
 .السابقة الموضوعات أحد اإلعدادي الثاني الصؼ

  :الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  اختبار ضبط -3

 مػػف مجموعػػة عمػػى ع رضػػا ،الكتابػػة قمػػؽ ومقيػػاس اإلقناعيػػة الكتابػػة اختبػػار صػػدؽ مػػف لمتأكػػد
 ،الػنفس وعمػـ العربيػة المغػة تػدريس وطػرؽ المنػاىج مجػاؿ في المتخصصيف المحكميف السادة
 االختبػار ليػدؼ ومال متيمػا ،ووضػوحيما ،مفرداتيمػا صػدؽ مػف لمتأكػد ا،محكًمػ( 08)وعددىـ

 .التعميمات وضوح مف لمتأكد وكذلؾ ،والمقياس
 موضػػح ىػو كمػػا ،المحكمػيف ةالسػػاد آلرا  اوفقػػً  النيا يػة صػػورتيما فػي فااألداتػػ ع ػدلت وقػد

  .2 وممحػؽ ،2 ممحػؽ في
 :الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  الختبار االصتطالعي  التجزب  -4

 الثػػاني الصػػؼ تالميػػذ مػػف اتمميػػذً  06 عمػػى البحػػث ألداتػػي االسػػتطالعية التجربػػة ط بقػػت
   :بيدؼ ،األصمية البحث عينة غير مف اإلعدادي
 الدراسػػػػة نتػػػػا ج أسػػػػفرت وقػػػػد .امػػػػوتعميماتي األداتػػػػيف مفػػػػردات وضػػػػوح مػػػػف التأكػػػػد -أ

 ومفرداتيما. المقياسيف تعميمات وضوح عف االستطالعية
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 زمػػف بػػيف المتوسػػط بحسػػاب ،األداتػػيف أسػػ مة عػػف لإلجابػػة المناسػػػب الػػزمف تحػػػديد -ب
 األسػ مة عػف لإلجابػة المناسػػب الزمػػف متوسػط أف جػدو   وقد ،تمميذ وآخػر أوؿ إجػابة
 الكتابة. قمؽ لمقياس دقيقة 26و ،اإلقناعية الكتابة الختبار دقيقة 26

 :الكتاب  قلل ومكياس اإلقياعي  الكتاب  اختبار ثبات -5

 أعيػد ثػـ ،اإلعػدادي الثػاني الصؼ تالميذ مف عينة عمى بتطبيقيما األداتيف ثبات سبح  
 جػػدوو   التطبيقيف بيف االرتباط معامؿ بسوح   ،األوؿ التطبيؽ مف أسبوعيف مرور بعد ماتطبيقي

 فيمػا وبالتػالي ،الثبػات مػف عاليػة درجػة عمػى األداتيف أف عمى يدؿ وىذا ،(6.22) يساوي أنو
 .لمتطبيؽ افتصالح
  التعله مواّد إعداد :ارابًع

 :يلي كنا الربىامج يف الدروس حمتوى ُأعد

 لتنميػة ،(حػرة ومواقػؼ ونصػوص موضػوعات) المكثفة القرا ة ضو  في البرنامج محتوى اختير
 ميػػارة 02 ،اإلعداديػػة المرحمػػة مػػف الثػػاني الصػػؼ لتالميػػذ الالزمػػة اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات
 دروس. 2 عمى موزعة الكتابة قمؽ مظاىر مف امظيرً  02 ،الكتابة قمؽ وخفض

 :يلي كنا الربىامج يف الدروس نتُصّنو
 .الدرس عنواف تحديد -
 توقػعي   التػي الدرس، بيذا الخاصة اإلجرا ية األىداؼ عمى وتشتمؿ المتوقعة: األىداؼ تحديد -

 تدريسو. بعد تحقيقيا

 .خفضيا المراد والمظاىر تنميتيا المراد الميارات تحديد -

 .والمواقؼ والنصوص الموضوعات بعض خالؿ مف الدرس: محتوى تحديد -

   :يمي كما المقترح البرنامج داخؿ األنشطة وسارت 

 المواقػػؼ أو النصػػوص أو الموضػػوعات بعػػض بإحضػػار التالميػػذ ةالباحثػػ تكمػػؼ، 
   عمييا. اتميار ال طبؽت  و 

 درس. كؿ اتبميػار  المرتبطة والتدريبات األمثمة بعض ةالباحث قدـت   

 الدرس. موضوع حوؿ اتقريرً  التالميذ كتابة 
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  املعله دليل إعداد :اخامًض

 المكثفػة القػرا ة عمػى القػا ـ البرنػامج تنفيػذ أثنػا  فػي بو لالسترشاد لممعمـ دليؿ أ عد
 ـ،8686 /8602 لمعػػػاـ األوؿ الدراسػػػي الفصػػػؿ فػػػي ،اإلعػػػدادي الثػػػاني الصػػػؼ تالميػػػذ عمػػػى

   عمى: الدليؿ ويشتمؿ
  المقدمة. -0
   .(اإلجرا ية واألىداؼ العامة، األىداؼ) البرنامج أىداؼ -8
   .البرنامج محتوى -0
 .البرنامج تدريس طرؽ -2
   .البرنامج في المستخدمة التعميمية الوسا ؿ -2
   .البرنامج في المستخدمة األنشطة -0
   .البرنامج في التقويـ أساليب -2
 العربيػػة المغػػة مجػػاؿ فػػي المتخصصػػيف المحكمػػيف مػػف مجموعػػة عمػػى الػػدليؿ رضع ػػ -2

 ومناسبتو. مال متو مف لمتأكد ،امحكمً  08 وعددىـ ،تدريسيا وطرؽ
 صػورتو فػي الػدليؿ صػارو  الالزمػة، التعديالت أ جريت المحكميف السادة را آ ضو  وفي 
 .النيا ية
 البحح جتزب  تطبيل :اصادًص

  :التالية الخطوات ات بعت البحث تجربة لتطبيؽ
 الحديثػة عداديػةاإل مدرسػة مػف اإلعػدادي الثػاني لصؼا تالميذ مف البحث عينة اختيار -0

 الضػػابطة، المجموعػػة يمثػػؿ أحػػدىما فصػػميف فػػي والمتمثمػػة الشػػرقية، محافظػػة ببمبػػيس
 .06 مجموعة كؿ في التالميذ عدد وكاف التجريبية، المجموعة يمثؿ واآلخر

 ،(التقػارير واقػع مػف) بالكػػفا ة ليػف المشػيود المعممات إحػدى إلى البحث تطبيؽ سندأ   -8
ودت سنة، 02 مىع تزيد التدريس في خبرة وليا  الشػفوية واإلرشادات المعمـ بدليؿ وز 

 الالزمة.
  :يمي كما اقبميِّ  البحث أدوات تطبيؽ خالؿ مف ،المتغيرات ضبط -0

 المجػموعتيف عمى اقبميِّ  الكتابة قمؽ ومقياس اإلقناعية الكتابة اختبار ط بؽ -أ
 :القبمي التطبيؽ نتا ج يوضح التالي والجػدوؿ .والضابطػة التجريبية
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 (4) جذول

 فٍ انضابطت وانًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت تاليُذ درجاث يتىسطاث بٍُ انفزوق نذالنت "ث" لًُت

 انكتابت لهك ويمُاس اإللُاعُت انكتابت الختبار انمبهٍ انتطبُك

 لًُت انضابطت انًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت انًستىي

 "ث"

 يستىي

 ع و ع و ٌ انذالنت

 انكتابت اختبار

 اإللُاعُت
 دانت غُز 1.14 1.13 3 1.13 1 61

 لهك يمُاس

 انكتابت
 دانت غُز 1.11 1.11 1 6.16 3 61

 متوسػػػطي بػػيف إحصػػا ية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال :السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػح
 وقمػؽ اإلقناعيػة الكتابػة يلمقياَسػ القبمػي التطبيػؽ فػي والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات
   الكتابة. قمؽ ومظاىر اإلقناعية الكتابة ميارات في المجموعتيف تكافؤ يؤكد ما ،الكتابة

 مػف االنتيػا  وبعػد لػذلؾ، الزمنػي المخطػط وفػؽ التجريبيػة المجموعة عمى التجربة أ جريت -0
 النتا ج. عمى لمحصوؿ ابعديِّ  البحث أدوات بقتط   التجربة

   :التالية اإلحصا ية األساليب باستخداـ النتا ج عولجت -8
 .T - Test اختبار -
 .(n2) إيتا مربع -

  :البحح ىتائج

  الصد   لتالميدذ  الالسمد   اإلقياعيد   الكتابد   مهدارات  مدا " على ىص الذي األول الضؤال عً لإلجاب 

 "؟اإلعدادي الجاىي

 الثػػاني الصػػؼ لتالميػػذ الالزمػػة اإلقناعيػػة الكتابػػة بميػػارات قا مػػة إلػػى البحػػث توصػػؿ 
 صػػحة :األسػػموب مجػػاؿ :ىػػي ،مجػػاالت 0 عمػػى موزعػػة ميػػارة 02 فػػي تحػػددت فقػػد ،اإلعػػدادي
 فػي البيانيػة الصػور اسػتخداـو  ،المػأثورة والكممػات األقػواؿ الموضػوع تضػميفو  ،المغوي التركيب
 تحديػد :المضػموف مجػاؿ .التػرقيـ عالمػات واسػتخداـ ،المناسػبة الربط أدوات استخداـو  ،الكتابة
 بػػػالفكرة وربطيػػػا الفرعيػػػة، األفكػػػار توليػػػدو  ،ةيالر يسػػػ األفكػػػار تحديػػػدو  ،الموضػػػوع مػػػف اليػػػدؼ

 ،والبػػراىيف األدلػػة اسػػتخداـو  ،منطقػػي تسمسػػؿ فػػي األفكػػار ترتيػػبو  ،األفكػػار تنويػػعو  ،الر يسػػية
 كتابػةو  ،الموقػؼ تػدعـ قويػة مقدمػة كتابػة :التنظيـ مجاؿ .المقدمة واألسباب الحجج واستخداـ
  .(2ممحؽ ).الموقؼ يؤكد واضح استنتاج
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  الجداىي  الصد   تالميدذ  عيدد  الكتابد   قلدل  مظداهز  مدا " علدى  ىدص  الدذي  الجاىي الضؤال عً لإلجاب 

 "اإلعدادي؟

 بمغػت وقػد ،اإلعػدادي الثػاني الصػؼ تالميػذ عنػد الكتابػة قمػؽ بمظػاىر قا مة إلى البحث توصؿ
 ،بينيػػا التنسػيؽ عػػف والعجػز ،والجمػػؿ الكممػات بعػػض تكػرارب تتصػػؿ ،امظيػرً  02 المظػػاىر ىػذه
 ،واألفعػػاؿ لمضػما ر الخطػأ االسػتعماؿو  ،المعنػػى تشػوه التػي اإلمال يػة األخطػػا  فػي الوقػوع وكػذا

 الكممػات ترتيػب) عمػى القػدرة وضػعؼ ،العكس أو المضارع إلى الماضي مف العشوا ي واالنتقاؿ
 -الكتابػػة أثنػػا  فػػي الػػربط أدوات توظيػػؼ -اكتابيِّػػ األفكػػار تنظػػيـ -صػػحيحة بكيفيػػة الجمػػؿ فػػي

 توظيػؼ -ت كتػب التػي الكممػات بعض معاني اؾر إد -حديث أو آية أو شعر أو بحكمة االستدالؿ
 مقدمػة وكتابػة ،والصػرفية النحويػة القواعػد تطبيػؽ صػعوبة وكػذا ،الكتابة أثنا  في الربط أدوات
 التػرقيـ عالمػات ونسػياف مػا، لقصػة حقيقيػة أو صػحيحة نياية تصور عدـو  ،لمموضوع ضعيفة

 .(الموضوع كتابة أثنا  في
   (2ممحؽ)
  مهارات لتيني  املكجف  الكزاءة على الكائه الربىامج ما" على ىص الذي الجالح الضؤال عً لإلجاب 

 "؟اإلعدادي  املزحل  تالميذ لدى الكتاب  قلل وخفض اإلقياعي  الكتاب 

  :يمي كما ،المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج مكونات ح ددت
 بينتو  ،لو المال ـ التعميمي المحتوى اختارتو  ،البرنامج أىداؼ ةالباحث حددت
 وسا ؿ تووضع ،التعميمية واألنشطة الوسا ؿ حددتو  ،المال مة التدريس استراتيجيات

جرا ات  لو. المناسبة التقويـ وا 
 الكتابة قمؽ وخفض اإلقناعية الكتابة ميارات لتنمية دروس 2 عمى البرنامج واشتمؿ

 الكتابة قمؽ مظاىر مف امظيرً  02و ،ميارة 02 وىي ،اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى
 .الدروس عمى ةموزع
 اإلقناعية الكتابة ميارات مف اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ تمكيف إلى الدروس ىدفت وقد

  .الكتابة قمؽ وخفض
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  يف املكجفد   الكدزاءة  علدى  الكدائه  الربىدامج  فاعليد   مدا " علدى  ىدص  الدذي  الزابد   الضؤال عً لإلجاب 

 "اإلعدادي ؟ املزحل  تالميذ لدى اإلقياعي  الكتاب  مهارات تيني 

 تالميذ درجات يمتوسطَ  بيف اإحصا يِّ  داؿ فرؽ يوجد" :عمى ينص :األول الفزض
 تالميذ لصالح اإلقناعية الكتابة الختبار البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتيف
 ."التجريبية المجموعة

 فػي والضابطة التجريبية المجموعتيف درجات يمتوسطَ  بيف "ت" قيمة ح سبت
 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ .اإلقناعية الكتابة الختبار البعدي التطبيؽ

 (1) جذول

 فٍ انضابطت وانًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت درجاث يتىسطاث بٍُ انفزوق نذالنت "ث" لًُت

 اإللُاعُت انكتابت الختبار انبعذٌ انتطبُك

 ع و ٌ انبُاٌ
 لًُت

  "ث"
 انذالنت يستىي

 1 11 61 انتجزَبُت انًجًىعت
 1.14 عُذ دانت 41.6

 1.11 11 61 انضابطت انًجًىعت

 المجموعة تالميذ عمى التجريبية المجموعة تالميذ تفوؽ السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 ما ،(02.0) بمغت فقد ،(ت) قيمة مف ذلؾ ويتضح ،اإلقناعية الكتابة ميارات في الضابطة

 التجريبية) المجموعتيف درجات متوسطي بيف إحصا ية داللة ذات فروؽ وجود يعني
 الذيف التالميذ أف يعني وىذا ،اإلقناعية الكتابة ميارات في (6‚60) ىمستو  عند (والضابطة

 .الميارات ىذه في أفضؿ اتقدمً  حققوا قد المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج عمى تدربوا
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 (4) شكم

 فٍ انضابطت وانًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت درجاث يتىسطاث بٍُ انفزوق نذالنت "ث" لًُت

 اإللُاعُت انكتابت الختبار انبعذٌ انتطبُك
 

 
 في والتجريبية الضابطة المجموعتيف طالب درجات يمتوسطَ  البياني الرسـ يوضحو  
 .البعدي التطبيؽ في اإلقناعية الكتابة الختبار الكمية الدرجة

 أعدتو الذي المكثفة القرا ة عمى قا ـال المقترح البرنامج أف إلى النتيجة ىذه وتشير 
 وجية أو المطروحة الفكرة لدعـ ،قوية وحجج أدلة صياغة في إيجابًيا تأثيًرا أثَّر الباحثة
 .بحرية فكاراأل عف التعبير إلى باإلضافة ،النظر

 ساعد ما البرنامج أثنا  في التالميذ مع الباحثة تفاعؿ ضو  في ذلؾ تفسير ويمكف 
 إجرا ات مع وتفاعميـ ،البرنامج في المتضمنة الميارات عمى والتدريب ،اندماجيـ عمى

 وصوالً  أخطا ىـ وتصحح عمميـ وتراقب التفكير عمى تشجعيـ كانت فقد ،ومعالجاتو التدريس
 .المأموؿ لمستوىا ىلإ

 تالميذ درجات متوسطي بيف اإحصا يِّ  داؿ فرؽ يوجد" عمى ينص الذي :الجاىي الفزض
 تالميذ لصالح الكتابة قمؽ لمقياس البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتيف
 ."التجريبية المجموعة

سػػػبت  فػػػػي والضػػػابطة التجريبيػػػة المجمػػػوعتيف درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف "ت" قيمػػػة ح 
 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ .الكتابة قمؽ لمقياس البعدي التطبيؽ

  

متوسط القياس البعدي 
 لممجموعة الضابطة

متوسط القياس البعدي 
 لممجموعة التجريبية
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 (6) جذول

 فٍ انضابطت وانًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت درجاث يتىسطاث بٍُ انفزوق نذالنت "ث" لًُت

 انكتابت لهك نًمُاس انبعذٌ انتطبُك

 انذالنت يستىي "ث" لًُت ع و ٌ انبُاٌ

 انًجًىعت

 انتجزَبُت
61 13 1.1 

 1.14 عُذ دانت 41.41
 انًجًىعت

 انضابطت
61 41 6.14 

 المجموعة تالميذ عمى التجريبية المجموعة تالميذ تفوؽ السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 ما ،(02.0) بمغت فقد ،(ت) قيمة مف ذلؾ ويتضح ،لدييـ الكتابة قمؽ خفض في الضابطة

 التجريبية) المجموعتيف درجات متوسطي بيف إحصا ية داللة ذات فروؽ وجود يعني
 الذيف التالميذ أف يعني وىذا ،الكتابة قمؽ مقياس في (06.02) ىمستو  عند (والضابطة

 الكتابة قمؽ خفض في أفضؿ اتقدمً  حققوا قد المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج عمى تدربوا
  لدييـ.

  (1) شكم

 فٍ انضابطت وانًجًىعت انتجزَبُت انًجًىعت درجاث يتىسطاث بٍُ انفزوق نذالنت "ث" لًُت

 انكتابت لهك نًمُاس انبعذٌ انتطبُك

 
 فػي التجريبيػة الضػابطة المجمػوعتيف طػالب درجػات متوسطي البياني الرسـ يوضحو 

 .البعدي التطبيؽ في الكتابة قمؽ لمقياس الكمية الدرجة
 أعدتػو الػذي المكثفة القرا ة عمى قا ـال المقترح البرنامج أف إلى النتيجة ىذه وتشير

 قةو شػػػم القرا يػػػة النصػػػوص موضػػػوعات جعمػػػت التػػػي ،التدريسػػػية المعالجػػػات تضػػػمف الباحثػػػة

متوسط القياس البعدي 
 لممجموعة الضابطة

متوسط القياس البعدي 
 لممجموعة التجريبية
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 الكتابػة قمػؽ مػف تخفػؼ التي والحوارات لتساؤالتا ىلإ وتدفعيـ التالميذ نمو وتناسب ،ومتنوعة
 عندىـ.

 الشػعور إلػى تػؤدي التػي الجيػدة النفسػية الحالػة تػوفير ضػو  في ذلؾ تفسير ويمكف
 الكتابة. أثنا  في والتردد والتوتر الخوؼ وتقميؿ ،النفسية الراحة مف بحالة

 المكثفة القرا ة عمى القا ـ لمبرنامج فاعمية توجد" :عمى ينص الذي :جالحال الفزض
 ."اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى اإلقناعية الكتابة ميارات تنمية في

 ميػػارات تنميػػة فػػي المكثفػػة القػػرا ة عمػػى القػػا ـ البرنػػامج اسػػتخداـ فاعميػػة ولتحديػػد
   :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ .(n2) إيتا مربع قيمة ح سبت ،اإلقناعية الكتابة

 (1) جذول

 انتابع انًتغُز عهً "انًكثفت انمزاءة عهً انمائى انبزَايج" انًستمم انًتغُز استخذاو فاعهُت تحذَذ

 "اإللُاعُت انكتابت يهاراث"

 انتأثُز حجى n2 لًُت 1ث لًُت ث لًُت انتابع انًتغُز انًستمم انًتغُز

 انمائى انبزَايج

 انمزاءة عهً

 انًكثفت

 انكتابت يهاراث

 اإللُاعُت
 كبُز 1.11 111.11 41.6

 المكثفػة القػرا ة عمػى القػا ـ البرنامج استخداـ فاعمية أف السابؽ الجدوؿ مػف يتضح
 ،(6.22) (n2) إيتػػا مربػػع قيمػػة بمغػػت فقػػد ة،كبيػػر  تكانػػ اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات تنميػػة فػػي

 حػػدث فقػػد لػػذا ،المسػػتقؿ لممتغيػػر يرجػػع التػػابع المتغيػػر فػػي التغيػػر مػػف %22 أف يعنػػي وىػػذا
 عمػػى القػػا ـ البرنػػامج اسػػتخداـب الكتابػػة لميػػارات التجريبيػػة المجموعػػة تالميػػذ أدا  فػػي تحسػػف
 .المكثفة القرا ة

 الباحثػة أعدتػو الػذي المكثفػة القػرا ة عمػى قا ـال المقترح البرنامج أف إلى النتيجة ىذه وتشير 
 الػذاتي، والػتعمـ الموجػو، والحوار ،النص مع التفاعؿ بيف تجمع تدريس طريقة استخداـ تضمف
، التشػويؽ مػف جػو وخمػؽ، واالىتمػاـ االنتبػاه ىبمسػتو  االرتفػاع في والنمذجة التعاوني، والتعمـ
 .اإلقناعية الكتابة ميارات تنميةل معيا والتفاعؿ لمجموعةا ىلإ باالنتما  التالميذ وشعور

 ،(والتطبيقػي النظػري) الجػانبيف عمػى المقتػرح البرنػامج تركيػز فػي ذلؾ تفسير ويمكف
 يسػتثير مػا ،التعميميػة األنشػطة تنويػع مراعاتػو جانػب إلػى ،الميػارات عمػى الواضػح التركيز مع

 المواقػػؼ فػػي توظيفيػػا أو بتطبيقيػػا ويسػػمح المعمومػػات ويثػػري الػػتعمـ، عمػػى ويشػػجع الفكػػر،
 التالميذ. عند ىمعن لمتعمـ يجعؿ ما ،الحياتية
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 الظنحػاني، :دراسػة مثػؿ ،السػابقة والبحػوث الدراسػات مػف عديػد نتػا ج مػع النتيجػة ىػذه وتتفؽ
 إبػػػػػراىيـ، ،8602 سػػػػػماعيؿ،إ ،8602 ،زىػػػػػراف ،8602 ،يعمػػػػػ ،8602 عػػػػػايض، ،8602
 عنػػد اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات تنميػػة ضػػرورة فػػي 8600 محمػػد، ،8602 ىنػػداوي، ،8602

 المتعمميف.
 عمػى القػا ـ المقتػرح البرنامج استخداـ في السابقة الدراسات تمؾ عف الحالية الدراسة وتختمؼ 

 الموجػو، والحػوار ،الػنص مػع التفاعػؿ بػيف جمعػت التػي وتدريس واستراتيجيات المكثفة، القرا ة
 والنمذجة. التعاوني، والتعمـ الذاتي، والتعمـ

 القرا ة عمى القا ـ المقترح لمبرنامج فاعمية توجد" :عمى ينص الذي :الزاب  الفزض
 ."اإلعدادي الثاني الصؼ تالميذ لدى الكتابة قمؽ خفض في المكثفة

 قمػػػؽ خفػػػض فػػػي المكثفػػػة القػػػرا ة عمػػػى القػػػا ـ البرنػػػامج اسػػػتخداـ فاعميػػػة ولتحديػػػد
   :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ .(n2) إيتا مربع قيمة ح سبت ،الكتابة

  (1) جذول

 خفض" انتابع انًتغُز فٍ "انًكثفت انمزاءة عهً انمائى انبزَايج" انًستمم انًتغُز تأثُز حجى تحذَذ

  "انكتابت لهك

 انتأثُز حجى n2 لًُت 1ث لًُت ث لًُت انتابع انًتغُز انًستمم انًتغُز

 عهً انمائى انبزَايج

 انًكثفت انمزاءة

 لهك خفض

 انكتابت
 كبُز 1.11 411.11 41.41

 المكثفػة القػرا ة عمػى القػا ـ البرنامج استخداـ فاعمية أف السابؽ الجدوؿ مػف يتضح
 أف يعنػي وىػذا ،(6.22) (n2) إيتػا مربػع قيمػة بمغػت فقػد ة،كبيػر  تكانػ الكتابة قمؽ خفض في
 اسػتخداـ فاعميػة عمػى يػدؿ مػا ،المستقؿ لمتغيرا ىلإ يرجع التابع المتغير في التغير مف 22%

 .الكتابة قمؽ خفض في المكثفة القرا ة عمى القا ـ البرنامج
 أعدتػو الػذي المكثفة القرا ة عمى قا ـال المقترح البرنامج أف إلى النتيجة ىذه وتشير

 والمعنويػػة الماديػػة اإلمكانػػات مػػف اسػػت فيدو  المػػدارس، داخػػؿ أي ،العمػػؿ رأس عمػػى ذفػػن   الباحثػػة
 قةو شػػم قرا يػػة نصػػوص عمػػى يشػػتمؿ جيػػد لمحتػػوى البرنػػامج تضػػمف جانػػب إلػػى بيػػا، فرةاالمتػػو 

 سػاعد مػا ،تعميميػة ووسػا ؿ والحػوارات لتسػاؤالتا ىلػإ وتػدفعيـ التالميػذ، نمػو تناسب ومتنوعة
 عندىـ. الكتابة قمؽ تخفيؼ عمى
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 يمي: امفي ذلؾ تفسير ويمكف      
 .الصحيحة الكتابة لقواعد التالميذ توظيؼ -

 .معقدة وغير سيمة عممية الكتابة أف إلى التالميذ توجيو -
 النفسػية الراحػة مػف بحالػة ـشػعورى إلػى تػؤدي التػي لمتالميذ الجيدة النفسية الحالة توفير -

 الكتابة. أثنا  في والتردد والتوتر الخوؼ وتقميؿ
 وتراكيػػب وكممػػات حػػروؼ فػػي وتصػػويرىا األفكػػار، لتصػػور التالميػػذ لػػدى الفرصػػة إتاحػػة -

 والطالقة. والعمؽ المدى متنوعة أساليب وفي ا،يِّ نحو  صحيحة

 التػي والتراكيػب األفكار تنقيح ثـ وتتدفؽ، تتابع في ومعالجتيا وضوح، في األفكار عرض  -
 والتفكير. الضبط مف مزيد إلى يدعو بشكؿ تعرضيا

 دراسػػة مثػػؿ ،السػػابقة والبحػػوث الدراسػػات مػػف عديػػد نتػػا ج مػػع النتيجػػة ىػػذه وتتفػػؽ

 ،Boyle ،J. et al. 2015 8602 وزىػػراف، ،8602 الباسػػط، عبػػدو  ،8662 سػػعودي،)
بػػراىيـ،  .Büyüknarci ،Ö; Grünke ،Mو ،Aziz ،F. et al 2020و ،8602 وا 

   المتعمميف. عند الكتابة قمؽ خفض ضرورة في (2019
 المقتػرح البرنػامج اسػتخداـ فػي السػابقة الدراسػات تمػؾ عػف الحاليػة الدراسة وتختمؼ

 لخفػض التالميذ عنيا يجيب التي األس مة تشمؿ بطاقات) وأنشطتو المكثفة، القرا ة عمى القا ـ
 التقػػويـ أسػػاليب جانػب إلػػى ،األسػ مة إجابػػات التالميػذ عمييػػا يػدوف فارغػػة ىوأخػر  الكتابػػة، قمػؽ

 .(المستخدمة
  :البحح توصيات

   :التالية التوصيات تقديـ يمكف نتا ج مف البحث وعن أسفر ما ضو  في
 عمػى القا مػة التدريسػية البػرامج اسػتخداـ عمػى التربيػة كميػات في المعمميف الطالب تدريب -0

 .العممية التربية فترة أثنا  في وتفعيميا ،التدريس في المكثفة القرا ة
 بمزايػػا لتعػػريفيـ ،الخدمػػة أثنػػا  فػػي التربػػوييف والمشػػرفيف لممعممػػيف تدريبيػػة دورات عقػػد -8

 .التدريس في المكثفة القرا ة عمى القا مة التدريسية البرامج استخداـ وقواعد
 البػرامج اسػتخداـ خالؿ مف ،التالميذ لدى اإلقناعية الكتابة ميارات بتنمية االىتماـ ضرورة -0

 وأنشػطة متعػددة اسػتراتيجيات مػف عميو تحتوي بما ،المكثفة القرا ة عمى القا مة التدريسية
   .متنوعة
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 المراحػػؿ بمختمػػؼ عامػػة المنػػاىج تحتوييػػا التػػي التدريسػػية البػػرامج فػػي التنويػػع ضػػرورة -2
 قمػؽ وخفػض المغوية الميارات تنمية في أثر مف ليا لما ،المكثفة القرا ة ضو  في الدراسية
 الكتابة.

 فػػي وًصػػاخص ،اإلقناعيػػة الكتابػػة ميػػارات تنميػػة ضػػرورة إلػػى العربيػػة المغػػة معممػػي توجيػػو -2
 .(التنظيـ -المضموف -األسموب) مجاالت
  :البحح مكرتحات

   :يمي ما الحالي البحث يقترح
   .العربية المغة فروع بعض تدريس في المكثفة القرا ة عمى قا مة ةمقترح برامج فاعمية -0
 لػػدى االسػػتماع ميػػارات تنميػػة فػػي المكثفػػة القػػرا ة عمػػى القا مػػة البػػرامج اسػػتخداـ فاعميػػة -8

 الثانوية. المرحمة في الموىوبيف الطالب
 .اإلقناعية الكتابة ميارات ضو  في اإلعدادية بالمرحمة العربية المغة منيج تقويـ -0

 وحفػض ،اإلقناعيػة الكتابػة ميػارات تنميػة عمػى قػا ـ المعمػـ لمطالػب مقتػرح يتدريب برنامج -2
 .التالميذ ىلد الكتابة قمؽ

 المكثفة. القرا ة باستخداـ المختمفة المراحؿ تالميذ لدى يالكتاب األدا  لتنمية برنامج -2
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 املزاج 

 أواًل : املزاج  العزبي : 

(: استخدام التعمم القائم عمى االستقصاء في تنمية الكتابة اإلقناعية 7102إبراىيم، عالء الدين حسن )
، الجمعية المصرية لمقراءة مجمة القرا ة والمعرفةوالوعي بمياراتيا لدى طالب المرحمة الثانوية، 

 .52-72، 083والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، 
، مجمة القرا ة والمعرفة(: تعميم الكتابة اإلقناعية فى المرحمة الثانوية، 7102) أبو سريع، والء محمد

 .077-070، 021الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، 
(: أثر قراءة القصة في تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى 7101أبو صحة، نضال حسين )
  ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيرسابع األساسي، طالبات الصف ال
(: قمق الكتابة لدى الطمبة المراىقين وعالقتو باستراتيجيات الكتابة فوق 7101أبو غزال، معاوية محمود )

ة مركز النشر العممي، جامع، مجمة العمـو التربوية والنفسيةالمعرفية والفاعمية الذاتية الكتابية، 
 .19-21(، 3)71البحرين، 

، االتصال اإلرشادي، مشروع اإلقناع واالتصاؿ اإلقناعي الفعاؿ(: 7102أحمد، عبد الحميد إبراىيم )
 دمج الثقافة السكانية والبيئة في اإلرشاد الزراعي، القاىرة.

(: منيج تعميم المغة العربية لمدورة المكثفة في جامعة السمطان الشريف عمي 7100آدم، أبو البشر عمي )
، معيد المغة العربية، جامعة أفريقيا مجمة العربية لمناطقيف بغيرىااإلسالمية : دراسة تحميمية، 

 .021-032، 00العالمية ، 
التعاقد لتنمية ميارات الكتابة اإلقناعية لدى  عميم(: برنامج قائم عمي الت7102اسماعيل، فاطمة سيد )

 كمية التربية، جامعة عين شمس.، رسالة ماجستيرطالب المرحمة الثانوية، 
مجمة كمية التربية، (: ضعف اإلنتاج الكتابي عند الطمبة في مرحمة التعميم التربوي، 7105بدوي، منير )

 .007-012، 75ورقمة،  -جامعة قاصدي مرباح 
، دار مجمة المكتبات والمعمومات(: القراءة والكتب والمكتبات المدرسية، 7103، مصطفي محمد )بديوي

 .030-071، 1النخمة لمنشر، 
-80، 051منظمة المدن العربية،  المدينة العربية،، والالجئون (: القراءة والكتابة7102براون، غوردن )

83. 
(: ميارات اإلقناع وخفض قمق الكتابة لدى طالب المرحمة المتوسطة، 7101، أكرم محمد سالم )بريكيت

-0(، 0)00، كمية التربية، جامعة أم القري، مجمة جامعة أـ القرى لمعمـو التربوية والنفسية
32. 
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، ، وزارة األوقافمجمة نيج اإلسالـ(: القراءة من الميد إلى المحد، 7105بكور، بشار محمد )
38(093 ،)92-98. 

، كمية التربية ابن األستاذمجمة (: المنطق الدعائي والحجاجية االقناعية، 7103حمد )أبييش، رجاء 
 .227-271، 719رشد، جامعة بغداد، 

، جامعة قاصدي األثرمجمة (: العناصر التداولية التواصمية في العممية التعميمية، 7100بوجممين، لبوخ )
 .22-52، 01ورقمة،  -مرباح 

مركز العبيكان لؤلبحاث والنشر، مجمة فكر، ، وصناعة اآلراء (: أساليب القراءة7105تاج السر، أمير )
1 ،05-02. 

، القاىرة: مكتبة 3، طاالتجاىات التربوية الحديثة في تعميـ الكتابة(: 7105جاب اهلل، عمي سعد )
 مصر. 

(: فعالية برنامج مقترح قائم عمى النظرية البنائية لعالج بعض 7101جبريل، منى مصطفى السعيد )
مجمة كمية التربية األخطاء المغوية وخفض قمق الكتابة لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 .751-778(، 7)23كمية التربية، جامعة المنصورة، بالمنصورة، 
(، 217)97 ، اتحاد الكتاب العرب،مجمة الموقؼ األدبي(: مستويات القراءة، 7105حسن، عبدالرحمن )

31-27. 
مؤسسة مجمة مقاربات، (: الضعف المغوى عند التالميذ : األسباب والعالج، 7102حمو، محمد )

 .21-58، 71مقاربات لمنشر والصناعات الثقافية واستراتيجيات التواصل، 
الجمعية الكويتية لتقدم مجمة الطفولة العربية، (: تنمية القراءة والكتابة، 7101حميدة، فتحي محمود )
 .19-10(، 81)71 الطفولة العربية،
مركز مطبوعات اليونسكو، مستقبميات، مجمة (: تعمم القراءة والكتابة، 7102خمدون، أحمد سعد )

92(3 ،)2-79. 
، مركز عبد الرحمن السديري مجمة الجوبة(: قراءة في القراءة، 7105خمف اهلل، محمود عبد الحافظ )

 .27-55، 29الثقافى، 
مجمة (: النص في القراءة البالغية إلى القراءة المسانية : إستراتيجية التأويل، 7102دىيمى، نسرين )

نظريات القراءة ومناىجيا، جامعة ، وحدة التكوين والبحث في قرا ات، كمية اآلداب والمغات
 .001-019، 7محمد خيضر بسكرة ، 

الكويت : الكتابة العربية: مياراتيا وفنونيا، (: 7102أحمد ) ،اليواريو  سعد، مصموحو رجب، محمد 
 مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيع.
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ة ابن رشد، جامعة بغداد كمية التربيمجمة األستاذ، (: في مفيوم القراءة، 7105رشيد، عبدالسالم محمد )
 ،701 ،0-07. 

 ، عمان : دار يافا لمنشر والتوزيع.الكتابة: فنونيا وأفنانيا(: 7100زايد، فيد خميل )
يمان اسماعيل عايز ، بيروت : 9، طمناىج المغة العربية وطرا ؽ تدريسيا(: 7105) زاير، سعد عمي وا 

 مكتبة لبنان.
قائم عمى التعمم االستقصائي لتنمية ميارات الكتابة اإلقناعية  (: برنامج7102زىران، نورا محمد أمين )

، كمية البنات لآلداب والعموم مجمة البحث العممي في التربيةلدى طالب المرحمة الثانوية، 
 .319-752(، 0)05والتربية، جامعة عين شمس، 

العبيكان لؤلبحاث والنشر، ، مركز مجمة فكر، في الزمن المتغير (: القراءة7102سعدون، محمود ميران )
1 ،01-00. 

قائم عمى مدخل القراءة الموسعة لتنمية  (: برنامج مقترح7118سعودي، عالء الدين حسن إبراىيم )
دراسات في  مجمةميارات تذوق القصص والميل نحو قراءتيا لدى طالب المرحمة الثانوية، 

دريس، كمية التربية، جامعة عين الجمعية المصرية لممناىج وطرق التالمناىج وطرؽ التدريس، 
 .711-009، 032شمس، 

، وزارة الثقافة والمحافظة عمى مجمة الحياة الثقافية(: طفولة بين الكتب، 7105سميمان، وليد أحمد )
 .91-39، 751التراث، 

(: برنامج قائم عمى التعمم المنظم ذاتيا لتنمية ميارات الكتابة 7107السمان، مروان أحمد محمد )
، الجمعية المصرية لمقراءة مجمة القرا ة والمعرفةناعية لدى طالب المرحمة الثانوية، اإلق

 .59-77(، 7)033والمعرفة، 
(: برنامج قائم عمى مدخل التدريس المتمايز لتنمية ميارات القراءة 7102السمان، مروان أحمد محمد )

، الجمعية مجمة القرا ة والمعرفةالمكثفة والكتابة التفسيرية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
 .21-72، 083المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس، 

مركز مطبوعات  ،مستقبميات مجمة(: السياسات الخاصة بتعميم القراءة، 7105جانيت ) سوالر،
 .290-271(، 9)3، اليونسكو

، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، 5، طدراسات نفسية في اإلبداع والتمقي(: 7109سويف، مصطفى )
 القاىرة.

 ، القاىرة : مصر لمخدمات العممية.9، طاستراتيجية اإلقناع(: 7101سويمم، محمد نسيم عمي )
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(: دور القراءة التنبؤية والتعميقات فى تنمية ميارات القراءة والكتابة 7101السيد، فاطمة سعد عبداهلل )
الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية مجمة القرا ة والمعرفة، دية ، لدى تالميذ المرحمة اإلعدا

 .782-722، 700التربية، جامعة عين شمس، 
، جامعة زيان مجمة آفاؽ لمعمـو(: ميارات القراءة وأبعادىا الفكرية لدى المتمقي، 7105شاوي، فتيحة )

 .020-052، 9عاشور الجمفة، 
(: ظاىرة الضعف اإلمالئي في ميارة الكتابة لدى الناطقين بغير 7102الشايع، عمي جاسر سميمان )

الندوة الخامسة عشرة: تعميم العربية لغة ثانية، مركز الممك عبداهلل أبحاث ودراسات المغة العربية، 
-011، العربيةمعيد المغويات  -بن عبدالعزيز الدولي لخدمة المغة العربية وجامعة الممك سعود 

031. 
، القاىرة: الدار المصرية 2ط، تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ(: 7101شحاتة، حسن سيد )

 المبنانية.
 الدار: القاىرةالعربي،  العقؿ وصناعة الحديثة والتعمـ التعميـ استراتيجيات(: 7107شحاتة، حسن سيد )

 .المصرية المبنانية
(: استراتيجية توليفية قائمة عمى القراءة الموسعة والقراءة المكثفة لتنمية 7105شحاتة، حسن سيد )

مجمة كمية مستويات الفيم القرائي في المغة العربية لدى طالبات المرحمة اإلعدادية في العراق، 
(، 01)01ة الكوفة، ، كمية التربية لمبنات لمعموم اإلنسانية، جامعالتربية لمبنات لمعمـو اإلنسانية

02-25. 
القاىرة، الدار ، 7ط، معجـ المصطمحات التربوية والنفسية(: 7100زينب )، النجارو  شحاتة، حسن سيد

 المصرية المبنانية.
، القاىرة: الييئة المصرية العامة 9، طوسا ؿ اإلعالـ واالتصاؿ اإلقناعي(: 7103شرف، عبد العزيز )

 لمكتاب.
(: توجيات متعممي العربية لغة ثانية نحو برنامج القراءة الموسعة 7108الشمراني، حسن محمد مساعد )

مجمة مؤتة لمبحوث عمى الجوال واألنشطة التفاعمية في نادي القراءة عمى تطبيق واتس آب، 
 .391-712(، 7)33، سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مؤتة، والدراسات

، حائل: دار األندلس لمطباعة فف الكتابة العربية: ضوابطو وأنماطو(: 7103محمد صالح ) الشنطي،
 والنشر.

، القاىرة: 2، طفف التعبير واإلنشا  دراسة تربوية وتطبيقية وتحميمية(: 7101صقر، إبراىيم محمد )
 مكتبة مصر.
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(: فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات الكتابة اإلقناعية لدى طالبات 7109، محمد عبيد )الظنحاني
، كمية المجمة الدولية لألبحاث التربويةالصف الحادي عشر بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .729-779، 093التربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
واستراتيجياتيا،  الميارات القرا ية والكتابية، طرا ؽ تدريسيا: (7102مقدادي ) ،عاشور، راتب ومحمد

 .، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة5ط
مجمة الجامعة (: تعميم التفكير في ميارة القراءة: دراسة تحميمة، 7101عافشي، ابتسام عباس محمد )

والدراسات العميا، الجامعة  ، شئون البحث العممياإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
 .017-029(، 5)72اإلسالمية بغزة، 
(: برنامج قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات الكتابة 7102عايض، عبداهلل محمد )

، مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، المجمة التربويةاإلقناعية لدى طالب المرحمة الثانوية، 
71(009 ،)211-553. 

، عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر 2، طمدخؿ إلي الصحة النفسية(: 7108عبد اهلل، محمد قاسم )
 والتوزيع.

، مجمع البحوث اإلسالمية، مجمة األزىر(: منيجية القراءة الثقافية، 7105المطمب، محمد ) عبد
81(3 ،)212-218. 

(: استخدام استراتيجية توليد األسئمة الذاتية في تدريس كتاب 7103الرشيد ) الوىاب، وحيد حامد عبد عبد
القراءة ذي الموضوع الواحد لتنمية ميارات القراءة االبتكارية والميل نحو القراءة الموسعة لدى 

، كمية التربية، جامعة اإلمارات المجمة الدولية لألبحاث التربويةتالميذ الصف الثالث اإلعدادي، 
 .775-013، 39ية المتحدة، العرب

(: برنامج مقترح قائم عمى التعمم المستند إلى الدماغ لتنمية ميارات 7109عبدالباسط، محمود ىالل )
مجمة الكتابة اإلقناعية وأثره فى الحس المغوي لدى طالب شعبة المغة العربية بكمية التربية، 

، 028كمية التربية، جامعة عين شمس، ، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، القرا ة والمعرفة
70-83. 

، مجمة البالغة والنقد األدبي(: القراءة التناصية الثقافية : مدخل نظري، 7102العدواني، معجب سعيد )
 .022-052، 7محمد عدناني، 

مجمة العموـ (: القراءة والكتابة وتأثيرىما عمى البحث التاريخي، 7109عريكيز، جمال محمد )
 .752-732، ، يونيو5، جامعة طرابمس، االجتماعية
 ، القاىرة، دار الفكر العربى.3ط، مصطمحات فى المناىج وطرؽ التدريس(: 7118عمى، محمد السيد )



 م0202( 28) -0ج-عدد مارس                                               ...       القراءة على قائم برنامج فاعلية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 4146 - 

(: اإلقناعية الحجاجية لطالبات قسم الصحافة واإلعالم بكمية اآلداب جامعو 7102عمي، أسماء إبراىيم )
، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، لقرا ة والمعرفةمجمة اجازان بالمممكة العربية السعودية، 
 .002-52، 021كمية التربية، جامعة عين شمس، 

، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية مجمة األمف والحياةالقراءة، عالم (: 7102عميان، ربحى مصطفى )
 ،35(977 ،)008-070. 

لدى الطالبة المعممة الفمسفة واالجتماع في ضوء (: تقويم ميارات الكتابة الحجاجية 7111عميش، نيمة )
 .701-025، ، مايو095مجمة المناىج وطرؽ التدريس، نموذج تولمن، 

 ، عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.9، طالصحة النفسية(: 7101العنانى، حنان عبد الحميد )
 دار عصام لمطبع والنشر. ، كفر الشيخ :8، طفنوف المغة العربية(: 7108عوض، أحمد عبده )
أشغاؿ (: التواصل والقراءة والكتابة واإلبداع فى عالم متغير )الوسائطية(، 7102العوفى، بو جمعة )

، اتحاد كتاب الندوة الدولية: الكتاب وأزمة القرا ة في العالـ العربي بيف الورقي والرقمي
 .720-732، المغرب فرع تازة
تنمية ميارات استيعاب المقروء لدى  ىقراءة الحرة المكثفة عمثر الأ( : 7100قشتا، عوض عطا )

، شئون مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانيةطالبات الصف التاسع بمحافظة غزة، 
 .811-222(، 7)01البحث العممي والدراسات العميا، الجامعة اإلسالمية بغزة، 

 ، مركز جيل البحث العممي.أعماؿ الممتقى الدولي: يوـ العمـ: جيؿ إقرأ(: القراءة، 7102قمفن، نجاح )
دار النخمة  مجمة المكتبات والمعمومات،(: دواعي ومتطمبات القراءة، 7101الكادوشى، حسين أحمد )

 .702-711، 77لمنشر ، 
طرؽ معجـ المصطمحات التربوية في المناىج و (: 0111أحمد الجمل ) ،أحمد حسين وعمي ،المقاني

 القاىرة: عالم الكتب. ،7 ط، التدريس
(: أسباب ضعف التحصيل لدى طمبة الصفوف الثالث األساسية في القراءة 7108ماضي، ايمان أحمد )

كمية التربية، جامعة عمان  ،رسالة ماجستيروالكتابة وسبل معالجتيا من وجية نظر معممييم، 
 العربية.

 ، القاىرة: طبعة وزارة التربية والتعميم.الوسيطالمعجـ (: 0182مجمع المغة العربية )
(: فاعمية استراتيجية مقترحة في تنمية ميارات الكتابة اإلقناعية لدى تالميذ 7101محمد، داليا يوسف )

 كمية التربية، جامعة عين شمس.، رسالة ماجستيرالمرحمة اإلعدادية، 
مجمة زي القصيبي : االستفيام أنموذجًا، (: بالغة اإلقناع في مقاالت غا7105محمد، شيماء عثمان )
 .27-22، 22، كمية اآلداب، جامعة البصرة، آداب البصرة
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(: بناء اختبار ميارات الكتابة االقناعية في المغة العربية لتالميذ المرحمة 7102مصطفى، راندة خالد )
، 2العرب، ع، رابطة التربويين مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعيةاالبتدائية، 

300-337. 
(: أثر استراتيجية الخرائط المفاىيمية في تحسين أداء طالبات الصف 7101مطمق، عبير أحمد عيد )

 .كمية التربية، جامعة اليرموك ،رسالة دكتوراهالعاشر في ميارات الكتابة اإلقناعية، 
 ار النفائس.، بيروت: د9، طخصا ص العربية وطرا ؽ تدريسيا(: 7102معروف، نايف محمود )

، القاىرة: الدار 9، طاالتصاؿ ونظرياتو المعاصرة(: 7103ليمى حسين ) ،السيدو  مكاوي، حسن عماد
 المبنانية.

، مركز مجمة فكر(: الرقمية العربية : من الكتابة إلى القراءة، 7101الممجمي، عموي أحمد صالح )
 .71، 72العبيكان لؤلبحاث والنشر، 

(: تنمية ميارة الكتابة عن طريق استخدام نشاطين قائمين عمى القراءة 7115موافي، أحمد السعيد )
مركز  -، ترجمة ألعمال تربوية معاصرة، كمية المعممين تجارب ودراسات تربويةالمكثفة، 

 .51-52، 3وحدة الترجمة والتعريب ،  -البحوث والدراسات التربوية 
-021، 528، ع21وزارة الثقافة، سمجمة المعرفة، ، (: القراءة نافذتنا إلي الحياة7171نظام، محمد )
052. 

(: الخطاب المرئى نحو رؤية جديدة لمخطاب اإلقناعى: اإلقناع بالصورة فى 7109ىدوي، الصحبي )
مخبر تحميل الخطاب، جامعة  - مجمة الخطاب، كمية اآلداب والمغاتالعممية التعميمية أنموذجا، 
 .715-082، 08مولود معمري تيزي وزو ، 

(: وحدة بالغية مقترحة فى ضوء المدخل األسموبى لتنمية ميارات 7102ىنداوي، صفوت توفيق )
دراسات في المناىج وطرؽ التذوق البالغى والكتابة اإلقناعية لدى طالب الصف األول الثانوى، 

، 777، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة عين شمس، التدريس
05-52. 
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