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فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على االجتاهات احلديثة لتعليم الكتابة يف تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية 
 وخفض قلق الكتابة لدى طالب املرحلة املتوسطة

 د. أكرم بن حممد بن سامل بريكيت
 كلية الرتبية ـ جامعة طيبة  شاركأستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية امل

 

 امللخص

منوذج تدريســــــــــــع م رتال ااات  ل  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة   هدفت الدراســــــــــــة ى  التعر   ل  فا لية 
(  47وتكونت  ينة الدراســــــــــــة من   ، تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية وخفض الق الكتابة لدى طالب املرحلة املتوســــــــــــ ة

، ولتح يق هد  الدراســـــــــــــــة ل ى داد اختبار ل ياة مهارال الكتابة اإلانا ية، طالباً للمجمو تني التجريبية والضـــــــــــــــاب ة
وأســـــــــــــفرل ، وى داد منوذجاً م رتحاً ااات  ل  اة اهال ا ديكة للكتابة، ابإلضـــــــــــــافة ى  ى داد م ياة خفض الق الكتابة

، لكتابة اإلانا يةوجوَد فروٍق ذال دةلة ىحصــــــــــااية بني ال ياســــــــــني ال بلع والبعد    تنمية مهارال ا  نة نتااج الدراســــــــــ
 .اة اهال ا ديكة للكتابةامل رتال ال اات  ل   نموذجتُعَزى لل،  ال ياة البعد لصاحل كتابةالق الخفض و 
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Abstract 

The effectiveness of a proposed teaching model based on modern 

approaches to teaching writing in the development of persuasive writing skills and 

reducing the anxiety of writing among middle school students 
 

The study aimed to investigate the effectiveness of a proposed teaching model 

based on modern trends in teaching writing in developing writing skills and reducing 

writing anxiety levels among middle school students. The study sample consisted of 47 

students for both experimental and control groups. To achieve the purpose of the study ، 

a scale of writing anxiety reduction was designed ،in addition to a proposed model based 

on modern trends of writing. The results of the study revealed a statistically significant 

difference between the post- and pre-tests in the development of persuasive writing skills 

and reducing writing anxiety levels.  
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 مقدمة:

تعد الكتابة حموراً رايساً   تعلت وتعليت اللغة العربية؛ فمن خالل الكتابة تكتمل  ملية اةتصال بني الكاتب وال ارئ؛ 
 وترمجتها ى  وااٍع ملموة.، وأحاسيسحيث ترتبط  مليال التفكري بعمليال اةنتاج املكنونة   ذال اإلنسان من مشا ر 

و امالً رايساً من  وامل الك افة والتواصل بني األفراد ؛ لن ل ، كما تعد الكتابة  نصراً مهماً   حياة اإلنسان بعامة
، م2010ويؤكد ذلك ما أشار ىليه شحاتة  ، والتمكن من الكتابة يع ع املتعلت اوة   ب ية مهارال اللغة، األفكار واملشا ر

ال راءة والتحدث  -ابلضرورة –( أبن الكتابة مؤشر جيد  ل  املستوى اللغو  ملن ميارسها؛ فمن جييد الكتابة جييد 71ص
 كما يعد اخل أ فيها مؤشراً سلبياً  ل  مستوى ال الب  لمياً وث افياً واجتما يا.،  واةستماع

والتعبري  ّما ، وساطتها الواو   ل  أفكار اآلخرينوالكتابة وسيلة هامة من وساال التواصل اإلنساين اليت يتت ب
بل هع ، فهع تعترب مفخرة الع ل اإلنساين، وتسجيل ما يرغبون   تسجيله من حوادث وواااع، لديهت من معاٍن ومشا ر

است اع الع ل كما ،  وانت اله من جيٍل ى  آخر، أ ظت ما أنتجه الفكر اإلنساين ؛ فعن طري ها أمكن تسجيل الرتاث الك ا 
 .(177ص، م1997، اإلنساين أن ي ف  ل  ما أحدثه غريه من ت ورال أثرل   حياته  جماور

( أنه و ل  الرغت من أمهية الكتابة اإلانا ية ىة أهنا ة حتظ  ابهتمام   العملية 26ص، م2014ويرى  بد ال ادر  
أو الوظيفع   اجملاةل اليت تركز  ل  الرساال والت ارير ، التحرير  اإلبدا عحيث ي تصر تعليت الكتابة  ل  التعبري ، التعليمية

و  املوضو ال اليت ، يوجد اهتمام ابلكتابة اإلانا ية ا جاجية وة، وكتابة املذكرال وال صة، والوصف واألحداث اجلارية
 هني. ويد مونه ابألدلة والربا، واليت يعرب فيها ال الب  ن رأيهت، تت لب اجلدل

وابلنظر   جمال تدريس الكتابة   مدارسنا يرى أبهنا ة تعدو  ن كوهنا تدريب ي تصر  ل  تنمية مهارال الكتابة 
وتد يت جوانب ، لل ارئالدا مة  وتعزيز جوانب ا جة والربهان، وىغفال جوانب اإلاناع   جمال الكتابة، ا ياتية العامة

   .ورفضها، أودحضها، وأتييدهاوت دمي اآلراء ، اةستدةل

مها ىة أن الضعف اللغو    جمال الكتابة اإلانا ية ل تعلّ واجلهود اليت بذلت   سب، لكتابةو ل  الرغت من أمهية ا
تعلمني؛ الدراسال اليت أكدل  ل  ضعف متلك مهارال الكتابة اإلانا ية لدى امل خالل نتااجوذلك من ، ة زال ملموساً 

ه( 1438واملنتشر   ، م(2017وحرحش  ، م(2017وسعود   ، م(2014الظنحاين  من دراسة حيث أكدل كل 
  . ل  ضعف املتعلمني   امتالكهت ملهارال الكتابة اإلانا ية

ونتيجًة للضعف الذ  أثبتته جممو ة الدراسال الساب ة   متلك ال الب ملهارال الكتابة اإلانا ية؛ حيث أرجعت 
واصور املعلمني   ىيصال تلك ، ملية التدريس  دد من الدراسال ذلك الضعف ى  ال رق والوساال املستخدمة   

 زل ذلك بعدم تبين اةسرتاتيجيال والنماذج ا ديكة   تنمية  ومن بني تلك الدراسال اليت، املهارال هلت أبساليب حديكة
و ليه ، م(2017وسعود   ، م(2015و صمان  ، م(2015وأمساء شريف  ، م(2009الع يلع  تلك املهارال دراسة 
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تابة الباحث ضرورة استخدام منوذج تدريسع م رتال ااات  ل  اة اهال ا ديكة   تعليت وتنمية مهارال الكف د ارأت 
  . ند الكتابة ال ارئواستكارة سبل ىاناع ، وىاتحة فرص ممارسة الكتابة اإلانا ية، اإلانا ية

والكتابة ، ىة أن وااع الكتابة بعامة، كما أن الكتابة  امل يلعب دوراً مهماً   ىيصال ما يريده لل ارئ ولآلخرين
اإلادام  ل  هذه املهارة  ند ككرٍي من ال الب؛ األمر الذ  يستد ع والرهبة من ، اإلانا ية خباصة يتبلور   متلك ال لق

واةكتفاء ابلكتابة العامة اليت يراد من خالهلا ىيصال ا د األدىن لآلخرين ، البعد  ن الكتابة واخلوض   جماةهتا وفنوهنا
     .دون التعمق   هذا اجملال؛ خشيًة من الواوع   الق اخل أ

وهو أساة مجيع اإلجنازال اإلجيابية ، ميت الصحة النفسية؛ ىذ أنه أساة مجيع األمراض النفسيةويعد ال لق لب وص
ويعد ، وهو ح ي ة من ح ااق الوجود اإلنساين، وهو ىحدى ال وى اليت تعمل  ل  البناء أو اهلدم   حياة الفرد،   ا ياة

وهو ال است املشرتك فيما بينها مجيعاً  ماجدة ، حنرافال السلوكيةواة، ال ا دة األساسية   مجيع اةض راابل العصابية الع لية
  .(269ص، م2009، حممود

، و  ظل ما سبق تولد لدى الباحث ىحساة أبمهية دراسة الظواهر الدا مة لضعف متلك مهارال الكتابة اإلانا ية
 .وختفيض ال لق والتوتر   أثناء  ملية الكتابة، ال صور فيهاوتال  جوانب ، ان الااً من جممو ة الرؤى اليت ل التوصل ىليها

 شكلة الدراسة:م

 للتصد  هلذه املشكلة سعت الدراسة ا الية لإلجابة  ن السؤال الرايس التايل :

فاعلية منوذج تدريسي مقرتح قائم على االجتاهات احلديثة لتعليم الكتابة يف تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية ما 
 ؟ وخفض قلق الكتابة لدى طالب املرحلة املتوسطة

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

 ؟ما مهارال الكتابة اإلانا ية الالزمة ل الب املرحلة املتوس ة  .1
 لدى طالب املرحلة املتوس ة ؟ ةما مظاهر الق الكتاب .2
وخفض  منوذج تدريسع م رتال ااات  ل  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة   تنمية مهارال الكتابة اإلانا يةما فا لية  .3

 لدى طالب املرحلة املتوس ة ؟ الق الكتابة 

 : الدراسة أهداف

 اآلتية : األهدا  حت يق ى  ا الية الدراسة تسع 

 وى داد األداة الالزمة لذلك. ، املتوس ة املرحلة ل الب الالزمة اإلانا ية الكتابة مهارال حتديد .1
 .املتوس ة املرحلة طالب لدى اإلانا ية الكتابة الق م ياة بناء .2
 الق وخفض اإلانا ية الكتابة مهارال تنمية  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة  م رتال ااات تديســـــــــــــــع منوذج بناء .3
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 .املتوس ة املرحلة طالب لدى الكتابة
 اإلانا ية الكتابة مهارال تنمية  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة  ااات م رتال تديســــــع منوذج فا لية  ل  الواو  .4

  .املتوس ة املرحلة طالب لدى الكتابة الق وخفض

 أمهية الدراسة: 

سع  ىحدى املهارال اللغوية اليت ت تستمد الدراسة ا الية أمهيتها من طبيعة موضو ها؛ حيث تعد الكتابة اإلانا ية
 :ها كل من مُيكن أن تفيد نتااجو ، ى  تنمية مهاراهتاالدراسة 

اةســـــــــــــــرتاتيجيـال ا ـديكـة   جمـال تعليت النمـاذج و اللغـة العربيـة   مراحـل التعليت العـام؛ للواو   ل  أبرز  معلمع -1
 .وتنمية مهاراهتا، الكتابة اإلانا ية

منوذج تدريســـع م رتال ااات  ل  ال الب: حيث ت دم الدراســـة دليالً ل الب املرحلة املتوســـ ة يوضـــت هلت خ وال  -2
ابإلضافة ى  األنش ة املصاحبة ذال الصلة ابلكتابة ، امهاراهتوتنمية ، اة اهال ا ديكة   تعليت الكتابة اإلانا ية

 .اإلانا ية
ومن مثّ ، وخفض الق الكتابة، وذجاً تدريســــــــــــــياً حديكاً  ن الكتابة اإلانا يةاملشــــــــــــــرفني الرتبويني: حيث ي دم هلت من -3

 .مسا دة املعلمني   تبين هذا النموذج

والق    اةنضــــــــمام ى  ااامة الدراســــــــال والبحوث ذال الصــــــــلة  جال الكتابة اإلانا يةتســــــــهت الدراســــــــة ا الية  -4
   .إلجراء املزيد من الدراسال املتعل ة بذال اجملالوىاتحة اجملال للباحكني والدارسني ، الكتابة

  حدود الدراسة : 

 : دراسة احلالية على احلدود اآلتيةتقتصر ال

ابملدارة ا كومية التابعة  1438/1439للفصـــــل الدراســـــع األول لعام  طالب الصـــــف الكالث املتوســـــط ينة من  −
 .لوزارة التعليت ابملدينة املنورة

 .اليت تكشف  نها الدراسة ا الية هلؤةء ال الب ومؤشرال الق الكتابة، بعض مهارال الكتابة اإلانا ية تنمية −

 مصطلحات الدراسة : 

  رّفت الكتابة اإلانا ية   حدود الدراسة ا الية أبهنا : الكتابة اإلانا ية : −

الكتابة اليت يعمد ىليها طالب الصـــــــف الكالث املتوســـــــط للتعامل مع ىحدى ال ضـــــــا  اجلدلية اإلانا ية؛ من خالل 
تنظيت وذلك من خالل ترتيب و ، أو دحضـــــــــــــــها، ت دمي األدلة وا جج والرباهني اليت تســـــــــــــــهت   تد يت كتاابهتت اإلانا ية

 .أفكارهت أثناء  ملية الكتابة 
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 الق الكتابة: −

  ّر  الق الكتابة   حدود الدراسة ا الية أبنه:

اةل الفشل أثناء  ملية   تواعهنتيجة  ؛والتوتر واةنز اج ينشأ  نها ال لقيشعر هبا ال الب و انفعالية شعورية حالة 
 الكتابة. 

 إلطار النظري:ا

 االجتاهات احلديثة يف تعليم الكتابة:: أوالا 

هـ( أبهنا " حرو  مرسومة تصور ألفاظاً دالة  ل  املعاين اليت تراد 1423يعرّفها فضل هللا   مفهوم الكتابة ا ديكة:
 119من النص املكتوب " ص

التعبري شكاًل من أشكال وأيخذ هذا ، هـ( أبهنا "التعبري  ن اللغة بصورة من وشة1424يعرفها شحاتة والنجار  
وة تعترب الرموز والصور املن وشة نو ًا من الكتابة ىة ىذا شّكلت نظامًا يفهمه ال ارئ الذ  يعر  هذا ، التنظيت والرتتيب

 (.244النظام" ص

م( أبهنا " أسلوب للتعبري  ن الرموز الصوتية ت تضيها ظرو  خاصة   حياة اإلنسان كما لو 2011و رّفها زااد  
وهع رموز ابتكرها اإلنسان ليضع فكره ، أو يسمعها غريه، أو يريد أن ي لع  ليها، حاول أن يتصل بغريه بعيدًا  نه

 .54وهع وسيلة من وساال اةتصال لتسجيل واااع األحداث" ص، نضمناً ليفيد اآلخري، و واطفه، وأحاسيسه

، لتعبريية املتضمنة لرموز كتابية ذال أفكاٍر وأحاسيسٍ ويرى الباحث أن الكتابة ا ديكة هع أسلوب من أساليب اللغة ا
 .ومعاٍن؛ يست يع الكاتب من خالهلا ىيصال جممو ة أفكاره لل ارئ

وتعد الكتابة ا ديكة من الوساال ذال األثر   جذب ال ارئ لكتابته من خالل جممو ة األفكار ذال ال ابع 
 .ال ارئ خماطبًة  واسه ومشا رهوالصبغة األدبية اجلاذبة لفكر ، األديب

 أسس عملية الكتابة:

 تتمحور  ملية الكتابة  ل   دة أسس منها:

، ى  ضــــــرورة ىبعاد كافة التوترال النفســــــية؛ حيث تؤثر ســــــلبياً  ل  أداء مهارة الكتابة وتســــــع األســــــس النفســــــية:  -1
وأن ، واتفاق مهارة الكتابة مع ميوله وحاجاته، ابإلضـــــــــــافة ى  ضـــــــــــرورة مرا اة دافعية املتعلت، ويع ل  ملية تعلمها

 (10-9ص، هـ1431، رغبة ال الب   التعلت شرط أساسع ةكتساب مهارة الكتابة وىت اهنا   ليان
والتدريب  ل  ، املعىن ابل اللفظ فالعربة ابلفكرة ابل اللفظ لرتكيز  ل املعلت فيها ابســـــــــــــــع  وياألســـــــــــــــس اللغوية:  -2

أو ، واةســـتشـــهاد  ند اةســـتعانة بفكرة، ومرا اة داة اةاتباة،  مواضـــعها الصـــحيحةاســـتخدام  المال الرتايت  
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وىمدادهت ابملفردال والرتاكيب اليت تنمع ثروهتت ، ابإلضافة ى  ز دة رصيد ال الب اللغو ، أ وحكمة معينة،  بارة
   .(46-45ص ص، 2005، الكتابية  اهلامشع

وتنظيت األفكار وربط بعضــــــــــها ، الفرصــــــــــة لل الب  ل  انت اء األلفا  املالامةمن خالل ىاتحة األســــــــــس الرتبوية:  -3
كما جيب  ل  املعلت التعر   ل  مواطن الضعف   ،  وتنسيق األسلوب، وتن يت الكالم، وجودة الصياغة، ببعض

حىت وتدريبهت ، والكشـــــــــــــــف  ن املوهوبني؛ لتشـــــــــــــــجيعهت واألخذ أبيديهت، والعمل  ل  معاجلتها، كتاابل طالبه
 .(211ص، هـ1425، يصبحوا أدابء املست بل  البجة

 مراحل عمليات الكتابة:
ف د اتضــت للباحث أن  مليال الكتابة متر ال الصــلة  جال الكتابة و ملياته ابةطالع  ل   دد من األدبيال ذ

 وهع  ل  النحو اآليت:، بعدة مراحل

و مع فيها الدراســـــــــــــــال ، اختيار موضـــــــــــــــوع الكتابة أو الفكرةمرحلة ما ابل الكتابة: وهع مرحلة مهمة يتت فيها  -1
مث ي وم املعلت بتحديد اهلد  من ، و دم فرضــــه  ل  ال الب من ابل املعلت، والبحوث  ل  أمهية اختيار املوضــــوع

ســـــــــــــــية مث حتديد األفكار الراي، وت ومياهتت وميوهلت؛ ملرا اة ذلك  ند الكتابة، مث تعيني اجلمهور وحاجاهتت، الكتابة
والتخ يط ل ري ة الكتابة من العام ى  اخلاص أو العكس ، ومصــادر املعلومال، وطري ة الســري   الكتابة، والفر ية

  .(29ص، م2002،   فايزة  وض
وهع املرحلة اليت توضع فيها األفكار األويل؛ لتن لق  ملية الكتابة  ا ميليه الفكر  ل   مرحلة الكتابة األولية: -2

ويعمل  ل  مسا دهتت ، وفيها يعمل املعلت  ل  ال لب من طالبه بكتابة مجيع األفكار اليت خت ر  ليهت، الكاتب
 .(115ص، م1974، ابةن الق   الكتابة دون تواف  جماور

وتتضمن ىجراءال متداخلة تعكس مستوى خت يط الكاتب وادراته ، مرحلة الكتابة الع لية وهع مرحلة التأليف: -3
 ل   وكتابة الف رال الدالة، وصياغة اجلمل، ويركز فيها الكاتب  ل  انت اء األلفا ، الع لية واللغوية  ل  التأليف

ويكتبون ، يضع ال الب أفكارهت  ل  الورق و  هذه املرحلة، ومن مث ىنتاج النص امل لوب، الفكرة امل صودة
  .(288ص، م2003، وحيسنون كتاابهتت بسلسلة مسودال  فضل هللا

ومراجعة ال الب لكتاابهتت؛ ، مرحلة املراجعة والتعديل: و  هذه املرحلة يتت ت ييت مدى ما ح ق من أهدا  أساسية -4
أو  المال الرتايت وغريها ، ت سواًء   تركيب اجلملوتصحيت أخ ااه، لتحسني نو ية توكيداهتت ومن  ية اد اءاهتت

، ويتت ذلك  ن طريق الت ومي الذايت، واألدلة املستخدمة لد مها، وى ادة فحص الفكرة الرايسية، من اوا د الكتابة
  .(168، م2004، أبو سكينةاندية أو ت ومي اآلخرين  
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 الكتابة اإلقناعية: :اثنياا 

 اإلقناعية:مفهوم الكتابة 

أبهنا "تلك الكتابة اليت ي وم فيها املتعلت  عاجلة ىحدى ال ضا  اجلدلية من خالل التفا ل  م(2012السمان    رّفها
والربط بني الرأ  ، وت دمي األدلة اليت تد مه، وذلك بتبين رأ  ما، والتكامل بني حمتوى موضوع ال ضية وبنيته التنظيمية

وتفنيده ودحضه ابألدلة ، وت دمي الرأ  املخالف أو املضاد، مث ت دمي تفاصيل الرأ ، جة الشخصيةوذلك لتكوين ا ، واألدلة
    37والرباهني" ص

وذلك بتبين ، ادرة املتعلت  ل  معاجلة ىحدى ال ضا  اجلدالية اخلالفية كتابةم( أبهنا "2009و رّفتها هنلة  ليش  
والربط بني البياانل واةد اء فيما يسم  ابملربرال ، البياانل اليت تد ت هذا اةد اءاألسس أو  مث ت دمي، اد اء ما أو رأ  ما

وأخرياً دحض ، وت دمي اآلراء املضادة أو املخالفة، أو ما يسم  ابةفرتاضال الفر ية، اةد اء مث ت دمي تفاصيل، أو ا يكيال
  .86" صوالرباهني اآلراء املضادة وتفنيدها ابألدلة

أو فعل شعء حمدد من؛ خالل ، م( أبهنا "الكتابة اليت تسع  ى  ىاناع ال ارئ بفكرة ما2009 رّفها الع يلع  كما 
ويت لب هذا النوع من الكتابة استخدام مهارال ، واجلدل واحملاججة، وامل وةل املتماسكة، توظيف امل دمال املن  ية

 136والت ومي" ص، واةستنتاج، والربط، التحليل

جند أن الكتابة اإلانا ية تسع  ى  متكني املتعلت من امتالك  دد من املهارال أثناء  وبتأمل التعريفال الساب ة 
   .ابإلضافة ى  دحض تلك ا جج  ند ا اجة لذلك، مد ومة بعدٍد من ا جج والرباهني إلاناع ال ارئ،  ملية الكتابة

 أمهية الكتابة اإلقناعية :

مهارال التفكري النااد تنمية  (  163-162ص ص ، م2010بة اإلانا ية فيما أشار ىليه شحاتة  تربز أمهية الكتا
 ل  ت دمي  ة در وال، والتمييز بني ا  ااق واآلراء، وا  ي ة، لدى ال الب من خالل تنمية ادرهتت  ل  التمييز بني اخليال

  درةوال، ومشكالهتا، ة   اضا  جمتمعاهتتالاهتمام ال الب ابملشاركة الفعّ و ، معيناً  اد اءً أو ، معيناً  األدلة اليت تؤيد موافاً 
؛ وال راءة للدراسة، صاءمهارال البحث واةست وتنمية ، هتوىجراء املنااشال وا وارال اجملدية مع، خرين لع التواصل مع اآل

، واألفكار، مهارال املعاينابإلضافة ى  بناء ، ما   اضيةٍ  أو وجهة نظرٍ ، رأ ً  زاليت ترب  حيث يسع  ال الب لتحر  األدلة
 خت ع املعاين الصرحية ى  املعاين الضمنية   النص. وي صد هبا، ومن مث مهارال الفهت ال رااع اةستدةيل

تتضت من خالل تعّر  ال ضا  ( ى  أن أمهية الكتابة اإلانا ية 38-37ص ص ، م2001كما أشار أبو حجاج  
و رض األفكار والتعبري  نها ، واإلملام ابآلراء واألفكار املتباينة واملتنااضة   ككري من األحيان، شكالل املهمة   اجملتمعوامل

والدفاع  ن اضا هت ووجهال نظرهت بصورة ، ومنااشة األفكار واملعت دال مع اآلخرين ملشاركتهت ى ها، حبرية ومسئولية
 .وأخذ أدوار فّعالة   ا ياة السياسية واةجتما ية، ة امل نعةوتوليد ا جج واألدل، من  ية
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 خصائص الكتابة اإلقناعية :

 (   اآليت :(Johanson ،2004 ،p.94تتحدد خصااص الكتابة اإلانا ية فيما أشار ىليه 

 .وىيضاال مربراهتا وتفنيدها، جهة النظر املعارضةتوضيت و  -

 .اآلراء املختلفةت دمي األدلة والرباهني  ل   -

 .استخدام أساليب ومفردال لغوية ذال طابع خاص ابلتفاوض بني ال رفني -

 .ومت لباته وحاجاته، مرا اة خصااص اجلمهور -

( خصااص أخرى للكتابة اإلانا ية تتمكل   أن  ملية الكتابة (Nippold ،2005 ،p126   حني حدد  
ابإلضافة ى  أهنا  ملية مع دة نو اً ، بداخلها العديد من العمليال الع لية الفكرية العليااإلانا ية ما هع ىة  ملية حتو  

كما أن من خصااصها أهنا تسع  ى  ت دمي وجهال نظر ،  ما؛ حيث تسع  ى  الكتابة واإلاناع والرد   الوات نفسه
، ا تعتمد  ل   مليال التفكري املن  ية كالتحليلكما أهن،  والربهنة  ل  ذلك من خالل جممو ة ا  ااق واإلحصاءال، متعددة

   .واةست راء، واةستنباط

، ويرى الباحث أن مجلة هذه اخلصااص  عل من  ملية الكتابة اإلانا ية  ملية متميزة حال وجودها   تلك العملية
كوهنا تعتمد وترتكز ،  أثناء  ملية الكتابةوت و  من مهارال الكاتب ، فهع خصااص   جمملها العام ترت ع ابلعملية الكتابية

  .وامتالك مهرال الربهنة واةستشهاد،  ل  مهارال التفكري العليا

 مهارات الكتابة اإلقناعية :

وأمهية تلك املهارال   ، اة ابلكتابة اإلانا ية ى  مهاراهتت رات العديد من الدراسال والبحوث واألدبيال املرتب 
تنمية و ويد الكتابة اإلانا ية لدى املتعلمني؛ ومسا دهتت  ل  استخدامها والتعامل معها  ل  مستوى الكتابة إبجادة 

 .وبرا ة

وتتمحور أبعادها   ، م(2014   اجلواد  بد ىليه وةء أشارل ما، ومن مهارال الكتابة اإلانا ية اليت  ل حتديدها
 الفكرة  ن التعبري، اجلدالية الفكرة  ليها ت وم اليت األسس وتشمل: حتديد، خاصة ابلفكرة اجلدالية ( مهارال1اآليت:  
 وتبادل للمنااشة تسمت ب ري ة الفكرة  رض، املتعددة اجلدالية األفكار تنظيت، ووضوال بداة اجلدالية الفكرة  رض، اجلدالية
صلة ابلفكرة  ذال من  ية أدلة وتشمل: تكوين، اجلدالية للفكرة الدا مة واملربرال ابألدلة( مهارال خاصة 2اآلراء  
 وجهة وبني وبينها، ببعض بعضها األدلة بني الربط، اجلدالية الفكرة لد ت األدلة كفاية،  بداة وا جج األدلة ت دمي، اجلدالية
وتشمل: ، وىب اهلا اآلخر ال ر  وحجج، املعارضة النظر البوجه خاصة ( مهارال3النظر  وجهة لد ت األدلة تنظيت، النظر
 حجج بناء، اجلدالية للفكرة املعارضة النظر وجهال  رض، الصلة ابلفكرة اجلدالية ذال املعارضة النظر وجهال حتديد
 .اآلخر ال ر  حجج   امل روحة املعلومال مصدااية حتديد، البياانل املتوافرة  ل  بناءً  مضادة
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( مهارال 1م(  دداً من مهارال الكتابة اإلانا ية متكلت مهاراهتا الرايسة   اآليت:  2014كما حدد الظنحاين  
، و رض اةد اء   صورة مكرية للجدل واةهتمام، حتديد ال ضية أو اةد اءال انبكق  نها حتديد ال ضية أو اةد اء الرايس

وانبكق  نها توليد ، ( مهارال بناء األدلة ومربرال رب ها ابةد اءال2وا جج ال وية  وت دمي اد اء ميكن تد يمه ابألدلة 
ت دمي مربرال كافية تربط بني اةد اءال واألدلة ، تد يت اةد اءال ابألدلة وا جج ال وية، أدلة وحجج مناسبة لل ضية

تفنيد اةد اءال ، املضادة بوضوال وداة( مهارال  رض اةد اءال ودحضها وانبكق  نها:  رض اةد اءال 3بوضوال  
  رض النتيجة النهااية   صورة من  ية. ، التزام اجلانب األخالاع   دحض اةد اءال، املضادة  وضو ية

ومن بني ، واد تناولت  دد من الدراسال مهارال الكتابة اإلانا ية كمن لٍق رايس لعملية الكتابة وتنمية مهاراهتا
( تد يت 1م( واليت  ملت  ل  تصنيف مهارال الكتابة اإلانا ية ى  أبعاد مشلت  2017حرحش   تلك الدراسال دراسة

(  رض اآلراء املضادة 2والبياانل غري املرتب ة ابملوضوع بشكٍل كامل ، :البياانل املرتب ة ابملوضوعاةد اء ابألدلة وتتمكل   
( تفنيد اةد اءال 3اآلراء املضادة بداة و رض بعضها ف ط   حتديد، وتشمل: حتديد اآلراء املضادة بداة و رضها كلها

تفنيد بعض ، تفنيد مجيع اةد اءال بشكل غري واضت، املضادة وتشمل: تفنيد مجيع اةد اءال املضادة بداة ووضوال
،  دمال( التوصل ى  النتيجة النهااية وتشمل: التوصل ى  نتااج حمددة ومرتب ة ابمل4اةد اءال بشكل غري واضت  

التوصل ى  نتااج غري حمددة بشكل واضت وغري مرتبط بشكل كامل ، التوصل ى  نتااج حمددة بشكل كامل ابمل دمال
 .ابمل دمال

اً من ( للت رق ى  مهارال الكتابة اإلانا ية حيث حددل  دده1438و  ذال السياق سعت دراسة املنتشر   
، فيه الكتابة املراد املوضوع  ن املعربة اللغوية املفردال ومن ضمنها :ينت ع، للكتابة العامة ( املهارال1:  املهارال مشلت

 كتابة  ( مهارال2املناسبة   الرتايت  المة يضع، حنو ً  صحيحة مجالً  يكتب، صحيًحا ىمالاًيا رمسًا اللغوية الكلمال يرست
 خالل من للموضوع الرايسة الفكرة يربز، اً مناسب اً  متهيد  نه الكتابة املراد للموضوع ميهدومن ضمنها :، اإلانا ية امل دمة
 وجهال يعرض، للموضوع والفر ية الرايسة األفكار يربزومن ضمنها: ، الفكر  املضمون كتابة  مهارال( 3  مفتاحية مجلة
 تسلسالً  املوضوع أفكار سلسلي، النظر وجهال تد ت اليت والشواهد األدلة من جممو ة يورد، للموضوع املختلفة النظر
 الرأ  ي دمومن ضمنها : ، اإلانا ية اخلامتة كتابة  مهارال( 4  املناسب املوضع   واةستشهاد اةاتباة حيسن، من  ًيا

 .اليلة بكلمال املوضوع يلخص، ابملوضوع املرتبط الصحيت

 قلق الكتابة :: اثلثاا 

 مفهوم الق الكتابة :

، أو رمز  اد حيدث، نتيجة تواع هتديد خ ر فعلع ؛م( أبنه " حالة توتر شامل ومستمر1995زهران ال لق    ّر 
 58وأ راض نفسية وجسمية " ص، ويصاحبها خو  غامض
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أو مزجياً من مشا ر اخلو  املستمر والتهديد من شعء ’ أبنه" حالة انفعالية مركبة غري سارة متكل ااتالفاً  كما  ّر 
(؛ و ليه فإن ال لق 121ص، م1998،   ال ري ع "ما مبهت وغامض يعجز املرء  ن تبنيه أو حتديده  ل  حنو موضو ع

ذ  يهدده داخل جهازه النفسع يشعره ابخلو  الداخلع ؛ حالة من التوتر املصاحب للفرد  ند شعوره بشعء من اخل ر ال
  .مما يؤثر  ل  حالته النفسية

ومهارة   لية ، تتصل بتكوين األفكار  ن موضوع أو اضية ما،  ملية   لية وجدانية أبهنا "ف د  رّفت الكتابة أما 
، للسالمة والتنظيت والوضوال واجلمال "  مدكوروفق اوا د معينة ، يدوية تتصل بوضع األفكار  ل  الصفحة البيضاء

و ليه يرى الباحث من خالل التعريف السابق للكتابة أهنا  ملية متشعبة ت ال الع ل والوجدان ، (229ص ، هـ1430
 وبنااها وفق اوا د الكتابة.    ، وأن الفرد لن يتمكن من  ملية الكتابة دون ص ل األفكار وترتيبها، لدى اإلنسان

وهو انشئ  ن املوااف ، أبنه " نوع من أنواع الق ا الة اب تبار أنه ميكن حتديده موافياً تعريف الق الكتابة  ميكنو 
واليت تسبب لل الب اةنز اج واةنفعالية كردود أفعال للموااف الكتابية اليت تشتمل  ل  ، املرتب ة ابملمارسال الكتابية

، ويكون انز اجًا وانفعاًة مؤاتًا يتباين   حدته ويتغري  رور الوات، اجلهاز العصيبواستكارة ، والعصبية، واخلشية، التوتر
 .   ( 237ص، م2010،   مىن جربيلوالتمكن من اوا د اللغة وت بي ها " 

وينشأ  نها ال لق والتوتر ، و  ضوء ما سبق ميكن تعريف الق الكتابة أبنه "حالة شعورية انفعالية يشعر هبا ال الب
  .ةنز اج؛ نتيجة تواعه  اةل الفشل أثناء  ملية الكتابة "وا

 أنواع القلق :

أو يراه م دماً كما هو ، أو يشعر به، ال لق املوضو ع: وهو  بارة  ن رد فعل إلدراك خ ر خارجع يتواعه الفرد .1
 (. 121ص، م2000،  غالبأو الق الفرد املتعلق ابلنجاال    مل جديد ، ا ال   الق التلميذ املتعلق ابلتحصيل

ويعترب رد فعل خل ر غريز  ، ال لق العصايب: وهو  بارة  ن خو  غامض غري معرو  ة ميكن للفرد حتديد سببه .2
 .(116ص، م2000، داخلع  العناين

ال لق الذايت: وينشأ هذا النوع من ال لق  ندما تكون األان األ ل  مصدر اخل ر أو التهديد ؛ حيث ي وم بتحذير  .3
ومصدر ، أو املعايري الساادة   اجملتمع، أو ىذا دار   خاطره ما يتعارض مع ال يت، األان ولومه ىذا أت  فعاًل معيناً 

والشعور ، واخلز ، وما يرتتب  ل  ذلك من صور مشا ر اخلجل، جملتمعهذا ال لق هو اخلو  من  اوز ايت ومعايري ا
  .(26-25ص ص ، 1997، ابلذنب  الدسواع

وابلنظر ألنواع ال لق السالفة الذكر يظهر أن ال لق مسة مالزمة لإلنسان بشىت صوره وأنوا ه؛ فال لق يالزم اإلنسان 
  اإلنسان تكنيه  ن  واجلدير ابلذكر أن ال لق ة يعد مسًة سيئةً ، حياتهوجوانب متعددٍة من ، وتفكريه، صيلهوحت،   تعامالته

   .حت يق ىجنازاته اليت ي مت ىليها؛ بل اد يكون حافزاً ةكتساب العديد من النواتج التعليمية
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 العوامل املؤثرة يف ارتفاع قلق الكتابة عند الطالب:

ومســـتوى الضـــعف العام لديهت من خالل ما أثبتته العديد من ، ال الب وال البالمل الكتاابل لدى ابلنظر   جم
( ى  252ص، م2005، ومســــــتوى ال لق املصــــــاحب هلت اب تباره أمراً ملفتاً لالنتباه يعود كما أشــــــار   صــــــر، الدراســــــال

ى داد رؤوة املوضـــــــــــو ال اليت   ملية تدريس الكتابة وت دميها بشـــــــــــكٍل ت ليد  من ابل املعلمني حيث ة يعدو  ن كونه
مث ة شــــــــعء مكتوابً ، ومع رأة املوضــــــــوع  دة أفكار يراها املعلت ةزمًة للكتابة، خيتارها املعلت بنفســــــــه ليكتب فيها التالميذ

وما حيصــــــل   تعليت ، وحت ي ها   ســــــلوكهت اللغو  املكتوب، يتصــــــل ابألهدا  اليت يســــــع  املعلت ى  ىكســــــاهبا للتالميذ 
 .ويهدر الكفا ل ويسا د  ل  ان فااها، ويستهلك الوات، ىة  ماًل شكلياً خيالف طبيعة الكتابة الكتابة

( ى  أن 41ص، م2009من العوامل األخرى اليت أاثرل ال لق لدى ال الب ما أشــــــــــــــــارل ىليه رمي  بدالعظيت  
وســــاال الت ومي؛ مما جنت  نه ضــــعف التالميذ   و ، وطرق التدريس، تعليت الكتابة   املرحلة املتوســــ ة جيد اصــــوراً   احملتوى

 .مهارال الكتابة

( ى  أن  دم اةهتمام اب اجال األكادميية املتنامية املتصـــــــــــــلة ابلتعلت 78ص، م2011كما أشـــــــــــــار البصـــــــــــــيص  
وىغفال ، الكتابية واجتياز اختباراهتا، تعينه  ل  النجاال   املواد الدراســــية، وما حيتاجه املتعلت من مهارال كتابية، والدراســــة

وىغفال ، من خالل مذكراته اليومية، والعواطف، و ن مكنوانل النفس واملشـــــــــــا ر، ا اجال املتنامية ى  التعبري  ن الفكر
ســـــــــــــيما وأن الككري من األنشـــــــــــــ ة الكتابية مرتب ة ، والتعامل مع اجملتمع  ل  حنو تواف ع، حاجال التواصـــــــــــــل اةجتما ع

  .مهارال تسا د  ل  منو لغته الكتابيةوما يت لب من ، ابلتواصل

  لدراسات السابقة :ا

 راسات اليت تناولت مناذج و اسرتاتيجيات حديثة يف تعليم الكتابة :الد :أوالا 

وهدفت الدراسة ى  تعر  مدى  م(2005الظفريي )من الدراسال اليت تناولت منوذج   تعليت الكتابة دراسة 
فا لية منوذج "مريل _ تنسون"   ىكساب  ينة من طالب الصف الكاين املتوسط بدولة الكويت بعض مهارال الكتابة 

وتوصلت الدراسة ى   دد من النتااج ، ( طالباً للمجمو تني التجريبية والضاب ة129وتكونت  ينة الدراسة من  ، والنحو
ل وتنسون ذو مستوى كفاءة م بول تربو ً   ىكساب طالب الصف الكاين املتوسط بعض مفاهيت أن منوذج مري  منها:
 .كما أنه ينمع بعض املفاهيت الكتابية والنحوية بشكل دال ىحصااياً ىذا ما اورن ابل ري ة الت ليدية،  الكتابة

برانمج ااات  ل  منوذج التعلت البنااع التعر   ل  دراسة هدفت ى   م(2008حافظ )و  ذال السياق أجرى 
( تلميذاً 72وتكونت  ينة الدراسة من  ، اخلماسع   تنمية مهارال الكتابة اهلجااية لدى تالميذ املرحلة اةبتدااية

وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني وأسفرل الدراسة  ن  دد من النتااج من أبرزها ، للمجمو تني التجريبية والضاب ة
و  كل مهارة فر ية ، ع درجال تالميذ اجملمو تني التجريبية والضاب ة   اةختبار البعد  ملهارال الكتابة ككلمتوس 

 .لصاحل اجملمو ة التجريبية
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ى  ت صع أثر برانمج تعليمع مستند ى  منوذج فالور وهيز لتنمية مهارال  م(2016أبو سرحان )وهدفت دراسة 
وصمت أداة ، ولتح يق هد  الدراسة أ د الباحث برانجمًا تعليمياً ، لصف العاشر األساسعالكتابة اإلبدا ية لدى طلبة ا

( طالباً وطالبة للمجمو تني التجريبية 121وتكون أفراد الدراسة من  ، الدراسة املتمكلة   اختبار مهارال الكتابة اإلبدا ية
( بني اجملمو تني لصاحل اجملمو ة 0.05ىحصااية  ند مستوى  وأظهرل نتااج الدراسة وجود فروق ذال دةلة ، والضاب ة
 .ووجود فروق ذال دةلة ىحصااية   اختبار الكتابة يعزى ألثر اجلنس لصاحل اإلانث، التجريبية

 )سكامرب( األفكار توليد اسرتاتيجية استخدام أثر معرفة ( ى م2017 آالء أبو سيف ومقابلة  دراسة كما هدفت

، ( طالبة47وتكونت  ينة الدراسة من  ، األردن العاشر   الصف طالبال لدى اإلبدا ية الكتابة مهارال حتسني  
 الكتابة مهارال  ل  مجيع الدراسة أفراد أداء متوس ال بني ىحصااية دةلة ذال فروق  ن وجود الدراسة نتااج وأظهرل

 .التجريبية اجملمو ة طالبال أداء لصاحل التدريس اسرتاتيجية متغري ى  تعزى اإلبدا ية

 املستند للتعلت جنسن منوذج ااات  ل  تعليمع برانمج أثر تعر  م( ى 2018  الشمري واهلامشي دراسة وسعت
برانجماً  صمت الباحكان الدراسة هد  ولتح يق، السعودية اململكة العربية   ال الب لدى الكتابة حتسني  ، الدماغ ى 

لدراسة اوتكونت  ينة ، حيث ل استخدام املنهج شبه التجرييب، الدماغ املستند ى  للتعلت  جنسن منوذج  ل  اااماً  تعليمياً 
 دةلة ذال فروق منها وجود  ددًا من النتااج الدراسة وأظهرل، املتوسط الكالث ( طالبًا  من طالب الصف40من  

 تدريسها ل اليت التجريبية اجملمو ة لصاحل الفروق وجاءل، تابةمهارال الك مجيع  ند التعليمع الربانمج ألثر تعزى ىحصااية
 .جنسن لنموذج التعليمع الربانمج وفق

 :كتابة اإلقناعيةالدراسات اليت تناولت مهارات ال :اثنياا 

واليت هدفت ى  تنمية مهارال الكتابة  م(2015نورا زهران )من الدراسال اليت اهتمت ابلكتابة اإلانا ية دراسة 
وبناء أسس ومكوانل برانمج ااات  ل  التعلت اةست صااع لتنمية مهارال الكتابة ، اإلانا ية املناسبة ل الب املرحلة الكانوية

دد من وخلصت الدراسة ى   ، ( طالبة88وتكونت  ينة الدراسة من ، واستخدمت الباحكة املنهج شبه التجرييب، اإلانا ية
النتااج منها: وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني متوس ال درجال طالبال اجملمو تني التجريبية والضاب ة   الت بيق 
، البعد  ةختبار مهارال الكتابة اإلانا ية فيما يتعلق بكل جانب  ل  حدة و  اةختبار ككل لصاحل اجملمو ة التجريبية

البعد  ال بلع و  متوس ال درجال طالبال اجملمو تني التجريبية والضاب ة   الت بيق وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بنيو 
 .ت بيق البعد ةختبار مهارال الكتابة اإلانا ية فيما يتعلق بكل جانب  ل  حدة و  اةختبار ككل لصاحل ال

ل البال املستوى الرابع  تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية ا جاجيةى   م(2015أمساء شريف )كما هدفت دراسة 
واستخدمت الباحكة ، من خالل اسرتاتيجية توليفية ااامة  ل  الدمج بني مدخل  مليال الكتابة، ب ست الصحافة واإل الم

وخلصت الدراسة ى  ، ( طالبة من طالبال است الصحافة واإل الم30وتكونت  ينة الدراسة من  ، املنهج شبه التجرييب
اجملمو ة التجريبية   كل من ال ياة  ىحصااياً بني متوس ع درجال طالبال ةق دالو د فر و وج دد من النتااج من أبرزها: 
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وجهال النظر و ، ة للفكرة اجلداليةممهارال األدلة واملربرال الدا و ، ال بلع وال ياة البعد  ملدى منو مهارال الفكرة اجلدالية
 .ال ياة البعد  مهارال الكتابة اإلانا ية ككل لصاحلو ، وىب اهلا جج ال ر  اآلخراملعارضة وح

بناء برانمج ااات  ل  اسرتاتيجيال ما وراء املعرفة لتنمية مهارال دراسة هدفت ى   م(2015آل متيم )وأجرى 
مة  هارال الكتابة اإلانا ية الالزمة اهلد  السابق أ د الباحث ااا ولتح يق، طالب املرحلة الكانوية الكتابة اإلانا ية لدى

وااامة ت دير حتليلية لتصحيت ، ل ياة مهارال الكتابة اإلانا ية كما أ د الباحث اختباراً ،  الصف الكاين الكانو  لدى طالب
وفق  اإلانا ية الكتابةناء برانمج ااات  ل  اسرتاتيجيال ما وراء املعرفة لتنمية مهارال  مل الباحث  ل  ب كما،  اةختبار

فا لية  وأسفرل نتااج الدراسة  ن، والت ومي الذايت، واملراابة الذاتية، اسرتاتيجيال ما وراء املعرفة وهع: اسرتاتيجية التخ يط
رال   تنمية املهاوفا لية الربانمج ، برانمج الدراسة   تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية لدى طالب الصف الكاين الكانو  ككل

ومهارال كتابة ، ومهارال كتابة املضمون، ملوضوعا كتابة م دمة  ومهارال، الفر ية وهع: املهارال العامة للموضوع الكتايب
 اخلامتة.

دراسة هدفت ى  معرفة فا لية وحدة بالغية م رتحة   ضوء املدخل  م(2017حرحش )و  ذال السياق أجرى 
ولتح يق أهدا  ، ومهارال الكتابة اإلانا ية لدى طالب الف األول الكانو ، األسلويب  ل  تنمية مهارال التذوق البالغع

ما أ د م ياساً ل ياة مهارال ك،  الدراسة أ د الباحث ااامة  هارال التذوق البالغع املناسبة ل الب الصف األول الكانو 
، ( طالباً وطالبة للمجمو تني التجريبية والضاب ة126وتضمنت العينة  ، وااامة  هارال الكتابة اإلانا ية، التذوق البالغع

وأسفرل الدراسة  ن وجود فروق ذال دةلة ىحصااية لصاحل اجملمو ة التجريبية   مهارال التذوق البالغع والكتابة 
 .ةاإلانا ي

اإلانا ية  استخدام التعلت ال اات  ل  اةست صاء   تنمية الكتابةدراسة هدفت ى   م(2017سعودي )كما أجرى 
( 30وتكونت  ينة الدراسة من  ، واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب، والو ع  هاراهتا لدى طالب املرحلة الكانوية

بني  (0.05 د فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى و وج أبرزها:وأسفرل الدراسة  ن  دد من النتااج من ، طالباً 
من ال ياسني ال بلع والبعد  ملدى منو مهارال الكتابة اإلانا ية لدى طالب  متوس ال درجال جممو ة الدراسة   كل

   راسةبني متوس ال درجال جممو ة الد (0.05 د فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى و وجو ، الصف األول الكانو 
 الكانو . كل من ال ياسني ال بلع والبعد  ملد  منو الو ع  هارال الكتابة اإلانا ية لدى طالب الصف األول

، ى  حتديد ااامة  هارال الكتابة اإلانا ية املناسبة ل الب املرحلة الكانوية ه(1438دراسة املنتشري )وهدفت 
وبناء ااامة ت دير حتليلية ، وحتديد ااامة  ادال الع ل، وااامة ت دير حتليلية لتصحيت اختبار مهارال الكتابة اإلانا ية

    تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية وبعض والكشف  ن فا لية اسرتاتيجية الصراع املعر ، لتصحيت اختبار  ادال الع ل
وتكونت  ينة الدراسة من ، واستخدم الباحث املنهج الوصفع وشبه التجرييب،  ادال الع ل لدى طالب املرحلة الكانوية

اية وتوصلت الدراسة ى   دد من النتااج منها : وجود فروق ذال دةلة ىحصا، ( طالباً للمجمو تني التجريبية والضاب ة70 
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( بني متوس ع درجال طالب اجملمو تني التجريبية والضاب ة   الت بيق البعد  ةختبار مهارال 0.05 ند مستوى  
الكتابة اإلانا ية ككل وكل مهارة  ل  حدة وكذلك ةختبار  ادال الع ل ككل وكل  ادة  ل  حدة لصاحل اجملمو ة 

الب اجملمو ة التجريبية   الت بيق البعد  ةختبار الكتابة اإلانا ية ووجود  الاة ارتباطية موجبة بني أداء ط، التجريبية
 (.التفكري والتوصل بوضوال وداة، طرال املشكالل، التساؤل، التفكري  رونة، و ادال الع ل  املكابرة

 الدراسات اليت تناولت قياس قلق الكتابة:  :اثلثاا 

حيث  ((Armendaris ،F. ،2009رمينداريسأومن الدراسال اليت تناولت ا ديث  ن الق الكتابة دراسة 
 الوة ل   خمتلفة لغال ويتحدثون خمتلفة دول من أجنبية كلغة  اإلجنليزية طالباً من طالب اللغة (21طب ت الدراسة  ل   

 وتوصلت الدراسة ى   دد من النتااج منها: أن، كأداة للدراسة  الشخصية امل ابالل الباحث واستخدم، اةمريكية املتحدة
 من وتزيد، ال الب بني التعاون تعزز اليت التدريس طريق بعض نأ  ابإلضافة ى، الكتايب ال لق من يعانون ال الب مجيع
 .ال الب لدى الدراسع ال لق مستوى ختفيض إبمكاهنا ؛النفس  ل  واة تماد ابل درة ال الب شعور

 دراسًة هدفت ى  التعر   ل  أتثري ((Al Dosssary ،H. ،2010 الدوسريو  ذال السياق أجرى 
 فصل كل  دراسية فصول ثالثة  ل  الدراسة حيث ل ت بيق، الكتايب وال لق الكتابة جودة  ل  الكتابة ما ابل اسرتاتيجيال

 األاران مراجعة ابسرتاتيجية حيث ل تدريسهت،  ريبية وفصلني جمو ة، ضاب ةفصل جممو ة ، طالباً  (26   ل  حيتو 
   حتسن التجريبيتني اجملمو تني طالب مستوى أن نت نتااج الدراسةوبيّ ، التحرير ابسرتاتيجية واألخرى، ابلتدايق والكتابة
 م ارنة ارتفع النص حترير اسرتاتيجية ابستخدام تدريسها ل اليت اجملمو ة   ال الب لدى ال لق مستوى وأن، الكتايب األداء

 .األخرى ابجملمو ال

خ اء اللغوية ألا   تعر ى وهتد  (2010مىن جربيل وآخرون )ومن الدراسال اليت تناولت الق الكتابة دراسة 
ج بعض الالنظرية البنااية لعال ااات  ل  برانمج مً رت  ى داد و، الكانو  ألولالصف ا الطالبطالب و  كتاابل   الشااعة 

 درسة طالبة ( 60 من دراسة واد تكونت  ينة ال، لديهت خفض الق الكتابةربانمج   مع ىبراز فعالية ال،  اء اللغويةاألخ
ااامة ، واد توصلت الدراسة ى   دد من النتااج منها، ( طالبًا للمجمو تني التجريبية والضاب ة60و ، املنصورة الكانوية

الربانمج امل رتال   فعالية و ، الكانو  ألولب وطالبال الصف اال%لدى ط 52تشيع بنسبة أككر من  يتاء اللغوية الخ األ
األول طالبال الصف  وتفوق، الكانو  ألولب وطالبال الصف االلدى ط وخفض الق الكتابة خ اء اللغويةألج بعض اال 

 .م ياة الق الكتابةو ، تبار التشخيصعةخا ه  الصف نفس البالكانو   ل  ط

، .Martinez ،C. ،Kock ،N. ،& Cass ،J وكاس وكوك مارتينزأجرى وابستخدام املنهج الوصفع 
 املتحدة ابلوة ل تكساة بوةية، ( طالبة 97  و، ( طالباً 30  اً جامعي اً طالب (127   ل   طب تدراسةً   ((2011
 الباحث استخدمو ، ال الب لدى الذاتية والكفاءة الكتايب ال لق تسبب اليت العوامل  ن الدراسة حيث حبكت، اةمريكية
 لدى الكتايب ال لق  ستوى حصااياً ى مرتبط اجلنس ونوع، الرتاكمع املعدل نأ الدراسةوبينت ، البياانل جلمع ةادكأ  اةستبانة
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وأن ، املنخفضة املعدةل ذو  ابل الب نةً ر م ا الأ، العالية املعدةل ذو  ل البوأن مستوى ال لق الكتايب ل، ال الب
 .ال لق الكتايب لدى ال البال أ ل  من مستوى ال لق لدى ال الب مستوى

 ن مسببال ال لق الدراسع  ((Karakaya ،I ،& Ülper ،H. ،2011كاراكااي وإيلرب كما هدفت دراسة 
( طالباً جامعياً من أاسام خمتلفة إبحدى 202الدراسة من  وتكونت  ينة ، واخللفية التعليمية للوالدين، فيما يتعلق ابجلنس
وأسفرل نتااج الدراسة  ن  دم وجود  الاة بني ، واستخدم الباحكان اةستبانة كأداة جلمع البياانل، اجلامعال الرتكية

 .واخللفية التعليمية للوالدين، مستوى ال لق الكتايب لدى ال الب ونو ية اجلنس

واستخدم ، الكتايب ال لق  ل  ابملعاجلة الكتابة طري ة أتثري مدى  ن ( (Bayat ،N. ،2014 ابايتوهدفت دراسة 
 اجلامعال للمجمو تني التجريبية والضاب ة إبحدى طالباً ( 74 من  الدراسة  ينة حيث تكونت، الباحث املنهج شبه التجرييب

، ال الب لدى الكتايب ال لق مستوى خفض  ل  ىجيايب أثر هلا ابملعاجلة الكتابة طري ة أن وأظهرل نتااج  الدراسة، الرتكية
 .الكتايب   أدااهت مستوى ورفع

 ال لق مستوى حتديد ( إىل(Negari ،G. ،& Rezaabadi ،O. ،2012 ورزاابدي نيقاري وهدفت دراسة
 الكتايب ال لق مستوى ل ياة كأداة  واةستبانة، الوصفعحيث ل استخدم املنهج ، الكتايب واألداء امل اةل كتابة    الكتايب
 ارتباط  ن وجود نتااج الدراسة وأظهرل، أجنبية كلغة  اةجنليزية ( متعلماً للغة75وتكونت  ينة الدراسة من  ، ال الب لدى

 .الكتايب ال لق ومستوى ال الب أداء بني ىحصااع

 التعليق على الدراسات السابقة: 

وى الكتابة؛ حيث وما أشارل ىليه من الضعف العام   مست، ابلنظر   جممل الدراسال الساب ة اليت ل استعراضها
  تنمية مهارال الكتابة بصفٍة  امة كدراسة  من الدراسال اليت تناولت  دد من النماذج واةسرتاتيجال أشارل  دد
واستمرارية هذا الضعف ملهارال الكتابة اإلانا ية ، م(2018والشمر  واهلامشع  ، م(2008وحافظ  ، م( 2005الظفري   

م( 2015  املرحلة الكانوية واجلامعية؛ حيث أشارل  دد من الدراسال اليت ل استعراضها وتناوهلا كدراسة نورا زهران  
و  املرحلة اجلامعية دراسة أمساء ، هـ(1438واملنتشر   ، م(2017وسعود   ، م(2017وحرحش  ، (2015وآل متيت  
م( ؛ حيث أشارل هذه الدراسال جمتمعًة ى  ضرورة اةرت اء  هارال الكتابة اإلانا ية لدى املتعلمني وما 2015شريف  

ة ؛ حيث أشارل  دد من الدراسال كدراسة  ينجت  ن هذا الضعف من الق أثناء  ملية الكتاب
مىن جربيل وآخرون  و، ((Al Dosssary ،H. ،2010) الدوسريو، ( (Armendaris ،F. ،2009أرمينداريس

 .( (Bayat ،N. ،2014 ابايتو، (2010)
  



 أكرم حممد سامل بريكيتد.           الكتابة لتعليم احلديثة االجتاهات على قائم مقرتح تدريسي منوذج فاعلية

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

 و ليه ف د استفادل الدراسة ا الية من جممل الدراسال   اآليت :

، ومواد حبكية تتعلق ببناء النموذج، وبناء امل ياة، وأدوال الدراسة ا الية ك اامة املهارال، بناء اإلطار النظر  -
 .ابإلضافة ى  دليل املعلت

ابإلضافة ى  اةختبارال املتعل ة  جال الكتابة ، املهارال وامل اييسالتعر   ل  أبرز املصادر العلمية املتعل ة ببناء  -
 .اإلانا ية

 .ونتااج الدراسال الساب ة   تفسري نتااج الدراسة ا الية، اةستفادة من اجلوانب اإلحصااية املناسبة -

 و  ضوء ما ل استعراضه أمكن للباحث صياغة الفروض اآلتية :

 فروض الدراسة :

 ف د أمكن للباحث صياغة الفروض اآلتية :، ما ل من بناء أسئلة الدراسة  ضوء 

( بني متوس ع درجال طالب املرحلة املتوس ة   ال ياسني 0.05ة توجد فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى   .1
 .ةال بلع والبعد  ةختبارال مهارال الكتابة اإلانا ية  ل  مستوى املهارال الرايسة والدرجة الكلي

( بني متوس ع درجال طالب املرحلة املتوس ة   ال ياسني 0.05ة توجد فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى   .2
 .الرايسة والدرجة الكلية  مل ياة الق الكتابة  ل  مستوى مراحل الق الكتابة ال بلع والبعد

 :اوإجراءاهت دراسةمنهج ال

التجرييب ال اات  ل  تصــميت اجملمو ال املتكافئة كما أشــار العســا  اســتخدم الباحث املنهج شــبه دراســة: منهج ال
أو متشـــاهبتان ، ( ى  أن هذا التصـــميت يســـع  ى  جعل اجملمو تني التجريبية والضـــاب ة متكافئتان متاماً 285ص، م2012 

 .  مجيع املتغريال  دا املتغري املراد دراسته

الدراسة من مجيع تالميذ الصف الكالث املتوسط ابملدينة املنورة والذين ستعمت ن جمتمع تكوّ : و ينتها دراسةجمتمع ال
واملنتظمني دراســـــياً للفصـــــل الدراســـــع األول والبال   ددهت   ، هــــــــــــــــــــ1438/1439 ليهت نتااج الدراســـــة للعام الدراســـــع 

العشـــــوااية ؛ حيث ل اختيار  و ا أن أفراد اجملتمع األصـــــلع كما ل حصـــــرهت ف د اســـــتخدم الباحث العينة، طالباً ( 13197
كما ل اختيار مدرســـــيت الت بيق  ن طريق ال ر ة لتمكل ،  واآلخر الضـــــاب ةصـــــفني دراســـــيني أحدمها ميكل اجملمو ة التجريبية 

(  47متوســـ ة ابن هشـــام اجملمو ة التجريبية ومتوســـ ة أيب بكر الصـــديق اجملمو ة الضـــاب ة؛ وتكونت  ينة الدراســـة من   
  .( طالباً  24و اجملمو ة الضاب ة   ، ( طالباً  23اجملمو ة التجريبية   طالباً لتمكل 

 اات  ل  اة اهال ال رتال املتدريسع ال وهو النموذجاملتغري املست ل: متكلت متغريال الدراسة    :دراسةمتغريال ال
 .كتابةومؤشرال الق ال، الكتابة اإلانا يةأما املتغريال التابعة فتتمّكل   مهارال و ، الكتابةا ديكة لتعليت 
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 أدوات الدراسة : 
 أوالا : قائمة مهارات الكتابة اإلقناعية :

 .هتد  ال اامة ى  حتديد مهارال الكتابة اإلانا ية املناسبة لتالميذ الصف الكالث املتوسطمن ال اامة: هلد  ا -أ
اـاامـة املهـارال  ل  األدبيـال وجممو ة ا تمـد البـاحـث   بنـاء  اـاامـة مهـارال الكتـابـة اإلانـا يـة:مصــــــــــــــــادر بنـاء  -ب

وجممو ة األهدا  العامة لتدريس الكتابة للمرحلة ، البحوث والدراســـــــال الســـــــاب ة املتعل ة  جال الكتابة اإلانا ية
  .املتوس ة

 مكوانل ااامة مهارال الكتابة اإلانا ية : -ج

ويندرج  ن كل ، اخلامتة(، العرض، ثالثة حماور رايســــــة وهع مهارال  امل دمةتكونت مهارال الكتابة اإلانا ية من 
 .( مهارة13مهارة رايسة  دد من املهارال الفر ية؛ حيث بل  ىمجايل املهارال الفر ية  

 ل  جممو ة من احملكمني   صــــــــورهتا األولية للتأكد من صــــــــدق ااامة املهارال ف د ل  رضــــــــها صــــــــدق ال اامة:  -د
حول مناســـبة ال اامة ملســـتوى  هتآرااإلبداء (  1املختصـــني   جمال املناهج وطرق تدريس اللغة العربية  ملحق رات 

كما ل حســـــــاب نســـــــب اةتفاق بني آراء ،  ووضـــــــوحها، للمحور انتمااهاابإلضـــــــافة ى  ، تالميذ املرحلة املتوســـــــ ة
؛ حيث املهارة اليت مل حتصـــل  ل  نســـبة احملكمني حول ااامة املهارال   مدى مناســـبتها ل الب املرحلة املتوســـ ة

، م(2007من الدراســال اليت ارتضــت هذه النســبة كدراســة الزهراين   اداً لعددٍ ل اســتبعادها اســتنفأككر  ( 80% 
 .م(2009العبيد   و 

 اختبار مهارات الكتابة اإلقناعية : :اثنياا 

 .استهد  اةختبار اياة مهارال الكتابة اإلانا ية ل الب املرحلة املتوس ة اهلد  من اةختبار : (أ

يتت اختيار اضـــية من ، اشـــتمل اةختبار  ل  ســـؤال م ايل حمتو ً  ل  أربعة اضـــا  خالفيةأســـئلة اةختبار: صـــياغة  (ب
   .ال ضا  للكتابة حوهلا

، إلبداء آرااهت حول مناســــــــبة اةختبار( 2 ملحق راتل  رض اةختبار  ل   دد من احملكمني صــــــــدق اةختبار:  (ج
واد أبدى أحد احملكمني مالحظة تعديل ، امل روحة للكتابة ل الب املرحلة املتوســــ ة ل ضــــا ومناســــبة ا، ووضــــوحه

   .ول األخذ هبا، ىحدى العبارال صياغة لغوية

ل ت بيق اةختبار  ل   ينة اســــــــــــت ال ية من غري  ينة الدراســــــــــــة؛ حيث ل ت بيق ت بيق التجربة اةســــــــــــت ال ية:  (د
طالب الصف الكالث املتوسط   متوس ة  بدالرمحن بن خلدون؛ ةست الع ( طالباً من 22اةختبار  ل   دد  

ومعرفة ايت معامل اةتساق الداخلع  الصدق اةرتباطع( بني املهارة ، ومعرفة الزمن املناسب، ختبارمدى وضوال اة
 يوضت ذلك : (1واجلدول رات  ، واملهارة الفر يةالرايسة 
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لعبارات استمارة ) تقدير مستوايت مهارات اختبار  1(  الصدق االرتباطيمعامل االتساق الداخلي ) نتائج قيم  ( 1جدول رقم ) 
من تالميذ الصف الثالث  عينة الدراسة االستطالعيةلتالميذ  الثاين واملصححاألول  الكتابة اإلقناعية ( الناجتة من تقدير املصحح

  = ن ( : 27)  ابملرحلة املتوسطة
 املهارة رقم

 الفرعية
 تقدير درجات املهارة الرئيسية واملهارات الكلية :مبتوسط تقدير درجات املهارة الفرعية ارتباط درجات 

 املهارات الكلية 3اخلامتة مهارة  املهارات الكلية 2العرضمهارة  املهارات الكلية 1املقدمة مهارة 
1 0.762** 0.780** 0.898** 0.799** 0.788** 0.711** 
2 0.884** 0.684** 0.645** 0.611** 0.687** 0.818** 
3 0.705** 0.722** 0.713** 0.704** 0.612** 0.705** 
4 - - 0.635** 0.620** 0.798** 0.849** 
5 - - 0.739** 0.770** - - 
6 - - 0.898** 0.714** - - 
 **0.873 **0.748 - **0.674 - - 1امل دمة معدل مهارة 
 **0.895 **0.681 - - - - 2العرضمعدل مهارة 
 **0.883 - - - - - 3اخلامتة معدل مهارة 

 - - - - - - معدل  ام املهارال الكلية

ل حســاب الزمن املناســب لإلجابة  ن اةختبار برصــد الزمن الذ  اســتغراه أول حســاب الزمن املناســب لالختبار:  (ه
( 39 ( داي ة؛ ليصبت الزمن املناسب 43  وآخر طالب انته  من اإلجابة، داي ة( 35  طالب انته  من اإلجابة

 .داي ة

 بيق األول؛ ل حســــــــــــاب ثبال اةختبار إب ادة ت بي ه  ل  ذال اجملمو ة بعد أســــــــــــبو ني من الت ثبال اةختبار:  (و
 ل  صـــــــــــــــالحيــة اةختبــار وهع نتيجــة تعــد م بولــة  لميــاً؛ ممــا يــدل ( 0.960  حيــث بل  معــامــل ثبــال اةختبــار 

  ( يوضت ذلك :2واجلدول رات  ، وجاهزيته للت بيق
األول  ( املوضح لقيم ثبات استمارة ) تقدير مستوايت مهارات اختبار الكتابة اإلقناعية ( الناجتة من تقدير املصحح 2جدول رقم ) 

 واحملسوبة بطريقة التناسق الداخلي  من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة عينة الدراسة االستطالعيةلتالميذ  الثاين واملصحح
  = ن ( : 27) ) آلفا كرونباخ ( 

 معدل عام تقدير مستوايت مهارات
 :اختبار الكتابة اإلقناعية بني املصححني  

 عدد
 البنود

 قيمة
 الثبات

 0.901 3 مهارال امل دمة للكتابة اإلانا ية – 1

 0.897 6 مهارال العرض للكتابة اإلانا ية - 2

 0.940 4 مهارال اخلامتة للكتابة اإلانا ية  - 3

 0.960 13 املهارال الكلية للكتابة اإلانا ية - 4

 

 
 .( 0.01( القيم االرتباطية الواردة أفي الجدول عاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )   * *)  /1
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 ال اامة الت ديرية التحليلية لتصحيت اختبار مهارال الكتابة اإلانا ية:  (ز

هو ت ومي أداء ال الب   اختبار الكتابة اإلانا ية؛ وذلك من خالل  دد من املعايري العلمية اهلد  من ال اامة:  −
  .البعيدة  ن ذاتية املصحت

واملســــتوى الكاين  جيد ، (3مســــتو ل حيث املســــتوى األول  ممتاز والدرجةل بناء ال اامة وف اً لكالثة بناء ال اامة:  −
( متضـــــــمناً كل مســـــــتوى من املســـــــتو ل معايري حمددة ل ياة 1واملســـــــتوى الكالث  ضـــــــعيف والدرجة ، (2والدرجة
  .و ليه يتت وضع الدرجة، املهارة

   جمال املناهج وطرق التدريس إلبداء ل  رض ال اامة الت ديرية التحليلية  ل   دد من احملكمنيضــــــــبط ال اامة:  −
ومناســـــــــبة املعايري للمهارال املراد اياســـــــــها؛ ، آرااهت حول مناســـــــــبة ت دير الدرجال ألداء مهارال الكتابة اإلانا ية

 .(3حق رات لحيث ل األخذ بعدد من املالحظال ال فيفة من ابل احملكمني لتظهر ال اامة بصورهتا النهااية  م

 مقياس قلق الكتابة:: اثنياا 

ابإلضــــــــــافة ى  ، يهد  امل ياة ى  اياة الق الكتابة لدى طالب الصــــــــــف الكالث املتوســــــــــط اهلد  من امل ياة: (أ
 .التعر   ل  فا لية النموذج التدريسع امل رتال   خفض الق الكتابة

ل ى داد م ياة الق الكتابة   ضـــــــــــــــوء اةطالع  ل   دد من األدبيال  مصـــــــــــــــادر ى داد م ياة الق الكتابة: (ب
ال لق  ابإلضــــافة ى   دد من مظاهر، وال لق بصــــفة  امة، والدراســــال والبحوث ذال الصــــلة ب لق الكتابة خباصــــة

 .املستوحاة من ابل الباحث

(  بارة ؛ ل ياة األبعاد 20ة من  تكون امل ياة   صــــــورته املبدايوصــــــف م ياة الق الكتابة   صــــــورته املبداية:  (ج
 .وبعرضه  ل  جممو ة من احملكمني ل تعديل بعض  باراته من حيث الصياغة، املتعل ة ب لق الكتابة

 ند حتديد  بارال امل ياة اليت تظهر مشـــــــــــــــا ر ال الب  اه ارتفاع أو ا فاض تصـــــــــــــــحيت م ياة الق الكتابة :  (د
اندراً(؛ حبيث تكون ، أحياانً ، غالباً ،  بارة أربعة بداال تتمكل    دااماً مســـــــــــــتوى الق الكتابة ى  وضـــــــــــــع أمام كل 

( للعبارال اليت ت يس 4.3.2.1و  ، املرتفعة( للعبارة اليت ت يس مســـــــــــــتو ل ال لق 1.2.3.4متدرجة  ل  الرتتيب  
 . لماً أبن  بارال امل ياة ليس بينها ىجاابل صحيحة أو خاطئة، مستو ل ال لق املنخفضة

من املختصــــــني ( 8 مد الباحث ى   رض امل ياة  ل   دد من احملكمني و ددهت  صــــــدق م ياة الق الكتابة:  (ه
مناســـــــــــــــبة  و لت النفس الرتبو ؛ وذلك إلبداء مراياهتت حول امل ياة؛ من حيث،   جمال املناهج وطرق التدريس

 (4راتووضوحها من حيث الصياغة واللغة  ملحق ، العبارال لعينة الدراسة

 ثبال م ياة الق الكتابة :  (و

( 0.860  حيث بل  معامل ثبال اةختبار ، ل حســـاب ثبال امل ياة ب ري ة التناســـق الداخلع ألفا كرونبا  ـــــــــــــــــــ
 ( يوضت ذلك : 3واجلدول رات  ، وهع نتيجة تعد م بولة  لمياً؛ مما يدل  ل  صالحية امل ياة وجاهزيته للت بيق
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 واحملسوبة بطريقة التناسق الداخلي( املوضح لقيم ثبات ) مقياس مراحل قلق الكتابة اإلقناعية (  3جدول رقم ) 

 = ن ( : 27من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة )  عينة الدراسة االستطالعيةلتالميذ ) آلفا كرونباخ ( 

 :مراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية 
 عدد

 البنود

 قيمة

 الثبات

 0.831 6 مرحلة ما ابل  ملية الكتابة اإلانا ية – 1

 0.779 7 مرحلة أثناء  ملية الكتابة اإلانا ية - 2

 0.840 7 مرحلة ما بعد الكتابة اإلانا ية - 3

 0.860 20 ال لق الكلع ملراحل الكتابة اإلانا ية – 4

( طالباً من 21 ينة اســـــــــت ال ية تكونت من  ل ت بيق م ياة الق الكتابة  ل  التجربة اةســـــــــت ال ية للم ياة:  (ز
طالب الصــــف الكالث املتوســــط  توســــ ة  الشــــيز  بدالعزيز بن ابز(؛ هبد  التعر   ل  مدى وضــــوال تعليمال 

لتعر   ل  زمن اإلجابة املناســـــــب للم ياة؛ حيث الزمن ابإلضـــــــافة ى  ا، وحســـــــاب اةتســـــــاق الداخلع، امل ياة
وبت بيق املعادلة الساب ة ، ( داي ة18وآخر طالب انته  اإلجابة  ، ( داي ة16لإلجابة  الذ  استغراه أول طالب 

الصـــــدق   كما  مد الباحث  ســـــاب اةتســـــاق الداخلع،  (25يتضـــــت أن الزمن املناســـــب لإلجابة  ل  امل ياة  
واجلدول ، لدرجة الكلية لهوا، ابستخدام معامل اةرتباط بريسون ل ياة العالاة بني كل  بارة   امل ياة اةرتباطع(

 يوضت ذلك : ( 4رات   

) ملقياس مراحل قلق الكتابة اإلقناعية ( لتالميذ  2(  الصدق االرتباطيمعامل االتساق الداخلي ) ( يوضح نتائج قيم  4جدول رقم ) 
  = ن ( : 27)  من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة عينة الدراسة االستطالعية

 مسلسل رقم العبارة
 املرحلة ابملعدل العام الكلي للمرحلة واملراحل الكلية : ارتباط درجات عبارات

 املراحل الكلية 3املرحلة املراحل الكلية 2املرحلة املراحل الكلية 1املرحلة
1 0.674** 0.873** 0.843** 0.643** 0.834** 0.738** 
2 0.884** 0.883** 0.723** 0.873** 0.742** 0.824** 
3 0.768** 0.792** 0.822** 0.660** 0.704** 0.743** 
4 0.771** 0.880** 0.805** 0.762** 0.608** 0.609** 
5 0.852** 0.874** 0.799** 0.832** 0.770** 0.706** 
6 0.741** 0.791** 0.687** 0.754** 0.694** 0.872** 
7 -  0.811** 0.674** 0.711** 0.773** 

 **0.881 **0.834 - **0.871 - - 1معدل املرحلة
 **0.847 **0.999 - - - - 2معدل املرحلة
 **0.821 - - - - - 3معدل املرحلة

 - - - - - - معدل املراحل الكلية

 
 (. 0.05( القيم االرتباطية الواردة في الجدول أعاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )   *( ، )  0.01( القيم االرتباطية الواردة أفي الجدول عاله ذات داللة إحصائية عند مستوى )   * *)  /2
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وهو ، اةرتباط بني كل  بارة والدرجة الكلية للم ياة موجبة ودالة ىحصـــااياً يتضـــت من اجلدول أن مجيع معامالل 
 .هوت يس اهلد  الذ  وضعت من أجل، دةلة  ل  صدق  بارال امل ياة

 اإلطار العام للنموذج التدريسي القائم على االجتاهات احلديثة يف تعليم الكتابة: :اثلثاا 

يتحدد اهلد  من خالل ا اجة ى  اســـــــتخدام النموذج التدريســـــــع لعالج اهلد  من ى داد النموذج التدريســـــــع:  (أ
  .لة ىرشاديةوحتديد اجلوانب املسا دة    الج الضعف من كتب وأد، الضعف   مهارال الكتابة اإلانا ية

ملّا كان اهلد  من الدراســــــــــة ا الية تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية من خالل منوذج تدريســــــــــع ااات بناء النموذج:  (ب
 مد الباحث ى  اةطالع  ل  األدب الرتبو  والبحوث والدراســــــــــــــال ،  ل  اة اهال ا ديكة   تعليت الكتاب

وت بي ه؛ حيث ، وطري ة ى داده، واليت تناولت كيفية بناء النموذج، ابلدراســـــة ا اليةالســـــاب ة ذال الصـــــلة والعالاة 
، متت اةســتفادة من النماذج املســتخدمة   تلك الدراســال   تصــميت النموذج؛ من حيث أهدافه العامة واخلاصــة

 .تعليميةواألنش ة ال، والوساال الالزمة للتدريس، وطرق التدريس، واألساليب، وكتابة احملتوى

 مل الباحث  ل  حتديد حمتوى النموذج التدريســـــــــــــــع بعد حتديد مهارال مكوانل حمتوى النموذج التدريســـــــــــــــع:  (ج
و  ضــواها ل اختيار حمتوى النموذج التدريســع ال اات ، وترمجتها ى  أهدا  ىجرااية، الكتابة اإلانا ية املراد تنميتها

 ةســــــــــــــتكارة الدافعية لدى ال الب مرا ياً  ، والعمل  ل  تنظيت الدروة، الكتابة ل  اة اهال ا ديكة   تعليت 
 .ومرا اته للفروق الفردية، وتنو ه، ومشوليته، وال درة  ل  حت ي ها، ومالامته لألهدا ، اختيار احملتوى ذلك

لكتابة   النموذج ل توظيف اة اهال ا ديكة لطرق التدريس واألنشــــــــــ ة املســــــــــتخدمة   النموذج التدريســــــــــع:  (د
( ما بعد التعلت ؛ 3( أثناء التعلت 2( ما ابل التعلت 1للحصـــــــــــــول  ل  منوذج تدريســـــــــــــع ي وم  ل  ثالث خ وال 

 ل  أوراق كما حددل أنشـــــــــــــــ ة النموذج ابألنشـــــــــــــــ ة املعتمدة ،  والنمذجة، الذايتحيث ل اة تماد  ل  التعلت 
 .والت ييت الذايت، والن اش وا وار، العمل

ا تمدل الدراسة ا الية   ت وميها للنموذج التدريسع  ل  أساليب الت ومي ال بلية ابل أساليب الت ومي املستخدمة:  (ه
والت ومي ، وذلك هبد  الواو   ل  خلفية ال الب األدبية حول مهارال الكتابة اإلانا ية ؛البدء بتنفيذ النموذج

،  ملييت التعليت والتعلت بصـــــــــــورة جيدة هلت وتعزيز، الراجعة لديهت البنااع أثناء الت بيق ؛ وذلك هبد  غرة التغذية
 .وا كت  ل  مدى حت ق األهدا ، بعد ت بيق النموذجومن مث الت ومي اخلتامع 

 إعداد دليل املعلم: : رابعاا 

ت سيت  مل الباحث  ل  ى داد دليل معلت يهد  ى  ى  اء املعلت فكرة  ن النموذج التدريسع امل رتال؛ حيث ل 
، ووسااله، ومهاراته، وأسسه، ومكوانته، الدليل ى  جزأين اشتمل اجلزء األول  ل  األدب النظر  للدليل من حيث أهدافه

واد  مل الباحث  ل   رضــــــــــــــه  ل  جممو ة من احملكمني؛ ، واشــــــــــــــتمل اجلزء الكاين  ل  اجلانب الت بي ع للدروة امل ررة
ومدى وضـــــــوال أنشـــــــ ته؛ حيث ل ىجراء بعض التعديالل ، وســـــــالمة صـــــــياغته، وضـــــــوحهومدى ، ملعرفة مناســـــــبته للت بيق

 .(5اً آلراء احملكمني  ملحق راتاألسلوبية وف 
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 إجراءات التطبيق:

 .ومستوى الق الكتابة،  مل الباحث  ل  ىجراء الت بيق ال بلع لعينة الدراسة   مهارال الكتابة اإلانا ية  -

 ل  جممو يت ابلياً للتأكد من تكافؤ اجملمو تني وم ياة الق الكتابة ، الكتابة اإلانا يةل ت بيق اختبار مهارال  -
  ( يوضحا ذلك :6و  ، (5واجلدول رات  ، هـ1439/  1/   22-21 خالل الفرتة من الدراسة ليومني متتاليني

يف التطبيق  للفروق Independent – Samples T Test ) )( يوضح نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة  5جدول رقم ) 
من جملموعيت عينة الدراسة الكلية  الكتابة اإلقناعيةالقبلي بني متوسطات املعدالت الكلية لدرجة تقدير مستوايت خمتلف مهارات اختبار 

 تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة

الدراسة التجريبية (  دم وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني درجال جممو يت 5 رات يتضت من اجلدول السابق 
للكتابة  ابإلضافة ى  األداء الكلع لالختبار التحصيلع، املستهدفة ابلتنمية كتابة اإلانا يةوالضاب ة لكل مهارة من مهارال ال

مما يشري ى  تكافؤ اجملمو تني   أدااهت  (؛ 1.610، 1.628، 1.000، 0.214  وهع  ل  التوايل ، ال بلعاإلانا ية 
 .بة اإلانا يةكتاملهارال ال

  

 
الواردة بالجدول أعاله بناء على قيمة المتوسنننننط الحسنننننابي ونسنننننبت  م ارات الكتابة اإلقناعية لمجموعتي عينة الدراسنننننة الكلية  تدرجة تقدير مسنننننتوى الم ارات الم تلتة ال تباراتصنننننني  تمت عملية  3

 درجة :الم ارة بالمئوية في ضوء قانون المدى والمسافة بين فئات مقياس أداة الدراسة بحيث يمكن اعتبار 
: إذا كانت قيمة المتوسننط الحسننابي تتراوم فيما بين ) أقل جيد – 2% ( ،  77.7أو بنسننبة مئوية أعلى من أو يسنناو    2.33: إذا كانت قيمة المتوسننط الحسننابي ) أعلى من أو يسنناو   ممتاز – 1

 %  (. 55.3أو بنسبة مئوية أقل من  1.66يمة المتوسط الحسابي ) أقل من ضعيتة : إذا كانت ق – 1،  %  ( 55.3 – 77.7أو بنسبة مئوية تتراوم فيما بين أقل من  1.66 – 2.33من 
 غ. د / قيمة اال تبار اإلحصائي غير دالة إحصائيًا عند أ  مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة.4

 متوسط املعدالت الكلية
 لتقدير مستوايت مهارات
 :اختبار الكتابة اإلقناعية 

نسبة  املتوسط ن اجملموعة
 املتوسط

تقدير 
مستوى 

 3املهارة

 االحنراف
 املعياري

اختبار 
Levene’s 

 لتجانس التباين

 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 احلرية

 مستوى
 4الداللة

 متوسط
 االختالف

 داللته قيمته

 مهارال امل دمة – 1
 للكتابة اإلانا ية

 0.234 ضعيف 37.0 1.111 24 التجريبية
0.001 

0.976 
 د .غ

- 
0.214 
 

46 0.832 
 د .غ

- 0.014 
- 0.5 

 0.216 ضعيف 37.5 1.125 24 الضاب ة %

 مهارال العرض - 2
 للكتابة اإلانا ية

 0.147 ضعيف 38.9 1.167 24 التجريبية
7.454 0.01 

- 
1.000 

46 0.323 
 د .غ

- 0.048 
- 1.6 

 0.187 ضعيف 40.5 1.215 24 الضاب ة %

 مهارال اخلامتة  - 3
 للكتابة اإلانا ية

 1.147 ضعيف 37.2 1.115 24 التجريبية
8.541 0.01 

- 
1.628 

46 0.112 
 د .غ

- 0.093 
- 3.1 

 0.241 ضعيف 40.3 1.208 24 الضاب ة %

 املهارال الكلية - 4
 للكتابة اإلانا ية

 0.116 ضعيف 37.9 1.138 24 التجريبية
0.013 

0.908 
 د .غ

- 
1.610 

46 
0.114 

 د .غ

- 0.054 
- 1.8 

 0.118 ضعيف 39.7 1.192 24 الضاب ة %
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للفروق يف التطبيق القبلي  Independent – Samples T Test ) ( يوضح نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة ) 6جدول رقم ) 
بني متوسطات املعدالت الكلية لدرجة خمتلف مراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية جملموعيت عينة الدراسة الكلية من تالميذ الصف 

 الثالث ابملرحلة املتوسطة 

(  دم وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني درجال جممو يت الدراسة التجريبية 6 رات يتضت من اجلدول السابق 
، ال بلعاياة ال لق ملراحل الكتابة اإلانا ية ابإلضافة ى  ، م ياة الق الكتابة اإلانا يةراحل من مرحلة والضاب ة لكل م
 راحل م ياة القمما يشري ى  تكافؤ اجملمو تني   أدااهت مل (؛ 0.512، 0.445، 0.405، 0.932  وهع  ل  التوايل 

 .كتابة اإلانا يةال

( أســــــــابيع خالل الفرتة 6ل تنفيذ التجربة للنموذج التدريســــــــع امل رتال وال اات  ل  اة اهال ا ديكة للكتابة ملدة   -
 .هـ1439/   3 /11هـ ى   1439/ 1/   28من 

هـــــــــــــــــــ ؛ للتعر   ل  فا لية 1439/  3 /12هـــــــــــــــــــ ى   1439 /3 /11ىجراء الت بيق البعد  خالل الفرتة من   -

 
الواردة بالجدول أعاله بناء على قيمة المتوسط الحسابي ونسبت  المئوية في ضوء قانون المدى والمسافة درجةالقلق المصاحب للكتابة اإلقناعية لمجموعتي عينة الدراسة الكلية تصني  تمت عملية  5

 درجة :القلق ببين فئات مقياس أداة الدراسة بحيث يمكن اعتبار 
: إذا كانت قيمة المتوسننط الحسننابي تتراوم فيما بين ) عالية– 2% ( ،  81.3أو بنسننبة مئوية أعلى من أو يسنناو    3.25: إذا كانت قيمة المتوسننط الحسننابي ) أعلى من أو يسنناو   عالية جداً  – 1

أو بنسننبة مئوية  1.75 – 2.50يمة المتوسننط الحسننابي تتراوم فيما بين ) أقل من إذا كانت ق متوسننطة : – 3%  (  62.5 – 81.3أو بنسننبة مئوية تتراوم فيما بين أقل من  2.50 – 3.25أقل من 
 (.  %43.8أو بنسبة مئوية أقل من  1.75: إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي ) أقل من  من تضة – 1%  (   43.8 – 62.5تتراوم فيما بين أقل من 

 إحصائيًا عند أ  مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة.غ. د / قيمة اال تبار اإلحصائي غير دالة 6

متوسط املعدالت 
 الكلية لدرجة

 مراحل مقياس قلق
 :الكتابة اإلقناعية 

 ن اجملموعة
 متوسط
درجة 

 لقلقا

نسبة 
 متوسط
 القلق

 درجة
 5القلق

 االحنراف
 املعياري

اختبار 
Levene’s 

 لتجانس التباين
 قيمة
 اختبار
 ) ت (

 درجة
 احلرية

 مستوى
 6الداللة

 متوسط
 االختالف

 داللته قيمته

 مرحلة ما ابل – 1
 ملية الكتابة 

 اإلانا ية

 91.9 3.674 24 التجريبية
 الية 
 جداً 

0.353 
0.432 

0.514 
 د .غ

- 
0.932 
 

46 
0.356 

 د .غ

- 
0.083 

- 2.1 
 الية  93.9 3.757 24 الضاب ة %

 جداً 
0.260 

 مرحلة أثناء - 2
 ملية الكتابة 

 اإلانا ية

 0.327  الية 79.0 3.161 24 التجريبية

0.619 
0.436 

 د .غ

- 
0.405 

46 
0.687 

 د .غ

- 
0.035 

- 0.9 
% 

 0.282  الية 79.9 3.196 24 الضاب ة

مرحلة ما   - 3
 بعد

 الكتابة اإلانا ية

 0.285  الية 72.8 2.911 24 التجريبية
0.015 

0.903 
 د .غ

0.445 46 
0.658 

 د .غ

0.036 
 0.271  الية 71.9 2.875 24 الضاب ة % 0.9

 ال لق الكلع – 4
ملراحل الكتابة 

 اإلانا ية

 0.173  الية 80.7 3.227 24 التجريبية

0.229 
0.634 

 د .غ

- 
0.512 

46 0.611 
 د .غ

- 
0.025 

- 0.6 
% 

 81.3 3.252 24 الضاب ة
 الية 
 جداً 

0.166 
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وخفض الق ، النموذج التدريســـــــــــــــع ال اات  ل  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة   تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية
 .الكتابة لعينة الدراسة

 عرض نتائج الدراسة: 

( بني متوســــــ ع 0.05أنه "ة توجد فروق ذال دةلة ىحصــــــااية  ند مســــــتوى   وينص  ل اختبار الفرض األول: 
درجال طالب املرحلة املتوســــــــــ ة   ال ياســــــــــني ال بلع والبعد  ةختبارال مهارال الكتابة اإلانا ية " وللتح ق من ذلك 
،  مد الباحث ى  حســـــــــــاب اإلحصـــــــــــاءال الوصـــــــــــفية   كٍل من ال ياة البعد  للدرجة الكلية ملهارال الكتابة اإلانا ية

 ( يوضت ذلك :7واجلدول رات  

( للفرق بني املتوسطات  ANCOVA( املبني مللخص نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب )  7جدول رقم ) 
البعدية لدرجات كل من اجملموعة التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة لتقدير مستوايت 

 خمتلف مهارات اختبار الكتابة اإلقناعية :

 املهارة املقاسة 
 مصدر التباين : ختبار الكتابة اإلقناعية :اب

 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

قيمة 
 اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

 )2(مربع إيتا 
 7حجم التأثري

مهارال امل دمة للكتابة  – 1
 اإلانا ية

 التغاير 
  الت بيق ال بلع(

أتثري  0.01 د .غ 0.432 0.630 0.175 1 0.175
 ضعيف

األثر التجرييب 
  اجملمو ة (

18.020 1 18.020 64.725 0.001 
أتثري  0.59

 متوسط

مهارال العرض للكتابة  - 2
 اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

أتثري  0.00 د .غ 0.920 0.010 0.001 1 0.001
 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

24.306 1 24.306 385.018 0.001 
أتثري  0.90

 كبري

مهارال اخلامتة للكتابة   - 3
 اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

أتثري  0.01 د .غ 0.645 0.216 0.009 1 0.009
 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

20.683 1 20.683 522.738 0.001 
أتثري  0.92

 كبري

املهارال الكلية للكتابة  - 4
 اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

أتثري  0.02 د .غ 0.398 0.730 0.028 1 0.028
 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

21.337 1 21.337 550.278 0.001 
أتثري  0.92

 كبري

اجملمو تني ( أن ايمة   ( النسبية احملسوبة ةختبار الفرق بني متوس ال درجال  7يتضت من اجلدول رات  
( وهع ايمة دالة 550.278التجريبية والضاب ة   اةختبار البعد  فيما يتعلق ابملهارال الكلية للكتابة اإلانا ية تساو   

مما يشري ى  وجود فروق ، وذلك بعد ضبط التحصيل ال بلع، (   التحصيل للمجمو تني0.001ىحصااياً  ند مستوى  

 
(  0.80أقل م   - 0.20فأقل ( فهي تمثل حجم أثر صغغغغغوير أف وغغغغغايت فإذا كانت قيمتن ) أكبر م    0.20اعتمد الباحث في قياس حجم التأثير على قيمة مربع إيتا بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا )  7

 ( 115 - 114ص ، م  2003 –فأعلى ( فهي تمثل حجم أثر كبير ) أبو عالم  0.80أما إذا  كانت قيمة مربع إيتا تبلغ ) ، توسطة فحجم األثر ذف قيمة تأثير م
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وهع تشري ى  أثر النموذج امل رتال ، (0.92ويوضت ذلك ايمة مربع ىيتا والذ  بل   ، تنيذال دةلة ىحصااية بني اجملمو 
لذا اام الباحث إبجراء امل ارانل البعدية  ل  املتوس ال املعدلة ابستخدام اختبار ،   منو مهارال الكتابة اإلانا ية ككل

 LSDواجلدول رات ، عد  فيما يتعلق  هارال الكتابة اإلانا ية( ملعرفة ا اه الفرق بني جممو يت الدراسة   اةختبار الب
 .( يوضت ذلك8 

( يف الفرق بني املتوسطات البعدية املعدلة لدرجات كل من اجملموعة  LSD( املوضح لنتائج املقارانت البعدية )  8جدول رقم ) 
 مستوايت مهارات اختبار الكتابة اإلقناعية :التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة لتقدير خمتلف 

 املهارة املقاسة
 ابختبار الكتابة اإلقناعية :

متوسط االختالف ونسبته بني   * اجملموعة الضابطة : اجملموعة التجريبية :
 اجملموعتني

 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى 

املتوسط 
 املعدل

املتوسط  نسبته
 املعدل

 نسبته

مهارال امل دمة للكتابة  – 1
 2.752 اإلانا ية

91.7 1.526 
50.9 1.226   40.9 ) % * 

مهارال العرض للكتابة  - 2
 2.723 اإلانا ية

90.8 1.284 
42.8 1.439  48.0 ) % * 

مهارال اخلامتة للكتابة   - 3
 2.628 اإلانا ية

87.6 1.278 
42.6 1.350  45.0 ) % * 

للكتابة املهارال الكلية  - 4
 2.704 اإلانا ية

90.1 1.334 
44.5 1.370  45.7 ) % * 

للمهارال الكلية للكتابة  تفوق اجملمو ة التجريبية  ل  الضاب ة   اةختبار البعد  (8يتضت من اجلدول رات   
% ( حيث بل  متوسط درجال اةختبار البعد  املعدل  45.7( ونسبة مئوية   1.370   توسط اختال  اإلانا ية

( ومتوسط درجال اةختبار البعد  املعدل للمجمو ة  %90.1   ( بنسبة مئوية بلغت2.704  للمجمو ة التجريبية
ة فيظهر الفرق بني اجملمو ة التجريبية والضاب ة   املتوس ال البعدي، ( %44.5( بنسبة مئوية بلغت    1.334الضاب ة   

 .املعدلة

( خالصة نتائج ) شرط اختبار جتانس امليل للتفاعل بني املتغري املصاحب والعامل ( الستخدم حتليل التباين املصاحب  9جدول رقم ) 
 (ANCOVA ملختلف تقدير مستوايت مهارات اختبار الكتابة اإلقناعية )  جملموعيت عينة الدراسة الكلية من تالميذ الصف الثالث

 ابملرحلة املتوسطة :

 مستوى الدةلة ايمة     ( :مهارال اختبار الكتابة اإلانا ية

 8د .غ 0.430 0.636 مهارال امل دمة للكتابة اإلانا ية – 1

 د .غ 0.480 0.508 مهارال العرض للكتابة اإلانا ية - 2

 د .غ 0.592 0.292 مهارال اخلامتة للكتابة اإلانا ية  - 3

 د .غ 0.972 0.001 املهارال الكلية للكتابة اإلانا ية - 4

 
 غ. د / قيمة اال تبار اإلحصائي غير دالة إحصائيًا عند أ  مستوى من المستويات اإلحصائية المعروفة.8



 أكرم حممد سامل بريكيتد.           الكتابة لتعليم احلديثة االجتاهات على قائم مقرتح تدريسي منوذج فاعلية

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

(  دم وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني جممو يت الدراسة   اةختبار ال بلع تعزى  9يتضت من اجلدول رات   
ى  تفا لهما مع اةختبار ال بلع ملهارال الكتابة اإلانا ية؛ ىذ بلغت ايمة   ( النسبية احملسوبة ةختبار الفرق بني 

ومهارال ، (0.636ا يتعلق  هارال امل دمة  متوس ال درجال اجملمو تني التجريبية والضاب ة   اةختبار البعد  فيم
وهع ايمة غري دالة ىحصاايًا  ند مستوى ، (0.001واملهارال الكلية  ، (0.292ومهارال اخلامتة  ، (0.508العرض  

ويدلل  ل  أثر النموذج التدريسع ، ( للمهارال ككل؛ مما يشري ى  وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني اجملمو تني0.972 
 .اإلانا ية وخفض الق الكتابة  تنمية مهارال الكتابة   رتالامل

( بني متوس ع 0.05أنه ة توجد فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى   وينص  ل اختبار الفرض الكاين: 
ايسة درجال طالب املرحلة املتوس ة   ال ياسني ال بلع والبعد  مل ياة الق الكتابة  ل  مستوى مراحل الق الكتابة الر 

وللتح ق من ذلك  مد الباحث ى  حساب اإلحصاءال الوصفية   كٍل من ال ياة البعد  للدرجة ، والدرجة الكلية
 ( يوضت ذلك :10واجلدول رات  ، الكلية ملراحل م ياة الق الكتابة اإلانا ية

املتوسطات البعدية لدرجات كل  ( للفرق بني ANCOVA( املبني مللخص نتائج اختبار حتليل التباين املصاحب ) 10جدول رقم ) 
 ملراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية : من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطةمن اجملموعة التجريبية والضابطة 

مراحل مقياس قلق الكتابة 
 اإلقناعية

 مصدر التباين 
 جمموع

 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة اختبار
 ) ف (

 مستوى
الداللة 
 اإلحصائية

مربع إيتا 
)2( 

 9حجم التأثري

مرحلة ما ابل  ملية  – 1
 الكتابة اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

 د .غ 0.192 1.757 0.136 1 0.136
أتثري  0.04

 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

55.607 1 55.607 719.315 0.001 
أتثري  0.94

 كبري

مرحلة أثناء  ملية  - 2
 الكتابة اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

 د .غ 0.137 2.295 0.171 1 0.171
أتثري  0.05

 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

41.985 1 41.985 562.681 0.001 
أتثري  0.93

 كبري

مرحلة ما بعد الكتابة   - 3
 اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

 د .غ 0.586 0.302 0.014 1 0.014
أتثري  0.01

 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

58.465 1 58.465 1244.897 0.001 
أتثري  0.97

 كبري

ال لق الكلع ملراحل  – 4
 الكتابة اإلانا ية

 التغاير 
   الت بيق ال بلع (

0.124 1 0.124 4.716 0.05 
أتثري  0.10

 ضعيف

 األثر التجرييب 
   اجملمو ة (

51.717 1 51.717 1961.627 0.001 
أتثري  0.98

 كبري

 
(  0.80أقل م   - 0.20فأقل ( فهي تمثل حجم أثر صغغغغغوير أف وغغغغغايت فإذا كانت قيمتن ) أكبر م    0.20بع إيتا بحيث إذا كانت قيمة مربع إيتا ) اعتمد الباحث في قياس حجم التأثير على قيمة مر 9

 ( 115 - 114ص ، م  2003 –فأعلى ( فهي تمثل حجم أثر كبير ) أبو عالم  0.80أما إذا  كانت قيمة مربع إيتا تبلغ ) ، فحجم األثر ذف قيمة تأثير متوسطة 
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الفرق بني متوس ال درجال اجملمو تني ( أن ايمة   ( النسبية احملسوبة ةختبار 10يتضت من اجلدول رات  
( وهع 1961.627التجريبية والضاب ة   اةختبار البعد  فيما يتعلق  راحل م ياة الق الكلية للكتابة اإلانا ية تساو   

مما يشري ى  ، وذلك بعد ضبط التحصيل ال بلع، (   التحصيل للمجمو تني0.001ايمة دالة ىحصاايًا  ند مستوى  
وهع تشري ى  أثر ، (0.98ويوضت ذلك ايمة مربع ىيتا والذ  بل   ، وق ذال دةلة ىحصااية بني اجملمو تنيوجود فر 

لذا اام الباحث إبجراء امل ارانل البعدية  ل  املتوس ال ، النموذج امل رتال   منو مراحل م ياة الق الكتابة اإلانا ية ككل
الفرق بني جممو يت الدراسة   اةختبار البعد  فيما يتعلق  راحل م ياة ( ملعرفة ا اه LSDاملعدلة ابستخدام اختبار  

 .( يوضت ذلك11واجلدول رات  ، الق الكتابة

لدرجات كل من اجملموعة  ( يف الفرق بني املتوسطات البعدية املعدلة LSD( املوضح لنتائج املقارانت البعدية ) 11)جدول رقم 
 ملراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطةالتجريبية والضابطة 

 مراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 متوسط االختالف ونسبته بني اجملموعتني  *
 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى 

املتوسط 
 املعدل

املتوسط  نسبته
 املعدل

 نسبته

مرحلة ما ابل  ملية الكتابة  – 1
 اإلانا ية

1.549 38.7 3.722 93.1 - 2.173  - 54.3 ) % * 

 * % ( 46.9 -  1.874 - 83.7 3.348 36.9 1.474 مرحلة أثناء  ملية الكتابة اإلانا ية - 2

 * % ( 55.3 -  2.212 - 89.7 3.588 34.4 1.376 مرحلة ما بعد الكتابة اإلانا ية  - 3

 * % ( 52.1 -  2.082 - 88.6 3.544 36.6 1.462 ال لق الكلع ملراحل الكتابة اإلانا ية – 4

ملراحل ال لق الكلية للكتابة  التجريبية  ل  الضاب ة   اةختبار البعد تفوق اجملمو ة ( 11يتضت من اجلدول رات  
% ( حيث بل  متوسط درجال اةختبار البعد  املعدل  52.1( ونسبة مئوية   2.082   توسط اختال  اإلانا ية

للمجمو ة  ( ومتوسط درجال اةختبار البعد  املعدل %36.6   ( بنسبة مئوية بلغت1.462  للمجمو ة التجريبية
فيظهر الفرق بني اجملمو ة التجريبية والضاب ة   املتوس ال البعدية ، ( %88.6( بنسبة مئوية بلغت    3.544الضاب ة   

 .املعدلة
 ( خالصة نتائج ) شرط اختبار جتانس امليل للتفاعل بني املتغري املصاحب والعامل (  12جدول رقم ) 

 جملموعيت عينةاإلقناعية ( ملراحل مقياس قلق الكتابة  ANCOVAالستخدم حتليل التباين املصاحب ) 
 :من تالميذ الصف الثالث ابملرحلة املتوسطة  الدراسة الكلية

 مستوى الداللة قيمة ) ف ( :مراحل مقياس قلق الكتابة اإلقناعية 
 د .غ 0.378 0.794 مرحلة ما ابل  ملية الكتابة اإلانا ية – 1
 د .غ 0.066 3.561 مرحلة أثناء  ملية الكتابة اإلانا ية - 2

 د .غ 0.544 0.374 مرحلة ما بعد الكتابة اإلانا ية  - 3
 د .غ 0.937 0.006 ال لق الكلع ملراحل الكتابة اإلانا ية – 4

(  دم وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني جممو يت الدراسة   اةختبار ال بلع تعزى 12يتضت من اجلدول رات  
ى  تفا لهما مع اةختبار ال بلع ملراحل م ياة الق الكتابة اإلانا ية؛ ىذ بلغت ايمة   ( النسبية احملسوبة ةختبار الفرق 
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، (0.794ابل  ملية الكتابة   بعد  فيما يتعلق  رحلة مابني متوس ال درجال اجملمو تني التجريبية والضاب ة   اةختبار ال
، (0.006  وال لق الكلع ملراحل الكتابة اإلانا ية، (0.374  ومرحلة ما بعد الكتابة، (3.561  ة الكتابةرحلة أثناء  مليوم

ككل؛ مما يشري ى  وجود فروق ذال دةلة ىحصااية بني   للمراحل( 0.937وهع ايمة غري دالة ىحصاايًا  ند مستوى  
 .الكتابة اإلانا ية   تنمية م ياة الق ويدلل  ل  أثر النموذج التدريسع امل رتال، اجملمو تني

 مناقشة النتائج وتفسريها:

 اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابةالنموذج التدريسع امل رتال ال اات  ل  فا لية التعر   ل  استهدفت الدراسة ا الية 

وذلك من خالل امل ارنة بني جممو يت ،   تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية وخفض الق الكتابة لدى طالب املرحلة املتوس ة
يسع النموذج التدر واد اتضت من خالل امل ارنة بني جممو يت الدراسة أن التدريس ابستخدام ، الدراسة   التجريبية والضاب ة (

أدى ى  ارتفاع   مستوى أداء تالميذ اجملمو ة التجريبية   األداء  امل رتال ال اات  ل  اة اهال ا ديكة لتعليت الكتابة
 وميكن تفسري النتااج اليت ل التوصل ىليها تبعاً لتسلسل فروضها  ل  النحو اآليت :، البعد    املهارال املستهدفة

( 0.05والذ  ينص  ل  أنه "ة توجد فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى   ألولأظهرل نتااج اختبار الفرض ا .1
بني متوس ع درجال طالب املرحلة املتوس ة   ال ياسني ال بلع والبعد  ةختبارال مهارال الكتابة اإلانا ية" 

اإلانا ية اد منت منواً وابةطالع  ل  دةلة النتااج اإلحصااية للفرض من خالل ما سبق يتضت أن مهارال الكتابة 
أن طبيعة النموذج التدريسع امل رتال وال اات وميكن تفسري هذه النتيجة ى  ، لدى تالميذ اجملمو ة التجريبيةملحوظاً 

به النموذج امل رتال  تمعت؛ وذلك نظراً ملا ية مهارال الكتابة اإلانا ية تنمي  ذال أثر فا ل   ل  اة اهال ا ديكة
، من ادرة جيدة إب  اء ال الب مساحة للتعبري  ن أفكارهت وآرااهت اليت يتبنوهنا   ىطار املوضو ال اليت يتناولوهنا

ابإلضافة ى  ال درة  ل  حتليل ما يكتبوه من أفكاره و ناصر ، وت دمي ا جج والرباهني الع لية اليت ت نع ال ارئ
وطرق ، ابإلضافة ى  وضوال حمتوى النموذج املعد للكتابة اإلانا ية من حيث أهدافه، يةمتعل ة ابل ضا  اجلدل

آل  و، م(2015نورا زهران )وأساليب ت وميه. وتتفق النتيجة ا الية مع نتااج دراسة كٍل من ، وأنش ته، تدريسه
 .ه(1438املنتشري )و، م(2017سعودي ) و، م(2015متيم )

( 0.05"ة توجد فروق ذال دةلة ىحصااية  ند مستوى  أظهرل نتااج اختبار الفرض الكاين والذ  ينص  ل  أنه  .2
بني متوس ع درجال طالب املرحلة املتوس ة   ال ياسني ال بلع والبعد  مل ياة الق الكتابة  ل  مستوى املهارال 

ا فاض مستوى  اإلحصااية للفرض من خالل ما سبق يتضتوابةطالع  ل  دةلة النتااج ، الرايسة والدرجة الكلية"
وتعزى هذه النتيجة ى  دور النموذج التدريسع وادرته  ل  التدرج   ، الق الكتابة لدى طالب املرحلة املتوس ة

وسهولة وتدرج تلك اخل وال   ىحداث  وامل نفسية تبعث   ال الب ، هاوحتديد أسس،  مليال الكتابة اإلانا ية
وتتفق هذه ، لدى ال الب وخفض مستوى ال لق، ال ارئىاناع  ومؤثر  درة  ل  الكتابة أبسلوٍب ذا أثر فا ل ال 
، (2010مىن جربيل وآخرون ) و، (Al Dosssary ،H. ،2010) الدوسرينتيجة مع نتااج كل من دراسة ال
 .( (Bayat ،N. ،2014 ابايتو
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 التوصيات:

 يوصع الباحث ابآليت :، الدراسة من نتااج  ضوء ما أسفرل  نه 

وتنميتها من خالل املوااف التعليمية اليت تتاال لل الب داخل حجرة ، ضرورة اةهتمام  هارال الكتابة اإلانا ية .1
 .الصف

اةهتمام ببيئة الصف وهتيأهتا  ا يتناسب مع ال الب؛ ةكتساب اةسرتاتيجيال والنماذج التدريسية املناسبة من  .2
 .ةدر التعلت املختلفمصا

 .والكتابة اإلانا ية خاصة، يد ت أنواع الكتابة  امة ات وير وتنمية جمال الكتابة اإلانا ية من خالل امل ررال   .3
، ا يتعلق  هارال الكتابة اإلانا ية  ل  نها الدراسة ا الية؛حماولة اةطالع  ل  جممو ة اإلسهامال اليت أسفر  .4

  .الكتابة لالستفادة منهاوم ياة الق 

 املقرتحات:

   ضوء نتااج الدراسة ا الية ي رتال الباحث ال يام ابلدراسال اآلتية:

 .فا لية اسرتاتيجية م رتحة ااامة  ل  املدخل الوظيفع   تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية .1
 .مستوى متكن معلمع اللغة العربية من مهارال الكتابة اإلانا ية .2
 .وخفض الق الكتابة لديهت، برانمج تدرييب م رتال لل الب املعلمني ااات  ل  تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية .3
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 :املراجع

ابلفهت ال رااع اةســـــــــــــتدةيل لدى بعض تالميذ  م(  الاة تنمية مهارال الكتابة ا جاجية2001أمحد زينهت  ، أبو حجاج
   .75-25ص ص ، 80 دد، جملة القراءة واملعرفة، املرحلة الكانوية

 الصف طلبة لدى اإلبدا ية الكتابة مهارال لتنمية وهيز فالور منوذج وفق تعليمع برانمج أثر( م2016   ايد، سرحان أبو
 .144-119 ص ص، 3 دد، 22مج، األردن والدراسات للبحوث املنارة جملة، األساسع العاشر

، م( فا لية اســـــــرتاتيجية ما وراء املعرفة   تنمية  مليال الكتابة لدى ال الب معلت اللغة العربية2004اندية  ، أبو ســـــــكينة
 .168-162ص ص  113 دد ، اجلمعية املصرية لل راءة ة واملعرفة، جملة القراءة واملعرفة

لدى  اإلبدا ية الكتابة مهارال حتســـني األفكار ســـكامرب   توليد اســـرتاتيجية ( أثر2017نصـــر  ، م ابلة، آةء، أبو ســـيف
-289ص ص ، 3 دد، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، األردن   العاشر الصف طالبال
306.  

ــــــــــــــــــــ( 1424رجاء حممود  ، أبو  الم ( ال اهرة : دار النشـــــر SPSSللبياانت ابســــتخدام برانمج )التحليل اإلحصــــائي هـ
 .للجامعال

 طالب لدى اإلانا ية الكتابة مهارال لتنمية املعرفة ما وراء اســـــــــــــــرتاتيجيال  ل  ااات برانمج( م2015  هللا  بد، متيت آل
 .663-599 ص ص، 114 دد، الكويت الرتبوية اجمللة، الكانوية املرحلة

 .2ط، العني: دار الكتاب اجلامعع، وآداهبا اللغة العربيةأساليب تدريس مهارات هـ( 1425 بد الفتاال حسن  ، البجة

دمشـــق: منشـــورال ، تنمية مهارات القراءة والكتابة اســرتاتيجيات متعددة للتدريس والتقومم( 2011حال  ، البصـــيص
 .اهليئة العامة السورية للكتاب

 األخ اء بعض لعالج البنااية النظرية  ل  ااات م رتال برانمج فعالية( م2010  حممد، لزيينا، رشد ، طعيمة، مىن، جربيل
 ، 73 دد، املنصـــــــــــورة جامعة الرتبية كلية  جملة، الكانو  األول الصـــــــــــــــف طالب لدى الكتابة الق وخفض اللغوية
 .260-228 ص ص

 لدى اهلجااية الكتابة مهارال تنمية   اخلماســـــــــــــــع البنااع التعلت منوذج  ل  ااات م( فا لية برانمج2008وحيد  ، حافظ
 ، 132 دد، جملة دراســــــــــــات يف املناهج وطرق التدريس، اةبتدااية ابململكة العربية الســـــــــــــــعودية املرحلة تالميذ

   .271-224ص ص 

  البالغع التـــذوق مهـــارال لتنميـــة األســـــــــــــــلويب املـــدخـــل ضـــــــــــــــوء   م رتحـــة بالغيـــة وحـــدة( م2017  صـــــــــــــــفول، حرحش
 ، 222  ـدد، التدريس وطرق املناهج يف دراســــــــــــات، الكــانو  األول الصـــــــــــــــف طالب لـدى اإلانــا يــة والكتــابـة

 .65-16 ص ص
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 . 25-21ص ص ، 3 دد، جملة جامعة عني مشس، م( م ياة ال لق للمراه ني1997جمد  حممد  ، الدسواع

 .1ط،  ّمان: دار  فا العلمية للنشر والتوزيع، اللغة العربيةاألساليب العصرية يف تدريس م( 2011فهد خليل  ، زااد

 .ال اهرة:  امل الكتب، الصحة النفسية والعالج النفسيم( 1995حامد  بدالسالم  ، زهران

 املرحلة طالب لدى اإلانا ية الكتابة مهارال لتنمية اةســــــــــــت صــــــــــــااع التعلت  ل  ااات برانمج( م2015  حممد نورا، زهران
  .مشس  ني جامعة، منشورة غري دكتوراه رسالة، الكانوية

م( فعالية جممعال تعليمية   تنمية مهارال املهارال اللغوية لدى طالب املســــتوى األول   كلية 2007مرضــــع  ، الزهراين
 .جامعة أم ال رى، رسالة دكتوراه غري منشورة، اللغة العربية جبامعة أم ال رى وا اهاهتت حنوها

 لدى  هاراهتا والو ع اإلانا ية الكتابة تنمية   اةســـت صـــاء  ل  ال اات التعلت اســـتخدام( م2017  الدين  الء، ســـعود 
 .65-25 ص ص، 183 دد، واملعرفة لل راءة املصرية اجلمعية، واملعرفة القراءة جملة، الكانوية املرحلة طالب

 املرحلــة طالب لــدى اإلانــا يــة الكتــابــة مهــارال لتنميــة ذاتيــاً  املنظت التعلت  ل  اــاات برانمج( م2012  مروان، الســـــــــــــــمــان
 .64-22 ص ص، 133 دد، واملعرفة لل راءة املصرية اجلمعية، واملعرفة القراءة جملة، الكانوية

 .1ط، العريب العامل دار: ال اهرة، املبدع العقل لتشكيل العربية الكتابة فنون يف املرجع( م2010  حسن، شحاتة

 .1ط، الدار املصرية اللبنانية :ال اهرة، معجم املصطلحات الرتبوية والنفسيةهـ( 1424زينب  ، والنجار، حسن، شحاتة

 مهارال لتنمية املعرفة بعد وما الكتابة  مليال مدخل بني الدمج  ل  ااامة توليفية اســرتاتيجية(  م2015  أمساء، شــريف
 العربية ابململكـة جـازان جـامعـة اآلداب بكليـة واإل الم الصـــــــــــــــحـافـة اســـــــــــــــت ل ـالبـال ا جـاجيـة اإلانـا يـة الكتـابـة

 .115-67 ص ص، 170 دد، واملعرفة لل راءة املصرية اجلمعية، واملعرفة القراءة جملة، السعودية

   الدماغ ى  املســـــــــتند جنســـــــــن للتعلت منوذج  ل  ااات تعليمع برانمج ( أثر2018 بدالرمحن  ، اهلامشع، وليد، الشـــــــــمر 
، جملة جامعة القدس املفتوحة للدراســات الرتبوية والنفســية، الســعودية   ال الب اإلبدا ية لدى الكتابة حتســني
 .150-139ص ص ، 21 دد

 الكاين الصــــــــــف طلبة لدى والنحو الكتابة مهارال تنمية  " تنســــــــــون_مريل"منوذج فا لية( م2005  دهيت حممد، الظفري 
 .89-47 ص ص، 75 دد، الكويت الرتبوية اجمللة، الكويت بدولة  ريبية دراسة املتوسط

م( فا لية برانمج م رتال   تنمية مهارال الكتابة اإلانا ية لدى طالبال الصــــــــــف ا اد   شــــــــــر 2014حممد  ، الظنحاين
ص ، 35 دد، جامعة اإلمارال العربية املتحدة، اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية، بدولة اإلمارال العربية املتحدة

 .  254-224ص 

م( فا لية برانمج ااات  ل  اســـــــــــرتاتيجيال التفكري املتشـــــــــــعب   تنمية مهارال الكتابة اإلبدا ية 2009رمي  ،  بد العظيت
 .112-32ص ص ، 94 دد ، جملة القراءة واملعرفة، وبعض  ادال الع ل لدى تالميذ املرحلة اإل دادية
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م( برانمج م رتال ااات  ل  التعلت املســـــــــــــــتند ى  الدماغ لتنمية مهارال الكتابة اإلانا ية وأثره   2014حممود  ، ال ادر بد
 .83-21ص ص ، 158 دد، جملة القراءة واملعرفة، ا س اللغو  لدى طالب شعبة اللغة العربية بكلية الرتبية

ليال الكتابة   تنمية مهارال ال صـــــــــة لدى تالميذ الصـــــــــف م( فا لية نشـــــــــاطال ااامة  ل   م2009خالد  ، العبيد 
  .جامعة أم ال رى، رسالة دكتوراه غري منشورة، األول املتوسط

  .2ط، الر ض : دار الزهراء، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةم( 2012صاحل حممد  ، العسا 

اإلســـكندرية: مركز ، يف املرحلتني اإلعدادية والثانويةاالجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية م( 2005حســـين  ،  صـــر
 .اإلسكندرية للكتاب

ص ، 96 دد، جملة فكر وإبداع، التالميذ  ند العربية الكتابة مستوى تدىن ظاهرة دراسةم( 2015 بد السالم  ،  صمان
 .113-67ص 

ص ، 81 دد، جملة الرتبية املعاصــرة مصــر، معاصــرةم( مهارال الكتابة واســرتاتيجياهتا رؤية 2009 بد احملســن  ، الع يلع
 .168-123ص 

 .4ط، الر ض: دار املسلت، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تنميتهاهـ( 1431أمحد فؤاد  ،  ليان

 جملة، توملان منوذج ضـــــــــــــــوء   واةجتماع الفلســـــــــــــــفة معلمة لدى ا جاجية الكتابة مهارال ت ومي( م2009  هنلة،  ليش
 .219-176 ص ص، 146 دد، التدريس وطرق املناهج يف دراسات

 .األردن: دار الفكر لل با ة والنشر، الصحة النفسيةم( 2000حنان  ، العناين

التفا لع   مليال الكتابة  ضوء مدخل  التعبري الكتايبم( برانمج م رتال لتنمية مهارال 2000فايزة السيد حممد  ،  وض
املؤمتر العلمي الثامن "مســـــــتقبل ســـــــياســـــــات التعليم والتدريب يف الوطن ، غة العربيةالللدى ال البال معلمال 

 كلية الرتبية.،  جامعة حلوان، العريب"

 .لبنان: مكتبة اهلالل، يف سبيل موسوعات نفسيةم( 2000مص ف   ، غالب

 .2ط، ال اهرة:  امل الكتب، العربيةاالجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة هـ( 1423حممد رجب  ، فضل هللا

 ال اهرة:  امل الكتب.، عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاهتا تعليمها وتقوميهام( 2003حممد رجب  ، فضل هللا

 .ال اهرة: دار الفكر العربية، الصحة النفسيةم( 1998 بدامل لب  ، ال ري ع

الكويت: دار ال لت ، ابملرحلة االبتدائية أســـــــســـــــه وتطبيقاته اللغة العربيةتدريس م( 1974حممد صـــــــــالال الدين  ، جماور
 .1ط، للنشر والتوزيع

 .ال اهرة: دار الفكر العريب، تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانويةم( 1997حممد صالال الدين ، جماور



 أكرم حممد سامل بريكيتد.           الكتابة لتعليم احلديثة االجتاهات على قائم مقرتح تدريسي منوذج فاعلية

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

رابطة اإلخصــــائيني النفســــيني جملة ، م( املســـــاندة اةجتما ية و الاتها ابلضـــــغوط النفســـــية وال لق2009ماجدة  ، حممود
 .311-261ص ص ، 2 دد ، املصرية

 .2ط،  ّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع وال با ة، طرق تدريس اللغة العربيةهـ( 1430 لع  ، مدكور

ـــــــــــــــــ1438   بدهللا، املنتشـــر   الع ل  ادال وبعض اإلانا ية الكتابة مهارال تنمية   املعر  الصـــراع اســـرتاتيجية فا لية( هـ
 .ال رى أم جامعة، منشورة غري دكتوراه رسالة، الكانوية املرحلة طالب لدى

 ّمان: دار املناهج للنشــــــــر ، أســـــــاليب تصـــــــحيحه، تدريســـــــه، واقعه، فلســـــــفته، التعبريم( 2005 بد الرمحن  ، اهلامشع
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