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هدفت الدراسة التجريبية إىل الكشف عن فاعلية استخدام اسرتاتيجية توليد األفكار "سكامرب" يف تنمية مهارات االتصال اإلقناعي  املستخلص:
ريبية واابةة. طالبة مت تقسيمهن ابلتساوي إىل جمموعتني جت 40الشفهية والكتابية لدى طالبات الصف الثاين اثنوي مبحافظة ينبع. وتكونت عينتها من 

ات االتصال وأعدت الباحثتان دليال إرشاداي لتدريس وحدة التواصل بكتاب القراءة والتواصل اللغوي املقرر للمرحلة. ومت استخدام أداتني لقياس مهار 
( مهارة. 15ابة اإلقناعية، ويشمل )( مهارة، والثاين االختبار التحريري ملهارات الكت19اإلقناعي: أوهلما االختبار األدائي ملهارات التحدث، ويضم )

التةبيق البعدي  والختبار فرايات الدراسة استخدم حتليل التباين متعدد املتغريات أحادي االجتاه )منوفا(، وأظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية يف
األفكار. وأوصت الدراسة بتضمني مقررات اللغة العربية يف  لصاحل اجملموعة التجريبية يف مهارات التواصل اإلقناعي تعزى الستخدام اسرتاتيجية توليد

ها على التعليم العام مواقف وأنشةة عملية تسمح بتنمية مهارات االتصال واإلقناع، وبضرورة تدريب معلمات اللغة العربية قبل اخلدمة ويف أثناء
دراسات مستقبلية لتبني أثر التدريس ابستخدام اسرتاتيجية توليد األفكار  استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة، ومنها اسرتاتيجية سكامرب. واقرتحت

 .يف تنمية نواتج تعلم خمتلفة يف اللغة العربية وغريها من املواد الدراسية
  اسرتاتيجية سكامرب، توليد األفكار، مهارات التواصل اإلقناعي، طالبات املرحلة الثانوية الكلمات املفتاحية:
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Abstract: The present study sought to explore the effectiveness of using the idea generation strategy, 
SCAMPER, in improving persuasive speaking and writing communication skills among second-grade secondary 
female students in Yanbu Governorate. The sample of the study consisted of 38 students evenly distributed to 
two groups: an experimental group and a control group. Two tools were used to evaluate persuasive 
communication skills: the first was a performance test assessing speaking skills, and the second was a written 
test assessing persuasive writing skills. The tests’ validity and reliability were ensured. The results showed 
statistically significant differences in favor of the experimental group, which reveals the strategy’s effectiveness 
in developing the skills in question. The study recommended that Arabic language teachers should receive 
training before and during their engagement in the teaching experience on the use of modern teaching strategies, 
including SCAMPER. It is also recommended to include practical situations and activities into the Arabic 
language courses in general education to develop students’ communication and persuasion skills. 
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 :مقدمة

ددا يف حيدداة اإلنسددان، فهددو أداة فعالددة مددن أدوات التغيددري والتةددوير والتفاعددل بددني األفددراد وا ماعددات،  يعددد االتصددال ًانبئددا رئيسئ
 .إىل التأثري يف أفكار بعضهم البعض لتعديلها، أو التأثري يف السلوكيات واالجتاهات ويهدف الناس من خالل عملية التواصل

وإذا كان االتصال هو عملية نقل رسالة من مرسل إىل متلق عرب قناة معينة هبدف إحداث مشاركة حول معرفدة مدا، واإلقنداع 
دود تكامدل 2016ون،عملية أتثري قصددية علدى سدلوكيات وأفكدار شدخمج أو ماعدة معيندة )خمدود و خدر  (؛ فدنن هد ا يددل علدى ًو

بني املفهومني، مما يعين أن اإلقناع هو أحد وظائف االتصال ال ي يرتكز هدفه على التأثري على سلوكيات املستقبل وإقناعه أبفكار 
يف املتلقددي )ًاًددة يريددد املرسددل إيصدداهلا لدده ليتبناهددا، لدد ل  كددان االتصددال اإلقندداعي مددن أهددم نظددرايت االتصددال الدد   كددن أن تدد ثر 

(، وقدددد ظهددرت إسدددرتاتيجيات اإلقندداع يف خمتلدددف النصددول اللغويدددة مندد  العصدددر ا دداهلي وتناوهلدددا األدابء واللغويدددون 2017وربعددي، 
 (.2014عرايب،) ابلدرس من ًه  التنظري إلسرتاتيجية اإلقناع ذاهتا، واوابط السياقات ال  تستخدم فيها

يس لالتصدال والتواصدل بدني األفدراد؛ العتمداد ا ميدع عليده يف تبدادل األفكدار واملعلومدات ويعدد االتصدال الشدفهي الشدكل الدرئ
والتدددأثري يف ايخدددرين وإقنددداعهم عدددن طريدددق االشدددرتاا يف ابددداداثت والنقاشدددات وإبدددداء ايراء والتعليقدددات، ومدددن خاللددده تظهدددر ثقافدددة 

رح والتفسري، وإنتاج األفكار واملعاين وترمتها يف صور صوتية املتحدث، وطريقة تفكريه، ونضجه العقلي، وقدرته على العرض والش
 (.2017أبو صواوين، ) صحيحة مبا يتناسب مع املعاين املقصودة

( أن التحدث أكثر فنون اللغة استعماال يف حياة اإلنسان؛ فهو وسيلة التخاطب وعماد املناقشات وبه 2008ويرى رشوان )
. وألمهيته ه ه ينبغي االهتمام به يف تدريس اللغة بصفة عامة ألنه عالمة مميدزة لنجداح اإلنسدان يعرب اإلنسان عن مشاعره جتاه غريه

إذا مددا تددوفرت لديدده القدددرة علددى التعبددري اللغددوي الوااددح الدد ي وسددن بدده عددرض املشددكالت وتناوهلددا بةريقددة منظمددة، ومددن هنددا يبدددأ 
 ابداداثت ا ماعيدة أبسدلوب مدنظم ذي فاعليدة، كمدا أن لده مواقدف واًب املدرسة يف العمل علدى تعويدد الناشدعة علدى االشدرتاا يف

عدددة منهددا اخلةابددة وعدددرض التقددارير واملناقشددة وغريهدددا ممددا يتصددل ابحليدداة اليوميدددة احلديثددة، ومددن   ينبغدددي أن يعةددى مكانددة كبدددرية يف 
فيددة أثندداء تنفيدد  املواقددف التعليميددة حدد  تتحقددق املدرسددة، وتددرى الباحثتددان أندده يدددر مبعلمددي اللغددة العربيددة مراعدداة هدد ه املواقددف الوظي

  .وظائف اللغة وأهداف املوقف التعليمي بصورة وظيفية
واملتحدددث البددارع هددو مددن لاطددب القلددب والعقددل معددا، ويسددتخدم األسددلوب األمثددل وفقددا حلددال املسددتمعني وطبيعددة املواددوع 

(. ولدد ل  فالبددد أن يتميددز بعدددة اددات؛ منهددا: السددمات 2016ويسددعى ًاهدددا ألن يكددون حديثدده مقنعددا وكلماتدده مدد ثرة )احلز ددي،
الشخصددية: مثددل املواددوعية، والصدددو، والواددوح، والدقددة، واحلمدداس، والقدددرة علددى التدد كر، وحسددن املظهددر، والقدددرة علددى الرتكيددز، 

يدة الد  تعكدس مظهدر واالتزان العاطفي، واإلفادة من حركات اليدين يف توايح املعىن؛ ومتثل ه ه ا وانب جمموعة الصفات اخل اًر
ع أمهيتها إىل أحد املداخل الرئيسة للنفس البشرية. ومنها السمات الصوتية: وتظهر يف النةق بةريقة صحيحة،  املتحدث وال  تًر
وواوح الصوت، والسرعة املناسبة أثناء التحدث، واستخدام الوقفات. والسمات اإلقناعية: ومتثل القدرة على التحليدل واالبتكدار، 

(. وميددع تلدد  ا وانددب 2006والقدددرة علددى العددرض والتعبددري، والقدددرة علددى الضددبط االنفعدداق، والقدددرة علددى تقبددل النقددد )سددنو، 
 .أساسية يف تعليم ه ا الفن اللغوي

( مهدددارات التحددددث الوظيفيدددة إىل مدددا يقدددارب عشدددرين مهدددارة منهدددا: اسدددتخدام املفدددردات اللغويدددة 2008وقدددد صدددنف رشدددوان )
وح املفددردات وعدددم غمواددها، النظددر إىل املسددتمعني، واسددتخدام اإلشددارة، واسددتخدام اللغددة الفصددحى، وحسددن عددرض املناسددبة، وادد

 .األفكار، وحسن االنتقال من فكرة إىل أخرى، اإلقناع وقوة التأثري، وتقدير الزمن ابدد له أثناء التحدث

مدن املهدارات الفرعيدة وهدي: نةدق األصدوات وا مدل  ( إىل أربع مهارات رئيسة يندرج حتتها عددد2016كما قسمها عمران )
نةقدددا صدددحيحا، واختيدددار الكلمدددات وا مدددل والعبدددارات املعدددربة عدددن مضدددمون املوقدددف، واختيدددار األفكدددار وتنظيمهدددا تنظيمدددا مناسدددبا، 

 .وتكييف احلديث وااللتزام آبدابه مع مهور املستمعني
حددددث أعددددا عمليددددة ذات أبعدددداد خمتلفدددة؛ بعضددددها شخصددددي وايخددددر ويتضدددح للبدددداحثتني مددددن تعددددد املهددددارات الال مددددة  ددددودة الت

  .مواوعي، وأن الوصول لغاايت اإلقناع يتةلب امتالا العديد من املهارات والتدريب عليها
وأتيت الكتابة يف املرتبة الثانية من مظاهر االتصال، وهي التمثيل اخلةي للغة املنةوقة، ومن طبيعتها أعا عمليدة معقددة حتتداج 

الكاتب أن يعرب عن مشاعره وينقل من خالهلا أفكاره بلغة مفهومة، تتوافر فيها الصحة اللغويدة، إىل ًاندب قدرتده علدى التدأثري من 
 (.2009يف القارئ وإقناعه آبرائه ومحله على التعاطف معه )الدليمي والوائلي، 

ومعا دة القضدااي ا داليدة بتقددد األدلدة والرباهدني، كمدا وتعد الكتابة اإلقناعية نوعا من أنواع الكتابة الد  تعتمدد علدى اإلقنداع 
هتدف إىل: تنمية قدرات التفكري الناقد والتحليلي، وحل املشدكالت، وتقددد أفضدل الوسدائل ملناقشدة االدعداءات املختلفدة للقضدااي 

 ة حددددول املواددددوعات ا داليددددةا داليددددة، وتسدددداعد يف تنميددددة قدددددرات التواصددددل مددددع االخددددرين إلًددددراء املناقشددددات واحلددددوارات املختلفدددد
(Kuhn& Udell, 2003). 

( أنده البدد مدن تنميدة مهدارات الكتابدة اإلقناعيدة لددى املتعلمدني يف املراحدل التعليميدة املختلفدة حيدث إعدا 2015ويرى  هدران )
بشدكل منةقدي؛ مبددا  تنمدي املسد ولية االًتماعيدة لدديهم، وتصدقل شخصدياهتم، وتسداعدهم علدى تقدددد األدلدة الد  ت يدد موقفدا معيندا

 ي هلهم ألن يكونوا قادة رأي يف جمتمعاهتم فهي تعد إحدى وسائل التفكري يف األفراد ألعا تستخدم املنةق والعقل.
( مهارات الكتابة اإلقناعية إىل أربع مهارات رئيسة، هي: املهارات اللغوية العامة، ومهدارات كتابدة 2015وقد قّسم  ل متيم )

ملضمون الفكري، ومهارات كتابة اخلامتة، ويندرج حتتها ميعا مخس وعشرين مهارة فرعيدة. كمدا صدنفها السدمان املقدمة، ومهارات ا
( يف ثالثة خاور، هي: مهارات خاصة ابلرأي والبياانت واملربرات، منها مهارة حتديد االدعاء الرئيس، وحتديد املعارف ال  2012)

ء وصددياغة احلجددة الشخصددية منهددا: مهددارة توليددد أكددرب عدددد مددن األسددانيد الدد  تدددعم تددعم االدعدداء الصددحيح، ومهددارات خاصددة ببنددا
احلجة، ومهارة اختيار أنسب احلجج وأقواها، ومهارات خاصة بتعرف ايراء املضادة وحجج الةرف االخدر وإبةاهلدا منهدا: مهداريت 

( إىل 2017يخدر، وأيضدا قسدمها الروقدي )حتديدد  راء ايخدرين املضدادة، والتوصدل إىل حكدم حدول صدحة أو خةدأ حجدة الةدرف ا
( مهدارة فرعيدة، وتضدم املهدارات الرئيسدية: مهدارات خاصدة بتنظديم املوادوع الكتدايب اإلقنداعي، 24أربع مهارات رئيسة يندرج حتتها )

 . داليةومهارات خاصة ابلفكرة ا دالية، ومهارات خاصة بسياو املوقف ا داق، ومهارات خاصة ابألدلة الداعمة للفكرة ا
فقد اهتم الباحثون إبًراء العديدد مدن الدراسدات الد  تناولدت ًوانبده بشدكل  -حتداث وكتابة-ونظرا ألمهية االتصال اإلقناعي 

عددام، أو املتعلقددة مبهددارات التحدددث والكتابددة الدد  تتضددمن اإلقندداع؛ فمددن الدراسددات الدد  اجتهددت للكتابددة اإلقناعيددة دراسددة السددمان 
مية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية من خالل بدرانمج قدائم علدى الدتعلم املدنظم ذاتيدا، ( واستهدفت تن2012)

( وال  تقصت أثر برانمج مقرتح يف تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب الصدف احلدادي عشدر 2014ودراسة )الظنحاين، 
( والد  عنيدت ببنداء بدرانمج قدائم علدى إسدرتاتيجيات مدا وراء املعرفدة لتنميدة 2015م )بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ودراسدة  ل متدي

( والد  ثثدت فاعليدة بدرانمج قدائم علدى 2015مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية، ودراسة فهمي وعبد العظديم )
( وهددفت إىل إعدداد 2017ملرحلدة الثانويدة، ودراسدة الروقدي )التعلم االستقصائي يف تنميدة مهدارات الكتابدة اإلقناعيدة لددى طدالب ا

قائمدددة مبهدددارات الكتابدددة اإلقناعيدددة الددد  ينبغدددي إكسددداهبا لةدددالب السدددنة التحضدددريية يف ًامعدددة الةدددائف، ودراسدددة الةدددويرقي وعيسدددى 
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مدن املهدارات الفرعيدة وهدي: نةدق األصدوات وا مدل  ( إىل أربع مهارات رئيسة يندرج حتتها عددد2016كما قسمها عمران )
نةقدددا صدددحيحا، واختيدددار الكلمدددات وا مدددل والعبدددارات املعدددربة عدددن مضدددمون املوقدددف، واختيدددار األفكدددار وتنظيمهدددا تنظيمدددا مناسدددبا، 

 .وتكييف احلديث وااللتزام آبدابه مع مهور املستمعني
حددددث أعددددا عمليددددة ذات أبعدددداد خمتلفدددة؛ بعضددددها شخصددددي وايخددددر ويتضدددح للبدددداحثتني مددددن تعددددد املهددددارات الال مددددة  ددددودة الت

  .مواوعي، وأن الوصول لغاايت اإلقناع يتةلب امتالا العديد من املهارات والتدريب عليها
وأتيت الكتابة يف املرتبة الثانية من مظاهر االتصال، وهي التمثيل اخلةي للغة املنةوقة، ومن طبيعتها أعا عمليدة معقددة حتتداج 

الكاتب أن يعرب عن مشاعره وينقل من خالهلا أفكاره بلغة مفهومة، تتوافر فيها الصحة اللغويدة، إىل ًاندب قدرتده علدى التدأثري من 
 (.2009يف القارئ وإقناعه آبرائه ومحله على التعاطف معه )الدليمي والوائلي، 

ومعا دة القضدااي ا داليدة بتقددد األدلدة والرباهدني، كمدا وتعد الكتابة اإلقناعية نوعا من أنواع الكتابة الد  تعتمدد علدى اإلقنداع 
هتدف إىل: تنمية قدرات التفكري الناقد والتحليلي، وحل املشدكالت، وتقددد أفضدل الوسدائل ملناقشدة االدعداءات املختلفدة للقضدااي 

 ة حددددول املواددددوعات ا داليددددةا داليددددة، وتسدددداعد يف تنميددددة قدددددرات التواصددددل مددددع االخددددرين إلًددددراء املناقشددددات واحلددددوارات املختلفدددد
(Kuhn& Udell, 2003). 

( أنده البدد مدن تنميدة مهدارات الكتابدة اإلقناعيدة لددى املتعلمدني يف املراحدل التعليميدة املختلفدة حيدث إعدا 2015ويرى  هدران )
بشدكل منةقدي؛ مبددا  تنمدي املسد ولية االًتماعيدة لدديهم، وتصدقل شخصدياهتم، وتسداعدهم علدى تقدددد األدلدة الد  ت يدد موقفدا معيندا

 ي هلهم ألن يكونوا قادة رأي يف جمتمعاهتم فهي تعد إحدى وسائل التفكري يف األفراد ألعا تستخدم املنةق والعقل.
( مهارات الكتابة اإلقناعية إىل أربع مهارات رئيسة، هي: املهارات اللغوية العامة، ومهدارات كتابدة 2015وقد قّسم  ل متيم )

ملضمون الفكري، ومهارات كتابة اخلامتة، ويندرج حتتها ميعا مخس وعشرين مهارة فرعيدة. كمدا صدنفها السدمان املقدمة، ومهارات ا
( يف ثالثة خاور، هي: مهارات خاصة ابلرأي والبياانت واملربرات، منها مهارة حتديد االدعاء الرئيس، وحتديد املعارف ال  2012)

ء وصددياغة احلجددة الشخصددية منهددا: مهددارة توليددد أكددرب عدددد مددن األسددانيد الدد  تدددعم تددعم االدعدداء الصددحيح، ومهددارات خاصددة ببنددا
احلجة، ومهارة اختيار أنسب احلجج وأقواها، ومهارات خاصة بتعرف ايراء املضادة وحجج الةرف االخدر وإبةاهلدا منهدا: مهداريت 

( إىل 2017يخدر، وأيضدا قسدمها الروقدي )حتديدد  راء ايخدرين املضدادة، والتوصدل إىل حكدم حدول صدحة أو خةدأ حجدة الةدرف ا
( مهدارة فرعيدة، وتضدم املهدارات الرئيسدية: مهدارات خاصدة بتنظديم املوادوع الكتدايب اإلقنداعي، 24أربع مهارات رئيسة يندرج حتتها )

 . داليةومهارات خاصة ابلفكرة ا دالية، ومهارات خاصة بسياو املوقف ا داق، ومهارات خاصة ابألدلة الداعمة للفكرة ا
فقد اهتم الباحثون إبًراء العديدد مدن الدراسدات الد  تناولدت ًوانبده بشدكل  -حتداث وكتابة-ونظرا ألمهية االتصال اإلقناعي 

عددام، أو املتعلقددة مبهددارات التحدددث والكتابددة الدد  تتضددمن اإلقندداع؛ فمددن الدراسددات الدد  اجتهددت للكتابددة اإلقناعيددة دراسددة السددمان 
مية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية من خالل بدرانمج قدائم علدى الدتعلم املدنظم ذاتيدا، ( واستهدفت تن2012)

( وال  تقصت أثر برانمج مقرتح يف تنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب الصدف احلدادي عشدر 2014ودراسة )الظنحاين، 
( والد  عنيدت ببنداء بدرانمج قدائم علدى إسدرتاتيجيات مدا وراء املعرفدة لتنميدة 2015م )بدولة اإلمارات العربية املتحدة، ودراسدة  ل متدي

( والد  ثثدت فاعليدة بدرانمج قدائم علدى 2015مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية، ودراسة فهمي وعبد العظديم )
( وهددفت إىل إعدداد 2017ملرحلدة الثانويدة، ودراسدة الروقدي )التعلم االستقصائي يف تنميدة مهدارات الكتابدة اإلقناعيدة لددى طدالب ا

قائمدددة مبهدددارات الكتابدددة اإلقناعيدددة الددد  ينبغدددي إكسددداهبا لةدددالب السدددنة التحضدددريية يف ًامعدددة الةدددائف، ودراسدددة الةدددويرقي وعيسدددى 
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اإلقناعيددة لدددى طالبددات ( والدد  ثثددت فاعليددة اسددتخدام إسددرتاتيجية قائمددة علددى عددادات العقددل يف تنميددة مهددارات الكتابددة 2018)
املرحلددة الثانويدددة. وقدددد توصدددلت الدراسدددات التجريبيدددة منهدددا إىل أثدددر دال إحصدددائيا للمعا دددات املسدددتخدمة يف تنميدددة مهدددارات الكتابدددة 

 .اإلقناعية
أمددا االتصددال الشددفهي اإلقندداعي؛ فلددم جتددد الباحثتددان مددن اهددتم بدده منفددردا، لكندده أتددى اددمن الدراسددات الدد  تناولددت مهددارات 

( الد  هدددفت إىل تقصدي فاعليددة اسددتخدام 2008لتحددث املختلفددة والد  اشددتملت علددى مهدارات اإلقندداع، ومنهدا: دراسددة رشددوان )ا
( ال  2009املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات التحدث الوظيفية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني ابألسبانية، ودراسة  ريقات )

تنميددة مهددارات التحدددث والتفكددري الناقددد لدددى طددالب الصددف العاشددر األساسددي يف األردن، ودراسددة بينددت أثددر الةريقددة احلواريددة يف 
( والدد  بينددت أثدر اسددتخدام اسددرتاتيجية حلقدة النقدداا يف حتسددني مهدارات التحدددث الناقددد والكتابدة الناقدددة لدددى 2012قسدةندي )

ال  هدفت إىل الكشف عن أثر طريقة تدريس قائمة ( و 2013طلبة الصف العاشر األساسي يف خافظة عجلون، ودراسة عجاج )
على املنحدى التواصدلي يف حتسدني بعدض مهدارات التحددث والكتابدة لددى طلبدة الصدف الثدامن األساسدي يف األردن، ودراسدة حسدن 

ة ( والد  حدددت مهددارات التحددث الال مدة لدددى طدالب الصدف األول اثنددوي وكيفيدة تنميتهدا لددديهم مدن خدالل اسددرتاتيجي2016)
أثدرا إيابيدا جملموعدة مدن االسدرتاتيجيات املسدتخدمة يف تنميدة مهدارات  -وميعهدا جتريبيدة-دورة التعلم، وقد أظهرت تلد  الدراسدات 

 .التحدث ومن بينها اإلقناع
ويتضح للباحثتني إماال أن بعض الدراسات السابقة قد اهتمت بتحديد مهدارات التحددث والكتابدة الال مدة لةدالب التعلديم 

عددام، كمددا هددددف بعضددها إىل التعددرف علدددى فاعليددة االسددرتاتيجيات املختلفدددة وجتريددب الددربامج املقرتحدددة يف تنميددة مهددارات التواصدددل ال
اإلقناعي حتداث وكتابة، إال أنه ما ال هناا اعف ملحوظ لدى طدالب التعلديم العدام، بدل وا دامعيني، يف امدتالا مهدارات التواصدل 

(. ورمبددا يعددود السددبب يف ذلدد  إىل عدددم إعةدداء املعلمددني واملعلمددات لتلدد  2016و خددرون،  ؛ محدددي2009اإلقندداعي ) ريقددات، 
املهارات أمهيتها املستحقة، وعدم إقباهلم على حتليدل األنشدةة املتعلقدة هبدا، ابإلادافة إىل ادعف تددريب املتعلمدني عليهدا ابسدتخدام 

 .اسرتاتيجيات ومداخل التعليم احلديثة
يف اململكددة العربيددة السددعودية يف مشددروعها الشددامل لتةددوير املندداهج اجتاهددا تربددواي يركددز يف ًانددب مددن  وقددد تبنددت و ارة التعلدديم

أساسياته على تدريب املتعلمني على نقل األفكار بصورة لفظيدة وغدري لفظيدة والتفاعدل اإليدايب يف املواقدف التواصدلية بكفداءة )هيعدة 
ف تعليم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية على متكني املتعلم من إنتاج خةداب بلغدة (. كما تركز أهدا2019تقود التعليم والتدريب، 

(، ويف ه ه املرحلة املعنية "ابلرتكيز" 2018سليمة وتفكري منظم وم ثر يف ايخرين هبدف إقناعهم )مقرر القراءة والتواصل اللغوي، 
ددداين واسددتخدام اإلثبدداات واحلجددج والرباهددني  حتديدددا "يةبددق أسددلوب مقارنددة املددزااي ومناقشددة املواددوع لتحقيددق اإلقندداع العقلددي والًو

 (.74، 2019املنةقية" )هيعة تقود التعليم والتدريب، 
وال تتم تنمية مهارات اللغة إال من خالل تدريب املتعلم على إسرتاتيجيات تنمي مهارة التفكري لديه، إذ أن مهارات التفكري 

هان لعملة واحدة؛ وعليده فدنن التددريب علدى أي مهدارة لغويدة هدو يف الوقدت ذاتده تبدو ًلية يف استخدام اللغة،  فالتفكري واللغة ًو
( أن 2008( واألمحددي )2004(. كمدا يدرى يدونس )1427تدريب على مهارة من مهارات التفكدري )وثيقدة مدنهج اللغدة العربيدة، 

ا يف ايخر ويتأثر به، فاللغة وسيلة لبناء املعارف واملفاهيم واألفكار؛ العالقة بني اللغة والتفكري عالقة قوية تبادلية ثيث ي ثر أحدمه
  .ل ل  فنن العناية ابلتفكري تعد من أولوايت أهداف تعليم اللغة

حني يواح أن عملية التحددث تسدبقها عمليدة التفكدري فيمدا سديقوله املتحددث؛ إذ  (Brown,1994) وه ا ما ي كده براون
شكل علمي ومنةقي مقندع حد  لدرج الكدالم بصدورة الئقدة. كد ل  الكتابدة اإلقناعيدة تعتمدد علدى عمليدات يمع األفكار ويرتبها ب

 التفكري املختلفة كاالستدالل، واالستقصاء، والتحليل، واالستنتاج، ودعم احلقائق.
 (Bob Eberle)إيربيدل ومن النماذج ال  تسهم يف تنمية مهارات التفكري واألداء اللغوي منوذج سكامرب، ال ي أعده بوب 

وال ي يشري إىل طرح البدائل املختلفة عند تنداول مهمدة مدا ابلدراسدة، ابسدتخدام أمنداك التفكدري التشدعع والتباعددي، والرةيدة الكليدة 
 (.2010للمواوع املةروح، ومن   خاولة التبديل فيه أو دجمه أو تعديله أو ح ف بعض أًزائه أو إعادة ترتيبه )و ير، 

ة الرئيسددة إلسددرتاتيجية سددكامرب هددي توليددد األفكددار؛ وهددي مهمدة حتدددث دومددا اددمن فريددق مددن خددالل التفاعددل الددواعي، فدالفكر 
والتشددارا يف املعلومددات واألفكددار، وعمليددة توليددد األفكددار يف ذاهتددا عمليددة بنائيددة اًتماعيددة لدددعم تشدداركية املعرفددة، ولتحقيددق اهلدددف 

و    (mcadam,2004). منهااملًر
يدددق األفكدددار الفرعيدددة إلسدددرتاتيجية سدددكامرب يف املواقدددف واملشدددكالت التعليميدددة والرتبويدددة واالًتماعيدددة والشخصددددية و كدددن تةب

وغريهددا، ويسدداعد اسددتخدام النمددوذج يف النظددر إىل األشددياء بةريقددة إبداعيددة البتكددار أفكددار ًديدددة أو تعددديل أو تةددوير أو إحددداث 
  (.2013 تغيري يف األشياء بشكل غري تقليدي )احلسيين،

كمددا تتدديح إسددرتاتيجية سددكامرب للمتعلمددني النظددر إىل القضددااي واملواددوعات واملشددكالت والبدددائل املقرتحددة حللهددا مددن ًوانددب 
متعددددة، وهبدد ا  كددن حتليلهددا وفهمهددا وتقييمهددا بشددكل سددليم، ومددن   املفااددلة بددني البدددائل املقرتحددة والوصددول إىل أنسددب احللددول 

 (.2017لنهائي بشأعا )توفيق، وأفضلها واختاذ القرار ا
ك ل  تستهدف إسرتاتيجية سكامرب شروة واسعة من اجملتمع فهي معدة ألن ختدم ميدع الفعدات العمريدة املختلفدة بددءا مدن 
 الددثالث سددنوات وصددوال إىل الكبددار وطلبددة ا امعددات، مددع مراعدداة إًددراء تعددديالت طفيفددة علددى األنشددةة لتناسددب كددل فعددة عمريددة

(Eberle,2008). 
وتسعى اسرتاتيجية سكامرب لتحقيق عدد من األهدداف، منهدا: إاثرة التالميد  لتوليدد األفكدار حدول الفكدرة أو املوادوع الد ي 
دوع  يعرض عليهم، وتنمية مهارات التفكري بشكل عام والتفكدري اإلنتداًي لددى املتعلمدني بشدكل خدال، وتددريب الةلبدة علدى الًر

نمية مهارة حب االستةالع العلمي، وتنمية مهارة طرح التساةالت التحفيزية لدى التالمي ، كما إىل مصادر املعرفة واملعلومات، وت
أعا تعمدل علدى تكدوين اجتاهدات إيابيدة لددى التالميد  لدو الدتعلم، ولدو التفكدري واالبتكدار وتعلمده وتعليمده، وتسداعد االسدرتاتيجية 

من خالل تةويرها والبناء عليها، ومن   تعينهم  على تعميم اخلربات املكتسبة التالمي  على االستفادة من ايراء، وأفكار ايخرين 
(. ويتضددح للبدداحثتني مددن تلدد  األهددداف تعدددد 2013يف مواقددف حياتيددة خمتلفددة، بعددد تقددد ها هلددم يف سددياقات متنوعددة )احلسدديين، 
لم الد ايت، والتفكدري، واملهدارات االًتماعيدة يف الوقدت ا وانب ال  هتتم هبا االسرتاتيجية وتنوعهدا؛ إذ تسدعى إىل تنميدة مهدارات الدتع

 نفسه. 
ويعدين إحدالل شديء مكدان  خدر، أو اسدتبدال فكدرة  ، Substituteوتقوم اسرتاتيجية سكامرب علدى سدبعة بندود هدي: اإلبددال

ربدط األفكدار ابحلداالت دمدج األفكدار املتشداهبة، مدع األفكدار املتعلقدة ابملوادوع،  Combine والدمج أو الربط أو ا معأبخرى، 
طرح أفكار ًديدة، تعديل أفكدار لففضدل  Modify والتعديل Adapt والتكيفاملتنوعة، ربط فقرات املواوع ابملقدمة واخلامتة، 

دددان،  والتغدري أو التةددوير أو التصددغري: إاددافة ولتدتالءم مددع اهلدددف املةلددوب، اقدرتاح أفكددار تسددهم يف احلددل، التعبدري بلغددة تالمددس الًو
ار ًديدة، إاافة تفاصيل تشدرح الفكدرة، إادافة كلمدات مفتاحيدة أوائدل الفقدرات، إادافة أفكدار تد دي نفدس الوظيفدة، تصدغري أفك
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حني يواح أن عملية التحددث تسدبقها عمليدة التفكدري فيمدا سديقوله املتحددث؛ إذ  (Brown,1994) وه ا ما ي كده براون
شكل علمي ومنةقي مقندع حد  لدرج الكدالم بصدورة الئقدة. كد ل  الكتابدة اإلقناعيدة تعتمدد علدى عمليدات يمع األفكار ويرتبها ب

 التفكري املختلفة كاالستدالل، واالستقصاء، والتحليل، واالستنتاج، ودعم احلقائق.
 (Bob Eberle)إيربيدل ومن النماذج ال  تسهم يف تنمية مهارات التفكري واألداء اللغوي منوذج سكامرب، ال ي أعده بوب 

وال ي يشري إىل طرح البدائل املختلفة عند تنداول مهمدة مدا ابلدراسدة، ابسدتخدام أمنداك التفكدري التشدعع والتباعددي، والرةيدة الكليدة 
 (.2010للمواوع املةروح، ومن   خاولة التبديل فيه أو دجمه أو تعديله أو ح ف بعض أًزائه أو إعادة ترتيبه )و ير، 

ة الرئيسددة إلسددرتاتيجية سددكامرب هددي توليددد األفكددار؛ وهددي مهمدة حتدددث دومددا اددمن فريددق مددن خددالل التفاعددل الددواعي، فدالفكر 
والتشددارا يف املعلومددات واألفكددار، وعمليددة توليددد األفكددار يف ذاهتددا عمليددة بنائيددة اًتماعيددة لدددعم تشدداركية املعرفددة، ولتحقيددق اهلدددف 

و    (mcadam,2004). منهااملًر
يدددق األفكدددار الفرعيدددة إلسدددرتاتيجية سدددكامرب يف املواقدددف واملشدددكالت التعليميدددة والرتبويدددة واالًتماعيدددة والشخصددددية و كدددن تةب

وغريهددا، ويسدداعد اسددتخدام النمددوذج يف النظددر إىل األشددياء بةريقددة إبداعيددة البتكددار أفكددار ًديدددة أو تعددديل أو تةددوير أو إحددداث 
  (.2013 تغيري يف األشياء بشكل غري تقليدي )احلسيين،

كمددا تتدديح إسددرتاتيجية سددكامرب للمتعلمددني النظددر إىل القضددااي واملواددوعات واملشددكالت والبدددائل املقرتحددة حللهددا مددن ًوانددب 
متعددددة، وهبدد ا  كددن حتليلهددا وفهمهددا وتقييمهددا بشددكل سددليم، ومددن   املفااددلة بددني البدددائل املقرتحددة والوصددول إىل أنسددب احللددول 

 (.2017لنهائي بشأعا )توفيق، وأفضلها واختاذ القرار ا
ك ل  تستهدف إسرتاتيجية سكامرب شروة واسعة من اجملتمع فهي معدة ألن ختدم ميدع الفعدات العمريدة املختلفدة بددءا مدن 
 الددثالث سددنوات وصددوال إىل الكبددار وطلبددة ا امعددات، مددع مراعدداة إًددراء تعددديالت طفيفددة علددى األنشددةة لتناسددب كددل فعددة عمريددة

(Eberle,2008). 
وتسعى اسرتاتيجية سكامرب لتحقيق عدد من األهدداف، منهدا: إاثرة التالميد  لتوليدد األفكدار حدول الفكدرة أو املوادوع الد ي 
دوع  يعرض عليهم، وتنمية مهارات التفكري بشكل عام والتفكدري اإلنتداًي لددى املتعلمدني بشدكل خدال، وتددريب الةلبدة علدى الًر

نمية مهارة حب االستةالع العلمي، وتنمية مهارة طرح التساةالت التحفيزية لدى التالمي ، كما إىل مصادر املعرفة واملعلومات، وت
أعا تعمدل علدى تكدوين اجتاهدات إيابيدة لددى التالميد  لدو الدتعلم، ولدو التفكدري واالبتكدار وتعلمده وتعليمده، وتسداعد االسدرتاتيجية 

من خالل تةويرها والبناء عليها، ومن   تعينهم  على تعميم اخلربات املكتسبة التالمي  على االستفادة من ايراء، وأفكار ايخرين 
(. ويتضددح للبدداحثتني مددن تلدد  األهددداف تعدددد 2013يف مواقددف حياتيددة خمتلفددة، بعددد تقددد ها هلددم يف سددياقات متنوعددة )احلسدديين، 
لم الد ايت، والتفكدري، واملهدارات االًتماعيدة يف الوقدت ا وانب ال  هتتم هبا االسرتاتيجية وتنوعهدا؛ إذ تسدعى إىل تنميدة مهدارات الدتع

 نفسه. 
ويعدين إحدالل شديء مكدان  خدر، أو اسدتبدال فكدرة  ، Substituteوتقوم اسرتاتيجية سكامرب علدى سدبعة بندود هدي: اإلبددال

ربدط األفكدار ابحلداالت دمدج األفكدار املتشداهبة، مدع األفكدار املتعلقدة ابملوادوع،  Combine والدمج أو الربط أو ا معأبخرى، 
طرح أفكار ًديدة، تعديل أفكدار لففضدل  Modify والتعديل Adapt والتكيفاملتنوعة، ربط فقرات املواوع ابملقدمة واخلامتة، 

دددان،  والتغدري أو التةددوير أو التصددغري: إاددافة ولتدتالءم مددع اهلدددف املةلددوب، اقدرتاح أفكددار تسددهم يف احلددل، التعبدري بلغددة تالمددس الًو
ار ًديدة، إاافة تفاصيل تشدرح الفكدرة، إادافة كلمدات مفتاحيدة أوائدل الفقدرات، إادافة أفكدار تد دي نفدس الوظيفدة، تصدغري أفك
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الددتخلمج مددن بعددض األفكددار، رةيددة الندداتج املرتتددب علددى اإل الددة، والعكددس أو إعددادة  Eliminate طددول بعددض الفقددرات، واحلدد ف
األدوار، رةية الرتتيبات بشدكل  خدر، ترتيدب أًدزاء املوادوع املبعثدرة، إعدادة كس الفكرة أو اخلةة، عكس ع Rearrange الرتتيب

رةية استخدامات ًديدة لففكار، استخدام الشيء ألغراض غري  Put to other uses تنظيم األفكار، واالستخدامات األخرى
 .2015 ؛ عبد القادر وإااعيل،2015؛ أبو معة،(Eberle, 2008) لهاال  واع من أً

د أًريت العديد من الدراسات امل كدة ألمهية ه ه االسرتاتيجية ودورها الفعال يف تعليم الةلبة وقدرهتا على تنمية مهاراهتم وق
( وال  درست فاعلية قائمة توليد 2014الفكرية واللغوية واملعرفية يف ش  العلوم املختلفة، فمن ه ه الدراسات: دراسة جنم الدين )

امرب يف فهدم االحدداث التارليدة وتنميدة التفكدري اإلبدداعي لددى طالبدات الصدف الثالدث اثندوي األديب مبحافظدة األفكار لربانمج سدك
( ال  ثثدت أثدر إسدرتاتيجية سدكامرب يف تنميدة التحصديل ومهدارات حدل املشدكالت وبعدض عدادات 2014ًدة. ودراسة رمضان )

( الدد  بينددت أثددر اسددتخدام اسددرتاتيجية سددكامرب يف 2015دراسددة احلددارثي )العقددل يف مددادة العلددوم لدددى تالميدد  املرحلددة االبتدائيددة، و 
( 2016تنمية حصيلة مفردات اللغة االجنليزية لدى طالب الصف األول املتوسط يف مدينة مكة املكرمة. ودراسة الدهوي ونعيمة )

( وقدد ثثدت فاعليدة 2017ودراسدة توفيدق )ال  تقصت أثر بدرانمج سدكامرب يف تنميدة أمنداك التفكدري اإلبدداعي لددى طلبدة العمدارة. 
اسددتخدام اسددرتاتيجية سددكامرب يف تدددريس الرتبيددة األسددرية علددى التحصدديل املعددريف ومهددارات حددل املشددكالت لدددى تلميدد ات الصددف 

( الدد  هدددفت إىل قيدداس فاعليددة بددرانمج قددائم علددى منددوذج سددكامرب يف تنميددة مهددارات 2017الثالددث املتوسددط. كدد ل  دراسددة صددقر )
فكري الناقد يف العلوم واحلياة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي بغزة. وقد توصلت ميع تل  الدراسات إىل دالالت ًوهريدة الت

 لصاحل استخدام اسرتاتيجية سكامرب. 
مرب، فقددد أمددا يف جمددال اللغددة العربيددة فقددد تندداول البدداحثون تنميددة مهددارات الةلبددة يف فنوعددا املختلفددة ابسددتخدام اسددرتاتيجية سددكا

( فاعلية منوذج سكامرب يف تنمية األداء اللغوي اإلبداعي لدى التالمي  املوهوبني لغواي 2015أواح كل من عبد القادر وإااعيل )
( إىل فاعلية بدرانمج تددريع قدائم علدى اسدرتاتيجيات سدكامرب يف حتسدني مهدارات 2015ابملرحلة اإلعدادية. كما أشارت  ل ثنيان )

( 2016يف التعبري الكتايب لدى طالبات ًامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف مدينة الرايض، ك ل  بني أبو لنب ) توليد األفكار
فاعليددة اسددرتاتيجية سددكامرب يف تنميددة مهددارات التدد وو األديب والتعبددري الكتددايب اإلبددداعي لدددى طددالب الصددف األول اثنددوي. أيضددا 

تيجية سدكامرب يف حتسدني مهدارات الكتابدة اإلبداعيدة لددى طالبدات الصدف العاشدر يف ( أثر اسرتا2016تقصى أبو سيف ومقابلة )
 .األردن

ويتضح مما سبق أن التواصل اإلقناعي يقوم على التأثري يف ايخرين مبخاطبة العقل والقلب معا، كما أن التفكري هو األساس 
قويدة تدربط بدني التواصدل اإلقنداعي مدن ًهدة واسدرتاتيجية سدكامرب  ال ي تستند إليه عملية اإلقناع؛ ول ا ترى الباحثتان أن مثة عالقدة

فنندده يعمددد لبلددورة  -سددواء كددان حتددداث أم كتابددة-مددن ًهددة أخددرى؛ ألن الةالددب عندددما يوظددف هدد ه االسددرتاتيجية يف أثندداء اإلقندداع 
املتشابه منها، وتعديله ليتالءم مع املشكلة أو القضية، بعد حشد األفكار املناسبة هلا من خالل التقصي ومع املعلومات،   دمج 

اهلدف املةلوب، وإاافة أفكار ًديدة أو تفاصيل تشرح الفكرة األساسية، وإعدادة تنظديم األفكدار وغدري ذلد  مدن عمليدات توليدد 
؛ وهو ما  ثل األفكار ال  تتضمنها اسرتاتيجية سكامرب؛ وكل ه ا يعمل على بلورة الفكرة، وتقوية احلجة، و ايدة التأثري يف املتلقي

 اهلدف النهائي للتواصل اإلقناعي. 
-ومع تنوع الدراسات واألثاث ال  بينت فاعليدة اسدرتاتيجية سدكامرب يف عددد مدن اجملداالت املختلفدة؛ إال أنده ي يدتم جتريبهدا 

 الدراسة الراهنة باولته.يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي لدى طالبات املرحلة الثانوية، وه ا ما تسعى  -حسب علم الباحثتني
 

 :مشكلة الدراسة

ابلنظدددر للشدددكوى املسددددتمرة مدددن ادددعف املتعلمددددني بشدددكل عدددام يف خمتلددددف املهدددارات اللغويدددة، ومددددن بينهدددا التحددددث والكتابددددة 
مدن (. وملا الحظته الباحثتدان يف أثنداء تدريسدهما ابملرحلدة الثانويدة 2007؛ مناع، 2012؛ العبيدي واملةاوعة، 2002)اخلضريي، 

اددعف يف امدددتالا الةالبددات ملهدددارات التواصدددل اإلقندداعي، وكددد ل  مدددا ظهددر هلمدددا عنددد اإلشدددراف علدددى الةالبددات املعلمدددات يف فدددرتة 
التدددريب العملددي مددن قصددور يف االهتمددام بتلدد  املهددارات يف تدريسددهن، رغددم تزايددد احلاًددة هلددا يف احليدداة املعاصددرة؛ وحيددث أظهددرت 

؛ 2013؛ احلدارثي، 2015تيجية سكامرب يف حتفيز التفكري وتوليد األفكدار اإلبداعيدة )األشدعل، العديد من الدراسات فاعلية اسرتا
( ممدا يعددد مقومدا أساسدديا للتواصددل اإلقنداعي؛ فقددد اجتهدت الباحثتددان لتفعيددل اسدرتاتيجية  سددكامرب، مدن خددالل دجمهددا 2016أبدو لددنب

 .التواصل اإلقناعي لدى طالبات الصف الثاين الثانويمبقرر القراءة والتواصل اللغوي، ورصد أثر تدريسها على تنمية 
 :وللتصدي لتل  املشكلة، حاولت الدراسة اإلًابة عن الس ال الرئيس اييت

 ( يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي لدى طالبات املرحلة الثانوية؟SCAMPERما فاعلية اسرتاتيجية توليد األفكار )
 تية:ويتفرع عن ه ا الس ال األسعلة اي

 ما مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ما مهارات التواصل اإلقناعي الكتايب املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ما فاعلية اسرتاتيجية توليد األفكار يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ة اسرتاتيجية توليد األفكار يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الكتايب لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ما فاعلي 

 :كال من اييت استهدفت الدراسة أهداف الدراسة:
 ارات التواصل اإلقناعي الشفهي والكتايب املناسبة لةالبات املرحلة الثانويةحتديد مه. 
 مرب يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي والكتايب لدى طالبات عينة البحثعلى فاعلية اسرتاتيجية سكا التعّرف. 

 :ترب  أمهية الدراسة يف أن نتائجها  كن أن تفيد كل من أهمية الدراسة:
 :إذ تدزود االسدرتاتيجية الةالبدات ابخلدربات واألنشدةة الد  تسداعدهن علدى توليدد األفكدار وإنتاًهدا يف خةداب لغدوي  الطالبات

 .ليم، وتساعدهن على  ايدة التحصيل والنجاح ال ي  كن قياسه، وانتقال أثر التعلم ملواقف تعليمية الحقةس
 :وذلدد  بتعددريفهن أبمهيددة اسددرتاتيجية توليددد األفكددار سددكامرب، ومدددى فاعليتهددا يف تنميددة بعددض مهددارات  معلمااات الل ااة العربيااة

توليددد األفكددار والكشددف عددن مددواطن الددتمكن ومددواطن الضددعف لددديهن، التواصددل اإلقندداعي للةالبددات، وطريقتهددا يف حتفيددزهن ل
 وكيفية تقو ها، مما يسهم يف تةوير أداء املعلمات، وينعكس إيابيائ على مستوى الةالبات.

 :حيث تقدم ه ه الدراسة وحدة مصاغة وفق اسرتاتيجية توليد األفكار سكامرب يف مهارات  خمططي مناهج تعليم الل ة العربية
 واصل اإلقناعي،  كن االسرتشاد هبا يف إعداد وحدات أخرى مشاهبة.الت
 :إذ تشجع للشروع يف إًراء املزيد من الربامج والدراسات املماثلدة الد  تسداعد علدى تنميدة مهدارات التواصدل  الباحثني العلميني

 .اإلقناعي بصفة خاصة، واملهارات اللغوية بصفة عامة يف ميع املراحل التعليمية
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 :مشكلة الدراسة

ابلنظدددر للشدددكوى املسددددتمرة مدددن ادددعف املتعلمددددني بشدددكل عدددام يف خمتلددددف املهدددارات اللغويدددة، ومددددن بينهدددا التحددددث والكتابددددة 
مدن (. وملا الحظته الباحثتدان يف أثنداء تدريسدهما ابملرحلدة الثانويدة 2007؛ مناع، 2012؛ العبيدي واملةاوعة، 2002)اخلضريي، 

اددعف يف امدددتالا الةالبددات ملهدددارات التواصدددل اإلقندداعي، وكددد ل  مدددا ظهددر هلمدددا عنددد اإلشدددراف علدددى الةالبددات املعلمدددات يف فدددرتة 
التدددريب العملددي مددن قصددور يف االهتمددام بتلدد  املهددارات يف تدريسددهن، رغددم تزايددد احلاًددة هلددا يف احليدداة املعاصددرة؛ وحيددث أظهددرت 

؛ 2013؛ احلدارثي، 2015تيجية سكامرب يف حتفيز التفكري وتوليد األفكدار اإلبداعيدة )األشدعل، العديد من الدراسات فاعلية اسرتا
( ممدا يعددد مقومدا أساسدديا للتواصددل اإلقنداعي؛ فقددد اجتهدت الباحثتددان لتفعيددل اسدرتاتيجية  سددكامرب، مدن خددالل دجمهددا 2016أبدو لددنب

 .التواصل اإلقناعي لدى طالبات الصف الثاين الثانويمبقرر القراءة والتواصل اللغوي، ورصد أثر تدريسها على تنمية 
 :وللتصدي لتل  املشكلة، حاولت الدراسة اإلًابة عن الس ال الرئيس اييت

 ( يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي لدى طالبات املرحلة الثانوية؟SCAMPERما فاعلية اسرتاتيجية توليد األفكار )
 تية:ويتفرع عن ه ا الس ال األسعلة اي

 ما مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ما مهارات التواصل اإلقناعي الكتايب املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ما فاعلية اسرتاتيجية توليد األفكار يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ة اسرتاتيجية توليد األفكار يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الكتايب لدى طالبات املرحلة الثانوية؟ما فاعلي 

 :كال من اييت استهدفت الدراسة أهداف الدراسة:
 ارات التواصل اإلقناعي الشفهي والكتايب املناسبة لةالبات املرحلة الثانويةحتديد مه. 
 مرب يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي الشفهي والكتايب لدى طالبات عينة البحثعلى فاعلية اسرتاتيجية سكا التعّرف. 

 :ترب  أمهية الدراسة يف أن نتائجها  كن أن تفيد كل من أهمية الدراسة:
 :إذ تدزود االسدرتاتيجية الةالبدات ابخلدربات واألنشدةة الد  تسداعدهن علدى توليدد األفكدار وإنتاًهدا يف خةداب لغدوي  الطالبات

 .ليم، وتساعدهن على  ايدة التحصيل والنجاح ال ي  كن قياسه، وانتقال أثر التعلم ملواقف تعليمية الحقةس
 :وذلدد  بتعددريفهن أبمهيددة اسددرتاتيجية توليددد األفكددار سددكامرب، ومدددى فاعليتهددا يف تنميددة بعددض مهددارات  معلمااات الل ااة العربيااة

توليددد األفكددار والكشددف عددن مددواطن الددتمكن ومددواطن الضددعف لددديهن، التواصددل اإلقندداعي للةالبددات، وطريقتهددا يف حتفيددزهن ل
 وكيفية تقو ها، مما يسهم يف تةوير أداء املعلمات، وينعكس إيابيائ على مستوى الةالبات.

 :حيث تقدم ه ه الدراسة وحدة مصاغة وفق اسرتاتيجية توليد األفكار سكامرب يف مهارات  خمططي مناهج تعليم الل ة العربية
 واصل اإلقناعي،  كن االسرتشاد هبا يف إعداد وحدات أخرى مشاهبة.الت
 :إذ تشجع للشروع يف إًراء املزيد من الربامج والدراسات املماثلدة الد  تسداعد علدى تنميدة مهدارات التواصدل  الباحثني العلميني

 .اإلقناعي بصفة خاصة، واملهارات اللغوية بصفة عامة يف ميع املراحل التعليمية



فاعلية اإ�سرتاتيجية توليد الأفكار )�سكامرب( ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 205المجلد )13(  العـدد )2( 204

نبيلة بنت طاهر علي التون�سي واآخرون

 طلحات الدراسة: مص

أبعدا: جمموعدة إًدراءات تدريسدية تتضدمن  (Eberel, 2008) يعرفهدا ابريدل(SCAMPER)  :اساااتييية تللياد اكاكاار
خةدددوات متتابعدددة، وتعدددين أي سدددكامرب االنةدددالو أو ا دددري، والعددددو واملدددرح، وهدددي كلمدددة مكوندددة مدددن األحدددرف األوىل جملموعدددة مدددن 

كما عرفت أبعا "جمموعة من اإلًراءات ال  تستخدم ملساعدة التالمي   ، SCAMPER الكلمات ال  تشكل يف جمملها كلمة
علددى توليددد أفكددار ًديدددة أو بديلددة مددن خددالل دعددم مسددتوايت التفكددري اإلبددداعي والتشددعع لددديهم بةددرح العديددد مددن األسددعلة الدد  

 .(263، 2013تتةلب من التالمي  التفكري املتعمق وفق خةوات خددة" )هاين، 
و كددن تعريفهددا يف الدراسددة احلاليددة أبعددا: جمموعدددة مددن اخلةددوات واإلًددراءات الدد  تتبعهدددا املعلمددة مددع طالبددات الصددف الثددداين 

أثندداء تدددريس وحدددة التواصددل اإلقندداعي، مددن خددالل أسددعلة تشددعبية مثددرية للتفكددري اإلبددداعي تددرتبط أبحددرف   -القسددم األديب -الثدانوي
ىل: اإلبدددال، والدددمج، والتكيددف، والتغددري، واحلدد ف، والعكددس، واالسددتخدامات األخددرى وذلدد  كلمددة سددكامرب السددبعة الدد  تشددري إ

 .هبدف تنمية مهاراهتن يف التواصل اإلقناعي الشفهي والكتايب
( أبنده "حددث شدفهي أو كتدايب 2018عدرف يف مقدرر القدراءة والتواصدل اللغدوي للصدف الثداين الثدانوي ) التلاصل اإلقناعي:

ري يف اجتاهدددات ايخدددرين، وتغيدددري سدددلوكهم، وتعدددديل أفكدددارهم برادددا واختيدددار لتكدددون موافقدددة ملدددا يتبنددداه املتحددددث أو يهددددف إىل التدددأث
ددود ثالثددي 2014(. كمددا عرفدده عددرايب )41الكاتددب ويدددعو إليدده" ) الباعددث، الرسددالة،  –( علددى أندده: " عمليددة تواصددلية تتحقددق بًو

(. ويقصددد بددده يف هدد ه الدراسدددة: نددوع مدددن 151ري موقفددده العدداطفي أو الفكدددري )والغدددرض مندده التدددأثري علددى املتلقدددي أو تغيدد -املتلقددي
التحدث والكتابة، تتخ  فيه الةالبة موقفا خددا من قضية معينة هبدف إقناع السامع أو القارئ به، وتغيري موقفه السابق عنه؛ من 

ربرات، ودحدض االدعدداءات املضدادة حد  الوصددول إىل خدالل عدرض الفكدرة الرئيسددة وتددعيمها ابألدلدة والرباهدني، والددربط بينهمدا ابملد
 .حكم عائي حول املواوع. و كن قياسه من خالل اختبار التواصل اإلقناعي املعد من قبل الباحثتني

 حدود الدراسة: 

 :مهدددارات التواصدددل اإلقنددداعي املناسدددبة لةالبدددات الصدددف الثددداين الثدددانوي، ومتثدددل يف جمدددال التحددددث: ا اندددب  حااادمو مليااالعية
 التنظيمي، واإلقناعي، والقدرة التواصلية. ويف جمال الكتابة: بناء النمج ، ومضمون النمج، وأسلوب النمج. 

 :طالبات الصف الثاين اثنوي مبحافظة ينبع. حدمو بشرية 
 :ه.1439/1440الفصل الثاين للعام الدراسي  حدمو زمانية 

 منهج الدراسة:

تخدام التصدميم شدبه التجدريع ذي اجملمدوعتني التجريبيدة والضدابةة، كمدا مت قيداس اتبعت الدراسة احلاليدة املدنهج التجدريع، ابسد
 .املتغريات التابعة قبل وبعد التدريس ابستخدام اسرتاتيجية توليد األفكار سكامرب

 :فروض الدراسة

 :صيغ فراان صفراين ألسعلة الدراسة، مها
 ( دددد فدددرو ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى دددات طالبدددات اجملمدددوعتني التجريبيدددة والضدددابةة يف ( بدددني متوسددد0.05ال يًو ةي دًر

 .مهارات التواصل اإلقناعي الشفهية

 ( دددد فدددرو ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى دددات طالبدددات اجملمدددوعتني التجريبيدددة والضدددابةة يف 0.05ال يًو ( بدددني متوسدددةي دًر
 .مهارات التواصل اإلقناعي الكتابية

 جمتمع الدراسة:

هددد، 1440-1439مبحافظددة ينبدع للعدام الدراسدي  -القسدم األديب -طالبددات الصدف الثداين اثندوي يتكدون جمتمدع الدراسدة مدن
 .( طالبة550ويبلغ عددهن )

 عينة الدراسة: 

( طالبدة مدن طالبدات الصدف الثداين اثندوي القسدم األديب يف اثندوي  الفقعلدي واملثلدث التدابعتني 40تكوندت عيندة الدراسدة مدن )
هد، وقد اختريت إحدى املدرستني ابلةريقة القصدية نظرا لسهولة التةبيق  1440-1439للعام الدراسي  إلدارة تعليم خافظة ينبع

ود صف واحد يف كل مدرسة. وقسدمت عيندة  هبا حيث مقر عمل إحدى الباحثتني، يف حني مت اختيار الثانية عشوائيئا؛ بسبب ًو
( 20الفقعلدي درسدت وحددة التواصدل اإلقنداعي ابلةريقدة االعتياديدة، و)( طالبة متثدل اجملموعدة الضدابةة مدن اثنويدة 20الدراسة إىل )

طالبة متثل اجملموعة التجريبية من اثنوية املثلدث درسدت وحددة التواصدل اإلقنداعي ابسدرتاتيجية سدكامرب. وتنتمدي املدرسدتان إىل نفدس 
  .البيعة االًتماعية والثقافية واالقتصادية

 أدوات الدراسة:

 مة ملهارات االتصال اإلقناعي، كما أعدا اختبارا ملهارات التواصل اإلقناعي؛ وفقا لإلًراءات ايتية:أعدت الباحثتان قائ
 قائمة مهارات االتصال اإلقناعي املناسبة لةالبات الصف الثاين اثنوي، ومت إعدادها وفقا للخةوات التالية: -أوال

 هدف القائمة: -1
 .اإلقناعي: التحدث والكتابة الال مة لةالبات الصف الثاين اثنويهدفت القائمة إىل حتديد مهارات التواصل 

 مصاور إعداو القائمة: -2
وع إىل مصادر عدة يف إعداد القائمة من أمهها:  مت الًر

  البحوث والدراسات السابقة ال  تناولدت التحددث والكتابدة بصدفة عامدة، والتحددث والكتابدة اإلقناعيدة وتنميدة مهاراهتمدا بصدفة
 (.، 2012؛ السمان2002؛ اخلضريي، 2015؛  ل ثنيان، 2017؛ أبو صواوين، 2016بوسيف ومقابلة، خاصة )أ

  ،؛ احلز دي، 2005كتب طرو تدريس اللغة العربية، ال  تناولدت يف متنهدا تنميدة مهدارات التحددث والكتابدة اإلقناعيدة )برغدوث
 .2019؛ هيعة تقود التعليم والتدريب، 1431؛ شحاتة، 2013

  املسار األديب.  -املستوى الرابع -القراءة والتواصل اللغوي للصف الثاين اثنويمنهج 
  أهددداف تعلدديم اللغددة العربيددة بصددفة عامددة، وأهددداف تعلدديم فددين التحدددث والكتابددة بصددفة خاصددة، ومعددايري تعلمهمددا، املواددحة يف

 وثيقة معايري جمال تعلم اللغة العربية ابململكة العربية السعودية.
 لنظري للدراسة احلالية.اإلطار ا 
 .خصائمج طالبات الصف الثاين اثنوي، وميوهلن، واهتماماهتن يف تل  املرحلة 
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 ( دددد فدددرو ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى دددات طالبدددات اجملمدددوعتني التجريبيدددة والضدددابةة يف 0.05ال يًو ( بدددني متوسدددةي دًر
 .مهارات التواصل اإلقناعي الكتابية

 جمتمع الدراسة:

هددد، 1440-1439مبحافظددة ينبدع للعدام الدراسدي  -القسدم األديب -طالبددات الصدف الثداين اثندوي يتكدون جمتمدع الدراسدة مدن
 .( طالبة550ويبلغ عددهن )

 عينة الدراسة: 

( طالبدة مدن طالبدات الصدف الثداين اثندوي القسدم األديب يف اثندوي  الفقعلدي واملثلدث التدابعتني 40تكوندت عيندة الدراسدة مدن )
هد، وقد اختريت إحدى املدرستني ابلةريقة القصدية نظرا لسهولة التةبيق  1440-1439للعام الدراسي  إلدارة تعليم خافظة ينبع

ود صف واحد يف كل مدرسة. وقسدمت عيندة  هبا حيث مقر عمل إحدى الباحثتني، يف حني مت اختيار الثانية عشوائيئا؛ بسبب ًو
( 20الفقعلدي درسدت وحددة التواصدل اإلقنداعي ابلةريقدة االعتياديدة، و)( طالبة متثدل اجملموعدة الضدابةة مدن اثنويدة 20الدراسة إىل )

طالبة متثل اجملموعة التجريبية من اثنوية املثلدث درسدت وحددة التواصدل اإلقنداعي ابسدرتاتيجية سدكامرب. وتنتمدي املدرسدتان إىل نفدس 
  .البيعة االًتماعية والثقافية واالقتصادية

 أدوات الدراسة:

 مة ملهارات االتصال اإلقناعي، كما أعدا اختبارا ملهارات التواصل اإلقناعي؛ وفقا لإلًراءات ايتية:أعدت الباحثتان قائ
 قائمة مهارات االتصال اإلقناعي املناسبة لةالبات الصف الثاين اثنوي، ومت إعدادها وفقا للخةوات التالية: -أوال

 هدف القائمة: -1
 .اإلقناعي: التحدث والكتابة الال مة لةالبات الصف الثاين اثنويهدفت القائمة إىل حتديد مهارات التواصل 

 مصاور إعداو القائمة: -2
وع إىل مصادر عدة يف إعداد القائمة من أمهها:  مت الًر

  البحوث والدراسات السابقة ال  تناولدت التحددث والكتابدة بصدفة عامدة، والتحددث والكتابدة اإلقناعيدة وتنميدة مهاراهتمدا بصدفة
 (.، 2012؛ السمان2002؛ اخلضريي، 2015؛  ل ثنيان، 2017؛ أبو صواوين، 2016بوسيف ومقابلة، خاصة )أ

  ،؛ احلز دي، 2005كتب طرو تدريس اللغة العربية، ال  تناولدت يف متنهدا تنميدة مهدارات التحددث والكتابدة اإلقناعيدة )برغدوث
 .2019؛ هيعة تقود التعليم والتدريب، 1431؛ شحاتة، 2013

  املسار األديب.  -املستوى الرابع -القراءة والتواصل اللغوي للصف الثاين اثنويمنهج 
  أهددداف تعلدديم اللغددة العربيددة بصددفة عامددة، وأهددداف تعلدديم فددين التحدددث والكتابددة بصددفة خاصددة، ومعددايري تعلمهمددا، املواددحة يف

 وثيقة معايري جمال تعلم اللغة العربية ابململكة العربية السعودية.
 لنظري للدراسة احلالية.اإلطار ا 
 .خصائمج طالبات الصف الثاين اثنوي، وميوهلن، واهتماماهتن يف تل  املرحلة 
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 :الصلرة اكملية لقائمة مهارات التلاصل اإلقناعي -3
واعت املهارات ال  مت التوصل إليها يف قائمة مبدئية، وذل  لعراها على جمموعة من ابكمني املختصني يف املناهج وطرو 

ريس اللغة العربية، ومعلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية؛ هبدف التعرف على مدى مناسبة ه ه املهارات لةالبات الصف الثاين تد
اثنددوي، وانتمدداء كددل مهددارة بورهددا الددرئيس، إاددافة ملدددى واددوح الصددياغة اللغويددة للمهددارة، ومددا يددراه  ابكددم مددن مالحظددات، وقددد 

دو منده عملده.   ًددول املهدارات، ويضدم خدورين  دثالن احتوت القائمة علدى مقدمدة  لتعريدف ابكدم بعندوان البحدث، وهدفده، واملًر
مهاريت التواصل اإلقناعي الرئيستني: االتصال الشفهي اإلقنداعي، والكتابدة اإلقناعيدة، وينددرج حتدت كدل خدور ثدالث مهدارات رئيسدة 

وعرات القائمة يف صدورهتا األوليدة علدى مخسدة مدن ذوي اخلدربة يف جمدال اللغدة  يتفرع منها جمموعة من املهارات الفرعية اخلاصة هبا.
ت نسددب  العربيددة واملندداهج وطددرو التدددريس، مددن أسددات ة ا امعددات والرتبددويني، ومعلمددي اللغددة العربيددة يف احلقددل التعليمددي، واسددتخًر

نسدبة مقبولدة ملناسدبة املهدارة للمحدور الد ي تنددرج %( مدن موافقدة ابكمدني 70املوافقة على املهارات، وقد عدت الباحثتان نسدبة )
  .حتته، ومناسبتها لةالبات الصف الثاين اثنوي

( واملتمثلدة 18وقد أبدى بعض ابكمني  راءهم إباافة بعض املهارات لقائمة مهارات التحدث اإلقناعي مثدل: املهدارة رقدم )
 .( واملشتملة على: االلتزام ابلوقت ابدد املعلن عنه19قم )بد: استخدام ألفاظ شائعة لدى مهور املستمعني، واملهارة ر 

كما رأى بعض ابكمني فصل بعض املهارات يف قائمة مهارات التحدث اإلقناعي إىل مهارتني نظرا الشتماهلا على نقةتدني 
وت إلظهدار االنفعداالت املناسدبة، ( واملتمثلة بددابافظة على االتزان االنفعاق، مع توظيدف طبقدات الصد14منفصلتني كاملهارة رقم )

 .( واملتمثلة بد: ابافظة على التواصل البصري مع ا مهور، وتفعيل لغة ا سد، وقد مت األخ  هب ا الرأي15واملهارة رقم )

كما أشار عدد من ابكمني إىل ح ف بعض املهارات يف قائمة مهارات الكتابة اإلقناعية نظرا لتكرارها حتت مسمى  خر، 
( واملتمثلددة ابلدقددة العلميددة واإلحاطددة 13( واملتمثلددة بتجزئددة املواددوع إىل فقددرات متسلسددة منةقيددا، واملهددارة رقددم )3ل املهددارة رقددم )مثدد

 .الكافية جبوانب املواوع، ومت يف اوء ذل  تعديل القائمة لتخرج يف صورهتا النهائية

 تييية سكامرب:إعداو وليل املعلمة لتدريس محدة التلاصل ماقا الساا -اثنيا
بعد حتديد قائمة مهارات التواصدل اإلقنداعي املناسدبة لةالبدات الصدف الثداين الثدانوي؛ قامدت الباحثتدان إبعدداد دليدل لتددريس 

 وحدة التواصل اإلقناعي وفقا السرتاتيجية سكامرب، وذل  وفق اخلةوات ايتية:
 اهلدف من الدليل:

 عي املناسبة لةالبات الصف الثاين الثانوي، ومتثلت يف ست مهارات أساسية.استهدف الدليل تنمية مهارات التواصل اإلقنا
 أسس إعداو الدليل:

ارتكدز إعدداد دليددل املعلمدة لتددريس وحدددة التواصدل اإلقنداعي وفقددا السدرتاتيجية سدكامرب إىل أسددس االسدرتاتيجية ذاهتدا، وأيضددا 
نه حتكيم قائمة مهارات التواصل اإلقناعي، وطبيعة طالبات املرحلدة اإلطار النظري للدراسة احلالية من أدبيات وثوث، وما أسفر ع

 الثانوية، ومتثل ذل  يف األسس ايتية:
 .أن تكون أهداف الدليل انعكاسا للتواصل اإلقناعي من حيث: مفهومه وأمهيته ومهاراته وسبل تنميته وطرو تقو ه 
 .أن تكون األهداف واقعية ووااحة ح   كن حتقيقها 
 مواوعات وقضااي متس واقع الةالبات، ومراعية مليوهلن ومهاراهتن. اختيار 

 .هات النظر  مراعاة طبيعة املواوعات ال  ختتلف حوهلا ًو
 .اختيار أنشةة تعليمية تقوم على إيابية املتعلمات وتعمل على إاثرة تفكريهن 
 . تنويع أساليب التقود مبا يناسب قياس األداء قبل وأثناء وبعد التنفي 

 حمتلى الدليل:
تكددّون ابتددوى التعليمددي الدد ي مت تةبيددق االسددرتاتيجية مددن خاللدده مددن وحدددة التواصددل اإلقندداعي مددن مددنهج القددراءة والتواصددل 

 أسابيع وفق اخلةة الو ارية لتدريس منهج اللغة العربية.   6اللغوي املقرر تدريسه لةالبات الصف الثاين اثنوي ويستغرو 
 اكنشطة التعليمية:

من الدليل جمموعة من األنشةة املصاحبة الد  تتناسدب مدع الةالبدات ومدا بيدنهن مدن فدروو فرديدة، وحتتدوي هد ه األنشدةة تض
على سلسلة من اإلًراءات املصممة لتحقيق أهداف الدليل واملناسبة لالسرتاتيجية املقرتحة؛ وقد مت اختيارها اعتمادا على األسس 

 ايتية:
 تواه وأساليب تدريسه وتقو ه.ارتباطها أبهداف الدليل وخ 
 .إاحة الفرصة  ميع الةالبات للمشاركة اإليابية، واملناقشة يف املواايع قبل الشروع يف إلقائها أو كتابتها 
 .تدريب الةالبات على كيفية إبداء االدعاءات والدفاع عنها 
 ملواوع كاملة.تدريب الةالبات على الدقة العلمية يف مع املعلومات واإلملام جبوانب ا 
 .تدريب الةالبات على إصدار أحكام عقالنية قائمة على املربرات املنةقية ال  تربط األسباب مبسبباهتا 
 .يه الةالبات إىل استخدام اللغة العربية الفصحى حتداث وكتابة  تًو
 .تشجيع الةالبات على العمل امن ماعة 
  ة صفية ومنزلية.تنوع األنشةة بني فردية وماعية، يتم تنفي ها بصور 

وقد تضمن الدليل أنشةة للقراءات املفتوحة، وكتابة بعض املقاالت والتلخيصات حول املواوعات واألفكار، وإًابة بعدض 
 األسعلة والتدريبات املتعلقة بكل مواوع.

 أساليب التدريس املقاحة للدليل:
تعلم التعداوين، العصددف الدد هين، حلقددات النقدداا، لتحقيدق األهددداف املةلوبددة اقرتحددت جمموعددة مدن أسدداليب التدددريس هددي: الدد

 احلوار واملناقشة، النم ًة، املهمات األدائية، متثيل األدوار، اخلرائط ال هنية.
 اللسائط التعليمية:

مت استخدام جمموعة من الوسائط ال  تساعد على حتقيق أهداف الدليل، وهي: ًها  العرض التوايحي، والصور، والسبورة 
 مللونة، وأوراو العمل، والشبكة العنكبوتية للدخول على املواقع املختلفة.واألقالم ا

 أساليب التقلمي:
يعددد التقددود األداة الدد   كددن مددن خالهلددا احلكددم علددى مدددى حتقددق األهددداف بشددكل عددام، وأيضددا للتعددرف علددى مدددى التقدددم 

 سة احلالية:التدريي ألداء املتعلمني، وتتضمن أساليب التقود املستخدمة يف الدرا
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 .هات النظر  مراعاة طبيعة املواوعات ال  ختتلف حوهلا ًو
 .اختيار أنشةة تعليمية تقوم على إيابية املتعلمات وتعمل على إاثرة تفكريهن 
 . تنويع أساليب التقود مبا يناسب قياس األداء قبل وأثناء وبعد التنفي 

 حمتلى الدليل:
تكددّون ابتددوى التعليمددي الدد ي مت تةبيددق االسددرتاتيجية مددن خاللدده مددن وحدددة التواصددل اإلقندداعي مددن مددنهج القددراءة والتواصددل 

 أسابيع وفق اخلةة الو ارية لتدريس منهج اللغة العربية.   6اللغوي املقرر تدريسه لةالبات الصف الثاين اثنوي ويستغرو 
 اكنشطة التعليمية:

من الدليل جمموعة من األنشةة املصاحبة الد  تتناسدب مدع الةالبدات ومدا بيدنهن مدن فدروو فرديدة، وحتتدوي هد ه األنشدةة تض
على سلسلة من اإلًراءات املصممة لتحقيق أهداف الدليل واملناسبة لالسرتاتيجية املقرتحة؛ وقد مت اختيارها اعتمادا على األسس 

 ايتية:
 تواه وأساليب تدريسه وتقو ه.ارتباطها أبهداف الدليل وخ 
 .إاحة الفرصة  ميع الةالبات للمشاركة اإليابية، واملناقشة يف املواايع قبل الشروع يف إلقائها أو كتابتها 
 .تدريب الةالبات على كيفية إبداء االدعاءات والدفاع عنها 
 ملواوع كاملة.تدريب الةالبات على الدقة العلمية يف مع املعلومات واإلملام جبوانب ا 
 .تدريب الةالبات على إصدار أحكام عقالنية قائمة على املربرات املنةقية ال  تربط األسباب مبسبباهتا 
 .يه الةالبات إىل استخدام اللغة العربية الفصحى حتداث وكتابة  تًو
 .تشجيع الةالبات على العمل امن ماعة 
  ة صفية ومنزلية.تنوع األنشةة بني فردية وماعية، يتم تنفي ها بصور 

وقد تضمن الدليل أنشةة للقراءات املفتوحة، وكتابة بعض املقاالت والتلخيصات حول املواوعات واألفكار، وإًابة بعدض 
 األسعلة والتدريبات املتعلقة بكل مواوع.

 أساليب التدريس املقاحة للدليل:
تعلم التعداوين، العصددف الدد هين، حلقددات النقدداا، لتحقيدق األهددداف املةلوبددة اقرتحددت جمموعددة مدن أسدداليب التدددريس هددي: الدد

 احلوار واملناقشة، النم ًة، املهمات األدائية، متثيل األدوار، اخلرائط ال هنية.
 اللسائط التعليمية:

مت استخدام جمموعة من الوسائط ال  تساعد على حتقيق أهداف الدليل، وهي: ًها  العرض التوايحي، والصور، والسبورة 
 مللونة، وأوراو العمل، والشبكة العنكبوتية للدخول على املواقع املختلفة.واألقالم ا

 أساليب التقلمي:
يعددد التقددود األداة الدد   كددن مددن خالهلددا احلكددم علددى مدددى حتقددق األهددداف بشددكل عددام، وأيضددا للتعددرف علددى مدددى التقدددم 

 سة احلالية:التدريي ألداء املتعلمني، وتتضمن أساليب التقود املستخدمة يف الدرا
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  التقود املبدئي قبل التدريس من خالل التةبيق اختبار التواصل اإلقناعي هبدف الوقوف علدى مسدتوى عيندة البحدث قبدل تةبيدق
 التجربة.

  .التقود التكويين )املصاحب( ويتمثل يف األسعلة الشفهية والتدريبات ال  تكلف هبا الةالبات أثناء التجربة 
 ته يف عاية تدريس الوحدة ويتمثل يف التةبيق البعدي ألداة البحث هبددف الوقدوف علدى فاعليدة اسدرتاتيجية التقود النهائي وتوقي

  .سكامرب يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي
وللتأكد من صدو الربانمج مت عرض الدليل على جمموعة من املعلمني واملختصني مبجال تدريس اللغة العربية؛ لبحث  رائهم 

يهاهتم، وقد أكد ابكمون مناسبة االسرتاتيجية لةالبات الصف الثاين اثنوي، وصحة إعداد األنشةة وفق وتعديل م ا يلزم وفق تًو
 (.2 يف صورته النهائية )ملحق خةوات اسرتاتيجية سكامرب وب ل  استقر الدليل 

 هارات التواصل اإلقناعي وفقا للخةوات ايتية: لقياس املتغري التابع ومع البياانت الال مة الختبار الفروض مت إعداد اختبار م
 :استهدف االختبار قياس مدى متكن طالبات الصف الثاين الثانوي من مهارات التواصل اإلقناعي  حتديد اهلدف من االختبار

  .الشفهي والكتايب املناسبة هلن قبل تةبيق جتربة الدراسة وبعدها
 :مصف االختبار 

ختبدار أداء شدفهي: وهدو يسدتخدم يف قيداس األهدداف التعليميدة يف مدواد دراسدية متعدددة مثدل: تكّون االختبدار مدن قسدمني، ا
(. ويعّرف أبنه: "اختبار مكون من سلسلة من املهمات تستخدم يف 2003اإللقاء، الةالقة يف القراءة، التعبري السليم )خلف هللا، 

(. وقددد اعتمدددت الدراسددة احلاليدددة 6، ل2009التعلدديم العدداق، تقدددير مسددتوى أداء الفددرد ملهددارة معينددة" )هيعددة اعتمدداد م سسددات 
اختبار األداء الشفهي لقياس مهارات االتصال الشفهي اإلقناعي لةالبات الصف الثاين الثدانوي مدن إعدداد البداحثتني، مدع تصدميم 

مددن مهددارات االتصددال بةاقددة مالحظددة لقيدداس مسددتوى متكددن الةالبددات مددن أداء كددل مهددارة. ويقدديس االختبددار مخددس عشددرة مهددارة 
 .الشفهي اإلقناعي، مقسمة إىل ثالثة ًوانب: التنظيمي، واإلقناعي، والقدرة التواصلية

والقسم الثاين، اختبار أداء كتايب: ويعدرف أبنده: "اختبدار يقديس مددى حتقيدق املدتعلم لفهدداف الرتبويدة ملدادة تعليميدة معيندة أو 
ة  امتالا التلمي  لعدد من املعلومات أو متكنه من بعض املهارات ابددة" )هيعة اعتماد سلسلة من املواد التعليمية، مما يعكس دًر

(. واستخدمت الدراسة احلالية االختبار املقداق لقيداس مهدارات الكتابدة اإلقناعيدة املناسدبة 6م، ل2009م سسات التعليم العاق، 
اس مستوى متكن الةالبات من أداء كل مهارة. ويقيس االختبار لةالبات الصف الثاين الثانوي، مع إعداد مقياس تقدير متدرج لقي
 اإلقناعي. بناء النمج اإلقناعي، ومضمون النمج اإلقناعي، وأسلوب النمجتسع عشرة مهارة للكتابة اإلقناعية، مو عة على ثالثة ًوانب: 

ادددة(، )الدددزواج املبكدددر: إيابياتددده واشدددتمل االختبدددار علدددى ثالثدددة موادددوعات، هدددي: )الدددزي املدرسدددي املوحدددد بدددني التأييدددد واملعار 
وسلبياته(، )انعكاسات وسائل التواصل االًتماعي على التنشعة االًتماعية(، وميعهدا مدن خدارج مدنهج القدراءة والتواصدل اللغدوي 

 :املقرر لةالبات الصف الثاين الثانوي. وروعي يف اختيار ختوى االختبار عدة أمور، منها
  ختتار الةالبة منها ما يناسب ميوهلا وقدراهتا.أن تكون املواوعات متنوعة، و 
 .أن تكون املواوعات صاحلة لقياس ميع مهارات التواصل اإلقناعي ابددة 
  أال تددرتبط املواددوعات مبحتددوى مقددرر القددراءة والتواصددل اللغددوي الدد ي طبقددت التجربددة فيدده؛ حتسددبا الحتماليددة أن تكددون اسددتجابة

 علنه سابقا، وألن تنمية املهارات املةلوبة متثل قدرة عقلية عامة ال ترتبط مبحتوى معني.التلمي ات ت كرا ملا اكتسبنه أو ف
 .أن يتناسب ختوى املواوع مع الزمن ابدد له 

 تعليمات االختبار: -5
يدة تكون كل من ًزءي االختبار مدن ورقتدني، تشدمل األوىل بيداانت الةالبدة وتعليمدات االختبدار، يف حدني تتضدمن الورقدة الثان

يده الةالبدة الختيدار أحدد  املواوعات ال  ستختار أحددها للتحددث عنهدا أو الكتابدة فيهدا، ووادح فيهدا اهلددف مدن االختبدار، وتًو
ات يف بةاقدة  املواوعات للحديث عنه، والثقة ابلدنفس أثنداء التحددث. ويتدابع أداء الةالبدات وتددون املالحظدات؛   ترصدد الددًر

  .املالحظة املعدة ل ل 

 دق االختبار:ص -6
 مت قياس صدو االختبار من خالل الةرو ايتية:

  ،الصدو الظاهري: مت عرض االختبار يف صدورته املبدئيدة علدى جمموعدة ابكمدني املتخصصدني يف جمدال اللغدة العربيدة بشدكل عدام
ي اإلقناعي ابددة واملناهج وطرو التدريس بشكل خال هبدف التأكد من مناسبة املواوعات لقياس مهارات االتصال الشفه

 .للةالبات، وسالمة وسالسة الصياغة اللغوية لفسعلة، وكفاية مقياس تقدير املهارات وواوحه

وقد أدىل ابكمون بسالمة مواوعات االختبار ومناسبتها لةالبات الصف الثاين اثنوي، بينما اقرتح بعضهم أبن تقداس كدل 
قف حتدث منفصل، ك ل  تقاس كل مهارة من مهارات الكتابة اإلقناعية بس ال مهارة من مهارات االتصال الشفهي اإلقناعي مبو 

منفصل، وي أتخ  الباحثتان هب ا االقرتاح؛ إذ أن ميع املهارات مرتبةة مع بعضها البعض امن مواوع متكامل وال  كن فصلها 
نشداك الدال صدفي( إىل )الدزواج املبكدر إيابياتده وقياس كل منها علدى حدده، كمدا أشدار أحدد ابكمدني بتبدديل املوادوع الثداين مدن )ال

 .(3وسلبياته( وقد استحسنت الباحثتان ه ا الرأي ومت األخ  به، وب ل  خرج االختبار يف صورته النهائية ملحق رقم )
  ة الس ال والدر ًة صدو االتساو الداخلي: مت التحقق من صدو االتساو الداخلي لالختبار ثساب معامل االرتباك بني دًر

داءت النتدائج   دة الكليدة لالختبدار. ًو دة الكليدة للمسدتوى والدًر الكلية للبعد ال ي ينتمي إليه وك ل  معامل االرتباك بني الدًر
 .(2، 1كما اب دولني )

 ( معامالت ارتباك الفقرات ابلبعد ال ي تنتمي إليه1ا دول )
 الكتابة التحدث

 ارتباك الفقرة ببعدها البعد الفقرة ارتباك الفقرة ببعدها البعد الفقرة
1 

 ا انب
 التنظيمي

 بناء النمج 1 0.66
 اإلقناعي

0.63 
2 0.67 2 0.71 
3 0.69 3 0.70 
4 0.65 4 

 مضمون النمج اإلقناعي

0.66 
5 

 ا انب
 اإلقناعي

0.66 5 0.65 
6 0.64 6 0.61 
7 0.70 7 0.69 
8 0.68 8 0.64 
9 0.71 9 0.63 

10 0.69 10 0.71 
11 0.66 11 0.69 
12 0.61 12 

 أسلوب النمج اإلقناعي

0.68 
13 

 ًانب
 القدرة التواصلية

0.67 13 0.67 
14 0.63 14 0.62 
15 0.69 15 0.70 
16 0.62 

  17 0.70 
18 0.64 
19 06.61 
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 تعليمات االختبار: -5
يدة تكون كل من ًزءي االختبار مدن ورقتدني، تشدمل األوىل بيداانت الةالبدة وتعليمدات االختبدار، يف حدني تتضدمن الورقدة الثان

يده الةالبدة الختيدار أحدد  املواوعات ال  ستختار أحددها للتحددث عنهدا أو الكتابدة فيهدا، ووادح فيهدا اهلددف مدن االختبدار، وتًو
ات يف بةاقدة  املواوعات للحديث عنه، والثقة ابلدنفس أثنداء التحددث. ويتدابع أداء الةالبدات وتددون املالحظدات؛   ترصدد الددًر

  .املالحظة املعدة ل ل 

 دق االختبار:ص -6
 مت قياس صدو االختبار من خالل الةرو ايتية:

  ،الصدو الظاهري: مت عرض االختبار يف صدورته املبدئيدة علدى جمموعدة ابكمدني املتخصصدني يف جمدال اللغدة العربيدة بشدكل عدام
ي اإلقناعي ابددة واملناهج وطرو التدريس بشكل خال هبدف التأكد من مناسبة املواوعات لقياس مهارات االتصال الشفه

 .للةالبات، وسالمة وسالسة الصياغة اللغوية لفسعلة، وكفاية مقياس تقدير املهارات وواوحه

وقد أدىل ابكمون بسالمة مواوعات االختبار ومناسبتها لةالبات الصف الثاين اثنوي، بينما اقرتح بعضهم أبن تقداس كدل 
قف حتدث منفصل، ك ل  تقاس كل مهارة من مهارات الكتابة اإلقناعية بس ال مهارة من مهارات االتصال الشفهي اإلقناعي مبو 

منفصل، وي أتخ  الباحثتان هب ا االقرتاح؛ إذ أن ميع املهارات مرتبةة مع بعضها البعض امن مواوع متكامل وال  كن فصلها 
نشداك الدال صدفي( إىل )الدزواج املبكدر إيابياتده وقياس كل منها علدى حدده، كمدا أشدار أحدد ابكمدني بتبدديل املوادوع الثداين مدن )ال

 .(3وسلبياته( وقد استحسنت الباحثتان ه ا الرأي ومت األخ  به، وب ل  خرج االختبار يف صورته النهائية ملحق رقم )
  ة الس ال والدر ًة صدو االتساو الداخلي: مت التحقق من صدو االتساو الداخلي لالختبار ثساب معامل االرتباك بني دًر

داءت النتدائج   دة الكليدة لالختبدار. ًو دة الكليدة للمسدتوى والدًر الكلية للبعد ال ي ينتمي إليه وك ل  معامل االرتباك بني الدًر
 .(2، 1كما اب دولني )

 ( معامالت ارتباك الفقرات ابلبعد ال ي تنتمي إليه1ا دول )
 الكتابة التحدث

 ارتباك الفقرة ببعدها البعد الفقرة ارتباك الفقرة ببعدها البعد الفقرة
1 

 ا انب
 التنظيمي

 بناء النمج 1 0.66
 اإلقناعي

0.63 
2 0.67 2 0.71 
3 0.69 3 0.70 
4 0.65 4 

 مضمون النمج اإلقناعي

0.66 
5 

 ا انب
 اإلقناعي

0.66 5 0.65 
6 0.64 6 0.61 
7 0.70 7 0.69 
8 0.68 8 0.64 
9 0.71 9 0.63 

10 0.69 10 0.71 
11 0.66 11 0.69 
12 0.61 12 

 أسلوب النمج اإلقناعي

0.68 
13 

 ًانب
 القدرة التواصلية

0.67 13 0.67 
14 0.63 14 0.62 
15 0.69 15 0.70 
16 0.62 

  17 0.70 
18 0.64 
19 06.61 
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ة الس ال1يتبني من ًدول ) ة الكلية للبعد الد ي ينتمدي إليده دالدة عندد مسدتوى  ( أن قيم معامالت االرتباك بني دًر والدًر
 .مما يشري إىل أن الس ال يقيس ما يقيسه البعد وهو م شر على الصدو 0.01

ة الكلية لالختبار2ا دول ) ة الكلية للبعد والدًر  ( معامل االرتباك بني الدًر
 الداللة معامل االرتباك البعد م
 0.01 0.79 االتصال الشفهي اإلقناعي 1
 0.01 0.82 الكتابة اإلقناعية 2

ة الكلية لالختبار دالة عند مستوى 2يظهر من ا دول ) ة البعد والدًر مما يشري  0.01( أن قيم معامالت االرتباك بني دًر
 .إىل أن البعد يقيس ما يقيسه االختبار وهو م شر على الصدو

  اإلقندداعي يف مرحلددة التجربددة االسددتةالعية للتةبيددق الفعلددي للدراسددة؛  مددن االختبددار: مت احتسدداب  مددن اختبددار مهددارات التواصددل
حيددث قامددت إحدددى البدداحثتني ثسدداب الددزمن الددال م لإلًابددة وذلدد  برصددد  مددن االختبددار لكددل فددرد مددن أفددراد العينددة، ويف عايددة 

  (.193:  1994م فودة ، )إبراهي التجربة، قامت الباحثة ثساب متوسط  من االختبار، وذل  من خالل املعادلة ايتية:
   الوقت ال ي استغرقته أول طالبة + الوقت ال ي استغرفته  خر طالبة من االختبار:   

                                                   2 
 

 ( الزمن املناسب لإلًابة عن اختبار التحدث اإلقناعي3ًدول )
 الزمن ال ي استغرقته  

   أول طالبة
  ي استغرقته الزمن ال

   خر طالبة
  الزمن املناسب لالختبار  اجملموع

 دقائق 7 دقيقة14 دقيقة10 دقيقة4
 

 ( الزمن املناسب لإلًابة عن اختبار الكتابة اإلقناعية4ًدول )
 الزمن ال ي استغرقته 

 أول طالبة
 الزمن ال ي استغرقته 

 الزمن املناسب لالختبار اجملموع  خر طالبة

 دقيقة 60 دقيقة 120 يقةدق90 دقيقة30

  :تصحيح االختبار
ات؛ حيددث مت حتويددل القدددائمتني إىل  مت اسددتخدام قددائم  مهددارات التحدددث اإلقندداعي والكتابددة اإلقناعيددة كسددلم لتقدددير الدددًر

ة حسب التقسيم الثالثي املواح يف بةاق  مالحظة األداء الشفهي، وتقدير الكتابة  (.5، 4ملحق ) قواعد تقدير متدًر
لتةبيددق القبلددي لالختبددار: طبددق اختبددار التحدددث اإلقندداعي يف كددال املدرسددتني بعددد شددرح تعليماتدده وكيفيددة اختيددار املواددوعات ا

( 45والتحدث عنه.و عت أوراو االختبار على الةالبات، استغرو تةبيق االختبار لكدال اجملمدوعتني أربدع حصدمج دراسدية مبعددل )
لبةاقة املالحظة املصممة لتقييم مهارات التحدث اإلقناعي، قامت املعلمتان املكلفتان  دقيقة لكل حصة.مت تصحيح االختبار وفقا

ات ة املستحقة لكل طالبة وفق أدائها يف االختبار أمام كل مهارة   أخ  املتوسط احلسايب للدًر  .ابلتصحيح برصد الدًر

اس القبلي له على نفس عينة الدراسة وإبشراف معلمات أما اختبار الكتابة اإلقناعية فقد مت وفق اخلةوات التالية:تةبيق القي
اللغدة العربيددة لكددال اجملمددوعتني. و عددت أوراو االختبدار علددى ميددع الةالبددات مصددحوبة أبوراو اإلًابدة ومرفددق هبددا تعليمددات االختبددار 

هدت الةالبدات إىل التقيدد بدزمن اال ( دقيقدة. صدحح 60ختبدار وهدو )واملهارات ال  يب مراعاهتدا عندد كتابدة املوادوع اإلقنداعي. ًو
تدان للمسدتوى املتوسدط بينمدا  دات للمسدتوى املتقددم ودًر االختبار يف اوء معايري ايداء ال  صممت له ثيث أعةيت ثدالث دًر

ة واحدة للمستوى الضعيف  .تعةى دًر

  :التطبيق البعدي لالختبار
أسددابيع مت إعددادة قيدداس أداء الةالبددات لكددال اجملمددوعتني  بعددد االنتهدداء مددن التةبيددق الفعلددي للدراسددة والدد ي اسددتمر ملدددة أربعددة

 .هد بنفس إًراءات التةبيق القبلي لالختبار   تفريغ بياانت التصحيح ورصد النتائج1440-8-9 بتاريخ

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حسب معامل الثبات بةريقة االتساو الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، كما هو مواح 
  .(5دول )يف ا 

 (  معامالت الثبات الختبار التواصل اإلقناعي5ا دول )
 معامل الثبات اجملال م معامل الثبات اجملال م
 0.738 الكتابة )بناء النمج( 4 0.793 التحدث )ا انب التنظيمي( 1
 0.907 الكتابة )مضمون النمج( 5 0.925 التحدث )ا انب اإلقناعي( 2
 0.759 الكتابة )أسلوب النمج( 6 0.888 لية(التحدث )القدرة التواص 3
 0.943 الكلي 0.962 الكلي

 0.964 اختبار التواصل اإلقناعي كامال

وبلغدددت قيمدددة الثبدددات لالختبدددار كدددامال  0.962 – 0.738( أن قددديم معدددامالت الثبدددات تراوحدددت بدددني 5يظهدددر مدددن ا ددددول )
 (.6الضبط أصبحت األداة يف صورهتا النهائية، ملحق رقم ) وهي قيمة عالية ومقبولة إحصائيا. وابنتهاء إًراءات 0.964

  تطبيق الدراسة:

علدددى طالبدددات الصددف الثددداين اثندددوي القسدددم ه 1439/1440مت تةبيددق جتربدددة الدراسدددة يف الفصددل الثددداين مدددن العدددام الدراسددي 
لتنفيدد  النشدداطني األول والثدداين أربددع األديب بثانويددة املثلددث التابعددة إلدارة تعلدديم ينبددع حيددث مقددر عمددل إحدددى البدداحثتني. وقددد حدددد 

حصمج إال أنه استغرو مثانية حصمج يف األسبوعني األول والثاين، مبعدل أربع حصمج لكل نشاك، وذل  بسبب حداثة املهارات 
للةالبددات ممددا اسددتدعى  ايدة الوقددت لتزويدددهن هبددا ومعرفددة مدددى متكددنهن مددن أدائهددا بشددكل ًيددد يف األنشددةة الالحقددة، أمددا بقيددة 

نشةة وعددها أربع أنشةة فقدد مت تنفيد  كدل منهدا يف حصدتني حسدب املددة ابدددة لكدل نشداك يف دليدل املعلدم. وعليده؛ فيكدون اال
جمموع احلصمج ال  مت فيهدا تةبيدق االسدرتاتيجية لتنميدة املهدارات ككدل ابإلادافة إىل حصدة اللقداء التمهيددي سدبع عشدرة حصدة يف 

يهاهتمدددا أربعدددة أسدددابيع. وقدددد أوكلدددت مهمدددة تنفيددد   الدراسدددة إلحددددى معلمدددات اللغدددة العربيدددة ابملدرسدددة إبشدددراف كدددال البددداحثتني وتًو
ومتابعتهما املستمرة للمعلمة يف ميع إًراءات التةبيق؛ بدءا من تعريف املعلمة مبشكلة البحث، وأمهيته، وأهدافه، وكيفية تةبيقه، 

تددددريس، وأسددداليب تقدددود الةالبدددات، وتزويددددها مبلدددف خدددال جبميدددع واالسدددرتاتيجيات التدريسدددية الددد   كدددن توظيفهدددا خدددالل فدددرتة ال
مكدوانت الدراسددة وختوايهتددا وتددريبها عليهددا قبددل التةبيدق، ومناقشددتها يف ميددع مراحددل التةبيدق حدد  االنتهدداء منده. وهددي معلمددة مددن 

   .عاما يف جمال تدريس اللغة العربية 18ذوات الكفاءة واخلربة ملدة 

 نتائج الدراسة:

 اإلًابة عن الس ال األول ونصه: ما مهارات التواصل اإلقناعي املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ – أوال
 من خالل إعداد قائمة مهارات التواصل اإلقناعي، اتضحت املهارات املناسبة لةالبات الصف الثاين الثانوي وهي:

عددن األفكددار الرئيسددة اددمن إطددار السددياو، عددرض مهددارات التحدددث اإلقندداعي: عددرض مقدمددة مشددوقة للمواددوع، التحدددث  -أ
األفكدار الفرعيدة يف تسلسدل منةقدي، خدتم املوادوع مبدا يدتالءم مدع األفكدار الرئيسدة، دعدم األفكدار املةروحدة ابألدلدة والرباهددني 
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  :التطبيق البعدي لالختبار
أسددابيع مت إعددادة قيدداس أداء الةالبددات لكددال اجملمددوعتني  بعددد االنتهدداء مددن التةبيددق الفعلددي للدراسددة والدد ي اسددتمر ملدددة أربعددة

 .هد بنفس إًراءات التةبيق القبلي لالختبار   تفريغ بياانت التصحيح ورصد النتائج1440-8-9 بتاريخ

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، حسب معامل الثبات بةريقة االتساو الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، كما هو مواح 
  .(5دول )يف ا 

 (  معامالت الثبات الختبار التواصل اإلقناعي5ا دول )
 معامل الثبات اجملال م معامل الثبات اجملال م
 0.738 الكتابة )بناء النمج( 4 0.793 التحدث )ا انب التنظيمي( 1
 0.907 الكتابة )مضمون النمج( 5 0.925 التحدث )ا انب اإلقناعي( 2
 0.759 الكتابة )أسلوب النمج( 6 0.888 لية(التحدث )القدرة التواص 3
 0.943 الكلي 0.962 الكلي

 0.964 اختبار التواصل اإلقناعي كامال

وبلغدددت قيمدددة الثبدددات لالختبدددار كدددامال  0.962 – 0.738( أن قددديم معدددامالت الثبدددات تراوحدددت بدددني 5يظهدددر مدددن ا ددددول )
 (.6الضبط أصبحت األداة يف صورهتا النهائية، ملحق رقم ) وهي قيمة عالية ومقبولة إحصائيا. وابنتهاء إًراءات 0.964

  تطبيق الدراسة:

علدددى طالبدددات الصددف الثددداين اثندددوي القسدددم ه 1439/1440مت تةبيددق جتربدددة الدراسدددة يف الفصددل الثددداين مدددن العدددام الدراسددي 
لتنفيدد  النشدداطني األول والثدداين أربددع األديب بثانويددة املثلددث التابعددة إلدارة تعلدديم ينبددع حيددث مقددر عمددل إحدددى البدداحثتني. وقددد حدددد 

حصمج إال أنه استغرو مثانية حصمج يف األسبوعني األول والثاين، مبعدل أربع حصمج لكل نشاك، وذل  بسبب حداثة املهارات 
للةالبددات ممددا اسددتدعى  ايدة الوقددت لتزويدددهن هبددا ومعرفددة مدددى متكددنهن مددن أدائهددا بشددكل ًيددد يف األنشددةة الالحقددة، أمددا بقيددة 

نشةة وعددها أربع أنشةة فقدد مت تنفيد  كدل منهدا يف حصدتني حسدب املددة ابدددة لكدل نشداك يف دليدل املعلدم. وعليده؛ فيكدون اال
جمموع احلصمج ال  مت فيهدا تةبيدق االسدرتاتيجية لتنميدة املهدارات ككدل ابإلادافة إىل حصدة اللقداء التمهيددي سدبع عشدرة حصدة يف 

يهاهتمدددا أربعدددة أسدددابيع. وقدددد أوكلدددت مهمدددة تنفيددد   الدراسدددة إلحددددى معلمدددات اللغدددة العربيدددة ابملدرسدددة إبشدددراف كدددال البددداحثتني وتًو
ومتابعتهما املستمرة للمعلمة يف ميع إًراءات التةبيق؛ بدءا من تعريف املعلمة مبشكلة البحث، وأمهيته، وأهدافه، وكيفية تةبيقه، 

تددددريس، وأسددداليب تقدددود الةالبدددات، وتزويددددها مبلدددف خدددال جبميدددع واالسدددرتاتيجيات التدريسدددية الددد   كدددن توظيفهدددا خدددالل فدددرتة ال
مكدوانت الدراسددة وختوايهتددا وتددريبها عليهددا قبددل التةبيدق، ومناقشددتها يف ميددع مراحددل التةبيدق حدد  االنتهدداء منده. وهددي معلمددة مددن 

   .عاما يف جمال تدريس اللغة العربية 18ذوات الكفاءة واخلربة ملدة 

 نتائج الدراسة:

 اإلًابة عن الس ال األول ونصه: ما مهارات التواصل اإلقناعي املناسبة لةالبات املرحلة الثانوية؟ – أوال
 من خالل إعداد قائمة مهارات التواصل اإلقناعي، اتضحت املهارات املناسبة لةالبات الصف الثاين الثانوي وهي:

عددن األفكددار الرئيسددة اددمن إطددار السددياو، عددرض مهددارات التحدددث اإلقندداعي: عددرض مقدمددة مشددوقة للمواددوع، التحدددث  -أ
األفكدار الفرعيدة يف تسلسدل منةقدي، خدتم املوادوع مبدا يدتالءم مدع األفكدار الرئيسدة، دعدم األفكدار املةروحدة ابألدلدة والرباهددني 
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ار يف األفكدار ال  تتسم ابلواقعية، توليد عدد من األفكدار للتعبدري عدن الفكدرة الرئيسدة، القددرة علدى العدرض والتحليدل واالبتكد
املةروحددددة، اسدددددتخدام اسدددددرتاتيجيات اإلقنددددداع )مقارندددددة، تعليدددددل، منددددداذج، أمثلدددددة...(، اسدددددتخدام املددددد ثرات العاطفيدددددة )اسدددددتعارة، 
هدات النظدر، إصددار احلكدم املوادوعي مدع تواديح األسدباب، الدقدة العلميدة واإلملدام املعدريف  تشبيه...(، القدرة علدى تفنيدد ًو

ابلفصدحى بةالقددة وثقدة دون تلعددثم، ابافظدة علددى االتدزان االنفعدداق أثنداء التواصددل مدع ا مهددور، جبواندب املوادوع، التحدددث 
توظيف طبقات الصوت إلظهدار االنفعداالت املناسدبة، ابافظدة علدى التواصدل البصدري مدع ا مهدور، تفعيدل لغدة ا سدد أثنداء 

 التواصل كاإلشارات، استخدام ألفاظ شائعة لدى مهور املستمعني.
هدة نظدر الكاتدب جتداه االدعداء الدرئيس، ترتيدب األفكدار واحلقدائق واألدلدة  -ب مهارات الكتابة اإلقناعية: كتابدة مقدمدة تعدرب عدن ًو

والرباهني وايراء املناقضدة يف فقدرات متسلسدلة منةقيدائ، كتابدة خامتدة إقناعيدة ًيددة، حتديدد القضدية أو االدعداء الدرئيس، عدرض 
دل، توليد عدد مدن األفكدار يف حتليدل القضدية وتفسدريها، تقددد األدلدة والرباهدني الداعمدة لالدعداء القضية يف صورة مثرية للج

الرئيس، عرض االدعاءات املضادة بواوح مع دمج املتشابه منها، تفسري احلجج ال  تستند عليها االدعاءات املضادة، بنداء 
مدع تواديح األسدباب العلميدة املسدتند إليهدا، صدحة  أسباب منةقية لدحض حجدج الةدرف ايخدر، إصددار احلكدم املوادوعي

الكتابة اإلمالئية والنحوية وسدالمة الرتاكيدب اللغويدة، التنويدع يف اختيدار األلفداظ وا مدل املعدربة عدن أفكدار املوادوع، توظيدف 
 عالمات الرتقيم املناسبة، استخدام أدوات الربط استخداما صحيحا.

 والثالث ونصهما: ما فاعلية اسرتاتيجية توليد األفكار يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي اإلًابة عن الس الني الثاين –اثنيا 
الشدددفهي لددددى طالبدددات املرحلدددة الثانويدددة؟ مدددا فاعليدددة اسدددرتاتيجية توليدددد األفكدددار يف تنميدددة مهدددارات التواصدددل اإلقنددداعي الكتدددايب لددددى 

 طالبات املرحلة الثانوية؟ 
بدددني اجملمدددوعتني لدراسدددة االختالفدددات بدددني اجملموعدددة  (MANOVA) املتغدددريات أحدددادي االجتددداه مت إًدددراء حتليدددل التبددداين متعددددد

ود الةبيعية، واخلةية، والقيم  التجريبية والضابةة فيما يتعلق ابلتواصل اإلقناعي. وأًري اختبار الفرايات االبتدائي للتحقق من ًو
ددداءت قيمدددة املتةرفدددة، والتجدددانس يف مصدددفوفات التبددداين، واملصددداحبة اخلةيددد ة املتعدددددة؛ دون حددددوث خمالفدددات لتلددد  الفراددديات. ًو

  ا يشدددري إىل جتدددانس التبددداين، وكاندددتغدددري دالدددة ممددد Levene' Test of Equality of Error Variances اختبدددار ليفدددني
تبداين املتعددد. = وهدي قيمدة دالدة، ممدا يشدري ملناسدبة البيداانت السدتخدام حتليدل ال ويقابلهدا قيمدة )ف( = Wilks' Lambada قيمدة

اءت النتائج كما اب دول )  (.6ًو

 للمجموعتني يف مهارات التواصل اإلقناعي MANOVA ( نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات6ا دول )

ات  جمموع املربعات املتغري التابع مصدر التباين دًر
 احلرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف املربعات

 حجم التأثري الداللة

 اجملموعة

 0.317 0.01 8.12 45.84 2 91.69 (حدث )ا انب التنظيميالت
 0.388 0.01 11.09 242.72 2 485.45 (التحدث )ا انب اإلقناعي
 0.423 0.01 12.83 161.18 2 322.36 (التحدث )القدرة التواصلية
 0.406 0.01 11.94 1228.02 2 2456.05 (التحدث )عامة

 0.439 0.01 13.66 37.15 2 74.31 (الكتابة )بناء النمج اإلقناعي
 0.392 0.01 11.26 248.59 2 497.19 (الكتابة )مضمون النمج اإلقناعي
 0.485 0.01 16.46 90.36 2 180.73 (الكتابة )أسلوب النمج اإلقناعي

 0.548 0.01 21.22 890.24 2 1780.049 (الكتابة )عامة

 اخلةأ

 5.64 35 197.56 (التحدث )ا انب التنظيمي
 21.86 35 765.39 (التحدث )ا انب اإلقناعي
 12.55 35 439.44 (التحدث )القدرة التواصلية
 102.81 35 3598.500 (التحدث )عامة

 2.71 35 95.15 (الكتابة )بناء النمج اإلقناعي
 22.06 35 772.27 (الكتابة )مضمون النمج اإلقناعي
 5.48 35 192.10 (الكتابة )أسلوب النمج اإلقناعي

 41.95 35 1486.34 (الكتابة )عامة

يظهر من ا دول السابق أن قيمة )ف( للفروو بني اجملموعتني التجريبية والضابةة ًاءت دالة يف مهارات التواصل اإلقناعي 
ددة الكليددة، كمددا يظهددر مددن ا دددول أن حجددم التددأثري تددراوح بددني   التحدددث، هددي ا انددب التنظيمددي يفألقددل املهددارات و  0.317والدًر

 انب أسلوب النمج اإلقناعي يف الكتابة وهو أعلى ا وانب أتثرائ بتةبيق االسرتاتيجية املقرتحة، وهو أتثدري مرتفدع إمداالئ  0.485و
دود فدروو ًوهريدة  يشري إىل حدوث تغري ًوهري يف تنمية املهارات. وب ل  يرفض الفراان الصفراين الل ان ينصان علدى عددم ًو

 .التجريبية والضابةة يف مهارات التواصل اإلقناعي الشفهية والكتابية، ويقبل الفرض البديل بني اجملموعتني
اءت  ة الكلية ًو وملعرفة اجتاه الفروو ُحسبت متوسةات اجملموعتني التجريبية والضابةة يف مهارات التواصل اإلقناعي والدًر

 النتائج كما يلي:
  ية للمجموعتني التجريبية والضابةة( املتوسةات وااللرافات املعيار 7ا دول )

ة الكلية  يف مهارات االتصال الشفهي اإلقناعي والدًر

االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م
االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م املعياري

 املعياري

 0.85 2.21 جتريبية عرض مقدمة مشوقة للمواوع. 1
11 

إصدددددددار احلكددددددم املواددددددوعي مددددددع 
 باب.توايح األس

 0.73 2.26 جتريبية
 0.59 1.36 اابةة 0.59 1.36 اابةة

2 
التحدددث عددن األفكددار الرئيسددة اددمن 

 إطار السياو.
 0.76 2.42 جتريبية

12 
الدقدددددددة العلميدددددددة واإلملدددددددام املعدددددددريف 

 جبوانب املواوع.
 0.70 2.05 جتريبية

 0.58 1.31 اابةة 0.40 1.94 اابةة

3 
سلسدددددل عدددددرض األفكدددددار الفرعيدددددة يف ت

 منةقي.
 0.78 2.21 جتريبية

13 
التحددددددددددث ابلفصدددددددددحى بةالقدددددددددة 

 وثقة دون تلعثم.
 0.68 2.15 جتريبية

 0.56 1.26 اابةة 0.60 1.42 اابةة

4 
خددتم املواددوع مبددا يددتالءم مددع األفكددار 

 الرئيسة.
 0.71 2.21 جتريبية

14 
ابافظددددة علددددى االتددددزان االنفعدددداق 

 أثناء التواصل مع ا مهور.
 0.62 2.05 ةجتريبي

 0.58 1.31 اابةة 0.59 1.36 اابةة

5 
توليدددد عددددد مدددن األفكدددار للتعبدددري عدددن 

 الفكرة الرئيسة.
 0.58 2.31 جتريبية

15 
توظيددددددددددددددف طبقددددددددددددددات الصددددددددددددددوت 

 االنفعاالت املناسبة.إلظهار 
 0.62 2.05 جتريبية

 0.56 1.26 اابةة 0.59 1.36 اابةة
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 للمجموعتني يف مهارات التواصل اإلقناعي MANOVA ( نتائج حتليل التباين متعدد املتغريات6ا دول )

ات  جمموع املربعات املتغري التابع مصدر التباين دًر
 احلرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف املربعات

 حجم التأثري الداللة

 اجملموعة

 0.317 0.01 8.12 45.84 2 91.69 (حدث )ا انب التنظيميالت
 0.388 0.01 11.09 242.72 2 485.45 (التحدث )ا انب اإلقناعي
 0.423 0.01 12.83 161.18 2 322.36 (التحدث )القدرة التواصلية
 0.406 0.01 11.94 1228.02 2 2456.05 (التحدث )عامة

 0.439 0.01 13.66 37.15 2 74.31 (الكتابة )بناء النمج اإلقناعي
 0.392 0.01 11.26 248.59 2 497.19 (الكتابة )مضمون النمج اإلقناعي
 0.485 0.01 16.46 90.36 2 180.73 (الكتابة )أسلوب النمج اإلقناعي

 0.548 0.01 21.22 890.24 2 1780.049 (الكتابة )عامة

 اخلةأ

 5.64 35 197.56 (التحدث )ا انب التنظيمي
 21.86 35 765.39 (التحدث )ا انب اإلقناعي
 12.55 35 439.44 (التحدث )القدرة التواصلية
 102.81 35 3598.500 (التحدث )عامة

 2.71 35 95.15 (الكتابة )بناء النمج اإلقناعي
 22.06 35 772.27 (الكتابة )مضمون النمج اإلقناعي
 5.48 35 192.10 (الكتابة )أسلوب النمج اإلقناعي

 41.95 35 1486.34 (الكتابة )عامة

يظهر من ا دول السابق أن قيمة )ف( للفروو بني اجملموعتني التجريبية والضابةة ًاءت دالة يف مهارات التواصل اإلقناعي 
ددة الكليددة، كمددا يظهددر مددن ا دددول أن حجددم التددأثري تددراوح بددني   التحدددث، هددي ا انددب التنظيمددي يفألقددل املهددارات و  0.317والدًر

 انب أسلوب النمج اإلقناعي يف الكتابة وهو أعلى ا وانب أتثرائ بتةبيق االسرتاتيجية املقرتحة، وهو أتثدري مرتفدع إمداالئ  0.485و
دود فدروو ًوهريدة  يشري إىل حدوث تغري ًوهري يف تنمية املهارات. وب ل  يرفض الفراان الصفراين الل ان ينصان علدى عددم ًو

 .التجريبية والضابةة يف مهارات التواصل اإلقناعي الشفهية والكتابية، ويقبل الفرض البديل بني اجملموعتني
اءت  ة الكلية ًو وملعرفة اجتاه الفروو ُحسبت متوسةات اجملموعتني التجريبية والضابةة يف مهارات التواصل اإلقناعي والدًر

 النتائج كما يلي:
  ية للمجموعتني التجريبية والضابةة( املتوسةات وااللرافات املعيار 7ا دول )

ة الكلية  يف مهارات االتصال الشفهي اإلقناعي والدًر

االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م
االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م املعياري

 املعياري

 0.85 2.21 جتريبية عرض مقدمة مشوقة للمواوع. 1
11 

إصدددددددار احلكددددددم املواددددددوعي مددددددع 
 باب.توايح األس

 0.73 2.26 جتريبية
 0.59 1.36 اابةة 0.59 1.36 اابةة

2 
التحدددث عددن األفكددار الرئيسددة اددمن 

 إطار السياو.
 0.76 2.42 جتريبية

12 
الدقدددددددة العلميدددددددة واإلملدددددددام املعدددددددريف 

 جبوانب املواوع.
 0.70 2.05 جتريبية

 0.58 1.31 اابةة 0.40 1.94 اابةة

3 
سلسدددددل عدددددرض األفكدددددار الفرعيدددددة يف ت

 منةقي.
 0.78 2.21 جتريبية

13 
التحددددددددددث ابلفصدددددددددحى بةالقدددددددددة 

 وثقة دون تلعثم.
 0.68 2.15 جتريبية

 0.56 1.26 اابةة 0.60 1.42 اابةة

4 
خددتم املواددوع مبددا يددتالءم مددع األفكددار 

 الرئيسة.
 0.71 2.21 جتريبية

14 
ابافظددددة علددددى االتددددزان االنفعدددداق 

 أثناء التواصل مع ا مهور.
 0.62 2.05 ةجتريبي

 0.58 1.31 اابةة 0.59 1.36 اابةة

5 
توليدددد عددددد مدددن األفكدددار للتعبدددري عدددن 

 الفكرة الرئيسة.
 0.58 2.31 جتريبية

15 
توظيددددددددددددددف طبقددددددددددددددات الصددددددددددددددوت 

 االنفعاالت املناسبة.إلظهار 
 0.62 2.05 جتريبية

 0.56 1.26 اابةة 0.59 1.36 اابةة
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االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م
االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م املعياري

 املعياري

6 
دعدددددددددددم األفكدددددددددددار املةروحدددددددددددة ابألدلدددددددددددة 

 لرباهني ال  تتسم ابلواقعية.وا
 0.74 2.31 جتريبية

16 
ابافظددددة علددددى التواصددددل البصددددري 

 مع ا مهور.
 0.73 2.10 جتريبية

 0.58 1.31 اابةة 0.58 1.35 اابةة

7 
القدددددددددددددرة علددددددددددددى العددددددددددددرض والتحليددددددددددددل 

 املةروحة.واالبتكار يف األفكار 
 0.68 2.15 جتريبية

17 
تفعيددل لغددة ا سددد أثندداء التواصددل  

 كاإلشارات.
 0.52 2.05 جتريبية

 0.57 1.26 اابةة 0.57 1.36 اابةة

8 
اسدددددددددددددتخدام اسددددددددددددددرتاتيجيات اإلقندددددددددددددداع 
 )مقارنة، تعليل، مناذج، أمثلة...(.

 0.68 2.15 جتريبية
18 

اسددددددتخدام ألفدددددداظ شددددددائعة لدددددددى 
 مهور املستمعني.

 0.37 2.84 جتريبية
 0.87 2.26 اابةة 0.58 1.31 اابةة

9 
ام امل ثرات العاطفيدة )اسدتعارة، استخد

 تشبيه...(.
 0.73 2.10 جتريبية

19 
االلتدددددددزام ابلوقدددددددت ابددددددددد املعلدددددددن 

 عنه.
 0.71 2.21 جتريبية

 0.56 1.26 اابةة 0.60 1.42 اابةة
1
هات النظر. 0 ة الكلية 0.69 2.42 جتريبية القدرة على تفنيد ًو  10.81 42.31 جتريبية الدًر

 4.19 22.15 اابةة 0.60 1.42 اابةة
 

 ( املتوسةات وااللرافات املعيارية للمجموعتني التجريبية والضابةة8ا دول )
ة الكلية   يف مهارات الكتابة اإلقناعية والدًر

االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م
االلراف  املتوسط اجملموعة املهارة م املعياري

 املعياري

1 
هة نظر  كتابة مقدمة تعرب عن ًو

 الكاتب جتاه االدعاء الرئيس.
 0.81 2.00 جتريبية

9 
تفسري احلجج ال  تستند 
 .عليها االدعاءات املضادة

 0.87 2.10 جتريبية
 0.00 1.00 اابةة 0.31 1.10 اابةة

2 
ترتيب األفكار واحلقائق واألدلة 
والرباهني وايراء املناقضة يف فقرات 

 متسلسلة منةقيائ.

 0.76 1.84 جتريبية
10 

بناء أسباب منةقية لدحض 
 حجج الةرف ايخر.

 0.71 1.78 جتريبية

 0.10 1.15 اابةة 0.00 1.00 اابةة

 كتابة خامتة إقناعية ًيدة. 3
 0.81 2.00 جتريبية

11 
إصدار احلكم املواوعي مع 
توايح األسباب العلمية 

 املستند إليها.

 0.80 1.89 جتريبية

 0.31 1.21 ةةااب 0.31 1.10 اابةة

 حتديد القضية أو االدعاء الرئيس. 4
 0.87 2.10 جتريبية

12 
صحة الكتابة اإلمالئية 
والنحوية وسالمة الرتاكيب 

 اللغوية.

 0.91 2.21 جتريبية

 0.45 1.10 اابةة 0.15 1.10 اابةة

 عرض القضية يف صورة مثرية للجدل. 5
 0.73 1.89 جتريبية

13 
لفاظ التنويع يف اختيار األ

وا مل املعربة عن أفكار 
 املواوع.

 0.91 2.05 جتريبية

 0.43 1.21 اابةة 0.20 1.10 اابةة

6 
توليد عدد من األفكار يف حتليل القضية 

 وتفسريها.
 0.76 1.84 جتريبية

14 
توظيف عالمات الرتقيم 

 املناسبة.
 0.87 2.10 جتريبية

 0.30 1.10 اابةة 0.20 1.15 اابةة

7 
دد األدلة والرباهني الداعمة لالدعاء تق

 الرئيس.
 0.84 1.94 جتريبية

15 
استخدام أدوات الربط 
 استخداما صحيحا.

 0.84 2.05 جتريبية
 0.31 1.21 اابةة 0.31 1.21 اابةة

8 
عرض االدعاءات املضادة بواوح مع 

 دمج املتشابه منها.
ة الكلية 0.68 1.84 جتريبية  7.91 32.21 جتريبية الدًر
 1.63 16.00 اابةة 0.31 1.15 اابةة

ات اجملموعة الضابةة مما يعين أن الفروو يف 8(،)7يظهر من ا دولني ) ( أن قيم متوسةات اجملموعة التجريبية أكرب من دًر
 .اجتاه اجملموعة التجريبية. وبناء على ذل  يقبل الفراان البديالن لصاحل اجملموعة التجريبية

السددابقني يتضددح أن أعلددى املهددارات تنميددة يف ًانددب االتصددال اإلقندداعي الشددفهي هددي مهددارة اسددتخدام ألفدداظ ومددن ا دددولني 
شددائعة لدددى مهددور املسددتمعني، يف حددني كانددت مهددارة الدقددة العلميددة واإلملددام املعددريف جبوانددب املواددوع، ومهددارة ابافظددة علددى االتددزان 

النفعددداالت املناسدددبة، ومهدددارة تفعيدددل لغدددة ا سدددد أثنددداء التواصدددل أقلهدددا أتثدددرا االنفعددداق، ومهدددارة توظيدددف طبقدددات الصدددوت إلظهدددار ا
  .ابلتدريس وفق االسرتاتيجية املقرتحة

أمددا ًانددب االتصددال اإلقندداعي الكتددايب؛ فكددان أعلددى متوسددط فيدده ملهددارة صددحة الكتابددة اإلمالئيددة والنحويددة وسددالمة الرتاكيددب 
 .باب منةقية لدحض حجج الةرف ايخراللغوية، واملهارة األدىن هي مهارة بناء أس

وتتفددق هدد ه النتيجددة مددع جممددل الدراسددات السددابقة الدد  أظهددرت أتثددريا إيابيددا داال لالسددرتاتيجيات التعليميددة يف تنميددة مهددارات 
(، 2015(، و ل متددددديم )2014(، والظنحدددداين )2012الكتابددددة عامددددة، والكتابدددددة اإلقناعيددددة بصدددددفة خاصددددة مثدددددل دراسددددة السدددددمان )

(. كمددا تدددعم عددددا مددن الدراسددات الدد  توصددلت إىل فاعليددة اسددرتاتيجية سددكامرب يف تنميددة التحصدديل 2018رقي وعيسددى )والةددوي
(؛ ويف 2016(؛ والدهوي ونعيمة )2015(؛ واحلارثي )2014املعريف ومهارات التفكري يف جماالت خمتلفة مثل: دراسة جنم الدين )

(؛ وأبدو سديف ومقابلدة 2016(؛ وأبدو لدنب )2015(؛ و ل ثنيدان )2015إااعيدل )تنمية األداء اللغوي خاصة لدى عبد القدادر و 
(2016.) 

وتشري نتائج الدراسة احلالية إىل أن مهارات طالبات اجملموعة التجريبية يف التواصل اإلقنداعي قدد حتسدنت إيابيدا؛ ممدا يعدين أن 
هددات النظددر حددول  ممارسددة اسددرتاتيجية توليددد األفكددار أببعادهددا املتنوعددة قددد وفددرت بيعددة مناسددبة، مددن خددالل التشددجيع علددى طددرح ًو

 املواقف واملشكالت بصورة ساعدت على تعزيز فرل طرح التساةالت، واملناقشة، ومع األدلة مما يسهم يف تنمية مهارات اإلقناع. 
الةالبدات، وتعمدل علدى  وتعزى ه ه النتيجة إىل فاعلية اسدرتاتيجية سدكامرب والد  تتسدم أبعدا تسداعد علدى تنميدة اخليدال لددى

تنمية مهارات التفكري بشكل عام، والتفكري اإلنتاًي بشكل خدال، ومتكدن الةالبدات مدن توليدد األفكدار اإلقناعيدة حدول القضدااي 
ال  تةرح عليهن، وتعمل على فتح  فاو التفكري التباعدي لدى املتعلمدات، وتسداعدهن علدى تعمديم اخلدربات املكتسدبة يف مواقدف 

 تلفة بعد تقد ها يف سياقات متنوعة.حياتية خم
ابإلاافة إىل أن طبيعة مواوعات وحدة التواصل اللغوي تساعد على تنميدة مهدارات اإلقنداع، كمدا أن تنظديم ختدوى الوحددة 
وفقدددا خلةدددوات اسدددرتاتيجية سدددكامرب والرتكيدددز علدددى التددددريبات العمليدددة ودجمهدددا ابلشدددرح النظدددري للخةدددوات، واسدددتهالل كدددل موادددوع 

يده الةالبدات للمشداركة التعاونيدة ابأل هداف اإلًرائية ال  تواح للةالبة ما ينبغي هلا إجنا ه، وك ل  تقددد األمثلدة التواديحية وتًو
لتحقيق األهداف، وتقدد أسعلة التقود ال  تعد مبثابة تغ ية راًعة للةالبات؛ كل ه ا ساعد على حتقيدق تنميدة مهدارات التواصدل 

 عينة البحث. اإلقناعي لدى طالبات
كمددا تعددزو الباحثتددان التحسددن اإليددايب لدددى طالبددات اجملموعددة التجريبيددة إىل ربددط تنفيدد  االسددرتاتيجية مبواقددف وظيفيددة تعيشددها 
هددات النظددر؛ األمددر الدد ي  الةالبددات يف احليدداة العامددة مددن خددالل اختيددار مواددوعات حيويددة ومشددكالت اًتماعيددة تتبدداين فيهددا ًو

( علدددى حتقيددق وظددائف اللغدددة. وكدد ل  إىل الصدددلة العضددوية بددني التواصدددل اإلقندداعي واسدددرتاتيجية 2008يسدداعد كمددا يشدددري رشددوان )
 .(Kuhn& Udell, 2003) سكامرب إذ يرتبط كالمها بتنمية قدرات التفكري

ميدة كما أشدارت النتدائج إىل أن اسدرتاتيجية سدكامرب وهدي مهتمدة أساسدا ابلتفكدري اإلبدداعي قدد أظهدرت فاعليدة حقيقيدة يف تن
مددن مددزج ( (Gordon 1984االتصددال اإلقندداعي املنةقددي؛ وهدد ه النتيجددة تشددجع علددى املضددي قدددما ابجتدداه مددا يدددعو إليدده ًددوردون 

أسدداليب التدددريس الدد  تكسددب املتعلمددني مهددارات التفكددري املنةقيددة واإلبداعيددة يف  ن واحددد، األمددر الدد ي يسدداعد علددى تصددور أبعدداد 
  ومهاراته.ًديدة السرتاتيجيات تنمية التفكري

وأظهددرت الدراسددة أن دمددج التدددريب ابملشددكالت االًتماعيددة سدداعد علددى اكتسدداب الةالبددات للمهددارات؛ خاصددة أن اتصددال 
املواوعات ثياهتن املعاصرة قد حقدق أحدد الشدروك املهمدة لتنميدة املهدارة اللغويدة التواصدلية، واسدتجاب لتوصدية الدراسدات بتددريب 

 (.2015رات اللغوية يف ش  اجملاالت وامليادين، وأييت اإلقناع على رأسها )املبارا، املتعلمني على استعمال املها
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أمددا ًانددب االتصددال اإلقندداعي الكتددايب؛ فكددان أعلددى متوسددط فيدده ملهددارة صددحة الكتابددة اإلمالئيددة والنحويددة وسددالمة الرتاكيددب 
 .باب منةقية لدحض حجج الةرف ايخراللغوية، واملهارة األدىن هي مهارة بناء أس

وتتفددق هدد ه النتيجددة مددع جممددل الدراسددات السددابقة الدد  أظهددرت أتثددريا إيابيددا داال لالسددرتاتيجيات التعليميددة يف تنميددة مهددارات 
(، 2015(، و ل متددددديم )2014(، والظنحدددداين )2012الكتابددددة عامددددة، والكتابدددددة اإلقناعيددددة بصدددددفة خاصددددة مثدددددل دراسددددة السدددددمان )

(. كمددا تدددعم عددددا مددن الدراسددات الدد  توصددلت إىل فاعليددة اسددرتاتيجية سددكامرب يف تنميددة التحصدديل 2018رقي وعيسددى )والةددوي
(؛ ويف 2016(؛ والدهوي ونعيمة )2015(؛ واحلارثي )2014املعريف ومهارات التفكري يف جماالت خمتلفة مثل: دراسة جنم الدين )

(؛ وأبدو سديف ومقابلدة 2016(؛ وأبدو لدنب )2015(؛ و ل ثنيدان )2015إااعيدل )تنمية األداء اللغوي خاصة لدى عبد القدادر و 
(2016.) 

وتشري نتائج الدراسة احلالية إىل أن مهارات طالبات اجملموعة التجريبية يف التواصل اإلقنداعي قدد حتسدنت إيابيدا؛ ممدا يعدين أن 
هددات النظددر حددول  ممارسددة اسددرتاتيجية توليددد األفكددار أببعادهددا املتنوعددة قددد وفددرت بيعددة مناسددبة، مددن خددالل التشددجيع علددى طددرح ًو

 املواقف واملشكالت بصورة ساعدت على تعزيز فرل طرح التساةالت، واملناقشة، ومع األدلة مما يسهم يف تنمية مهارات اإلقناع. 
الةالبدات، وتعمدل علدى  وتعزى ه ه النتيجة إىل فاعلية اسدرتاتيجية سدكامرب والد  تتسدم أبعدا تسداعد علدى تنميدة اخليدال لددى

تنمية مهارات التفكري بشكل عام، والتفكري اإلنتاًي بشكل خدال، ومتكدن الةالبدات مدن توليدد األفكدار اإلقناعيدة حدول القضدااي 
ال  تةرح عليهن، وتعمل على فتح  فاو التفكري التباعدي لدى املتعلمدات، وتسداعدهن علدى تعمديم اخلدربات املكتسدبة يف مواقدف 

 تلفة بعد تقد ها يف سياقات متنوعة.حياتية خم
ابإلاافة إىل أن طبيعة مواوعات وحدة التواصل اللغوي تساعد على تنميدة مهدارات اإلقنداع، كمدا أن تنظديم ختدوى الوحددة 
وفقدددا خلةدددوات اسدددرتاتيجية سدددكامرب والرتكيدددز علدددى التددددريبات العمليدددة ودجمهدددا ابلشدددرح النظدددري للخةدددوات، واسدددتهالل كدددل موادددوع 

يده الةالبدات للمشداركة التعاونيدة ابأل هداف اإلًرائية ال  تواح للةالبة ما ينبغي هلا إجنا ه، وك ل  تقددد األمثلدة التواديحية وتًو
لتحقيق األهداف، وتقدد أسعلة التقود ال  تعد مبثابة تغ ية راًعة للةالبات؛ كل ه ا ساعد على حتقيدق تنميدة مهدارات التواصدل 

 عينة البحث. اإلقناعي لدى طالبات
كمددا تعددزو الباحثتددان التحسددن اإليددايب لدددى طالبددات اجملموعددة التجريبيددة إىل ربددط تنفيدد  االسددرتاتيجية مبواقددف وظيفيددة تعيشددها 
هددات النظددر؛ األمددر الدد ي  الةالبددات يف احليدداة العامددة مددن خددالل اختيددار مواددوعات حيويددة ومشددكالت اًتماعيددة تتبدداين فيهددا ًو

( علدددى حتقيددق وظددائف اللغدددة. وكدد ل  إىل الصدددلة العضددوية بددني التواصدددل اإلقندداعي واسدددرتاتيجية 2008يسدداعد كمددا يشدددري رشددوان )
 .(Kuhn& Udell, 2003) سكامرب إذ يرتبط كالمها بتنمية قدرات التفكري

ميدة كما أشدارت النتدائج إىل أن اسدرتاتيجية سدكامرب وهدي مهتمدة أساسدا ابلتفكدري اإلبدداعي قدد أظهدرت فاعليدة حقيقيدة يف تن
مددن مددزج ( (Gordon 1984االتصددال اإلقندداعي املنةقددي؛ وهدد ه النتيجددة تشددجع علددى املضددي قدددما ابجتدداه مددا يدددعو إليدده ًددوردون 

أسدداليب التدددريس الدد  تكسددب املتعلمددني مهددارات التفكددري املنةقيددة واإلبداعيددة يف  ن واحددد، األمددر الدد ي يسدداعد علددى تصددور أبعدداد 
  ومهاراته.ًديدة السرتاتيجيات تنمية التفكري

وأظهددرت الدراسددة أن دمددج التدددريب ابملشددكالت االًتماعيددة سدداعد علددى اكتسدداب الةالبددات للمهددارات؛ خاصددة أن اتصددال 
املواوعات ثياهتن املعاصرة قد حقدق أحدد الشدروك املهمدة لتنميدة املهدارة اللغويدة التواصدلية، واسدتجاب لتوصدية الدراسدات بتددريب 

 (.2015رات اللغوية يف ش  اجملاالت وامليادين، وأييت اإلقناع على رأسها )املبارا، املتعلمني على استعمال املها
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ويالحددا ارتفدداع متوسددةات مهددارات االتصددال الشددفهي اإلقندداعي يف كددال اجملمددوعتني عددن ا انددب الكتددايب؛ ممددا يشددري حلاًددة 
رة الرتبوية لصعوبة املهارات الكتابية بوصفها مهارة إنتاج الكتابة إىل مزيد من تركيز ا هود يف تدريس مهاراهتا، وهو ما يتفق مع النظ

(، وختلددمج الباحثتددان مددن هدد ه النتيجددة إىل حاًددة مندداهج اللغددة 2009معقدددة نسددبة إىل ابقددي املهددارات اللغويددة )الدددليمي والددوائلي، 
 العربية للمزيد من التةبيقات العملية لتنمية مهارات االتصال اللغوي.  

 التوصيات:

 النتائج؛ توصي الدراسة مبا أييت:يف اوء 
 .تبين خةة تربوية تواح كيفية تفعيل اسرتاتيجيات املعرفة وما وراء املعرفة يف تنمية مهارات التواصل اإلقناعي 
  تشددجيع معلمددي ومعلمددات اللغددة العربيددة علددى اسددتخدام اسددرتاتيجية سددكامرب يف تنميددة مهددارات االتصددال اللغددوي لدددى طالبددات

 نوي.الصف الثاين اث
  تدددريب معلمددي ومعلمددات اللغددة العربيددة قبددل اخلدمددة وأثناءهددا علددى اسددتخدام اسددرتاتيجيات التدددريس احلديثددة، ومنهددا اسددرتاتيجية

 سكامرب.
 .تضمني مقررات اللغة العربية يف التعليم العام مواقف وأنشةة عملية تسمح بتنمية مهارات االتصال واإلقناع لدى الةالبات 

 املقرتحات:

 لدراسة احلالية إًراء الدراسات املستقبلية ايتية:تقرتح ا
  دراسة جتريبية لفاعليدة اسدتخدام اسدرتاتيجية سدكامرب يف تنميدة مهدارات االتصدال اإلقنداعي يف اللغدة العربيدة لددى طالبدات املرحلدة

 املتوسةة وك ل  ا امعية.
 الددتعلم املختلفددة، كاالجتدداه لددو اللغددة العربيددة والدافعيددة  فاعليددة اسددتخدام اسددرتاتيجية سددكامرب يف تدددريس اللغددة العربيددة علددى نددواتج

 .للتعلم، وأمناك التفكري، وعادات العقل
 دراسة وصفية ملعوقات استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تدريس اللغة العربية.  

 ع:ـــاملراج
 ( .يه مرسي ديب والتعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب الصف األول (. فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية مهارات الت وو األ2016أبو لنب، ًو

 .295 -251(، 71اثنوي. دراسات يف الرتبية وعلم النفس، )
 ( .أثر اسرتاتيجية توليد األفكار سكامرب يف حتسني مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات 2016أبو سيف،  الء خمد؛ ومقابلة، نصر خمد .)م

 .306-289، 3(، 25ة ا امعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، غزة، )الصف العاشر ابألردن. جمل
 ( .أثر اسرتاتيجية قراءة الصورة يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف الثالث األساسي يف قةاع 2017أبو صواوين، راشد خمد .)

 . 367-347، 2(، 5)غزة. اجمللة الدولية للبحث يف الرتبية وعلم النفس، البحرين، 
 ( .مدخل إىل برانمج سكامرب لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 2015أبو معة، عى عبد الكرد .)مركز ديبونو لتعليم التفكري، عّمان، 1م ،

 األردن.
 ( .تنمية التفكري اإلبداعي2013األشعل، عبد الناصر .)االلكرتوينابستخدام برانمج سكامرب. متاح يف موقع أطفال اخلليج  م ،www.gulfkids.com. 
 ( .برانمج قائم على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية. 2015 ل متيم، عبد هللا خمد .)

 .114( ، 29اجمللة الرتبوية، )
 ( .االتصال اإل2005برغوث، علي .).قناعي. فلسةني: ًامعة األقصى للنشر والتو يع 
 ( .فاعلية استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تدريس مادة الرتبية األسرية الكتساب التحصيل املعريف وتنمية مهارات 2017توفيق، فاطمة عاشور .)م

  بوية.حل املشكالت لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. ًامعة سوهاج، كلية الرتبية، اجمللة الرت 
 ( .فاعلية برانمج تدريع قائم على اسرتاتيجيات سكامرب يف حتسني مهارات توليد األفكار يف التعبري الكتايب لدى 2015 ل ثنيان، هند عبد هللا .)

 (.1(، )16طالبات ًامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف مدينة الرايض. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، )
  (. اسرتاتيجيات االتصال اإلقناعي يف تشكيل الرأي العاي جتاه القضااي االقتصادية يف ا زائر. رسالة 2017بعي، مشس الدين. )ًاًة، أمني؛ ور

 ماًستري، ًامعة خمد بواياف.
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية حصيلة مفردات اللغة االجنليزية لدى طالب ا2015احلارثي، سعد دخيل هللا .) لصف االول

 املتوسط يف مدينة مكة املكرمة. رسالة ماًستري، كلية الرتبية، ًامعة أم القرى.
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية دورة التعلم يف تنمية مهارات 2016حسن، حسن عمران؛ حاج، عبد هللا؛ رشوان، أمحد؛ سيد، عبد الوهاب .)

 .495-465(، 3، )32، ًامعة أسيوك، التحدث لدى طالب الصف األول اثنوي. جملة كلية الرتبية
 ( .املتحدث البارع. قرطبة للنشر والتو يع، الرايض.2013احلز ي، ايسر بدر .) 
 ( .مقدمة يف دراسات وأساليب االتصال. دار الفكر العريب، القاهرة1978محدي، حسن .). 
 ( .تقود أثر مقرر التحرير العريب يف إكساب 2002اخلضريي، صاحل عبد هللا .) خريي أقسم اللغة العربية بكليات املعلمني مهارات الكتابة

 .99-71واإلمالء. جملة احتاد ا امعات العربية، األردن، ل
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية حلقة النقاا يف حتسني مهارات التحدث الناقد والكتابة الناقدة لدى طلبة 2012اخلوري، ليلى شفيق قسةندي .)

 يف خافظة عجلون. رسالة دكتوراة، كلية الرتبية، ًامعة الريموا.الصف العاشر األساسي 
 ( .اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية. عاي الكتاب احلديث. عمان. األردن.2009الدليمي، طه؛ والوائلي، سعاد عبد الكرد .)م 
 ( .فاعلية استخدام املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات ال2008رشوان، أمحد خمد .) تحدث الوظيفية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني

  117-70(، 141ابألسبانية. دراسات يف املناهج وطرو التدريس، ًامعة عني مشس، )
 (. أثر إسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التحصيل ومهارات حل املشكالت وبعض عادات العقل يف مادة العلوم 2014. )خمد علي حياة،  رمضان

 .118-77، 2(، 51يف الرتبية وعلم النفس، )لدى تالمي  املرحلة االبتدائية. دراسات عربية 
 ( .ة متكن طالب السنة التحضريية جبامعة الةائف من مهارات الكتابة اإلقناعية. اجمللة الرتبوية، كلية الرتبية 2017الروقي، راشد خمد (. دًر

 .294-254(، 50جبامعة الةائف، )
 ( .أثر الةريقة احلوارية يف تنمي2009 ريقات، وليد فالح .) ة مهارات التحدث والتفكري الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي. رسالة

 دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، ًامعة الريموا.
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 ع:ـــاملراج
 ( .يه مرسي ديب والتعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب الصف األول (. فاعلية اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية مهارات الت وو األ2016أبو لنب، ًو

 .295 -251(، 71اثنوي. دراسات يف الرتبية وعلم النفس، )
 ( .أثر اسرتاتيجية توليد األفكار سكامرب يف حتسني مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات 2016أبو سيف،  الء خمد؛ ومقابلة، نصر خمد .)م

 .306-289، 3(، 25ة ا امعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، غزة، )الصف العاشر ابألردن. جمل
 ( .أثر اسرتاتيجية قراءة الصورة يف تنمية مهارات التعبري الشفوي لدى طلبة الصف الثالث األساسي يف قةاع 2017أبو صواوين، راشد خمد .)

 . 367-347، 2(، 5)غزة. اجمللة الدولية للبحث يف الرتبية وعلم النفس، البحرين، 
 ( .مدخل إىل برانمج سكامرب لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 2015أبو معة، عى عبد الكرد .)مركز ديبونو لتعليم التفكري، عّمان، 1م ،

 األردن.
 ( .تنمية التفكري اإلبداعي2013األشعل، عبد الناصر .)االلكرتوينابستخدام برانمج سكامرب. متاح يف موقع أطفال اخلليج  م ،www.gulfkids.com. 
 ( .برانمج قائم على اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة لتنمية مهارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب املرحلة الثانوية. 2015 ل متيم، عبد هللا خمد .)

 .114( ، 29اجمللة الرتبوية، )
 ( .االتصال اإل2005برغوث، علي .).قناعي. فلسةني: ًامعة األقصى للنشر والتو يع 
 ( .فاعلية استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تدريس مادة الرتبية األسرية الكتساب التحصيل املعريف وتنمية مهارات 2017توفيق، فاطمة عاشور .)م

  بوية.حل املشكالت لدى طالبات الصف الثالث املتوسط. ًامعة سوهاج، كلية الرتبية، اجمللة الرت 
 ( .فاعلية برانمج تدريع قائم على اسرتاتيجيات سكامرب يف حتسني مهارات توليد األفكار يف التعبري الكتايب لدى 2015 ل ثنيان، هند عبد هللا .)

 (.1(، )16طالبات ًامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف مدينة الرايض. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، )
  (. اسرتاتيجيات االتصال اإلقناعي يف تشكيل الرأي العاي جتاه القضااي االقتصادية يف ا زائر. رسالة 2017بعي، مشس الدين. )ًاًة، أمني؛ ور

 ماًستري، ًامعة خمد بواياف.
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية سكامرب يف تنمية حصيلة مفردات اللغة االجنليزية لدى طالب ا2015احلارثي، سعد دخيل هللا .) لصف االول

 املتوسط يف مدينة مكة املكرمة. رسالة ماًستري، كلية الرتبية، ًامعة أم القرى.
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية دورة التعلم يف تنمية مهارات 2016حسن، حسن عمران؛ حاج، عبد هللا؛ رشوان، أمحد؛ سيد، عبد الوهاب .)

 .495-465(، 3، )32، ًامعة أسيوك، التحدث لدى طالب الصف األول اثنوي. جملة كلية الرتبية
 ( .املتحدث البارع. قرطبة للنشر والتو يع، الرايض.2013احلز ي، ايسر بدر .) 
 ( .مقدمة يف دراسات وأساليب االتصال. دار الفكر العريب، القاهرة1978محدي، حسن .). 
 ( .تقود أثر مقرر التحرير العريب يف إكساب 2002اخلضريي، صاحل عبد هللا .) خريي أقسم اللغة العربية بكليات املعلمني مهارات الكتابة

 .99-71واإلمالء. جملة احتاد ا امعات العربية، األردن، ل
 ( .أثر استخدام اسرتاتيجية حلقة النقاا يف حتسني مهارات التحدث الناقد والكتابة الناقدة لدى طلبة 2012اخلوري، ليلى شفيق قسةندي .)

 يف خافظة عجلون. رسالة دكتوراة، كلية الرتبية، ًامعة الريموا.الصف العاشر األساسي 
 ( .اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية. عاي الكتاب احلديث. عمان. األردن.2009الدليمي، طه؛ والوائلي، سعاد عبد الكرد .)م 
 ( .فاعلية استخدام املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات ال2008رشوان، أمحد خمد .) تحدث الوظيفية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني

  117-70(، 141ابألسبانية. دراسات يف املناهج وطرو التدريس، ًامعة عني مشس، )
 (. أثر إسرتاتيجية سكامرب يف تنمية التحصيل ومهارات حل املشكالت وبعض عادات العقل يف مادة العلوم 2014. )خمد علي حياة،  رمضان

 .118-77، 2(، 51يف الرتبية وعلم النفس، )لدى تالمي  املرحلة االبتدائية. دراسات عربية 
 ( .ة متكن طالب السنة التحضريية جبامعة الةائف من مهارات الكتابة اإلقناعية. اجمللة الرتبوية، كلية الرتبية 2017الروقي، راشد خمد (. دًر

 .294-254(، 50جبامعة الةائف، )
 ( .أثر الةريقة احلوارية يف تنمي2009 ريقات، وليد فالح .) ة مهارات التحدث والتفكري الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي. رسالة

 دكتوراة غري منشورة، كلية الرتبية، ًامعة الريموا.
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