
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

دادإـع
  
 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

              كلية الرتبية ـ جامعة الفيوم
اللغة العربية أستاذ املناهج وطرق تدريس

كلية الرتبية ـ جامعة بنها

 
 

 حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحث

 
 
 



2019  (3ج)يوليو   (119)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 565 

 

دادإـع
  

 طرق تدريس اللغة العربيةأستاذ املناهج و
              كلية الرتبية ـ جامعة الفيوم

أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية
كلية الرتبية ـ جامعة بنها

 

ضمن مجاالت الكتابة الوظيفية  التي لم  تعد الكتابة الحجاجية بشقيها ـ التفنيد واإلقناع ـ
تنــا امتمامــاي اًيـــااي اــي الدرايـــات العا يــة ء مال تفـــ  اــي ضــوع مـــا تفاضــ  مت   ـــات الع ــا مـــن 
توجهات ديمقااطية تدعم التعًيا عن الاتي ء وما يت   ـ  للـم مـن قـدرى ع ـن اإلقنـاع والحجـا  ء 

مَّ تكدت الهيئة القومية لضمان جودى التع ـيم تًاز ضاورى االمتمام بهذا النوع من الكتابة ؛ ومن ث
واالعتمـاد اـي وثيقـة الميــتولات المةيارلـة لمحتـوا مــادى ال ةـة العا يـة ل تع ــيم قًـا الجـامعي ع ــن 

 .ضاورى تن يناقش ال الب ءولحاور ولتفاوض ء ولجيد عاض تاكاره  ؛ ليقنع بها اآلخالن 
ا من المهارات م نها : تحديد القضية بوضـو  ء وعـاض وتتضمن الكتابة الحجاجية عديدي

وجهــات الن ــا المةت فــة ،ولهــا ء ثــم تًنــي رتي معــين تجــاه القضــية ودعمــ  بالحجــة والــدليا مــع 
ا لتفنيـدما ود،ضـها ء  اختيار تفيب الحجج وتقواما ء و عد للـم يعـاض ل ـاتي اآلخـا وتدلتـ  ممهـدي

 كا للم اي ضوع الًنية التن يمية ل مقال الحجاجي .
تنمية مهارات الكتابة الحجاجية من خالل ايتةدام االيـتااتيجيات التـي تضـع  كما يمكن

ال الب تمام مشك ة تو موقف غامض يت  ب من  ايتةدام قدرات  العق ية ء وتجالب اـا مـا لديـ  
من ممكافـات متا،ـة ء ومماريـة المهـارات التـي تنلـد مـن قدرتـ  ع ـن الجـدل واإلقنـاع ء ومـن مـذه 

ــــة االيــــتااتيجيات :الم ناقشــــةء الــــتع م التعــــاوفيء التفــــاوضء المنــــاظاىء ايــــتااتيجية القــــااعى الت ادلي
 ء والمدخا المن ومي.ل ن وص الحجاجيةء المة  ات الايوميةء و مدخا عم يات الكتابة 
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Research Summary 

In the light of the demands of the era of democratic trends that 

support the expression of opinion, and the required capacity of 

persuasion and pilgrims, there is a need to pay attention to this The 

National Commission for Quality Assurance of Education and 

Accreditation in the Standards Document for the Content of the Arabic 

Language of Pre-University Education emphasized that the student 

should discuss, negotiate, negotiate and present his ideas to convince 

others. 

The writing of the pilgrimage includes many skills, including: 

clearly identify the issue, view the different views around it, and then 

adopt a specific opinion on the case and support the argument and 

evidence with the choice of the most appropriate arguments and the 

strongest, and then presented to the other opinion and evidence to be 

prepared to refute and refute, all in light of the organizational structure of 

the article Pilgrims. 

It is also possible to develop the skills of writing the pilgrims 

through the use of strategies that put the student in front of a problem or 

an ambiguous position requires him to use his mental abilities, and try all 

available capabilities, and exercise skills that increase the ability to 

debate and persuasion, such strategies: , The negotiation, the 

corresponding, the strategy of the reciprocal reading of the texts of the 

pilgrims, the graphic schemes, the entry of writing processes, and the 

systemic entrance. 
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ا ها ف امها النحـوي وف امهـا  ءال ةة العا ية من ومة اًاا تتكون من عدى تف مة متيقة
ولن  ق تع يم ال ةة ـ ب فة عامة ـ من اوفها تر عـة ء ال ااي وف امها ال وتي وف امها الكتابي

والعالقـــة بــــين مـــذه الفنـــون عالقـــة عضــــولة  ءانـــون مـــي : االيـــتماع والتحــــدل والقـــااعى والكتابـــة
شـكا مـن تشـكالها لـ  وجـود اـي وال  ة بين الفنون ال ةولة متداخ ة ء اكـا  ءتأثا وتأثياءوعالقة 

 والكفاعى اي ان منها تنعكس ع ن الفنون األخاا .  ء اآلخا
"وتعــد الكتابــة مفتــا  الع ــوم وتداى التع ــيم والــتع م ء ايهــا يةــا  اإلفيــان مــن ضــيق الجهــا 

م  بوايـ تها الوقـوع ع ـن تاكـار اآلخـالن ء والتعًيـا واألمية ملن يعة الع م والمعااة  ء ،يـ  يـت
عمــا لــديهم مــن معــانء امــا تفهــا المــايى التــي ي هــا ايهــا اــا عنااــا القــدرى ال ةولــة لــدا الفــاد ء 
ا اــي تحديــد القــدرات الفكالــة وال ةولــة ل اــااد ؛ لــذلم اهــي مــن  ومــي المايــاذ الــذي ال ية ــف تبــدي

ة األخاا .") شـحات  ء قدرات تكثا مما تت     مهارات ال ة تعقد المهارات ال ةولة ؛ ألفها تت  ب
 (71ء  2010

ول كتابة تممية خااـة بالنيـ ة ل ـالل الماا،ـا الدرايـية المةت فـة إ ،يـ  مفهـا تيـاعدمم 
ع ن تنمية قدراتهم العق ية وال ةولة معاي ء اهي الوعاع الذي تتفاعا فيـ  اـا مـا لـدا ال ـالل مـن 

ارات متنوعـة؛ إلفتـا  تعمـال اتابيـة وموضـوعات مفشـادية جيـدىء وتتمثـا يراع وتاكار وخًـاات ومهـ
تمميـــة الكتابـــة بالنيـــ ة ل ـــالل الما، ـــة الثافولـــة اـــي اوفهـــا جمـــاع انـــون ال ةـــة ء مل مـــن خاللهـــا 
ييت يع ال الب توظيف ما تع م  اـي اـاوع ال ةـة المةت فـة ء مـن فحـو واـاع وتدل وف ـوص 

األداى التي ييت يع ال الب من خاللها تداع االمتحافـات العامـة و الغة وقااعى ء عالوى ع ن تفها 
 (8ء 2008يء رايية . )عًد ال ار اي جميع المواد الد

ولقد انف ال ا،ثون الكتابة ت نيفات متعددى إ اقـد اـنفف اـي ضـوع األداع وال ـياغة 
اـي ضـوع الةـاض الكتابية ملن فوعين مما : الكتابـة الوظيفيـة إ والكتابـة اإلبدا يـة إ امـا اـنفف 

منهــــا ملــــن ثالثــــة تفــــواع : تولهــــا الكتابــــة التعًيالــــة التــــي تــــدور ،ــــول مشــــاعا الكاتــــب وخًااتــــ  ء 
وتهدع ملن ميـاعدى القـارف اـي اهـم شـيع مـا عـن الكاتـبء تمـا النـوع  واف  اعات  ء وشة يت  ء

فيـياه ل شـياع الثافي اهو الكتابة التفييالة ـ ولهدع الكاتب من خالل  ملن تقديم وجهة ف ـاه تو ت
ا ء تما النـوع الثالـ  اهـو الكتابـة الحجاجيـة ـ ولن ـب  ءرتياي اافف تو اتجاماي تو مال، ة تو اقتاا،ي
ايها االمتمام ع ن القااع ء وخ اد هم ء وما لديهم من مع ومات تو تاكار تو اتجامـات تو يراع 

،فـــنمم فحـــو تةييـــا  ء وال يهـــدع الكاتـــب ملـــن تنولـــدمم بالمع ومـــات احيـــب ء و فمـــا ييـــعن ملـــن
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ـــف عـــن مـــوقفهم الحـــالي اـــي م،ـــدا  يرادهـــمء تو اتجامـــاتهم ء  تو تاكـــارمم ؛ التةـــال موقـــف مةت 
 (5ء 2001ء الميادا تو القضايا الجدلية . ) ت،مد زلنهم

واألغــااض اليــابقة ل كتابــة يمكــن تن ت  ــبَّ ممــا اــي قالــب وظيفــي تو اــي قالــب مبــداعي 
 طًيعة الجمهور الذي ييقات مذا الموضوع . وواق ءواق األداع الكتابي ل كاتب

وتنـدر  الكتابـة الحجاجيـة بشـقيها ـ التفنيـد و اإلقنـاع ـ ضـمن مجـاالت الكتابـة الوظيفيـة  
التي لم تنا امتماماي اًيااي اي الدرايات العا ية ء مال تف  )اـي ضـوع مـا تفاضـ  مت   ـات الع ـا 

ـــدعم التعًيـــا عـــن الـــاتي ء و  ـــن اإلقنـــاع مـــن توجهـــات ديمقااطيـــة ت ـــ  للـــم مـــن قـــدرى ع  مـــا يت   
(ء تًــاز ضــاورى االمتمــام بهــذا النــوع مــن الكتابــة ء اهنــاح ،اجــة ضــاورلة لتحيــين اهــم لحجــا وا

ال ـــالل ء والعمـــا ع ـــن بنـــاع الحجـــج اليـــ يمة لمحتـــوا المـــادى الدرايـــية ء واشـــتااح ال ـــالل اـــي 
نـااس بشـكا اعـال اـي ع ـا الحوارات والمناقشات ؛ اي يكوفوا قادرلن ع ـن خـوض مجـاالت الت

 ( 21ء  2012يات ط في  النجا  والتفوق بمدا القدرى ع ن التفكيا الي يم .  )شحات  ء 
(  168ء 2009ومن ثمَّ تكدت الهيئة القومية لضمان جودى التع يم واالعتمـاد ) التع ـيمء 

ي ع ـن ضـاورى تن اي وثيقة الميتولات المةيارلة لمحتوا مادى ال ةـة العا يـة ل تع ـيم قًـا الجـامع
ينـــاقش ال الـــب ءولحـــاور ولتفـــاوض ء ولجيـــد عـــاض تاكـــاره  ؛ ليقنـــع بهـــا اآلخـــالن . واـــذلم قـــد 

( مجموعــةي مــن الميــتولات المةيارلــة ل كتابــة 57ء  2004،ــددت ميئــة التع ــيم بق ــا ء)التع ــيم ء
يجيات منهـــا : اإلقنـــاع والنقـــا، والن ـــا ء واـــي مـــذا الميـــتوا يتوقـــع تن ييـــتةدم ال الـــب ميـــتاات

ا  ء تدااع عن رتي معين ،ول موضوع عـامإلقناع القارف بالتة ي عن وجهة ف اه ء ولتًنن ،ججي
 وليتعاض اآلراع المةالفة ء ولكتب خ  ة إلقناع القارف .

ا مــن المهــارات مــن تممهــا : تحديــد المشــك ة ،يــ  من  وتتضــمن الكتابــة الحجاجيــة عديــدي
تحتــا  ملــن ،جــة تو دليــا ءوتحديــد المع ومــات لات للــم ييــهم اــي تحديــد األجــناع الادييــة التــي 

ال ـ ة بالموضــوع ء واـذلم تقــديم مةيـار ل حكــم ع ـن فو يــة المال، ـات وااليــتنتاجات ء واتةــال 
ــــاار بشــــأن جــــودى الحجــــة المقدمــــة ء وتحديــــد يراع اآلخــــالن ء وعــــاض اآلراع اــــي شــــكا م لــــد  ق

 ع المةالفــــــــــــــة.ومعــــــــــــــارض ء وتقــــــــــــــديم األيــــــــــــــ ال التــــــــــــــي تًــــــــــــــار الموقــــــــــــــف ءود،ــــــــــــــض اآلرا
 (Prior, 2006, pp. 55-67) 

ومــذه المهــارات الحجاجيــة تمثــا م،ــدا األدوات التــي يحتاجهــا ال الــب ،تــن يــتمكن مــن 
التعاما بفاع ية مع تي فوع من المع ومات التي يأتي بها الميتقًا وتحديات الع ا إ ومـي مـن 
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ل الب اـي اثيـا مـن األ،يـان ء المهارات شادعة االيتةدام اي ،ياتنا اليومية ؛ ،ي  ييتةدمها ا
،ينما يقدم تي ابيا وتيافيد يقنع بها اآلخالن من تجا الح ـول ع ـن ففـع مـا ؛ اايـتةدام الحجـا  
اي الحياى تما شادع االيتةدام بـدرجات متفاوتـة ؛ لـذلم اـنن تنميـة مـذه المهـارات تجعـا ال الـب 

ول نع القاار اي مةت ف جواف   ء قادريا ع ن تن يحتام اآلخالن ء ء ولفهم مةت ف االتجامات ء 
 ( 103ء  2010ولنقد األاكار والمًارات ولايمها . )الشحات  ء 

و لا اافـف ل كتابـة الحجاجيـة ومهاراتهـا ـ ب ـفة عامـة ـ مـذه األمميـة ء انفهـا تكـون تكثـا 
تمميــة ل ــالل الما، ــة الثافولــة ـ ب ــفة خااــة ء ،يــ  مفهــا تيــاعد ع ــن متا،ــة الفااــة لت ــادل 

ت الن ا فيمـا بيـنهم ء وتنلـد ال ـ ة بـين ال ـالل و عضـهم مـن جهـة ء و يـنهم و ـين المع ـم وجها
من جهة تخاا ء اما تفهـا تيـاعد ع ـن تع ـم تيـاليب التفكيـا الحـا والتحـدل وااليـتماع والتعًيـا 
عن الاتي ء وتياعد مم ع ن اكتشاع تففيهم ء واكتشاع ق ور معاراهم ،ول بعض القضايا ء 

تفها تمكنهم من التعًيا عن لواتهـم والـدااع عـن وجهـات ف ـامم ءعـالوىي ع ـن تفهـا  باإلضااة ملن
تياعد مم ع ن تً  تدوار مةت فة اي الحياى الييايية من خالل تنمية قـدرتهم ع ـن التوااـا مـع 

 (  felton,2004:37-39اآلخالن وتنمية الشجاعة لديهم . )
ــــة ء  ــــة الحجاجي ــــة الكتاب ــــا تممي ــــين لن ــــين وممــــا يــــًق يتً ــــد يم االت ــــال ب ودورمــــا اــــي ت

األشةاص وتعولدمم الجاتى والشجاعة اـي ،ـديثهم المًنـي ع ـن الحجـج واألدلـة ء ويـنعاض فيمـا 
 يها ووم مهةتك هووة عل ،هووة ي هاوو،ة هة يمفهوو ا كتابة ووح كتيةة، ووح ي ها ، بهووة ي ها وو ك   ي ــي : 

 هإ،ركءكت  عل،هة .

جــة بالضــم :الــدليا الحجــا  لةــة :ي جــ  ،جــا ء ملا غ  ــ  ع ــن ،جتــ  ء والح  قــال ،جــ  يهح 
مــا داــع بــ  الة ــم . وقــال  والًامــان واــي الحــدي  و،ــا  يدم مويــن تتــن ع يــ  بالحجــة ء وقيــا

جـة :،جـج و،جـا  ء : الوجـ  الـذي يكـون بـ  ال فـا عنـد الة ـومة ء وجمـع الحالحجة :األزماي 
ــا : مفمــا يــميف : اتةــذه ،جــة  . وقــال األزمــاي تيعبالشــي ء وا،ــتجوالحجــا  بالكيــا: الجــدل ضي

؛ ألن الق ـد لهـا و ليهــا ء واـي ،ـدي  الــدجال :من خـا  وتفـا فــيكم ،جـة؛ ألفهـا تحـجء تي: تق ــد
 ( 228ء  1997اأفا ،جيج  ء تي محاّج  وغال   بنظهار الحجة ع ي  ) ابن من ور ء 

 :لي ب ةن ذتك ح هف ،ة يهق   ع دت  عريفةت كتبةحث ن تلابة ح كتيةة،



  عبداهلل حممودا/  ،أ.م.د/علي سعد ،أ.د / إبراهيم حممد
 

 570 

الجـــة ( تن الكتابـــة الحجاجيـــة مـــي " قـــدرى الت ميـــذ ع ـــن معرتا )ت،مـــد زلـــنهم تبـــو ،جـــا 
ء والـا ط بـين ثم تقـديم األدلـة التـي تـدعم الـاتيء م،دا القضايا الجدلية اتابةء وللم بتًني رتي ما

ديم ء وتقــهثـم تقــديم تفااـيا الــاتي تو عنااـا ء فيمــا ييـمن بــالمًارات تو الميـوغاتاألدلـة والـاتي 
 (60 ء2001ءًاامين ". )ت،مد زلنهمء وتخيايا تفنيده ود،ض  باألدلة والالاتي المةالف تو المضاد

( تن الكتابــة الحجاجيــة مــي " عم يــة يقــوم ايهــا الكاتــب بمعالجــة Tsai)  سووة كمــا لاــا 
يـا رتيـ  رتي تو اكاى خالفية يحاول ايها الكاتب التأثيا ع ن قناعة الشةص تجاه ت م الفكاى وتةي

ك ييا تو جندييا من خالل عاض األي ال والحقادق التي تدعم الفكاى ء وتقديم الحجـج المضـادى  ء 
 ( Tsai , 2006 , 17مع األخذ اي االعت ار ضاورى د،ض مذه الحجج " . ) 

ا ء ،يــ  يقــوم   Gleason) ،ل سوو ن وعااهــا  (بأفهــا اتابــة مــن تاــعب الكتابــات تعقيــدي
ارى لاكات  طول ة األمد ؛ اليتدعاع المع ومات لات ال  ة بالموضوع الذي الكاتب بالتفكيا وايتث

يالــد الكتابـــة فيـــ  ء وتكـــون مات  ـــة بـــالمحتوا ء والًنيـــة التن يميـــة ء ومنايـــ ة ل تعًيـــا عـــن يرادـــ  
ووجهة ف اه التي يتًناما ء ولات ا ة باألاكار والةًاات التي من خاللها يحقق الهدع المنشود 

 ( Gleason , 1999, 81ارف  . ) ومو مقناع الق
ــا بأفهــا " ت ــم الكتابــة التــي يقــوم ايهــا ال ــالل بمعالجــة  وعااهــا ) مــاوان اليــمان ( تيضي
م،ــدا  القضــايا الجداليــة  ء مــن خــالل التفاعــا والتكامــا بــين محتــوا موضــوع القضــية الجداليــة 

تـي تدعمـ  ء والـا ط بـين الـاتي و ين الًنيـة التن يميـة لـ  ء وللـم بتًنـي رتي مـا ء وتقـديم األدلـة ال
واألدلة فيما ييمن بالمًارات تو الميوغات ء وللم لتكولن الحجة الشة ية ء ثم تقديم تفااـيا 

ء دلة والًاامين ".) ماوان اليمانالاتي ء وتقديم الاتي المةالف تو المضاد ء وتفنيده ود،ض  باأل
 (37ء 2012

ما، ة الثافولة ع ن عاض رتي  ،ول م،دا وقد لاات ) فورا محمد ( تفها "قدرى طالب ال
القضايا التـي تةت ـف ،ولهـا وجهـات الن ـا ء ثـم تح يـا مـذا الـاتي ومناقشـت  ء وعـاض مجموعـة 
مــن الحجــج التــي ت اــد مــذا الــاتي ء وتقيــيم اآلراع األخــاا بمــا ي اــد ضــعفها ء و مــا يقــود ال الــب 

يـتم اـي يـياق معـين عـن طالـق تاتيـب ملن مقناع قارف الموضوع بالاتي الـذي يتًنـاه ء واـا للـم 
ا لعنااا الًنية التن يمية ل نص اإلقناعي ".) فورا محمد ء   ( 27ء 2015األاكار وتن يمها ت عي

واــي ضــوع ايــتعااض توجهــات ال ــا،ثين اليــابقة اــي تعالــف الكتابــة الحجاجيــة ء يمكــن 
ة وح مر بوح  ر  ب وة ياري وة كبتحديد مفهوم الكتابة الحجاجية اي ضـوع مجـااعات مـذا ال حـ  بأفهـا : 
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يقوو ا ي هووة كت ةتووث  ةاووبثةت  ذككر ووء ا ماووب تةء كت،عل مووةت ذكت كتخوولح  ةتق وو ح كت  ف ووح ا 
تبق يح ه،هح نظره ي ه ي ي  كألدتح هكتبرك  ن كتبي  ؤي  ة ي هكتربط بو ن تايوء هكألدتوح  وةت،برتكت 

ل مقوة  حةوة،ي يوؤد  كت،نةابحي مع  ترض ه،هح كتنظر كألخرى ه فن و  ة هدح وهة يوي  و 
 يي كتنهةيح إتى إقنةع كتقةتئ ب ،هح كتنظر كتبي  بنة ة كت ةتث . 

و عد عاض تعالفـات ال ـا،ثين ل كتابـة الحجاجيـة يتضـا  الفـاق بـين الحجـا  واإلقنـاع ء 
االحجا  مو عاض ل دلة الم لدى ء وتفنيد المعارضة ء و عد متمام مذه العم ية بنجا  يأتي دور 

يقتنع القارف بـالفكاى تو الـاتي ء فيقً ـ  ول مـئن مليـ  ء تي تن الحجـا  عم يـة تـ دي  اإلقناع ،ي 
ملــن الواــول لنتيجــة معينــة ء تمــا اإلقنــاع اهــو اــن لجعــا اآلخــالن يقً ــون مــذه النتيجــة. ااإلقنــاع 

ـــا متاتـــب ع ـــن الحجـــا  ) ر،ـــال زفـــاتي ء  ( ء امـــا تن اـــا مـــا يهـــدع ملــــن 114ء  2005دادمي
 ( 330ء  1997بالضاورى بعد ،جاجي . ) الحواذ ميعود ء اإلقناع يكون ل  

ين اإليــالمي واــي الــدعوى ملــن تن ــع تمميــة الكتابــة الحجاجيــة مــن تمميــة الحجــا  اــي الــد
اثيــاى مــن القــاين ء ،يــ  فجــد القــاين يحــا  عقــول ال شــا ء ولقــدم لهــم دلــيالي عق ييــا اــي مواضــع هللا

(  80" ) األفعـام ء  هحة،ء ق مء  قة  ا ية، ني يي هللا هق    كن  الكالم منها : قول  تعـالن :" 
 ي،ن حة،ك ف ء مون  عو  موة ،وةء  مون كتعلوم يقول  عوةت ك نو ع  ابنةءنوة هابنوةءكموقول  تعـالن :" 

موووة كاوووبة ث توووء  هكتووو ين ييوووة، ن يوووي هللا مووون  عووو ( وقولـــ  تعـــالن :"  61...") يل عمـــاان ء 
 اتووم  وور إتووى كتوو   حووةف إبوورك  م يووي تبووء( وقولــ  تعــالن :"  16" ) الشــورا ء  حةووبهم دكح ووح

ـــا لـــ عض 258ال قـــاى ء") الع ـــوم الدينيـــة مثـــا ع ـــم  ( وللـــم ي اـــد تمميـــة الحجـــا  الـــذي يعـــد تيايي
 (1ء 2006ء و التو،يد .) ياما شامين ء العقيدى

حجــا  ء و،اجــة النــاذ مليــ  فيمــا ي ــ ا معاشــهم وقــد توضــا تبــو الوليــد ال ــاجي تمميــة ال
ومعـادمم :" ومــذا الع ــم مــن تراــع الع ــوم قــدريا وتع مهـا شــافيا ؛ ألفــ  اليــًيا ملــن معااــة االيــتدالل 
وتميين الحق من المحال ء ولوال ت حيا الوضع اي الجدل لما قامف ،جة وال اتضحف محجةء 

 (24ء 1999يتايم" ) ،مادي امودء وال ع  م ال حيا من اليايمء وال المعو  من الم
ـــة القـــول  ـــا ء؛ فتيجـــة لحال ـــ  االدعـــاعات واألقاول ـــا فةـــيش اـــي ع ـــا اثـــات في و مـــا تفن
ـــدليا ء  ـــا ع ينـــا تن فيـــ ا تبناعفـــا ال ـــالل بكيفيـــة اـــياغة الحجـــة وال والتعًيـــا ؛ اقـــد تاـــ ا لنامي

ا المشـــاراات وعـــاض الـــاتي وقًـــول الـــاتي اآلخـــا تو راضـــ  اـــي ضـــوع األدلـــة والًـــاامين ء وتفعيـــ
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الجدلية بين تاـااد المجتمـع ء وميـاعدى ال ـالل ع ـن تمييـن ال ـالا مـن ال ـالا ء والتة ـب ع ـن 
المفاهيم الة أ ل مشكالت والقضايا من خـالل موازفـة اآلراع وتفنيـدما ؛ ولهـذا امـتم ع مـاع التا يـة 

 بالحجا  اي العقدين الماضيين .
 , Felton( ء اي تون )Barbara ,1999,37-38وع ن للم توضا اا من : بار ارا ) 

 ( ء يـــــــــــــــــــــامالينCoffin &O`Halloran ,2008,219( ء اـــــــــــــــــــــوان )2004,39
(Sahrlene ,2009,11-12( ء فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعومي )Naomi ,2009,16-17 ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ) 

  (Sara j ,2012, 12  ): ا ، ح كتابة ح كتيةة، ح  ةتنسبح تل  ب ف ،ة يلي 
 راع المت اينة .تعاِّع ال الل العديد من األاكار واآل 
  تنمــي مهــارات التفكيــا الناقــد مــن خــالل تقيــيم وجهــات ف ــا اآلخــالن ء والتمييــن بــين الحجــج

 القولة والحجج الضةيفة ء وتفنيد وجهة الن ا األخاا .
  ــــن االت ــــال مــــع اآلخــــالن ء وا،تــــاام وجهــــات ف ــــامم ؛ إلقامــــة تكيــــب ال ــــالل القــــدرى ع 

 ن خاللهـــــا معتقـــــدات وتاكـــــار اآلخـــــا ،ـــــول مناقشـــــات و،ـــــوارات مجديـــــة يتعـــــاع ال الـــــب مـــــ
 القضايا المثارى .

  تنمــي مهــارات التفكيــا التح ي ــي مــن خــالل تح يــا ال ــالل لوجهــة الن ــا األخــاا وتفنيــدما ء
 مع دراية واهم وجهات الن ا المتعددى تجاه القضية  .

  ل تعامـا مـع تنمي مهارات الفهم القاادي االيـتداللي ،يـ  مفـ  فـوع مـن تفـواع الفهـم الضـاورلة
المقــــاوع بشــــكا تكثــــا اعاليــــة ء مل عــــن طالقــــ  يتة ــــن القــــارف ،ــــدود المعــــافي ال ــــالحة ؛ 
ليتواــا ملــن العديــد مــن المعــافي الضــمنية ء وللــم بــنجااع مجموعــة مــن االيــتدالالت التــي 
تقوم اي جنع منها ع ن المقاوع ء واي جنع يخا ع ن ما لدا القارف من خًاات ومعارع . 

 ( 46ء  2001ء ) ت،مد زلنهم 
 تنمي مهـــارات ال ـــالل الكتابيـــة مـــن خـــالل اتابـــة فـــص متمايـــم ء مـــدعم باألدلـــة والًـــاامين ــــ

 المناي ة
  تنشط خًاات ال الل اليابقة ء وتا  ها بما تم التواـا مليـ  مـن مع ومـات و بيافـات ؛ ممـا

 يياعدمم ل واول ملن ايتنتاجات معينة لتفييا القضية الم او،ة .
 دا ال الل ء ،ي  يعاضون تاكـارمم ع ـن اآلخـالن ء ولجع وفهـا م او،ـة تنمي الشجاعة ل

 ل فحص والنقد ؛ مما يكيًهم القدرى ع ن المواجهة . 
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  تنمـــــي مهـــــارات ال حـــــ  وااليتق ـــــاع لـــــدا ال ـــــالل ء ،يـــــ  ييـــــتند ال ـــــالل ملـــــن بيافـــــات
 و ، اعات وتقارلا واقت ايات لدعم القضية الجدالية . 

 ي تقــودمم ملــن اإلجابــة عــن العديــد مــن التيــاهالت التــي تقــاب هم تكيــب ال ــالل المهــارات التــ
 (  21إ  2010فيما بعد.)،ين شحات  ء 

  تنمـي مهــارات التفكيــا المن ــومي لــدا ال ــالل عـن طالــق ر ــط األدلــة باالدعــاع فيمــا ييــمن
بالميــوغات ثــم تقــديم الــاتي المةــالف وتفنيــده باألدلــة اــي شــكا من ومــة تيــاعد ع ــن الاهلــة 

 ة ل موضوع تو القضية .الشام 
  تمكــن ال الــب مــن التعًيــا عــن لاتــ  ء والــدااع عــن وجهــة ف ــاه وتعــدي ها ع ــن فحــو يجع هــا

ا واتياقيا ء واهم األمور ب ورى تاضا مما يييا ع ي  اتةال قـاارات تكثـا دقـة ؛  تكثا وضو،ي
الشـةص اآلخـا لهذا يجب ع ينا تع ـيم طالبنـا مـذا النـوع مـن الكتابـة ؛ لتعـالفهم ايفيـة مقنـاع 

بقًـول وجهـة ف ـا تو رتي تو اكـاىء وايفيـة اــياغة ،جـة من ايـة ء ايـي  ب مـنهم ميــتا الي 
) طالـــف شـــوقيء .كتابـــة موضـــوعات وتقـــديم المقتا،ـــات التـــي تتضـــمن القـــدرى ع ـــن اإلقنـــاع

 (8ء 2004
يتضــــا مــــن خــــالل ايــــتعااض تمميــــة الكتابــــة الحجاجيــــة ء تن الكتابــــة الحجاجيــــة مهمــــة 

ة الثافولــــة ء اهــــي تعــــااهم اآلراع المت اينــــة ،ــــول القضــــايا والمشــــكالت ء وتنمــــي ل ــــالل الما، ــــ
مهـــارات التفكيـــا الناقـــد والتح ي ـــي لـــديهم ءكمـــا تكيـــًهم القـــدرى ع ـــن التوااـــا ء وتنشـــط خًـــااتهم 
اليــابقة ؛ ممــا ييــاعدمم ع ــن توليــد المعــافي واألاكــارء والتعًيــا عــن يرادهــم ومعتقــداتهم ب ــورى 

ـــــة تعتمـــــد ع ـــــن تفهـــــا تنمـــــمن اي ـــــاامين ء باإلضـــــااة مل ـــــة والً ـــــن األدل ـــــديهم مهـــــارات ال حـــــ    ي ل
ء ومهــــارات االيــــتماع والتحــــدل تمــــام الجمهــــور ء ممــــا يكيــــًهم القــــدرى ع ــــن تح يــــا وااليتق ـــاع

المشكالت االجتما ية ء وايتكشاع الح ول والةيـارات ء واتةـال القـاارات المنايـ ة باعت ارمـا تمـايا 
 يمقااطية المعاااى . تيايييا اي الحياى الد

قد ،دد تري و منااع الحجا  تو الجدل اي ثالل : التمالن الفكاي واالت ال بـاآلخالن 
إ والمعارع لات ال  ةة الف يفية ء ولح ا التمالن الفكـاي بكيفيـة امـتالح الحجـة ء واالت ـال 

اليـــعي إلقنـــاعهم ء تمـــا المعـــارع لات ال ـــ ةة الف يـــفية بـــاآلخالن ي هـــا اـــي النقـــا، والحـــوار و 
 ( 187إ  1999ان ا مليها عند التميين بين ال وال والة أ اي الحجة  .) مشام الالفي ء 
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 Nussbaum & Sinatre, 2003وع ـن للـم توضـا اـا مـن :فيويـًوم و يـناتاا ) 

( و ) ،يـن   Elson ,2011,30( و ليـون )  Naomi ,2009,16-17( وفـاعومي )  384,
 ا  ك   عل م كتابة ح كتيةة، ح يي كت،رحلح كتثةن يح ف ،ة يلي:(  23ـ 22ء  2012شحاتة ء 

 تنمية بعض املهارات اللغوية لدى الطالب ، وهذا اهلدف يتضمن : أ( 
 . تن ييتةدم تلفاظيا مناي ة ل داللة ع ن المعافي المتنوعة التي تاد تثناع الكتابة 
 لتعًياات المعًاى عن وجهة ف اه .تن ينتقي التااكيب وا 
 . تن ي ًق ما تع م  من قواعد النحو واإلمالع وال الغة والةط اي اتابات  الحجاجية 

 تنمية بعض املهارات العقلية لدى الطالب ، وهذا اهلدف يتضمن : (ب
  تن يتقن المال، ة الي يمة عند واف األشياع تو األ،ـدال ء االة ـارات المكتو ـة تكـون

 دقيقيا من الة ارات الشفولة . تكثا ت
 .  تن يعًا عن يراد  ووجهات ف اه تجاه قضايا المجتمع ومشكالت 
 . ا جديدى بايتةدام المع ومات المتا،ة  تن يًني ،ججي
 . تن يدعم وجهة ف اه باألدلة والًاامين المناي ة ء ولد،ض الاتي اآلخا 
 الت المةت فة اي ،يات  العامة .تن يح ا ولقّوم األدلة والًاامين والمع ومات اي المجا 
 . ـ تن يتعود التفكيا المن قي والناقد اي التعاما مع القضايا الجدلية 
 .تن يتدرل ع ن االيتقالل الفكاي واتةال القاار 
 . تن يويع ولعمق تاكاره ولاتًها  ولن مها اي اا متكاما 

 ضمن :تنمية بعض املهارات االجتماعية لدى الطالب ، وهذا اهلدف يت (جـ
 . تن يكتيب القدرى ع ن التوااا الجيد مع اآلخالن 
 . تن يحتام وجهات الن ا األخاا ء ولتقً ها ب در ر،ب ؛ ل واول ملن الحكم الي يم 
 . تن يتعود النقا، والحوار الجدلي الجماعي ،ول قضايا ومشكالت المجتمع 
 .  تن يقدم ، والي لقضايا المجتمع ومشكالت 
 ء ومااعاى خ اد هم والتفاعا معهم .التعاما مع الجمهور القدرى ع ن تن يكتيب 

حجاجيــة يعــد تمــايا وممــا يــًق يتضــا لنــا تن تع ــيم طالبنــا اــي الما، ــة الثافولــة الكتابــة ال
ــا ؛ ألفــ  يكيــًهم العديــد مــن المهــارات ال ةولــة والعق يــة واالجتما يــة التــي يحتــاجون ضــاورليا ومامي
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ــــاى العامــــة ء واــــي مواج ةت فــــة التــــي يتعاضــــون لهــــا هــــة القضــــايا والمشــــكالت الممليهــــا اــــي الحي
 ء اما يياعدمم ع ن ميجاد الح ول المناي ة لت م القضايا والمشكالت . بايتماار

ء مل بعــد الكتابــاتول كتابــة الحجاجيــة يــمات اكالــة وتيــ و ية تتميــن بهــا عــن غيامــا مــن 
ء د مـن التفكيـا اـي تاتيـب ت ـم الحجـجء البـوالتفكيا اي مكوفات الـنص الحجـاجيلحجج ال فا با
؛ اينلــدما للــم قـوى ولمكــن لهـا اــي لمـن المت قــي ء ثــم اــا وا،ـدى اــي المكـان المنايــب لهـا ووضـع

ملــن الوجــود  بعــد للــم ي حــ  عــن ال فــا المنايــب الــذي بــ  يةــا  اــا مــا اــان اــي الــذمن والــذاكاى
ع ــن تحقيــق اإلقنــاع لــدا   ــن للــم بأيــاليب تاايًيــة واــور بال يــة  تعينــ ء وليــتعين عوالفعــا
 ( 16ـ  15ء  1999) ،مادي امود ء .المت قي

ـــــــــــــد ت وضـــــــــــــا اـــــــــــــا مـــــــــــــن : جوفيـــــــــــــون )  ( و فيًولـــــــــــــدJohanson, 2004, 94وق
 (Nippold ,2005 , 126-128     ) : ا،ةت كتابة ح كتيةة، ح ف ،ة يلي 
 جتما يــة ء االحجــا  مــو فشــاج لةــوي اجتمــاعي عقالفــي الكتابــة الحجاجيــة عم يــة عقالفيــة ا

يهــدع ملــن مقنــاع اآلخــا بقًــول وجهــة ف ــا مــا ء عــن طالــق طــا  مجموعــة مــن المقتا،ــات 
 لتًالا وجهة الن ا مذه .

  تكون لةتها واضحة تتوااا ايها تدوات الا ط المن اية التي تا ط بين تجناع النص الحجاجي
 لة الحجاجية  .وتحقق االتياق بين مكوفات المقا

  تتمين الحجة التي تيتند ع يها الكتابة الحجاجية بكوفها ماداة ) تي تفهـا تهـدع لـدعم وجهـة
ف ا بعينها ( ء واام ة ) تي تفها تشتما ع ن جميع اآلراع األخاا المعارضة ( ء و واافيـة 

 ) تي تفها ال تحتا  ملن تدلة تخاا تيافدما ( . 
 بة ــادص الجمهــور وقيمــ  ومت   اتــ  ء اهــو الــذي ياجــن  تت  ــب الكتابــة الحجاجيــة الــوعي

مقناعـــ  ء وتمثـــا ردود اعـــا القـــااع عن ـــايا تيايـــييا ياتكـــن ع يـــ  الكاتـــب عنـــد تـــأليف الـــنص 
الحجاجي ء وتعد عم ية الـوعي بـالجمهور عم يـة معقـدى فيـًييا ء " االكاتـب ال ييـت يع تةيـا  

طًين الاامنــــة ءو مــــوروثهم الثقــــااي الجمهــــور مــــا لــــم يكــــن ع ــــن درايــــة عميقــــة بــــأ،وال المةــــا
 .( 190ء  2008والحضاري ء و هموم ميتقً هم ء" ) محمد األمين ء 

 . الوقوع عند وجهة الن ا المعارضة والت دي لها وتفنيدما باألدلة والًاامين المناي ة 
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  تت  ــب الكتابــة الحجاجيــة تقــديم تيــ ال متعــددى ومن ايــة ل فكــاى تو األطاو،ــة ء وتقييمهــا ء
 االيتشهاد بحقادق ع مية و ، اعات وتقوال مأثورى  .و 

واــي ضــوع مــا يــًق يتًــين تن الكتابــة الحجاجيــة عم يــة معقــدى تن ــوي ع ــن العديــد مــن 
العم يات العق ية التي تييا واق ف ام محدد : عاض االدعاع ثم عـاض األدلـة والًـاامين وتقـديم 

التعــاع ع ــن الــاتي اآلخــا وتفنيــده بحجــج  الميــوغات التــي تــا ط بــين االدعــاع واألدلــة ء وتخيــايا
من اية ء واا عم ية تعتمد ع ن يابقتها ء اما تمثا مذه العم يات تحدييا ل كاتب ء وتت  ب من  
الــــوعي بة ــــادص الجمهــــور ء و نــــاع الــــنص بشــــكا من قــــي ميــــتةدميا مجموعــــة مــــن التااكيــــب 

 واأللفاظ وال ور المناي ة.

 شكل النص احلجاجي وعناصره  
( ه اوووبةن     Nystrand, 2001, 482د كووول مووون : نوووي اوووبركن   هقووو  حووو 

 Standish ,2005 ,12  ء ولتوضــيحها يــتم كتبنظ ، ووح تلوونح كتيةووة،ي  ( تنةصوور كتبن ووح
 عاض المثال اآلتي :

عـــاض االدعـــاع واألطاو،ـــة الجدليـــة مـــن خـــالل عم يـــات التفكيـــا المعقـــدى ء ومـــو يمثـــا  -1
ا تو اكــاى خالفيــة ء ولجــب تن يكــون اعتقــاد الشــةص ،ــول موضــوع معــين تو قضــية مــ

ا ء وقـــابالي ل نقـــا، ولمكـــن الـــدااع عنـــ  امـــثالي االدعـــاع الم ـــاو  مـــو : "  االدعـــاع واضـــحي
 خاو  الماتى ملن العما تا ا ضاورى وواجب تفاض  تحديات الع ا "

تدعم االدعاع اليابق واياغتها اي بنية تن يمية محكمة ء  عاض األدلة والًاامين التي -2
االًامــان تو الــدليا الــذي يــدعم االدعــاع مــو :" منــاح بعــض الوظــادف التــي تحتــا  ملــن 
المـــاتى مثـــا طًي ـــة النيـــاع والـــوالدى تو مع مـــة الفتيـــات " واـــذلم " فجـــا  المـــاتى اـــي تـــولي 

لثيــا " خــاو  المــاتى مــع النًــي ـ بعــض الوظــادف الع يــا وتفوقهــا ع ــن بعــض الاجــال " وثا
 ا ن هللا ع ي  وي م ـ اي غنوات  ومشاراتها الاجا اي ميادين العما منذ القدم "

عــاض األيــ ال والمًــارات المن ايــة التــي توضــا العالقــة بــين االدعــاع والًامــان وتــا ط  -3
بينهــــا ء االيــــًب تو المًــــار المن قــــي لةــــاو  المــــاتى ملــــن العمــــا مــــو " ا،تيــــا  بعــــض 

ظادف ل ماتى ا ًي ة تمااض النياع والوالدى اـي مجتمعاتنـا الشـاقية يـداعنا ل  حـ  عـن الو 
المــاتى لتعمــا اــي مــذا المجــال ." ولال،ــا تن المًــارات تكــون لاتيــة ولتشــكم القــارف اــي 

 احتها ؛ لهذا يحتا  الكاتب ملن تن يأخذ اي اعت اره الاتي المضاد .
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المعارضة لالدعاع الم ـاو  ءواـي المثـال عاض االدعاعات المضادى تو وجهات الن ا  -4
قـــد يـــاا الـــ عض تن خـــاو  المـــاتى ل عمـــا يق ـــا مـــن اـــاص ، ـــول الاجـــال ع ـــن وظيفـــة 
مناي ة ولعاضها ل مضايقات والعبع النفيي فتيجة تحم ها ت  اع العما وميئولية تا ية 

 األبناع ورعايتهم .

لًيافــات المضــادى ء ولــتم التفنيــد تو الــد،ض ومــو رد الكاتــب ع ــن االدعــاع المعــاوض وا -5
األخذ اي االعت ار األاكار التـي تـم عاضـها اـي االدعـاع المعـارض ء وشـا  اليـًب اـي 

لمكـــن د،ـــض كوفهــا لييـــف مقنعـــة تو تفهـــا غيـــا اـــحيحة تو غيـــا مهمـــة بمـــا يكفـــي ء و 
 :االدعاع اليابق بما ي ي

تية ومذا مو مناح بعض النياع تاضا من الاجال اي الم مالت الع مية والمهارات الحيا
الــدااع الــاديس لتوليهــا بعــض الوظــادف قًــا بعــض الاجــال ء ومــي تنفــق مــن راتًهــا ع ــن تيــاتها 
بمشــاراة زوجهــا وت،يافيــا تكــون مــي العادــا الو،يــد ل يــاى وقــد تثًتــف الدرايــات تن المــاتى العام ــة 

 .فشاطيا من ف ياتها غيا العام ة تكون تكثا
اا النص الحجاجي عنااا مت  ة ومتيقة ومن خالل العاض اليابق يتضا تن عنا

ولييـــف منف ـــ ة ؛ اكـــا عن ـــا يعتمـــد ع ـــن مـــا قً ـــ  ؛ ممـــا ييـــهم اـــي تحقيـــق  التـــاابط بشـــكا 
 من ومي بين مكوفات النص وتجناد  المةت فة . 

 خطوات كتابة النص احلجاجي أو اإلقناعي  
( واي تــــــــــــــــون وايومــــــــــــــــان Mingli, 2012, 140،ــــــــــــــــدد اــــــــــــــــا مــــــــــــــــن منج ــــــــــــــــي ) 

(Felton&Kuhn,2001,140) خ  كت كبة ح نح حةة،ي إقنةتي ف ،ة يلي: 
 .اختيار قضية محددى تحما وجهتي ف ا لمناقشتها 
  بحـــ  جـــافًي الموضـــوع )الم لـــد والمعـــارض(ء ومـــذه العم يـــة تمـــد الكاتـــب باألاكـــار التـــي

 تياعده اي اياغة الحجج المضادىء وتحقيق التوازن اي عاض جوافب القضية .
  عن القضية.تقديم خ فية معافية 
 .التقديم لجافًي القضية ثم عاض الاتي تو وجهة الن ا تجاه القضية 
   دعــم الــاتي باألدلــة والًــاامين التــي داعــف الكاتــب الختيــار مــذا الجافــب واالمتمــام بتوجيــ

الكتابــة ل جمهــور ومعااــة خ اد ــهم ء اــال بــد مــن تخــذ خ ــادص الجمهــور المةاطــب 
 ع الكتابة .وخ فيت  الثقافية اي االعت ار تثنا
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 . عاض المًارات المن اية التي توضا العالقة بين وجهة الن ا ) الاتي ( واألدلة 
 . عاض االدعاع المضاد تو وجهات الن ا المعارضة واالعتااع بها 
 . د،ض الحجج المعارضة بًيان عدم تمميتها تو بعدما عن المن اية 
  ومات و يافات .الواول ملن ايتنتا  من قي من خالل ما تم عاض  من مع 

 . تقييم مذه الكتابات ء وافتقاع األاكار المقنعة والتع يق ع يها 
ومما يًق يتًين تن الكتابة الحجاجية لها ماا،ا تيايية يجب تن يما بها ال الب تثناع 
كتابتـ  لمقـال ،جـاجي ء تولهـا عــاض رتيـ  بدقـة ووضـو  ء ثـم عــاض األدلـة والًـاامين التـي ت لــد 

ار مـــا يتنايـــب منهـــا مـــع الجمهـــورء وتخيـــايا د،ـــض وجهـــات الن ـــا المعارضـــة مـــذا الـــاتي ءواختيـــ
ـــة  ـــة الحجـــج اـــي الكتاب ـــ  ؛ و ـــذلم يتضـــا تممي ـــدليا دون تشـــول  ؛ ليقتنـــع القـــارف باتي بالحجـــة وال
الحجاجية ء اهي التي تدعم الاتي ء ومي التي تد،ض الاتي المعارض اي ،الة ضعفها او عدم 

 شاوج اياغة الحجة التي يعتمد ع يها اي اإلقناع . منايًتها ولذلم يتعاض الدراية

ل كتابة الحجاجيـة مهـارات ين ةـي تن تنمـن لـدا ال ـالل اـي الما، ـة الثافولـة وقـد عـاع 
 مذه المهارات اثيا من ال ا،ثين  اي اتاباتهم منها ما ي ي :

( بأفهـا القـدرى ع ـن الجـدل  Felton & Kuhn , 2001, 135)عااهـا ا تـون وايـومن 
 إلقناع اآلخالن ب حة قضية ما .

( بأفهــا : قــدرى ال ــالل ع ــن معالجــة  121ء  2014كمــا عااتهــا ) والع عًــد الجــواد ء 
اكــاى جداليــة والتعًيـــا عنهــا ب القــة منايـــ ة ء بهــدع مقنــاع القـــااع بت ــم الفكــاى ء ولـــتم للــم عـــن 

هــة ف ــامم تجامهــا ء وعــاض األدلــة والًــاامين الداعمــة ل فكــاى ءوعــاض المًــارات طالــق تقــديم وج
التــي تــا ط بــين األدلــة ووجهــة الن ــا ء باإلضــااة ملــن عــاض وجهــات الن ــا المعارضــة و،جــج 

 ال اع اآلخا و ب الها . 
: قوو ت  كت وو ب تلووى كتبعب وور توون تايهووم يووي وتعــاع مجاادييــا اــي الدرايــة الحاليــة بأفهــا 

 ف ووح ي هدتووم  وو ك كتوورا   ةألدتووح هكتيةوو  كت،نةاووبح ي ه فن وو  ه،هووح كتنظوور كألخوورى ق وو ح خ
 تلق  ح ذك هة ي مركت ن ك ب،ةمةت كتة،ه ت هكحب ة،ة ء ا إلقنةتء ب ،هح نظر م .

واــي ضــوع عــاض تعالفــات ال ــا،ثين لمفهــوم مهــارات الكتابــة الحجاجيــة يتضــا تن مــذه 
عق يـة متشـابكة ومتي يـ ة ء تهـدع ملـن مقنـاع القـارف  المهارات تعتمد و شكا اًيا ع ـن عم يـات
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بوجهة ف ا الكاتب عن طالـق تقـديم األدلـة والحجـج الداعمـة ل ـاتي وعـاض المًـارات التـي تـا ط بـين 
 .ا،تياجات وامتمامات الجمهورالاتي والدليا ثم التعاض ل اتي اآلخا وتفنيده بواقةية مع مااعاى 

  (وقد أشار  بريورPrior ,2006 , 54- 66     إىل أن مهارات الكتابة احلجاجيـة تنـن )
 كما يلي :

 تحديد االدعاءات واألدلة المدعمة للحجة وتشمل :   -1
 . تحديد االدعاع الاديس 
 . تحديد المع ومات والمعارع التي تدعم االدعاع 
 . تحديد األاكار الموجودى بالنص 
  اي النص .بناع الحجج التي تتفق تو تتعارض مع األاكار الموجودى 
 تقديم ادعاع واضا تدعم  األدلة .ـ 

 تقديم الحجج وتشمل : -2
 . اتةال قاار بشأن جودى الحجة المقدمة 
 . تحديد مدا الضعف والقوى اي الحجة المقدمة 

 بناء الحجة الشخصية وتشمل : -3
  . تحديد يراع اآلخالن 
 . عاض اآلراع اي شكا م لد تو معارض 
 تقديم ،جة تدعم موقف الفاد  . 
 . تقديم األي ال التي تًار مذا الموقف 

 :صياغة الحجة وتشمل -4
 . القدرى ع ن التواا ملن فتيجة ما 

 ,  ( إىل أن مهارات الكتابة اإلقناعية تنن  كما يلي : 103-114، 2010وأشارت ) داليا يوس 
 مهارات خاصة بالقضية الجدالية : (أ

 يحدد القضية الجدالية. -1
 ي القضية الجدالية .يعاض بعض االدعاعات ا -2
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 دعم االدعاعات بالًيافات والمع ومات الالزمة .  -3
 يعاض المًارات التي تا ط بين االدعاع والًيافات . -4
 يحدد االاتااضات تو القضايا الفا ية المات  ة باالدعاع الاديس . -5
 يحدد االدعاعات المضادى . -6
 يقدم الحجج التي تيتند مليها االدعاعات المضادى . -7
 دعاعات المضادى .يد،ض اال -8

 مهارات خاصة بسياق الموقف الجدالي . (ب
 يةتار األلفاظ والجما المالدمة ل موضوع . -1
 يحدد تفواع التااكيب المالدمة ل موضوع . -2
 ييتةدم عالمات التاقيم اي اتابت  -3
 يااعي الجافب األخالقي ء والايمي اي اتابت  . -4

 .مهارات خاصة باالدعاءات واألدلة والبراهين   (ج
 يحدد األدلة والًاامين المناي ة . -1
 يحكم ع ن مدا احة  االدعاعات واألدلة .         -2
 يتواا ملن فتيجة فهادية . -3

   ، ( إىل قائمـة ههـارات الكتابـة اإلقناعيـة املناسـبة       206،  2015وأخرًيا توصلت ) نورا حممـد
 لطالب الن  األول  الثانوي وصنفتها على النحو اآلتي : 

 اصة بالجانب الفكري اإلقناعي  :مهارات خ (أ
 يعاض المق ود بالقضية محور الةالع ء ولفياما بدقة ووضو  . -1
ا تجاه القضية الم او،ة . -2  يتًنن موقفيا محددي
 ي ا  بيافات ومع ومات احيحة ء وغيا مض  ة ل قارف . -3
 يعاض األاكار اي تي يا وتتابع من قي ء بما ي دي ملن مقناع القارف . -4
 جج وتدلة مناي ة .يدعم رتي  بح -5
 يحدد اآلراع المعارضة لاتي  بدقة . -6
 يقدم الحجج التي تيتند مليها اآلراع المعارضة ء ولد،ضها بوضو  . -7
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 مهارات خاصة بالجانب التنظيمي :  (ب
 يكتب مقدمة تعًا عن وجهة ف اه تجاه القضية الم او،ة . -1
القضــية ع ـــن فحــو ي هـــا            يــا ط األاكـــار تو العنااــا الفا يـــة بــالاتي الـــذي يتًنــاه تجـــاه -2

 احة مذا الاتي .
 ياتب األدلة والًاامين الم او،ة تاتي يا من اييا . -3
 يجنف الموضوع ملن اقاات مناي ة ء تياعد اي تت ع الحجج واالقتناع بها . -4
 ييتواي المكوفات األيايية ل موضوع اإلقناعي بشكا شاما ومتاابط . -5
 ن القضية الم او،ة .يعاض خاتمة مناي ة ت اد موقف  م -6

 مهارات خاصة بالجانب األسلوبي : (ج
 ييتةدم تلفاظ م ثاى تعًا عن المعنن بدقة. -1
 يتجنب األلفاظ الجار،ة ل ا،ب الاتي اآلخا. -2
ا. -3  ي وغ الجما التي تعًا عن الحجا  اوغيا لةوليا احيحي
 يوّظف عالمات التاقيم بشكا احيا ء يوضا المعنن. -4
 اي ة ل جما والفقاات.ييتةدم تدوات الا ط المن -5

          ويف ضوء ما سبق توصـلت الدراسـة احلاليـة إىل قائمـة ههـارات الكتابـة احلجاجيـة املناسـبة
 لطالب الن  الثاني الثانوي ، وتتمثل يف :

 مهارات خاصة بالقضية الخالفية ووجهة النظر تجاهها . (أ
 تحديد القضية بدقة ووضو . -1
 عها.كفاية المع ومات المت  ة بالقضية وتنو  -2
 عاض وجهات الن ا المةت فة ل قضية بموضو ية. -3
 تًني رتي معين تجاه القضية. -4
 دعم الاتي باألدلة والحجج المناي ة. -5
 التع يق بمن اية ع ن ما ي قدم من تدلة و،جج. -6

 مهارات خاصة بصياغة الحجج وبناء المقال الحجاجي : (ب
 بناع ،جج قولة لات ا ة بالاتي . -1
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 واما .اختيار  تفيب الحجج وتق -2
 االقت اذ وااليتشهاد وتقديم األدلة اي موضعها المنايب . -3
 تن يم الحجج وتاتيًها اي ضوع الًنية التن يمية ل مقال الحجاجي .  -4
 ت ةيص الموقف من القضية الم او،ة . -5

 مهارات خاصة بتفنيد الرأي المعارض ودحضه :( ج
 عاض الحجج التي يتًناما ال اع المعارض  -1
 . المعارض؛ لتحديد م داقية م در المع ومات والمةال ات بهاتح يا ،جج ال اع  -2
 التواا ملن  ،جج مضادى اي ضوع الًيافات المتوااى . -3
 . تجنب األلفاظ الجار،ة اي الاد ع ن اا،ب الاتي المعارض -4
 مادار ،كم ،ول احة ،جج ال اع المعارض تو خ ئها . -5

يمكـــن تنميـــة مهـــارات الكتابـــة الحجاجيـــة مـــن خـــالل ايـــتةدام االيـــتااتيجيات التـــي تضـــع 
ال الب تمام مشك ة تو موقف غامض يت  ب من  ايتةدام قدرات  العق ية ء وتجالب اـا مـا لديـ  
مــن ممكافــات متا،ــة ء ومماريــة المهــارات التــي تنلــد مــن قدرتــ  ع ــن الجــدل واإلقنــاع ؛ ل تواــا 

 ،ا مذه المشك ة تو القضية .ملن 
ء  2010( و ) ،ين شحات  ء  Garcia-Mila ,2013, 51وقد ،دد اا من جارييا) 

ء 2016و)عًـدهللا شـ ًيء  (  Felton & Herko ,2004 ,676-677( واي تون وميااـو) 407
ء ضابــة الحجاجيــة فيمــا ي ــي :المناقشــةء الــتع م التعــاوفيء التفــاو ايــتاتيجيات تع ــيم الكت (71ـــ67

ء و مـــدخا قـــااعى الت ادليـــة ل ن ـــوص الحجاجيـــةء المة  ـــات الايـــوميةالمنـــاظاى ء ايـــتااتيجية ال
 .ء والمدخا المن وميعم يات الكتابة التفاع ي 

ابة ح كتيةة، وح   قو ا من خ   ذكر   ه كمابرك  ة ةت هكت، كخل ن حظ ان انش ح كت
ا م ح تلق  ح  عبر تون م   ةت ت ي هينةظري هيخ،م تلى كت ةتثي يه  كت   ينةقشي هييلل

ك تل و بي اموة دهت كت،ه،هح نظورهي هي حوظ ادكء هكبة وةت كيخورين وة همر و   ي علوم ف وي ي م ،ه 
ي ح كتبوي  ث ور كمنببوةه حو   كتق و حهم ير ك تلنقة  يوي  عوا كألح وةني همقو م ة توبعا كألاو ل

يوووي  علووو م كتابة وووح  ،وووبعلمتووو تك اوووبعرض كت تكاوووح كتيةت وووح  ف ،وووة يلوووي دهت كت،علوووم هدهت كت
 .كتيةة، ح
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 دوراملعلم يف تعليم الكتابة احلجاجية : (أ
ل مع م دور اًيا اي تع يم الكتابة الحجاجية ءفيقع ع ن عاتق  دور توجي  ال ـالل تثنـاع 
عم ية ال ح  وااليتق اع ء و دارى النقا، والحوار ،ول القضية  ء و بااز المفاهيم الكًاا ايها ء 

 مع ـــم اـــي تحديـــد الةـــط الفااـــا بــين مثـــارى امتمـــام ال ـــالل و ـــين التأكيـــد ع ـــن ولتمثــا التحـــدي ل
 الموضو ية بما يتيا ل  الل ،الة التفكيا والتعًيا .

 ,Elson, 2011( و ليـون )  Anderson ,2010 ,26وقـد ،ـدد اـا مـن تفدريـون ) 

 فيما ي ي : ادهكت كت،علم يي  عل م كتابة ح كتيةة، ح(   28
 ي تحديد مجموعة من القضايا الجدالية التي تتنايب مع خًااتهم وتجار هم مشاراة ال الل ا

 اي الحياى وتكون لات ا ة بامتماماتهم .
  توجيـــ  ال ـــالل ملـــن م ـــادر الح ـــول ع ـــن المع ومـــة ء لتيـــاعدمم ع ـــن اختيـــار واـــياغة

 ،جج قولة لدعم وجهة ف امم ء وتفنيد وجهة الن ا األخاا .
  بعناية ء وا،تاامها مهما اخت فف عن وجهة ف اه الشة ية .االيتماع ملن يراع ال الل 
  بالقضية .طا  تيئ ة ع ن ال الل تت  ب مهارات التفكيا الع يا ءوتياعدمم ع ن اإللمام 
  تن ـيم الحـوارات الجدليـة بـين المجموعـات ء ومتابعـة مناقشـات ال ـالل ء و ع ـادهم تع يمـات

 ا، .،ول المهام التي يجب تن يقوموا تثناع النق
 يب مع ميتولات ال الل المعافيةاختيار تفش ة مناي ة لتع يم الكتابة الحجاجية ء والتي تتنا. 
  تعالـــف ال ـــالل بالعنااـــا التن يميـــة ل ـــنص الحجـــاجي ء واـــذلم الم ـــ  حات التـــي تحـــدد

 العالقة بين االدعاعات واألدلة التي ت لدما .
 م لًنيـة الـنص الحجـاجي واألشـكال تقديم فمال  من الن ـوص الحجاجيـة ل  ـالل ء إلرشـادم

 ال ةولة ل حجة المقدمة .
  مناقشــة مًــارات الكتابــة الحجاجيــة لــدا ال ــالل ؛ ممــا ييــهم اــي تحفيــن ال ــالل لــتع م مــذا

 النوع من الكتابة .
 . اقتاا  بعض الحجج الًدي ة التي تكون تكثا مقناعيا ع ن ال الل 

 أدوار الطالب يف الكتابة احلجاجية :ب( 
(  Hilloocks ,2011 ,19( و مي ـواس) Henely ,2006 ,3ا مـن ميني ـي) ،ـدد اـ

 تدوار ال الل اي الكتابة الحجاجية فيما ي ي :
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   جمـــع المع ومـــات والًيافـــات مـــن الم ـــادر المةت فـــة ،ـــول القضـــية المعاوضـــة ء وتفيــــياما
 وتح ي ها

 قادمــة بحجــج  معــداد مة ــط اتــابي يشــتما ع ــن عــدى قــوادم ) قادمــة م ــادر ـ قادمــة تدلــة ـ
 المعارضة(.

  قـااعى وتح يـا الن ـوص الحجاجيــة المتعـددى ) مقالـة ـ ريــالة ـ معـالن ( ء وتح يـا ايــتةدام
 الم لف ل حجج اي النص .

  ـــم ء وااليـــتماع ملـــن يراع الةـــوض اـــي مناقشـــات و،ـــوارات جدليـــة مـــع ال ـــالل تو مـــع المع 
 اآلخالن وا،تاام وجهات ف امم .

 اه القضــــية ء وتوقــــع وجهــــة الن ــــا األخــــاا مــــن الجمهــــور شــــا  وجهــــة الن ــــا الةااــــة تجــــ
 الميتهدع 

 . تقديم األدلة المناي ة لدعم الاتي وتاتيًها من ،ي  القوى تو الضعف 
 . عاض تدلة و،جج ال اع اآلخا بالتف يا وتفنيدما 
 . تحديد فقاج القوى والضعف اي الاتي والاتي المعارض ب القة تعكس امتمامات القااع 
  بعنااا الحجا  واق فمول  تولمن المعدل ) االدعاع ـ األدلة ـ المًـارات ـ التفااـيا االلتنام

 ـ االدعاع المعارض ـ د،ض االدعاع المعارض ( .
  كتابــة المقــال واــق عنااــا الًنيــة التن يميــة ل مقــال الحجــاجي ) مقدمــة يحــدد ايهــا القضــية

ة والحجـج المنايـ ة لدعمــ  ولعـاض وجهتـي الن ـا ،ولهـا ـ  مـتن لعـاض الـاتي وتقـديم األدلـ
والتعـاض لوجهـة الن ـا األخـاا وتفنيـدما ـ  خاتمـة ي ةـص ايهـا مـا تـم التواـا مليـ  ول ـا 

 ملن موقف معين تجاه القضية .
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 مادى "       " ء دار اادر بياوت . تسةن كتعرب( :  1997ابن من ور األاالقي ) -1

( : عالقــة تنميــة مهــارات الكتابــة الحجاجيــة بــالفهم القاادــي  2001ت،مــد زلــنهم تبــو ،جــا  )  -2
مةلوح  االيتداللي لدا بعض تالميذ الما، ة الثافولـة . الجمةيـة الم ـالة ل قـااعى والمعااـة ء

 . 86ـ23ء العدد الثامن ء ا ية التا ية ء جامعة عين شمس ء ص ص : كتقركء  هكت،عريح 

ء  ن كتابة ووح كتعرب ووح تبشوو  ل كتعقوول كت،بوو عكت،ر،ووع يووي ينوو( :  2010،يــن يــيد شــحاتة ) -3
 القاماى ء دار العالم العا ي ء ال  عة األولن .

كتابة ووح كإلقنةة ووح كتيةة، ووح  ياوور ، يوو  موون كتنظريووح إتووى ( : 2012،يــن يــيد شــحاتة )  -4
 إ القاماى إ دار العالم العا ي .  كتب ب ق (

كتغرب ووح موون اتاوو   إتووى  ا ووم نظريووةت كتيةووةف يووي كتبقةت وو ( : 1999،مــادي اــّمود )  -5
 جامعة اآلدال والفنون والع وم اإلفيافية بمّنو ة ء توفس . ءكت  ا

ووة( :  1997الحـواذ ميــعودي )  -6 ء كتبن ووح كتيةة، ووح يووي كتقوورمن كتاووريم اوو ت  كتن،وول ن، ذ، 
 مج ة الم الة ال ًنافية .

هومهاء وتمميتهاء ( :الكتابة اإلقنا ية اي الما، ة اإلعدادية )مف2010داليا يويف الشحات ) -7
مةلوووووووووح كتقوووووووووركء  هكت،عريوووووووووح   ومهاراتهــــــــا( ء الجمةيـــــــــة الم ـــــــــالة ل قـــــــــااعى والمعااـــــــــة ء 

  107ـ97(إالجنع الثافي ء ا ية التا ية ء جامعة عين شمس ء ص ص 105كتع د 

كتيةةف هظ ك ره كتب غ وح بو ن كت  ة وح هكتراوة ل ( :  2006ياما يميا ااما شـامين )  -8
رى ء ا يــــة اآلدال ء جامعــــة ء ريــــالة ماجيــــتيا ء غيــــا منشــــو   يووووى كتعخوووور كتوبةاووووى كأله

 .دمنهور

كت،ية،وح رورق ا ةاوهة هااوةت ث  ن، بهوة ي مشورهع ( :  2004طالف شـوقي محمـد اـا  ) -9
ء مااـــن التقـــدم ألبحـــال ودرايـــات مـــا بعـــد التةـــا  ء كت ووورق كت،ؤديوووح إتوووى كتبعلووو م كتعوووةتي 

 .اإلادار الثافي ء ا ية الهندية ء جامعة القاماى

كاب  كا كت، خل كت،نظ مي تبن، ح مهةتكت كتابة ح (: 2016عًدهللا محمود عًدهللا ش ًي ) -10
ء ريـالة ماجيـتيا ء غيـا منشـورى ء كتيةة، ح  ةتلغح كتعرب ح تو ى رو ب كت،رحلوح كتثةن يوح

 ك ية التا ية جامعة بنها.



  عبداهلل حممودا/  ،أ.م.د/علي سعد ،أ.د / إبراهيم حممد
 

 586 

رحلح كتثةن يح برنةم  تبن، ح كألدكء كتابةبي ت  ب كت،(: 2008) ماما شة ان عًد ال اري  -11
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ء بحـ  اـي  كتيةةف يي كتب غح كت،عةصور ( :  2008محمد يالم محمد األمين ال   ـة )  -12
 . 1بالغة النقد المعااا ء الكتال الجديد ء ليًيا ء ج

( : بافـــامج قـــادم ع ـــن الـــتع م المـــن م لاتيـــاي لتنميـــة مهـــارات  2012) مـــاوان ت،مـــد اليـــمان -13
مةلح الكتابة اإلقنا ية لدا طالل الما، ة الثافولة .  الجمةية الم الة ل قااعى والمعااـة ء

ء الجنع الثـافي  ء ا يـة التا يـة ء جامعـة عـين شـمس ء ص  (133كتقركء  هكت،عريحي ت د 
 . 63ـ 23ص  

برنوووةم  قوووة م تلوووى كتوووبعلم كمابقخوووة ي تبن، وووح مهوووةتكت ( :  2015فـــورا محمـــد زمـــاان ) -14
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 منشورى ء ا ية الًنات ل ع وم واآلدال والتا ية ء جامعة عين شمس .

ريوةت كتيةوةف يووي ا وم نظتريـ و ء ضـمن اتــال " د(: الحجـا  عنـ1999مشـام الالفـي )  -15
"مشــااع ،مــادي اــمود ءجامعــة اآلدال والفنــون كتبقةت وو  كتغرب ووح موون اتاوو   إتووى كت وو ا

 والع وم اإلفيافية بمّنو ة ء توفس .

كت،سب يةت كت،و ةتيح ت،يب ى موةد  كتلغوح كتعرب وح تلبعلو م ( : 2009وزارى التا ية التع ـيم ) -16
م واالعتمـاد ء القـاماى ء مااـن الهيئــة ء الهيئـة القوميـة لضـمان جـودى التع ـي قبول كتةوةمعي ي

 .168ص 
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