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ات الكتابة �قناعية وعالق	�ا بأ�عاد  عينة من لدى  الذ�اء املنظوميرم�ا

  طالب ا%$امعة
ق إبرا0يم ، 1حسنعمار خالف دمحم  زضا ر   .يجمال فرغل إسماعيل ال�وارحب7ب، ر

ABقسم علم النفس التعلي،Fلية ال�بية بالقا0رة I،0ر J ز جامعة. 

 com.gmail@88mohammedkhallaf :البريد اإللكتروني1
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ات الكتابة �قناعية وأ�عاد  تباطية ب�ن م�ا ر  )دف البحث إ"! الكشف عن العالقة � ر

جات طالب ا0/امعة تبعا ملتغ�, الفرقة  ق ب�ن متوسطي د ًالذ;اء املنظومي، والكشف عن الفر ر و

اسية ات الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء )  الرا�عة–?و"!  (رالد رشعبة اللغة العرCية AB م�ا

طالبا ) 108(ًطالبا بالفرقة ?و"!، و) 108(ًطالبا، ) 216(املنظومي، وتHونت عينة البحث من 
ً

ات الكتابة �قناعية لطالب : بالفرقة الرا�عة، واستخدم البحث ?دوات Nتية راختبار م�ا

، )م2020عAV،: إعداد(، ومقياس الذ;اء املنظومي لطالب ا0/امعة )إعداد الباحث(/امعة ا0

، واختبار : واستخدم البحث �ساليب Yحصائية Nتية تباط ب�,سو نمعامل ا لعي^ت�ن " ت"ر

تباطية موجبة ب�ن الكتابة �قناعية : مستقلت�ن، وتوصلت نتائج البحث إ"! N_ي روجود عالقة ا

تباط والذ;اء ىوAg دالة إحصائيا عند مستو داللة ) 0,80(ر املنظومي؛ حيث بلغت قيمة معامل � ً

جات طالب الفرقة )0,01( ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي د ر، وجود فر AB )  والرا�عة-?و"!(و

 l0ات الكتابة �قناعية لصا جة الHلية " ت"؛ حيث بلغت قيمة )الفرقة الرا�عة(رم�ا  )11,46(رللد

ىوAg قيمة دالة إحصائيا عند مستو داللة  ً
ق ذات داللة إحصائية ب�ن )0,01( و، وجود فر

جات طالب الفرقة  ؛ )الفرقة الرا�عة(AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لصاl0 )  والرا�عة-?و"!(رمتوسطي د

جة الHلية "  ت"حيث بلغت قيمة  ىوAg قيمة دالة إحصائيا عند مستو داللة ) 15,32(رللد ً
)0,01 .( 

ات الكتابة �قناعية:الOلمات املفتاحية  . طالب ا0/امعة، أ�عاد الذ;اء املنظومي،ر م�ا
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Abstract 
The current research aimed to :  - Identify the correlational relationship 

between Persuasive Writing Skills and systematic intelligence 

Dimensions among a sample of university Students. 

- Identify the differences between Persuasive Writing Skills and 

systemic intelligence Dimensions, according to the variable Study 

Group First Year and Fourth Year .  The research sample was consisted 

of (216) participants of the study that were divided into (108) students 
from the First Year, and (108) from the Fourth Year. In order to 

achieve the research objectives, the researchers used the following 
instruments: scale Persuasive Writing Skills (researcher).the systemic 

intelligence scale for university students which was prepared by (Ali, 
2020). For analyzing the research data, the researchers utilized the 

following statistical methods: Pearson correlation coefficient, and T-
test for two independent groups. The following results were 

researched :  - There is a positive correlational relationship between 
Persuasive Writing Skills and systematic intelligence Dimensions, 

where the value of the correlation coefficient was (0.80) which is 

statistically significant at the level (0.01)  - There were statistically 
significant differences between the mean scores of the First Year and 

Fourth Year in Persuasive Writing Skills, as the value of "t" was 
(11.46) which is statistically significant at the level (0.01), Favor 

Fourth Year .  - There were statistically significant differences between 
the mean scores of the First Year and Fourth Year in systemic 

intelligence Dimensions in favor of the Fourth Year, where the value 
of “t” was (15.32), which is statistically significant at the level (0.01), 

Favor Fourth Year. 

Keywords: Persuasive Writing Skills, systematic intelligence 

Dimensions, university students. 
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 : مقدمة البحث

 qrالفية الs0اء وظ�و الكث�, من القضايا ا0/دلية ا N شھ بتعددyعz ر      يتم�| العصر الذي ر
 A}ض، وظ�و مواقع التواصل �جتما رتجعل املتعلم�ن يقفو AB ح�,ة من أمر)م ب�ن مؤ�د ومعا ر ن

!Vجة كب�,ة ع )ا ب�ن الشباب تلك املواقع الqr _عتمد بد ر�شHل كب�, وان�شا  . الكتابةر

 إحدى أ)م أنواع الكتابة الqr يحتاج�ا Persuasive Writing     و_عد الكتابة Yقناعية 
 qrالطالب املعلم اليوم؛ حيث �ساعده امتالك�ا من التعامل بفاعلية مع أي نوع من املعلومات ال

ات شا�عة �ست ا��ا من امل�ا ريأ_ي ��ا املستقبل وتحديات العصر، كما _عت�, م�ا خدام AB حياتنا ر
اليومية؛ حيث �ستخدم�ا املتعلم AB كث�, من ?حيان حينما يقدم أسبابا وأسانيدا يقنع ��ا 

ً ً

جات متفاوتة  رNخر�ن من أجل ا�0صو عV! نفع ما، فاستخدام Yقناع AB ا�0ياة أمر شا�ع بد ل
جة أو بأخر  ىحسب دقة املواقف الqr تتطلب �قناع بد  ).103، ��2010ات، (ر

ة عV! التعب�,  ر     و_عت�, الكتابة Yقناعية أداة ملواج�ة ما تقتضيھ متطلبات العصر من قد
ة عV! �قناع، وإثبات الرأي، كما �ستطيع  ج�ة النظر، وما تتطلبھ القضايا من قد رعن الرأي و و

، كم ا ئالHاتب من خالل�ا تقديم وج�ة نظره لآلخر�ن، و_عديل املعتقدات ا¡sالفة لدى القار
ج�ات نظر، ومناقشة ?فHار مناقشة منطقية،  اء و و_ساعد AB تحليل وتفس�, القضايا الqr ف¥�ا آ ر
نة ب�ن ?فHار املؤ�دة  زكما يتوفر ف¥�ا املوضوعية AB الرأي من خالل ا0¦/ة والدليل، واملوا

 l©ا ضة، و�ظ�ر ف¥�ا �sصية الHاتب �شHل ملموس و وواملعا  ).43، 2014عبد القادر، (ر

وتن»q الكتابة Yقناعية املسئولية �جتماعية لدى الطالب AB املراحل التعليمية ا¡sتلفة،       
، و_ساعد)م  ى ثاقبة لألمو روتثقل �sصيا��م، وتجعل�م عناصر فعالة AB مجتمعا��م، وذو ر ؤ ي

أي  رعV! تقديم ?دلة الqr تؤ�د موقفا معينا �شHل منطقي، بما يؤ)ل�م ألن يHونوا قادة 
ً ً

 AB
 AB ,باآلخر�ن، كما أ¯�ا إحدى وسائل التأث� AVبذلك _عد مفتاح �تصال الفع q²مجتمعا��م، ف
?فراد، ومن املمكن أن _غ�, فكرا؛ أل¯�ا _ستخدم املنطق والعقل إلظ�ار أن فكرة ما Ag ?ك³, 

ً

شيوعا من غ�,)ا 
ً

 ).31، 2015ز)ران، (

 من أنواع الذ;اءات ا�0ديثة الqr تم systemic Intelligence      و·عد الذ;اء املنظومي 
راك�شاف�ا مؤخرا؛ حيث بدأ )ذا املف�وم بالظ�و عام 

ً
، و·عرف الذ;اء املنظومي بأنھ ) م2002(

اك عالقات التأث�, والتأثر  ة الفرد بالو{! بمHونات النظام، وإد ات تتمثل AB قد رمجموعة من القد ر ر
اك التغذية امل ة عV! توضيح رب�ن عناصر املنظومة، وإد ررتدة املستمرة ب�ن مHونات النظام، والقد

 AB ونات املنظومة بطر منتجة للسلوكHم AB التحكم !Vة ع قدو الذات AB املنظومة، وكذلك القد ر ر
 ).32، 2015الفيل، (النظام، وتطو�ره وتحس�ن املنظومة 

 !Vة ع ر       و�تHو الذ;اء املنظومي من مجموعة من ?�عاد م¿�ا القد التأمل املنظومي و_عqÀ ن
 !Vة ع ة الطالب عV! معرفة العالقة ب�ن السÁب والن�يجة وأن يتأمل تفك�,ه وأفعالھ، والقد رقد ر

qÀنة املنظومية و_ع ة الطالب عV! إعادة صياغة الظوا)ر من وج�ات نظر مختلفة، وأن : واملر رقد
qÀاك املنظومي و_ع ة عY !Vد ريولد تفس�,ات جديدة، والقد ة : ر الطالب عV! التعرف عV! أنماط رقد

ة عV! التعامل املنظومي  رمختلفة من ?نظمة وف�م تصرفات الذات داخل )ذا النظام، والقد
ة الطالب عV! �ندماج بنجاح AB النظم، وأن يمتلك نمطا إجتماعيا فعاال : الفعال و_عqÀ قد

ً ً ً
ر

)،AV11، 2021ع.( 
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اqÄÅ لدى املتعلم�ن، و·ساعد      وتتlÃ أ)مية الذ;اء املنظومي AB أنھ ين ر»q التحصيل الد
?فراد عV! حل املشكالت الqr تواج��م عV! اختالف أنواع�ا، و�ن»q ا0/وانب �يجابية لدى الفرد 
، و�ز�د من الدافعية واملثابرة لدى الفرد، و·ساعد عV! النجاح AB حيا��م العملية  لمثل التفاؤ

ة الفرد عV! ال توافق، و·عمق حساسية الفرد ببyئتھ املادية روالsÇصية، و�ز�د من قد
و�جتماعية، و�ز�د من فعالية التواصل �جتما{A لدى الفرد، و�حقق للمعلم الرضا والتوافق 

 qÈ67، 2015الفيل، (والنجاح امل.( 

 : مشOلة البحث

ا ��ا لدى ر     _عد الكتابة Yقناعية إحدى أ)م أنواع الكتابة الqr ي^بY AÊ)تمام بتعلم م�ا
املتعلم�ن AB املراحل التعليمية ا¡sتلفة؛ حيث أ¯�ا تمكن املتعلم�ن من التعرف عV! القضايا 
اء و?فHار املتباينة واملتناقضة AB كث�, من ?حيان،  رواملشكالت امل�مة AB مجتمع�م وYملام باآل

)م ومعتقدا لية، ومناقشة أفHا )م والتعب�, ع¿�ا بحر�ة ومسؤ روعرض أفHا ��م مع Nخر�ن ور
ة منطقية، وتوليد اËÌ¦0 و?دلة  ج�ات نظر)م بصو رلyشار;و)م ف¥�ا والدفاع عن قضايا)م و و

 ).38-37، 2001أبو ا0¦/اج، (املقنعة وأخذ أدوار فعالة AB ا�0ياة السياسية و�جتماعية  

اسات والبحوث السابقة م¿�ا        ،) Sayed, O. , 2010(رولقد أوصت العديد من الد
)Baghbadorani, E. & Roohani, A. , 2014  ( ،) (Helwa, H.2014        ،) ،2014عبد القادر( ،
عبد القادر، (،   ) Bakry, M. & Alsamadani, H. , 2015 ( ،)Hasani, A. , 2016(، )2015شر�ف، (

،    )2019سالم، (، )2019عبد هللا، (، )2019أبو بكر، ) (2018مك^س، (، )2017أحمد، (، )2016
اسات لبحث عالقة )2020إبرا)يم، و;امل، ( ة �)تمام بالكتابة �قناعية وإجراء د ر، إ"A ضر ور

)ذا املتغ�, مع املتغ�,ات الà,بو�ة والنفسية  إلثراء )ذا املف�وم ، مما �عد أحد م�,رات للقيام ��ذه 
اسات السابقة اسة انطالقا من توصيات ومقà,حات البحوث والد رالد ر

ً
.  

يو·عت�, الذ;اء املنظومي جو)ر النجاح AB ا�0ياة و·س�, بالتواز مع علم النفس Yيجاáي         
بموضوعاتھ ا¡sتلفة حيث إن الذ;اء املنظومي من شأنھ أن يحقق جودة ا�0ياة النفسية لدي 

مل الفعال ل?فراد ، كما أنھ يز�د من التفاؤ وYيجابية لد�âم عالوة عAV أنھ يمكن ?فراد من التعا
 AVوالعم qÄãsÇاملستو��ن ال AVا ع�äطبيع AB م املنظومية�äئy67 ،2015الفيل ،( مع ب.( 

اسة  اسات والبحوث السابقة م¿�ا د ر    ولقد أوصت العديد من الد ، ) Ruathmann,2010( ر
، )2015عبد الطيف،(، )2015دياب، (،  )2014الثقفي، (، )2013الفيل ،(، )2011عبد اللطيف (

A"اسات لبحث عالقة )ذا املتغ�, من املتغ�,ات إ ة �)تمام بالذ;اء املنظومي وإجراء د ر ضر ور
اسة انطالقا من  الà,بو�ة والنفسية إلثراء )ذا املف�وم ، مما �عد أحد م�,رات للقيام ��ذه الد

ً
ر

اسات السابقة  . رتوصيات ومقà,حات البحوث والد

ية والسيما ما تبديھ ا�0ياة املعاصرة من تحديات      وعV! الرغم من أ)مية الكتابة �قناع
است�ن تناولتا عالقة  رتحتاج إ"! �قناع AB كث�, من جوانب ا�0ياة، إال أن الباحث لم �ع³, إال عV! د
اسة  ، ومن ثم ;ان )ذا أحد امل�,رات للقيام ��ذه الد رالكتابة �قناعية ببعض املتغ�,ات ?خر ى

ات الكتابة �قناعية و عالق�äا بالذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ;لية الà,بية بن�ن بالقا)رة رم�ا
)ر  .زجامعة ?
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ات الكتابة  ق ب�ن م�ا اسات الqr تناولت الفر ركما وجد الباحث تناقض ب�ن نتائج الد ور
اسة ;ل من  ت د ر�قناعية لدى املراحل التعليمية ا¡sتلفة؛ حيث أشا ، )2016عبد القادر، (ر

)Abdelhalim, S., 2016( ات الكتابة ق ب�ن طالب الفرقة ?و"! والرا�عة AB م�ا ر، إ"! وجود فر و
اسة ;ل من  ت د ر�قناعية، بyنما أشا ق )2001العراعرة، (، )1999الدالبيح، (ر و، إ"! عدم وجود فر

ات الكتابة �قناعية  .رذات داللة إحصائية ب�ن طالب الفرقة الثانية والرا�عة AB م�ا

ت     كما وج اسات الqr تناولت الذ;اء املنظومي؛ حيث أشا رد أيضا تناقض ب�ن نتائج الد ر
ً

اسة  ق ذات داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى )2015الفيل،(رد و، إ"! عدم وجود فر
، وإناث(طالب ا0/امعة ترجع إ"! متغ�, النوع  اسة أيضا إ"! )رذ;و ت د ، كما أشا

ً
ر ) 2017السل»q، (ر

ق ذات داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى طالب ا0/امعة ترجع إ"! إ"! عدم و وجود فر
اسة )التخصص، واملوقع ا0/غراAB(متغ�,  ق ذات ) 2021عV!، (ر، بyنما توصلت د وإ"! وجود فر

عل»q، (داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى طالب ا0/امعة ترجع إ"! متغ�, التخصص 
 ).التخصص العل»q(l0 ، لصا)وأدáي

     واختار الباحث الذ;اء املنظومي لبحث العالقة مع الكتابة �قناعية لوجود �عض 
اسة  ت إ"! تأث�, املدخل املنظومي AB الكتابة �قناعية مثل د اسات الqr أشا رالد ر ، )2016شلqç، (ر

اسات عالقة ب�ن الكتابة �قناعية وال اسة بإجراء د رحيث أوصت )ذه الد ذ;اء املنظومي أو ر
 .التفك�, املنظومي

ات الكتابة �قناعية ومHونات الذ;اء املنظومي وجد �عض  ر    ومن خالل تحليل الباحث مل�ا
العناصر املشà,كة من الناحية النظر�ة؛ حيث يحتاج الHاتب املقنع إ"! الذ;اء املنظومي ليHو مرنا 
ً

ن
ض اء املعا Nاء املؤ�دة و N التعامل مع ABر ر نة املنظومية ر حة، و_عد املر وة للقضية ا0/دلية املطر و

 .أحد مHونات الذ;اء املنظومي

 :   وCناء عV! ما سبق يمكن صياغة مشHلة البحث AB ال�ساؤالت Nتية

تباطية ذات داللة  -  ات الكتابة �قناعية وأ�عاد إحصائية ب�نر)ل توجد عالقة إ ر م�ا
 معة؟ الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/ا

ات الكتابة �قناعية ترجع إ"! متغ�,  -  ق ذات داللة إحصائية ب�ن م�ا ر)ل توجد فر و
اسية   ؟) الرا�عة–?و"! (رالفرقة الد

ق ذات داللة إحصائية ب�ن أ�عاد الذ;اء املنظومي ترجع إ"! متغ�, الفرقة  -  و)ل توجد فر
اسية   ؟) الرا�عة–?و"! (رالد

 :  البحث0دفأ

 A"دف البحث ا�0ا�â ات الكتابة �قناعية وأ�عاد تباطية ب�ن م�ا رإ"! الكشف عن العالقة � ر
 .الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة

 :  أ0مية البحث

 :N_يتتlÃ أ)مية البحث من خالل الناحيت�ن النظر�ة والتطبيقية عV! النحو 
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أوال 0Jمية النظرTة
ً

 : 

اسات العرCية و?جنÁية • ة الد رند ات الكتابة �قناعية - AB حدود علم الباحث -ر ر الqr تناولت م�ا
 .وعالق�äا بأ�عاد الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة

ات الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي يمكن  • ا نظر�ا عن م�ا ريوفر )ذا البحث إطا ر
ً ً

شاد طالب ا0/امعة  .ر�ستفادة منھ AB توجيھ وإ

الت حديثة zسÁيا لتناو ال • ًبحث ا�0ا"A مفا)يم ال  ً
ات الكتابة �قناعية، وأ�عاد الذ;اء (ز رم�ا

 .AB محاولة منھ لف�م )ذه املتغ�,ات) املنظومي

ات  • رأ)مية املرحلة العمر�ة الqr جر عل¥�ا البحث، طالب ا0/امعة ومدى ا�0اجة املاسة مل�ا ى
�âمالكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي لد. 

ثانيا 0Jمية التطبيقية
ً

 : 

ات الكتابة �قناعية لدى طالب ا0/امعة • �د املكتبة العرCية باختبار لقياس م�ا رتز  .و

�Áية لتبص�, املعلم�ن واملتعلم�ن بأ)مية •  اسة ا�0الية AB إعداد برامج تد ر�ستفادة من نتائج الد ر
 AB ات الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي  .مواج�ة املشكالت ا¡sتلفةرم�ا

ات الكتابة  • اسة ا�0الية AB وضع توصيات _ساعد الطالب AB تنمية م�ا ريمكن أن _ساعد الد ر
 .�قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي لد�âم

 :التعرTفات Jجرائية ملصطM]ات البحث

ة املتعلم : Persuasive Writingالكتابة �قناعية  قناعية �سë!  مقالة اعV! إنتاجرAg قد
ج�ة نظره AB أحد القضايا اs0الفية ا0/دلية؛ وذلك من خالل  ومن خالل�ا إ"! اقناع Nخر�ن برأيھ و
أي محدد وتدعيمھ باألدلة،   qÀض وأدلتھ، وتب رعرض الرأي املؤ�د وأدلتھ، وعرض الرأي املعا ر

ض وأدلتھ، مستخدما املفردات والà,اكيب اللغو�ة السل وتفنيد الرأي املعا
ً

يمة واملناسبة، معتمدا ر
ً

فھ السابقة   ).الباحث(رعV! خ�,اتھ ومعا

ات الكتابة �قناعية  :رم�ا

ة عرض الرأي املؤ�د وأدلتھ � ات محددة ودقيقة : رم�ا ، )مؤ�د(روAg التعب�, عن الرأي �عبا
 .وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد ?دلة الqr تؤ�د )ذا الرأي

ة عرض الرأ � ض وأدلتھرم�ا ات محددة ودقيقة : ري املعا روAg التعب�, عن الرأي �عبا
ض(  .، وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد ?دلة الqr تؤ�د )ذا الرأي)رمعا
أي محدد وتدعيمھ باألدلة �  qÀة تب رم�ا ات محددة ودقيقة : ر روAg التعب�, عن الرأي �عبا

ض )ذا الرأي( ، وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد )رأؤ�د )ذا الرأي، أعا
 .?دلة الqr تؤ�د )ذا الرأي

ض وأدلتھ � ة تفنيد الرأي املعا رم�ا ات محددة ودقيقة : ر ضة الرأي �عبا روAg التعب�, عن معا ر
ض )ذا الرأي، ال أتفق مع )ذا الرأي( ض�ن )رأعا ر، ونقد وتحليل ?سباب الqr دفعت املعا

ض�ن لتبqÀ )ذا الرأي  ).الباحث(ر، ونقد وتحليل ?دلة الqr اعتمد عل¥�ا املعا



مهارات الكتابة االقناعية وعالقتها بأبعاد الذكاء 
 المنظومي لدى عينة من طالب الجامعة

  دمحم عمار خالف حسن .أ
 جمال فرغل إسماعيل  /د.أ  رضا رزق إبراهيم حبيب /د.أ

 

 

556 

ة عsystemic Intelligence : !Vالذ;اء املنظومي  ات تتمثل AB القد ر)و مجموعة من القد ر
 !Vة ع اك املنظومي، والقد ة عY !Vد نة املنظومية، والقد ة عV! املر رالتأمل املنظومي، والقد ر ر ور

 ).2021،عAV(التعامل املنظومي الفعال 

 :أ�عاد الذ�اء املنظومي

ة عV! التأمل املنظومي � ة املتعلم عV! معرفة العالقة ب�ن السÁب والن�يجة وأن : رالقد روAg قد
 .يتأمل تفك�,ه وأفعالھ

نة املنظومية � ة عV! املر والقد ة املتعلم عV! إعادة صياغة الظوا)ر من وج�ات نظر : ر روAg قد
 .مختلفة، وأن يولد تفس�,ات جديدة

اك املنظوميا � ة عY !Vد رلقد ة املتعلم عV! التعرف عV! أنماط مختلفة من : ر ?نظمة روAg قد
 . تصرفات الذات داخل )ذا النظاموف�م

ة عV! التعامل املنظومي � ة: رالقد  املتعلم عV! �ندماج بنجاح AB النظم، وأن يمتلك روAg قد
نمطا إجتماعيا فعاال 
ً ً ً

)،AV2021ع.( 

 : املفا0يم Jساسية

   أوال
ً

 :الكتابة �قناعية: 

 :_عرTف الكتابة �قناعية

الكتابة �قناعية بأ¯�ا عملية كتابية _عتمد عV! عرض ادعاء ) 18، ��2012اتة، (�عرف 
 qrت^شأ من خ�,ات الفرد السابقة، وال qrار الHما، ثم تدعيم )ذا �دعاء جدليا من خالل توليد ?ف

ً

لملوقف الذي يتعرض لھ؛ ��دف إقناع القار بقبو وج�ة نظر _ساعده عV! تحليل مHونات ا ئ
اء املضادة ودحض�ا باألدلة وال�,ا)�ن N اتب، وعرضHرال . 

_عر�فات : أنھ يمكن تص^يف _عر�فات الكتابة Yقناعية إ"!) 274، 2015ز)ران، (ىوتر 
 وإثبات أ¯�ا �ìيحة، ئالqr ير�د اقناع القار ��ا) الرأي(اقتصرت عV! تقديم الHاتب لوج�ة نظره 

، )الرأي Nخر(ئو_عر�فات اقتصرت عV! تقديم الHاتب وج�ة النظر الqr ال ير�د اقناع القار ��ا 
وإثبات أ¯�ا غ�, �ìيحة، وثالثة جمعت ب�ن تقديم الHاتب وج�ة نظره وتدعيم�ا باألدلة الqr تؤكد 

ج�ات النظر ?خر وتفنيد)ا بما يؤكد وج�ة نظره، و· ى�ä�ìا، و عد النوع الثالث من أفضل و
ئالتعر�فات؛ ألن اقناع الفرد بأن �سلك سلو;ا ما أو يÁتعد عنھ ال يحقق جدواه إال إذا عرف املساو  ً

ا¡�تملة للرأي Nخر، ومن خالل )ذه التعر�فات يتlÃ أن الكتابة Yقناعية تتضمن عمليت�ن 
بة بمجموعة من اËÌ¦0 الqr �ستدل وذلك من خالل �ستعانة عند الكتا: رئyسyت�ن )ما �قناع

وAg عملية يتم بموج�íا عند الكتابة : م¿�ا الفرد ع�ì !Vة الرأي أو �دعاء الذي يتÁناه، والتفنيد
ائفة، أو خطأ أو  زإثبات أن �ìة ËÌî الطرف Nخر أو الن�يجة املà,تبة عل¥�ا أو املستمدة م¿�ا 

 .ذات قيمة مشHوك ف¥�ا

ة املتعلم عV! إنتاج : لباحث ا�0ا"A الكتابة Yقناعية وAB ضوء ما سبق �عرف ا ربأ¯�ا قد
ج�ة نظره AB أحد القضايا اs0الفية  ومقالة إقناعية �سë! من خالل�ا إ"! اقناع Nخر�ن برأيھ و
أي   qÀض وأدلتھ، وتب را0/دلية؛ وذلك من خالل عرض الرأي املؤ�د وأدلتھ، وعرض الرأي املعا ر

ض وأدلتھ، مستخدما املفردات والà,اكيب اللغو�ة محدد وتدعيمھ باألدلة، و تفنيد الرأي املعا
ً

ر
فھ السابقة رالسليمة واملناسبة، معتمدا عV! خ�,اتھ ومعا

ً
. 
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ات الكتابة �قناعية  :رم�ا

`aالنحو التا bcات الكتابة �قناعية ع  :ر_عددت وتنوعت تصgيفات الباحثeن مل�ا

ات الكتاب) 2015عبد ا0/واد، (صنف   ات خاصة بالفكرة ا0/دالية، رم�ا رة �قناعية إ"! م�ا
ات خاصة بوج�ات ات خاصة باالدلة وامل�,رات الداعمة للفكرة ا0/دالية، وم�ا روم�ا   ر

ضة وËÌî الطرف Nخر وابطال�ا  .ر النظر املعا

ات عرض ) 2017مصطفى، (بyنما صنف�ا  ات تحديد املوقف ا0¦/اAð، م�ا رإ"! م�ا ر
ات السياق ا0/دا"�Aدعاءات املؤ�دة ودع ضة ودحض�ا، م�ا ات عرض �دعاءات املعا رم�ا، م�ا ر  .ر

ات خاصة ) 2019أبو بكر، (وصنف�ا  ات خاصة بتحديد الرأي �قنا{A، وم�ا رإ"! م�ا ر
ات خاصة بأساليب  ات خاصة بتفنيد ËÌî الطرف Nخر، وم�ا ربصياغة ا0¦/ة الsÇصية، وم�ا ر

 .�قناع

ات ومن خالل العرض السابق للتص ات الكتابة �قناعية وامل�ا ر^يفات ا¡sتلفة مل�ا ر
ات، إال أ¯�ا  –رالفرعية املرتبطة ��ا، يتlÃ أنھ عV! الرغم من اختالف التص^يفات و_عدد امل�ا

ات أساسية تتمثل AB-ًجميعا عرض الرأي املؤ�د وأدلتھ، : ر تؤكد عV! أن الكتابة Yقناعية ل�ا م�ا
ض وأدلتھ، ت ض وأدلتھرعرض الرأي املعا أي محدد وتدعيمھ باألدلة، تفنيد الرأي املعا  qÀرب  .ر

ثانيا
ً

 :الذ�اء املنظومي: 

 :_عرTف الذ�اء املنظومي

دنر"ىيمثل الذ;اء املنظومي املستو �رñ! من نظر�ة  للذ;اءات املتعددة، و·عرف ;ل " رجا
لذ;ي AB السياقات الذ;اء املنظومي بأنھ السلوك اHamalainen, R.& Saarinen, E., 2007)(من 

 .و�نظمة املعقدة

  إ"! الذ;اء املنظومي بأنھ كفاءة سلوكية _عqÀ التصرف بذ;اء مع Ranne, R. , 2007)(و·ش�, 
املنظومات املعقدة الqr تتضمن تفاعال و_غذية مرتدة

ً
. 

ة عV! الو{A ) 32، 2015الفيل، (و·عرفھ  ات تتمثل AB القد ربأنھ مجموعة من القد ر
�ندماج املنظومي، والتحكم املنظومي والتطو�ر املنظومي، والqr تقود الفرد إ"! تجو�د املنظومي، و

 .حياتھ

 :أ�عاد الذ�اء املنظومي

اسة : أ�عاد الذ;اء املنظومي  áعة أ�عاد )Rauthmann,2010(ركشفت نتائج د رعن وجود أ
Ag التعامل املنظومي الفعال: للذ;اء املنظوميEffective systems handlingاس(  ، التأملHعz� (

اك املنظومي الكsystemic reflection AVاملنظومي  ر، املنظو Holistic systems perceptionر، Yد
 .systemic flexibilityاملنظومي 

áعة أ�عاد و�صف سمات ) Tomonen,J,2012(يو�ر  رأن الذ;اء املنظومي يتHو من أ ن
áعة،الsÇص AB ;ل �عد من )ذه ?�عاد   :Agو)ذه ?�عاد  ر?
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اك املنظومي  -1 يتعرف عAV أنماط مختلفة من ?نظمة، لدية و{systemic perception :  A:ر�د
 .باملواقف 

زين»q و·عز �يجابية ،يحà,م �خر�ن و�حسن حيا��م،  : systemic feeling:رالشعو املنظومي -2
 ., املرئيةلدية حساسية باملواقف ،ي�ناغم مع املوضوعات والعوامل غ�

يتأمل AB تفك�,ه وأفعالھ ،لدية و{A بالعالقة ب�ن السÁب : systemic thinkingالتفك�, املنظومي -3
والن�يجة ، وتأث�, التغذية الراجعة عAV الظوا)ر، يولد تفس�,ات جديدة، يلعب باألفHار 

 .و�حتماالت ،�عيد صياغة الظوا)ر من أفHار مختلفة

يمتلك نمطا اجتماعيا فعاال، يلà|م ب�نمية وتطو�ر : systemic thinking:الفعل املنظومي -4
ً ً ً

�sصyتھ ،يأخذ نقاط القوة املنظومية والوسائل النا÷�ة AB _عاملھ مع الناس، يندمج بنجاح 
 .داخل النظم 

نة ) 2021عAV، (وتوصل  وإ"! أن أ�عاد الذ;اء املنظومي تتAB lÃ التأمل املنظومي، واملر
ئyسية للذ;اء املنظومياملنظومية، التعا اك املنظومي ;أ�عاد  رمل املنظومي، وYد  .ر

اسات والبحوث السابقة  :رالد

أوال
ً

اسات والبحوث السابقة الAm تناولت الكتابة �قناعية وعالق	�ا ببعض املتغIeات:   :رالد

ات الكتابة ) 2001أحمد، (ىأجر     اسة )دفت إ"! التعرف عV! العالقة ب�ن تنمية م�ا رد ر
اسة ا ر0¦/اجية والف�م القرا�ي �ستدال"A لدى �عض تالميذ املرحلة الثانو�ة، وتHونت عينة الد

áع مجموعات عدد ;ل مجموعة ) 156(من  ، تم تقسيم�م إ"! أ رتلميذا بالصف ?و الثانو ي ل ً
)39 (

ا�عة ضابطة، واستخدمت  رتلميذا، واحدة للقراءة وثانية للكتابة وثالثة ل�øصة الواحدة و
ات الكتابة ا0¦/اجية، واختبار الف�م القرا�ي �ستدال"A، : راسة ?دوات التاليةالد راختبار م�ا

اسة ?ساليب Yحصائية التالية اسة إ"A : رواستخدمت الد رتحليل التباين ?حادي، وتوصلت الد
ق ذات داللة إحصائية عند مستو  ىوجود فر ات الكت) 0, 01(و áع AB م�ا رب�ن ا¡/موعات ? ابة ر

 .ا0¦/اجية، واختبار الف�م القرا�ي �ستدال"A لصاl0 مجموعة الكتابة

اسة )دفت إ"! التعرف عV! العالقة ب�ن مدر;ات عينة من طالبات ) 2019توفيق، (قامت      ربد
اسة  ات التفك�, الناقد لد�âن، وتHونت عينة الد ات الكتابة �قناعية، وم�ا راملرحلة الثانو�ة مل�ا ر ر

اسة ?دوات التاليةط) 40(من  ، واستخدمت الد رالبة بالصف ?و الثانو ي ات : ل راختبار م�ا
اسة ?ساليب Yحصائية  ات التفك�, الناقد، واستخدمت الد رالكتابة Yقناعية، واختبار م�ا ر

تباطية طردية بلغت "ت"اختبار : التالية اسة إ"A وجود عالقة ا ر، وتوصلت الد ، دالة عند )0,94(ر
ات التفك�, الناقد لدى )0,01(لة ىمستو دال ات الكتابة �قناعية وتحسن م�ا ر، ب�ن تحسن م�ا ر

 .طالبات املرحلة الثانو�ة

ثانيا
ً

اسات والبحوث السابقة الAm تناولت الذ�اء املنظومي وعالقتھ ببعض املتغIeات:   :رالد

اسة )دفت الكشف عن اs0صائص السيHومà,ية الستÁ) 2015الفيل ،(ىأجر      يان الذ;اء رد
مان�ن ًو)دفت إيضا إ"A تقqÄã العالقة ب�ن .عAV عينة من طالب ا0/امعة )2012(راملنظومي لتو

ق AB الذ;اء املنظومي تبعا  ة والذ;اء املنظومي كسمة والتعرف عAV الفر ًالذ;اء املنظومي كقد و ر
اqÄÅ– ا0/امعة –النوع (ملتغ�,ات  اسة من ) .ر التخصص الد طالب وطالبة ) 240(روتHونت عينة الد

�ة ،وتم  س باإلسكند رمن طالب ;لية الà,بية النوعية و;لية الفنو والتصميم بجامعة فار و ن
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اك  اسة إ"A وجود عالقة دالة احصائيا ب�ن ;ل من �عد Yد راستخدام املنËù الوصفي،وتوصلت الد ر
ً

ات الذ;اء املنظومي وم"املنظومي وáعد �ندماج Yيجاáي وáعد التأمل  جموع�ا الكAV روجميع قد
ة كما  رلدي طالب ا0/امعة وتوصلت إ"A عدم وجود عالقة دالة إحصائيا ب�ن الذ;اء املنظومي كقد ً

ُوأ�عاد الذ;اء املنظومي كسمة كما يقاس باستÁيان الذ;اء ) 2013(يقاس بمقياس حل»q الفيل 

مان�ن  ة مما �عqÀ استقالل الذ;اء املنظومي كسمة عن الذ;اء)2012(راملنظومي لتو ر املنظومي كقد
ق دالة احصائيا عند مستو داللة  يعقلية ،كما توصلت إ"A عدم وجود فر ً

AB جميع أ�عاد ) 0.05(و
الذ;اء الذ;اء املنظومي ومجموع�ا الكAV لدي طالب ا0/امعة تبعا ملتغ�, النوع 

ً
 ).إناث/رذ;و (

اسة )دفت  إ"! التعرف عV! العالقة ب�ن الذ;) 2017السل»q، (ىجر      اء املنظومي والتفك�, رد
اqÄÅ والنوع واملوقع ا0/غراAB، وتHونت عينة  اء املعرAB AB ضوء متغ�,ات التخصص الد رما و ر

اسة من ع�ن ;التا"A،  (900) رالد زطالبا وطالبة، مو ، ) ً  طالبا وطالبة من  300ً ىجامعة أم القر
، )جامعة الطائف(لبة من ً طالبا وطا300و( جامعة امللك عبد العز�ز (ً طالبا وطالبة من 300و

تباطي . وذلك AB تخصص اللغة العرCية والكيمياء، اسة عV! املنËù الوصفي � رواعتمدت الد ر
اسة ?دوات التالية ، واستخدمت الد راملقار اء : ن رمقياس الذ;اء املنظومي، ومقياس التفك�, ما و
اسة إ"! النتائج Nتية اسة عV! مستو متوسط لحصو أفراد عينة ا: راملعرAB، وتوصلت الد ىلد ر

ق ذات داللة إحصائية ب�ن الطالب  اء املعرAB، وعدم وجود فر وللذ;اء املنظومي والتفك�, ما و ر
ق ذات داللة إحصائية AB الذ;اء املنظومي ترجع  ووالطالبات AB الذ;اء املنظومي، وعدم وجود فر

ق ذات داللة إحصائي ة ب�ن الطالب والطالبات AB وإ"! التخصص واملوقع ا0/غراAB، وعدم وجود فر
اء املعرAB ترجع إ"!  ق ذات داللة إحصائية AB التفك�, ما و اء املعرAB، وعدم وجود فر رالتفك�, ما و ور

تباطية موجبة بلغت  ب�ن التفك�, املنظومي ) 0,846(رالتخصص واملوقع ا0/غراAB، وجود عالقة ا
اء املعرAB، ذات داللة إحصائية عند مست ، مما �ش�, إ"! إمHانية الت^بؤ )0,01(ىو روالتفك�, ما و

اء املعرAB من خالل الذ;اء املنظومي  . ربالتفك�, ما و

اسة )دفت إ"! التعرف عV! العالقة ب�ن الذ;اء املنظومي ) 2018جاسم، (      وقامت  ربد
اسة من  طالبا وطالبة من ) 400(ربجودة ا�0ياة النفسية لدى طلبة ا0/امعة، وتHونت عينة الد

ً

اسة �دوات التاليةط مقياس الذ;اء املنظومي، ومقياس جودة : رالب ا0/امعة، واستخدمت الد
اسة ?ساليب Yحصائية ?تية تباط ب�,سو وتحليل : را�0ياة النفسية، واستخدمت الد نمعامل ا ر

تباطية موجبة ب�ن التفك�, املنظومي وجودة ا�0ياة  اسة إ"! وجود عالقة ا رالتباين، وتوصل الد ر
 .النفسية لدى طلبة ا0/امعة

تباطية ب�ن الذ;اء املنظومي ) 2021عAV، (ىوأجر       اسة )دفت إ"! التعرف عV! العالقة � رد ر
اسة �دوات التالية اء �نفعال لدى عينة من طالب ا0/امعة، واستخدمت الد روما و مقياس : ر

اسة اء �نفعال، واستخدمت الد رالذ;اء املنظومي، ومقياس ما و :  ?ساليب Yحصائية ?تيةر
تباط ب�,سو واختبار  نمعامل ا تباطية موجبة ب�ن "ت"ر اسة إ"! وجود عالقة ا ر، وتوصلت الد ر

اء �نفعال بلغت  ى، وAg قيمة ذات داللة إحصائية عند مستو )0,20(رالتفك�, املنظومي وما و
)0,01.( 
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اسات والبحوث السابقة  :   رالتعليق عbc الد

اسات وعرض�ا يتlÃ ما يAVمن خالل ال اسات السابقة وتحليل الد رعرض السابق للد   -: ر

اسة عرCية أو أجنÁية - ات - AB حدود علم الباحث-رعدم وجود أي د ر تناولت العالقة ب�ن م�ا
 .الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة

اسات والب - حوث السابقة AB تحديد املرحلة التعليمية املناسبة رومن ثم استفاد الباحث من الد
وAg املرحلة ا0/امعية، وتحديد العدد املناسب للمشارك�ن AB البحث، اختيار متغ�, السنة 
اسة ا�0الية و?ساليب �حصائية املناسبة، وتفس�,  اسية، واختيار ?دوات املناسبة للد رالد ر

 .النتائج

ض البحث ض rسbq البحث ا%]اa`: وفر  -: sتيةو إba اختبار الفر

تباطية ذاتال توجد  .1 ات الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء رعالقة ا ر داللة إحصائية ب�ن م�ا
 .املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة

ات الكتابة �قناعية ترجع إ"! متغ�, الفرقة  .2 ق ذات داللة إحصائية AB م�ا رال توجد فر و
اسية   .  لدى عينة من طالب ا0/امعة) والرا�عة-?و"!(رالد

اسية  .3 ق ذات داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي ترجع إ"! متغ�, الفرقة الد رال توجد فر و
 . لدى عينة من طالب ا0/امعة)  والرا�عة-?و"!(

 : اجراءات البحث

أوال
ً

 :uvاملن: 

�قائق وتص^يف�ا استخدم الباحث املنËù الوصفي التحليAV الذي يختص بجمع البيانات وا0
 .لوتبو��íا، باإلضافة إ"! تحليل�ا، وتفس�, النتائج الqr يتم الوصو إل¥�ا

ثانيا
ُ

 : العينة: 

تم اختيار عينة البحث بطر�قة عشوائية من ب�ن طالب ;لية الà,بية بن�ن بالقا)رة جامعة 
 Aëي من العام ا0/امzالثا qÄÅا )ر، وذلك خالل الفصل الد ر�    تقسيم�ا، وتم)م2020/2021(ز

 : إ"!

طالبا ؛ وذلك �0ساب اs0صائص السيHو مà,ية ألدوات ) 60(وتHونت من : عينة استطالعية -
ً

 .البحث

��ا ال¿�ائية) 216(وتHونت من : عينة أساسية - اسة AB صو رطالبا ؛ وذلك لتطبيق أدوات الد ر
ً

 . 

ثالثا
ُ

 :أدوات البحث وخصائص�ا السيكو مIFية: 

ات الكتابة �قناعية     ض البحث استخدم الباحث اختبار م�ا رللتحقق من فر إعداد (و
ل، و�مكن تناو تلك ?دوات عV! النحو )2021إعداد عV!، (، ومقياس الذ;اء املنظومي )الباحث

A"التا :  
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ات الكتابة �قناعية -1  ):إعداد الباحث(راختبار م�ا

 :ال�دف من �ختبار

ات الكتابة �قناعية )دف �ختبار إ"!   عرض الرأي املؤ�د وأدلتھ، عرض (رالتعرف عV! م�ا
ض وأدلتھ أي محدد وتدعيمھ باألدلة، تفنيد الرأي املعا  qÀض وأدلتھ، تب رالرأي املعا ر لدى طالب ) ر
)ر  .زالفرقت�ن ?و"! والرا�عة شعبة اللغة العرCية بHلية الà,بية بن�ن بالقا)رة، جامعة �

 :ختبارخطوات بناء }

 :قام الباحث �عدة خطوات لبناء اختبار الكتابة �قناعية تتمثل N AB_ي

ات الكتابة Yقناعية لدى طالب  -1 اسات والبحوث السابقة والqr تناولت م�ا ر�طالع عV! الد ر
اسة   )،   Sayed, O. , 2010)  ،(Baghbadorani, E. & Roohani, A. , 2014)(را0/امعة مثل د

(Helwa, H.2014 ،) ،2015شر�ف، (، )2014عبد القادر( ،)Bakry, M. & Alsamadani, H. , 
2015)  ،(Hasani, A. , 2016 (  ،) ،2018مك^س، (، )2017أحمد، (، )2016عبد القادر) ( أبو

 ). 2020إبرا)يم، و;امل، (، )2019سالم، (،        )2019عبد هللا، (، )2019بكر، 

ات الكتابة �قناعية �طالع عV! �عض املقايyس الع -2 ررCية و?جنÁية والqr ا)تمت بقياس م�ا
عبد هللا، (، )2019أبو بكر، (، )2017أحمد، (، )2016عبد القادر، (لدى طالب ا0/امعة  مثل 

2019.( 

ات الكتابة �قناعية  :رصياغة _عرTف إجرا|ي مل�ا

ات N AB_ي  :روتتمثل تلك امل�ا

ة عرض الرأي املؤ�د وأدلتھ � ات محددة ودقيقة : رم�ا ، )مؤ�د(روAg التعب�, عن الرأي �عبا
 .وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد ?دلة الqr تؤ�د )ذا الرأي

ض وأدلتھ � ة عرض الرأي املعا رم�ا ات محددة ودقيقة : ر روAg التعب�, عن الرأي �عبا
ض(  .دلة الqr تؤ�د )ذا الرأي، وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد ?)رمعا
أي محدد وتدعيمھ باألدلة �  qÀة تب رم�ا ات محددة ودقيقة : ر أؤ�د (روAg التعب�, عن الرأي �عبا

ض )ذا الرأي ، وذكر ?سباب الqr دفعت لتبqÀ )ذا الرأي، وتحديد ?دلة )ر)ذا الرأي، أعا
 .الqr تؤ�د )ذا الرأي

ض وأدلتھ � ة تفنيد الرأي املعا رم�ا ات محددة ودقيقة وAg ال: ر ضة الرأي �عبا رتعب�, عن معا ر
ض )ذا الرأي، ال أتفق مع )ذا الرأي( ض�ن )رأعا ر، ونقد وتحليل ?سباب الqr دفعت املعا

ض�ن  .رلتبqÀ )ذا الرأي، ونقد وتحليل ?دلة الqr اعتمد عل¥�ا املعا

 : صياغة مفردات �ختبار

ة أسئلة مقال ات الكتابة �قناعية رتمت صياغة مفردات �ختبار AB صو ريھ AB ضوء م�ا
اسة ا�0الية، وقد تHونت مفردات �ختبار من ثالثة أسئلة مقاليھ، يختار  رالqr توصلت ال¥�ا الد
الطالب من ب�ن عشرة موضوعات ثالثة موضوعات للكتابة ف¥�ا كتابة اقناعية، حيث تم اختيار 

ات الكتابة  ر)ذه املوضوعات العشرة محتو اختبار م�ا �قناعية وفقا لآل_يى
ً

: 
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 :_عليمات �ختبار

ن     قام الباحث بوضع التعليمات املالئمة لالختبار بحيث تHو وا©�ة، و·ستطيع ;ل طالب 
أن يف�م�ا �س�ولة، و_شتمل التعليمات عV! توج¥�ات عامة تو©l ال�دف من تطبيق �ختبار، 

ية Yجابة عV! جميع مفرداتھ، ومHان وعدد مفرداتھ، ونوعية �ختبار، وطبيعة مفرداتھ، وكيف
 .تدو�ن �جابات

 :وصف }ختبار

ن     يتHو �ختبار من عشرة موضوعات يختار الطالب من بي¿�م ثالثة موضوعات للكتابة ف¥�م 
ات الكتابة �قناعية  عرض الرأي (ركتابة اقناعية؛ بحيث �شتمل ;ل موضوع من الثالثة عV! م�ا

ض املؤ�د وأدلتھ، عرض ا أي محدد وتدعيمھ باألدلة، تفنيد الرأي املعا  qÀض وأدلتھ، تب رلرأي املعا ر ر
 ).وأدلتھ

 :طبيق �ختبارت

و�0ساب اs0صائص السيHومà,ية لالختبار؛ وتحديد الزمن املناسب لإلجابة عV! �ختبار،      
من �) 60(قام الباحث بتطبيق �ختبار عV! عينة عدد)ا  ختبار من خالل زطالبا، حيث تم تحديد 

ات الكتابة �قناعية حيث بلغ متوسط وقت  رمتوسط وقت إجابات الطالب عV! اختبار م�ا
 ).   دقيقةY)90جابة 

 : ت�]يح �ختبار

ات الكتابة �قناعية عV! مقياس معاي�, لت��يح        راعتمد الباحث AB ت��يح اختبار م�ا
ات الكتابة �قناعية؛ حيث �شتم ل )ذا املقياس عV! معيار واحد أو أك³, من معاي�, راختبار م�ا

 qrس الyاملقاي !Vتخت�, وع qrشرح امل�|ات ال_ qrف وأمثلة ال� ر?داء الqr ستقيم، وعV! _عا
�ف باملواصفات،  رس�ستعمل AB قياس ;ل �عد، وعادة ما _س»� املقايyس باملستو�ات و_س»� التعا

ة كب�,ة، وAB ضوء ما سبق  قام و��ناسب مقياس املعاي�, AB ت��يح املوضو رعات zYشائية بصو
ات الكتابة Yقناعية؛ ح�r �سà,شد  رالباحث بإعداد مقياس التقدير املتدرج لت��يح اختبار م�ا

 . بھ عند ت��يح إجابات الطالب AB وقت وج�|

ات الكتابة �قناعية  :رصدق اختبار م�ا

 عرض �ختبار عV! مجموعة من قام الباحث بحساب صدق ا¡�كم�ن وذلك �عد أن تم
محكما،) 15(ا¡�كم�ن بلغ عدد)م 

ً
 حيث تراوحت zسب اتفاق ا¡�كم�ن تراوحت ما ب�ن 

ات %) 100 -86,66%( روz Agسب اتفاق مرتفعة، مما يدعو إ"! الثقة AB صالحية اختبار م�ا
 .الكتابة �قناعية

ات الكتابة �قناعية  :ر �_ساق الداخc` الختبار م�ا

جة من خاللم الباحث بحساب �_ساق الداخAV الختبار قا تباط ب�ن د ر حساب معامل � ر
جة ;ل مفردة  تباط ب�ن د جة الHلية للبعد الذي تن»q إليھ، وحساب معامل � ر;ل مفردة والد ر ر

جة الHلية لالختبار جة ;ل �عد والد تباط ب�ن د جة الHلية لالختبار، وحساب معامل � روالد ر ر   . ر
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جة �ل مفردة والبعد الذي تgتAB إليھحساب.1 تباط بeن د ر معامل �  .ر

  )1(لجدو 

جة الOلية للبعد الذي تgتAB إليھ  جات �ل مفردة والد تباط بeن د رمعامالت � ر   )60=ن(ر

تباط  رقم املفردة تباط  رقم املفردة  رمعامل �   رمعامل �

1  0,77**  7  0,72** 

2  0,75** 8  0,74** 

3  0,84** 9  0,82** 

4  0,72** 10  0,85** 

5  0,78** 11  0,73** 

6  
0,83** 

12  
0,84** 

  )0,01(ىدالة عند مستو ** = 

جة ) 1(ليتlÃ من جدو         جة ;ل مفردة والد تباط ب�ن د رالسابق أن جميع قيم معامالت � ر ر
 ). 0,01(ىالHلية للبعد الذي تن»q إليھ دالة عند مستو 

تباط بeن د-2 ات الكتابة �قناعيةر حساب معامل � جة الOلية الختبار م�ا رجة �ل مفردة والد ر  : ر

  )2(لجدو 

جات �ل مفردة تباط بeن د رمعامالت � ات الكتابة �قناعية ر جة الOلية الختبار م�ا روالد . ر
  )60=ن(

تباط  رقم املفردة تباط  رقم املفردة  رمعامل �   رمعامل �

1  0,71**  7  0,72** 

2  0,75** 8  0,75** 

3  0,87** 9  0,73** 

4  0,72** 10  0,73** 

5  0,76** 11  0,74** 

6  
0,87** 

12  
0,77** 

  )0,01(ىدالة عند مستو     ** = 
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جة ) 2(ل يتlÃ من جدو  جة ;ل مفردة والد تباط ب�ن د رالسابق أن جميع قيم معامالت � ر ر
ات الكتابة �قناعية دالة عند مستو  ىالHلية الختبار م�ا  ). 0,01(ر

جة الOلية لالختبار-3 جة �ل �عد والد تباط بeن د رحساب معامل � ر  :ر

  )3(لجدو 

ات الكتابة �قناعية  جة الOلية الختبار م�ا جة �ل �عد والد تباط بeن د رمعامالت � ر ر   )60=ن(ر

تباط  �Jعاد  م   رمعامل �

  **0,85  عرض الرأي املؤTد وأدلتھ  1

ض وأدلتھ  2  **0,80  رعرض الرأي املعا

أي محدد وتدعيمھ باألدلة  3  A0,78  رتب�** 

ض وأدلتھ  4  **0,84  رتفنيد الرأي املعا

  )0,01(ىدالة عند مستو ** = 

جة ) 3(ليتlÃ من جدو         جة ;ل �عد والد تباط ب�ن د رالسابق أن جميع قيم معامالت � ر ر
ات الكتابة �قناعية دالة عند مستو  ىالHلية الختبار م�ا  ).  0,01(ر

ثالثا
ً

ات الكتابة �قناعية:   :رثبات اختبار م�ا

ات الكتابة �قناعية معامل ثبات ألفا    راستخدم الباحث �0ساب ثبات اختبار م�ا

نباخ؛ وثبات امل�¦��ن، وذلك �عد تطبيق �ختبار عV! العينة �ستطالعية والبالغ عدد)ا  وكر
مشار;ا من طالب الفرقة الرا�عة شعبة اللغة العرCية ) 60(

ً
)ر بالقا)رة  .زبHلية الà,بية جامعة �

نباخ-1  : و ثبات ألفا كر

  )4(لجدو 

جة الOلية ات الكتابة �قناعية والد رمعامالت الثبات ملكونات اختبار م�ا   )60=ن. (ر

ة  م   معامل الثبات  عدد املفردات  ناملكو/ رامل�ا

  0,77  3  عرض الرأي املؤTد وأدلتھ  1

ض وأدلتھ  2  0,84  3  رعرض الرأي املعا

أي محدد وتدعيمھ باألدلة  3  A0,78  3  رتب� 

ض وأدلتھ  4   0,81  3  رتفنيد الرأي املعا

جة الOلية  5   0,88  12  رالد

ات الكتابة ) 4(ل     يتlÃ من جدو  رالسابق أن معامالت الثبات ملHونات اختبار م�ا
جة الHلية بلغت )0,84 -0,77(�قناعية تراوحت ب�ن  عامالت ثبات ، وجميع�ا م)0,88(ر، وللد
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ات الكتابة  رمقبولة؛ مما �ش�, إ"! الثقة AB النتائج الqr أمكن التوصل إل¥�ا من خالل اختبار م�ا
 .�قناعية

  : ثبات امل��]eن-2

تباط ب�ن ب�ن ت��يح  رقام الباحث بحساب ثبات امل�¦��ن عن طر�ق حساب معامل �
ات الكتابة �قناعية ا�0ا"A، وت� �يح باحث آخر لنفس �ختبار، وذلك �عد رالباحث الختبار م�ا

�بھ عV! طر�قة ت��يح �ختبار وا0/دو  لأن قام الباحث ا�0ا"A بتد   :التا"A يو©l ذلك) 5(ر

  )5(لجدو 

ات الكتابة �قناعية   .رمعامالت ثبات امل��]eن الختبار م�ا

تباط  املفردة  م   رمعامل �

  **0,93  عرض الرأي املؤTد وأدلتھ  1

ض وأدلتھعرض الرأي  2  **0,87  ر املعا

أي محدد وتدعيمھ باألدلة  3  A0,79  رتب�** 

ض وأدلتھ  4  **0,89  رتفنيد الرأي املعا

جة الOلية  5  **0,90  رالد

  )0,01(ىدالة عند مستو    ** = 

تباط ب�ن ت��يح الباحث ا�0ا"A ) 5(ليتlÃ من جدو  رالسابق أن جميع قيم معامالت �
، مما �ش�, إ"! الثقة AB معاي�, ت��يح اختبار )0,01(ى مستو وت��يح باحث أخر دالة عند

ات الكتابة �قناعية  .رم�ا

 ):2020إعداد عc`،(مقياس الذ�اء املنظومي -2

 .قياس الذ�اء املنظومي لدى طالب ا%$امعة:   ال�دف من املقياس

 !Vتھ ?ولية ع صص�ن AB من ا¡�كم�ن املتخ) 13(رقام معد املقياس �عرض املقياس AB صو
، وCلغ متوسط %)100 -%84,61(مجال علم النفس التعلي»q، حيث تراوحت zسب �تفاق ما ب�ن 

ات الqr حصلت عz !Vسبة %)z)93,84سب �تفاق ب�ن ا¡�كم�ن  ر، حيث تم Yبقاء عV! العبا
ات كما Ag، وتم _عديل صياغة الع%) 78(اتفاق  ات رفأك³,، وCالتا"A تم Yبقاء عV! جميع العبا ربا

، ثم قام الباحث بحساب صدق وثبات   -: املقياسنوفقا ملا أشار إلية السادة ا¡�كمو

تم إجراء التحليل العامAV �ستكشاAB عV! عينة : الصدق العامAV �ستكشاAB للمقياس
áعة ) 204(نتتHو من  )ر، حيث أمكن استخالص ا رطالبا من ب�ن طالب ;لية الà,بية جامعة ? ز

ً

ئyس اك املنظومي الكAV، (ية للمقياس Ag رعوامل  نة املنظومية، �د رالتأمل املنظومي، املر و
 ).التعامل املنظومي الفعال
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نتم إجراء التحليل العامAV التوكيدي عV! عينة تتHو : الصدق العامAV التوكيدي للمقياس
)ر، حيث أمكن التوصل إ"!) 204(من  زطالبا من ب�ن طالب ;لية الà,بية جامعة ?

ً
 النموذج الذي 

A"ل التاHيو©�ھ الش: 

  

 )1(شOل 

 مسار التحليل العامc` التوكيدي ملقياس الذ�اء املنظومي
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ثانيا
ً

 الثبات: 

نباخ �0ساب ثبات   وذلك �عد تطبيق املقياس،وقام الباحث باستخدام معامل ألفا كر
 !Vبية جامعة ) 204(املقياس ع,àطالبا من طالب ;لية ال

ً
)ر، ل0/دو التا"A معامل  و�و©l از?

جة الHلية  .رالثبات لHل �عد من أ�عاد مقياس الذ;اء املنظومي والد

  )6(لجدو 

جة الOلية ملقياس الذ�اء املنظومي   رمعامالت الثبات لأل�عاد والد

  معامل الثبات  ?�عاد  م

  0,748  التأمل املنظومي  1

نة املنظومية  2   0,802  واملر

اك املنظومي  3   0,740  رYد

  0,763  لتعامل املنظوميا  4

جة الHلية  -   0,859  رالد

جة الHلية ملقياس الذ;اء املنظومي ) 6(ليتlÃ من جدو  رأن معامالت الثبات لأل�عاد والد
إحصائيا،وجميع�ا معامالت ثبات مقبولة ) 0,859 -0,740(تراوحت ب�ن 

ً
 AB مما �ش�, إ"! الثقة 

 .قياسالنتائج الqr يمكن التوصل إل¥�ا من تطبيق امل

ض البحث ومناقش	�ا  :ونتائج فر

تباطية ذاتال توجد " ل ينص الفرض Jو عbc أنھ-1 ات رعالقة ا ر داللة إحصائية بeن م�ا
 ".الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ�اء املنظومي لدى عينة من طالب ا%$امعة 

جات أفراد العينة تباط ب�ن د روالختبار )ذا الفرض قام الباحث بحساب معامل �  AB ر
ات الكتابة �قناعية، ومقياس الذ;اء املنظومي بأ�عاده والqr يحدد)ا ا0/دو  لاختبار م�ا ) 7(ر

A"التا: 
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  )7(لجدو 

ات الكتابة �قناعية ومقياس الذ�اء  جات أفراد العينة �` اختبار م�ا تباط بeن د رمعامل � ر ر
  )216= ن (املنظومي بأ�عاده 

  م
 الذ�اء

 الكتابة

  التأمل

  ظومياملن

نة   واملر

  املنظومية

اك   ر}د

  املنظومي

  التعامل

  املنظومي

جة      رالد
  الOلية

  **0,71  **0,65  **0,68  **0,70  **0,72  عرض الرأي املؤTد وأدلتھ  1

2  
ض  رعرض الرأي املعا

  وأدلتھ
0,65**  0,70**  0,66**  0,73**  0,72**  

3  
أي محدد وتدعيمھ   Aرتب�

  باألدلة
0,76** 0,71** 0,68**  0,58**  0,56**  

4  
ض  رتفنيد الرأي املعا

  وأدلتھ
0,72**  0,56**  0,57**  0,72**  0,76**  

جة الOلية   **0,80  **0,72  **0,66  **0,54  **0,73  رالد

تباط دالة عند مستو ) 7(ليتlÃ من ا0/دو        ىأن جميع معامالت � ، مما يدل )0.01(ر
ات الكتابة � تباطية موجبة م�ا رعV! وجود عالقة ا قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي، وCالتا"A ر

 !Vتباطية ذات داللة احصائية ب�ن " ينرفض الفرض الصفر الذي ينص ع رال توجد عالقة ا
ات الكتابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة، ونقبل الفرض  رم�ا

تباطية موجبة ذات داللة إحص" البديل و)و ات الكتابة �قناعية رتوجد عالقة ا رائية ب�ن م�ا
تباط ب�ن  روأ�عاد الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة، حيث بلغت قيمة معامل �

جة الHلية أل�عاد الذ;اء املنظومي  ات الكتابة �قناعية والد جة الHلية مل�ا رالد ر ، وAg قيمة )0,80(ر
ىدالة إحصائyبا عند مستو داللة  ً

)0,01.( 

اسة ;ل من وتتفق  ت نتائج )2019توفيق، (، ) 2001أحمد، (ر)ذه الن�يجة مع د ر، حيث أشا
ات الكتابة �قناعية وáعض املتغ�,ات ?خر مثل  است�ن إ"! وجود عالقة ايجابية ب�ن م�ا ىتلك الد ر ر

ات التفك�, الناقد(  ).رالف�م القرا�ي �ستدال"A، وم�ا

اسة ;ل من  ت )2018جاسم، (، )2017سل»q، ال(ركما تتفق )ذه الن�يجة مع د ر، حيث أشا
است�ن إ"! وجود عالقة ايجابية ب�ن أ�عاد الذ;اء املنظومي وáعض املتغ�,ات �خر  ىنتائج تلك الد ر

اء املعرAB، وجودة ا�0ياة النفسية(مثل   ).رالتفك�, ما و

ع و�فسر الباحث )ذه الن�يجة AB ضوء خصائص الHاتب املقنع؛ حيث يحتاج الHاتب املقن
اك للعملية �قناعية؛ و)ذا  نة AB عملية �قناع، كما يحتاج إ"! �عض التأمل وYد رإ"! �عض املر و

اسة  ت إليھ د رما أشا ات الكتابة ) 2016شلqç، (ر رمن وجود أثر للمدخل املنظومي �شHل عام AB م�ا
اسة  ت د ر�قناعية، كما أشا ات)2018مك^س، (ر  الكتابة ر، إ"! أثر التفك�, التأمAB AV م�ا

 .�قناعية، حيث �عد التأمل قاسم مشà,ك ب�ن التفك�, التأمAV والذ;اء املنظومي
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ات الكتابة �قناعية " ينص الفرض الثاzي عV! أنھ -2 ق ذات داللة إحصائية AB م�ا رال توجد فر و
اسية   .لدى عينة من طالب ا0/امعة)  والرا�عة-?و"!(رترجع إ"! متغ�, الفرقة الد

جات طالب ) ت(ر )ذا الفرض استخدم الباحث اختبار  والختبا ق ب�ن متوسطي د ر�0ساب الفر و
ات الكتابة �قناعية، و;انت النتائج كما Ag مو©�ة با0/دو )  والرا�عة-?و"!(الفرقة  لAB م�ا ) 8(ر

A"التا : 

  )8(لجدو 

ق بeن " ت"قيمة  ات اوللفر جات طالب الفرقة Jوba والرا�عة �` م�ا رمتوسطي د لكتابة ر
  �قناعية

ات الكتابة  رم�ا
  �قناعية

�نحراف   املتوسط  العدد  الفرقة
  ياملعيار

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

baوJ  108  4,41  1,23   عرض الرأي
  0,73  6,12  108  الرا�عة  املؤTد وأدلتھ

12,34  0,01  

baوJ  108  4,57  1,09   عرض الرأي
ض وأدلتھ   0,86  6,19  108  الرا�عة  راملعا

12,04  0,01  

baوJ  108  5,17  1,66   أي محدد  Aرتب�
  وتدعيمھ 

  باألدلة
  1,04  6,53  108  الرا�عة

7,18  0,01  

baوJ  108  5,97  1,59   تفنيد الرأي
ض وأدلتھ   0,93  6,85  108  الرا�عة  راملعا

4,95  0,01  

baوJ  108  20,13  4,22  ليةOجة ال   رالد

  2,76  25,71  108  الرا�عة

11,46  0,01  

جات طالب الفرقة ) 8(ل    يتlÃ من جدو  ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي د روجود فر و
جة الHلية؛ حيث بلغت قيمة )  والرا�عة-?و"!( ات الكتابة �قناعية، وAB الد ة من م�ا رAB ;ل م�ا ر ر
جة الHلية " ت" ى، وAg قيمة دالة إحصائيا عند مستو )11,46(رللد ً)0,01(Àفض ، و)ذا �ع  qر

لالفرض الصفر وقبو الفرض البديل أي أنھ  ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي " ي وتوجد فر
جات طالب  ات الكتابة �قناعية ترجع إ"! متغ�, الفرقة ) الفرقة ?و"! والفرقة الرا�عة(رد رAB م�ا

اسية   .الفرقة ?و"!، لصاl0 الفرقة الرا�عة أل¯�ا ?عAB !V املتوسط من ) والرا�عة-?و"!(رالد
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اسة ;ل من  ، حيث )Abdelhalim, S., 2016(، )2016عبد القادر، (روتتفق )ذه الن�يجة مع د
ات الكتابة  ق ب�ن طالب الفرقة ?و"! والرا�عة AB م�ا است�ن إ"! وجود فر ت نتائج تلك الد رأشا ر ور

 .�قناعية

اسة ;ل من  ت )2001عرة، العرا(، )1999الدالبيح، (روتختلف )ذه الن�يجة مع د ر، حيث أشا
ق ذات داللة إحصائية ب�ن طالب الفرقة الثانية والرا�عة  است�ن إ"! عدم وجود فر ونتائج تلك الد ر

ات الكتابة �قناعية  .رAB م�ا

ق AB عمليات التفك�, الناقد و�ستدال"A و�ست^باطي  وو�فسر الباحث )ذه الن�يجة بوجود فر
اسية، مما لدى طالب الفرقة �و"! والرا�عة ر؛ حيث تنمو )ذه العمليات مع التقدم AB الفرقة الد

ات الكتابة �قناعية لطالب الفرقة الرا�عة عن الفرقة ?و"!  .ر�ساعد و�ن»q م�ا

ق ذات داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي ترجع : ينص الفرض الثالث عV! أنھ-3 وال توجد فر
اسية   .لدى عينة من طالب ا0/امعة)  والرا�عة-?و"!(رإ"! متغ�, الفرقة الد

جات طالب ) ت(والختبار )ذا الفرض استخدم الباحث اختبار  ق ب�ن متوسطي د ر�0ساب الفر و
) 9(لAB أ�عاد الذ;اء املنظومي، و;انت النتائج كما Ag مو©�ة با0/دو )  والرا�عة-?و"!(الفرقة 

A"التا : 

  )9(لجدو 

ق بeن " ت"قيمة  جوللفر ̀ أ�عاد الذ�اء املنظوميرمتوسطي د   ات طالب الفرقة Jوba والرا�عة �

أ�عاد الذ�اء 
  املنظومي

�نحراف   املتوسط  العدد  الفرقة
  ياملعيار

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

baوJ  108  15,29  1,04  
  التأمل املنظومي

  3,10  18,54  108  الرا�عة

10,32  0,01  

baوJ  108  14,94  0,95   نة واملر
  2,36  18,91  108  الرا�عة  املنظومية

16,16  0,01  

baوJ  108  14,96  0,90  
اك  ر}د
  1,48  17,19  108  الرا�عة  املنظومي

  

13,31  0,01  

baوJ  108  15,26  1,25   التعامل
  1,45  17,27  108  الرا�عة  املنظومي

10,89  0,01  

baوJ  108  60,47  3,49  ليةOجة ال   رالد

  6,94  71,93  108  الرا�عة

15,32  0,01  

جات طالب الفرقة ) 9(ل    يتlÃ من جدو  ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي د روجود فر و
جة الHلية؛ حيث بلغت قيمة )  والرا�عة-?و"!( " ت"رAB ;ل �عد من أ�عاد الذ;اء املنظومي، وAB الد
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جة الHلية  ى، وAg قيمة دالة إحصائيا عند مستو )15,32(رللد فض الفرض ، و)ذا )0,01(ً  qÀر�ع
لالصفر وقبو الفرض البديل أي أنھ  جات " ي ق ذات داللة إحصائية ب�ن متوسطي د رتوجد فر و

AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى عينة من طالب ا0/امعة، ترجع إ"! )  والرا�عة-?و"!(طالب الفرقة  
اسية  ?عAB !V املتوسط من ، لصاl0 الفرقة الرا�عة أل¯�ا ) والرا�عة-?و"!(رمتغ�, الفرقة الد

 .الفرقة ?و"!

اسة  ق ذات )2015الفيل،(روتختلف )ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ د و، من عدم وجود فر
، وإناث(داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى طالب ا0/امعة ترجع إ"! متغ�, النوع   ).رذ;و

اسة  ق ) q2017، السل»(ركما تختلف )ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ د ومن عدم وجود فر
التخصص، (ذات داللة إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى طالب ا0/امعة ترجع إ"! متغ�, 

ABواملوقع ا0/غرا.( 

اسة  ق ذات داللة ) 2021عV!، (روتتفق )ذه الن�يجة مع ما توصلت إليھ د ومن وجود فر
، )عل»q، وأدáي(رجع إ"! متغ�, التخصص إحصائية AB أ�عاد الذ;اء املنظومي لدى طالب ا0/امعة ت

 l0لصا)q«التخصص العل.( 

و�فسر الباحث )ذه الن�يجة AB ضوء نمو العمليات العقلية اs0اصة بطالب الفرقة الرا�عة 
ة الذ;اء لد�âم إ"! أعV! مراحل نمو)ا ونÃ/�ا، مما اzعكس  رعن الفرقة ?و"!؛ حيث تصل قد

ه عV! الذ;اء املنظومي عV! اعت بار انھ نوع من انواع الذ;اءات املتعددة املك�شف حديثاربدو
ً

. 

 :توصيات ومقIFحات البحث

 ).Yناث-رالذ;و(إعادة تطبيق البحث ا�0ا"A عV! عينة أك�, من الطالب -1

اسة أثر الذ;اء املنظومي AB الكتابة �قناعية لدى طالب ا0/امعة-2  .رد

ات الك-3 �Áية وتوعو�ة عن م�ا ات تد رإقامة دو ر  .تابة �قناعية وأ�عاد الذ;اء املنظومير
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 قائمة املراجع

أوال
ً

:املراجع العر ية:   

انيا  استخدام مدونة الكà,ونية قائمة عV! نظر�ة ا0¦/اج لتنمية ). 2020(رإبرا)يم، صفاء و;امل، 
ات الكتابة �قناعية والكفاءة الذاتية لدى الطالب معل»q اللغة العرCية بHلية ا لà,بية رم�ا

�ة  .270ـ 202، ص21مجلة البحث العل»AB q الà,بية، ع . رجامعة �سكند

ات القراءة الناقدة ). 2019(أبو بكر، حمادة  رفاعلية برنامج قائم عV! التعلم املنظم ذاتيا لتنمية م�ا
ً

ة(والكتابة Yقناعية لدى طالب ;لية الà,بية بقنا  اه غ�, م^شو رسالة دكتو ر بقنا، ، ;لية الà,بية )ر
 .جامعة جنوب الوادي، مصر

ات الكتابة ا0¦/اجية بالف�م القرا�ي �ستدال"A لدى �عض ). 2001(أبو î/اج، أحمد  رعالقة تنمية م�ا
 .86 -23، )8(تالميذ املرحلة الثانو�ة، مجلة القراءة واملعرفة، ;لية الà,بية، جامعة ع�ن شمس، 

نظر�ة السياقية ومستو�ات السعة العقلية AB تنمية فاعلية برنامج قائم عV! ال). 2017(أحمد، )بة 
ات الكتابة Yقناعية لدى الطالب املعلم�ن شعبة اللغة العرCية  رسالة (رال³,وة اللغو�ة وم�ا

ة اه غ�, م^شو ردكتو  .، ;لية الà,بية باإلسماعيلية، جامعة قناة السو·س)ر

ا)ر ثمان عAV طالب الà,بية اs0اصة بجامعة  TSIS( (تقن�ن اختبار الذ;اء املنظومي).2014(زالثقفي،  ولر
ة.[ يأم القر رسالة ماجست�, غ�, م^شو  .يجامعة أم القر]. ر

طلبة اللغة العرCية أنموذجا: لسانيات النص AB لغة الكتابة). 1999(الدالبيح، دمحم 
ً

رسالة ماجست�, غ�, . (
ة  .، جامعة ال�,موك)رم^شو

اء املعرAB لدى طلبة ا0/امعات اسà,اتيجيات الذ;اء). 2017(قالسل»q، طار  ر املنظومي والتفك�, ما و
  .72-56، )12 (6ا¡/لة الدولية الà,بو�ة املتخصصة ، .السعودية 

ىمستو أداء طلبة معلم مجال اللغة العرCية AB جامعة ال�,موك AB الكتابة ). 2001(العراعرة، وليد 
ة(ا0/دلية  رسالة ماجست�, غ�, م^شو دن، ;لية الà,بية، ج)ر  .رامعة ال�,موك، ?

q«نة املعرفية ). 2013.(الفيل، حل وتصميم مقر إلكà,وzي AB علم النفس قائم عAV مبادئ نظر�ة املر ر
وتأث�,ه AB تنمية الذ;اء املنظومي وخفض العبء املعرAB لدي طالب ;لية الà,بية النوعية جامعة 

�ة  ة. [ر�سكند اه غ�, م^شو رسالة دكتو ر  . �ةرجامعة �سكند]. ر

q«2015.(الفيل، حل.(ABنظر�ة العبء املعر AB مكتبة ?نجلو املصر�ة. الذ;اء املنظومي. 

، قyس ·سي�ن AB ). 2019(ياملوسو رالذ;اء املنظومي والو{A �نفعا"A وعالق�äما ب^سق املعتقدات لدى التد
ة.[ا0/امعة اه غ�, م^شو رسالة دكتو ر  جامعة �غداد].ر

اسة ا). 2019(توفيق، )ند  ات الكتابة رد رلعالقة ب�ن مدر;ات عينة من طالبات املرحلة الثانو�ة مل�ا
ات التفك�, الناقد لد�âن، مجلة جامعة الفيوم للعلوم الà,بو�ة والنفسية، ;لية  ر�قناعية وم�ا

 .194-165، )13(1الà,بية، جامعة الفيوم، 

لدي طالب  جامعة حائل باململكة العرCية الذ;اء املنظومي وأثره Y ABنجاز �;ادي»q ). 2015(دياب، دمحم 
 .34،)3(كيوساي^س،. السعودية

ا  ر)ران، نو ات الكتابة Yقناعية لدى طالب ). 2015(ز ربرنامج قائم عV! التعلم �ستقصا�ي لتنمية م�ا
ة(املرحلة الثانو�ة،  اه غ�, م^شو رسالة دكتو ر ، ;لية البنات لآلداب والعلوم والà,بية، جامعة )ر

 .ع�ن شمس
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ات الكتابة ). 2019(سالم، أشرف  راستكشاف أثار تطبيق ا0/والت �فà,اضية ع�, الو�ب AB تنمية م�ا
qÄÅ اللغة  ر�قناعية وا�0ضو �جتما{A عV! شبكة �نà,نت و�حساس باالنتماء لدى دا ر

�ة، . �نجل�|ية ألغراض متخصصة  .483- 445، )4(29رمجلة ;لية الà,بية، جامعة �سكند

ات الكتابة Yقناعية لدى تالميذ املرحلة ). 2010(ت، داليا ��ا رفاعلية اسà,اتيجية مقà,حة AB تنمية م�ا
ة(Yعدادية  رسالة ماجست�, غ�, م^شو  .، ;لية الà,بية، جامعة ع�ن شمس)ر

دار : الكتابة Yقناعية ا0¦/اجية فكر جديد من النظر�ة إ"! التطبيق، القا)رة). 2012(��اتھ، حسن 
 .1عالم العرáي، طال

اسà,اتيجية توليفية قائمة عV! الدمج ب�ن مدخل عمليات الكتابة وما �عد ). 2015(شر�ف، أسماء 
ات الكتابة Yقناعية ا0¦/اجية لطالبات قسم ال��افة وYعالم بHلية  راملعرفة لتنمية م�ا

ان باململكة العرCية السعودية، مجلة القراءة واملعرفة،  ;لية الà,بية، جامعة زNداب جامعة جا
 .115 -67، )170(ع�ن شمس، 

ات الكتابة Yقناعية AB املرحلة الثانو�ة، مجلة القراءة واملعرفة، ). 2015(عبد ا0/واد، والء  ر_عليم م�ا
 . 79 -65، )159(;لية الà,بية، جامعة ع�ن شمس، 

ات الكتابة برنامج مقà,ح قائم عV! التعلم املس�ند إ"). 2014(عبد القادر، محمود  ر! الدماغ لتنمية م�ا
مجلة القراءة . يYقناعية وأثره AB ا�0س اللغو لدى طالب شعبة اللغة العرCية بHلية الà,بية

 .83 - 21، )158(واملعرفة، ;لية الà,بية، جامعة ع�ن شمس، 

ات الكتابة ). 2019(عبد هللا، سامية  �قناعية ربرنامج قائم عV! مدخل التحليل �خالAñ لتنمية م�ا
مجلة ;لية الà,بية، جامعة بqÀ . واتخاذ القرار ?خالAñ لدى الطالب املعلم�ن شعبة اللغة العرCية

 .291ـ 218، )1(1سو�ف، 

اء �نفعال لدى عينة من طالب ا0/امعة، مجلة ). 2021(عAV، أحمد  رالذ;اء املنظومي وعالقتھ بما و
)ر بالقا)رة  .ز;لية الà,بية، جامعة �

ات الكتابة Yقناعية لدى طالب ). 2017(ى، فاطمة مصطف ربرنامج قائم عV! التعلم بالتعاقد لتنمية م�ا
ة(املرحلة الثانو�ة  رسالة ماجست�, غ�, م^شو  .، ;لية الà,بية، جامعة ع�ن شمس)ر

ات الطالقة اللفظية والكتاب). 2018(مك^س، مي  ة ربرنامج مقà,ح قائم عV! التفك�, التأمAV لتنمية م�ا
qÄÅ اللغة العرCية الناطق�ن �غ�,)ا  ة(رYقناعية لدى دا اه غ�, م^شو رسالة دكتو ر ، ;لية )ر

ة  .رالà,بية، جامعة املنصو

الذ;اء املنظومي وعالقتھ بالتفك�, عا"A الرتبة لدى طلبة ا0/امعة ،;لية الà,بية للعلوم ). 2017(نزار،)ند 
ة(zYسانية  رسالة ماجست�, غ�,م^شو  .Aجامعة ديا") ر
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