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 جامعة املنيا( –لية الرتبية مدرس علم النفس الرتبوي   كهويدا حممد صابغ )

 (جامعة املنيا -كلية الرتبية   الرتبويلنفس مدرس مساعد بقسم علم ا)غادة أبو اجملد أمحد 

 مستخلص 

يف كفاءة  لتعغف على أثغهلمهارات التفكري املنظومي  ائم علىقبغنامج تدرييب  إعدادإىل  بحثهدف ال  

( طالبًا 48ن )لبحث ماميكية املعقدة. وتكونت عينة التمثيل البصغي  والتمثيل اللفظي لألنظمة الدينا

جامعة املنيا. واشتملت  –فس الرتبوي بكلية الرتبية وطالبة بالفغقة الغابعة واملقيدين بشعبة علم الن

ناميكي  التفكري يف املنظومة رات التفكري املنظومي )التفكري الديمؤسس على مهااألدوات على بغنامج تدرييب 

التفكري العلمي(     لتفكري الغابي  التفكري الكميكسبب  التفكري اإلجغائي  تفكري احللقة املغلقة  ا

البصغي والتمثيل  التمثيل ييديناميكية املعقدة لقياس مستوباإلضافة إىل اختبار التمثيل املعغيف لألنظمة ال

 قبل تطبيق الربنامج وبعد تطبيقه .ك املعقدة وذلاللفظي لألنظمة الديناميكية 

يًا عن طغيق اختبار)ت(   واختبار إحصائاختبار التمثيل املعغيف  قوبتحليل البيانات الناجتة عن تطبي  

Wilcoxon بني متوسطي درجات  0 ¸001عند مستوى إحصائيًا ل تبني وجود فغق دا ة للعينات املغتبط

ي   وقد بلغ حجم لتمثيل البصغي لصاحل القياس البعداجملموعة التجغيبية يف القياسني القبلي والبعدي ل

η2امج يف التمثيل البصغي تأثري الربن = جود فغق اإلضافة إىل ذلك تبني وبوهو تأثري مغتفع.   985 ¸0

بعدي للتمثيل اللفظي التجغيبية يف القياسني القبلي وال بني متوسطي رتب درجات اجملموعةإحصائيًا دال 

وهو تأثري مغتفع  R= 0¸ 63مج يف التمثيل اللفظي لصاحل القياس البعدي   وقد بلغ حجم تأثري الربنا

 أيضًا. 

   التمثيل البصغي  التمثيل اللفظي .يمهارات التفكري املنظوم الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The current study aimed to design a training program based on systemic 

thinking skills to identify its effectiveness in raising the level of visual 

and verbal representations of dynamic systems. The sample of the study 

consisted of 84 male and female students in the fourth year enrolled in 

the department of Educational Psychology. The study tools included a 

program based on systemic thinking skills (Dynamic Thinking, System 

as a cause Thinking, Procedural Thinking, Closed Loop Thinking, 

Forest Thinking, Quantitative Thinking, Scientific Thinking), in 

addition a cognitive representation test to measure the level of visual 

and verbal representations of dynamic systems among the study sample 

before and after the application of the program. 

By statistically analyzing the data resulting from the application of the 

cognitive representation test using t- test and Wilcoxon test of the 

related samples, It was found that there is a significant difference at 

level (0.001) between the mean scores of the experimental group on the 

pre and post measurements of the visual representation in favor of the 

post-measurement, and the effect size of the program on visual 

representation reached (0.985) which is high value. Moreover, a 

significant difference was found between the mean scores of the 

experimental group scores on the pre and post measurements of verbal 

representation in favor of the post- measurement, and the effect size of 

the program on verbal representation is R = 0¸ 63, which is also high. 
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 مقدمة 

 أجااء أي منظومة بدًا من كننا من إدرا  العقاقات املتبادلة بنيهو طغيقة لفهم الواقع مت التفكري املنظومي   

ألدوات ميكن ور جديد  ولغة متخصصة  وجمموعة من ااالتفات إىل األجااء بصورة فغدية  كما أنه هو منظ

 لتغري اليت نواجها يف حياتنا. ايت نواجهها يف املواقف دائمة استخدامها يف معاجلة وتفسري الكثري من املشكقات ال

لتعغف التفكري املنظومي هو ا ( أن ااعتبار األساسي لتعليم24  2003ويف هذا الصدد يذكغ حسنني الكامل )   

املخطط التوضيحي للعقاقات  سبيل املثال : ا التمثيل ) علىعلى أدوات التمثيل املنظومي  وكيفية التعامل مع هذ

 ميتلك الفغد القدرة نظومي تكون حمدودة للغاية عندما االسببية ( . وأن إمكانية اكتساب وتطبيق التفكري امل

  كما ُيَمِكنهم من  نظومي األفغاد من طغ  تسالات أفضلعلى متثيل معلومات النظام  حيث ُيَمِكن التفكري امل

 يناميكية بصورة أفضل . ليقات واألدوات اخلاصة بالنظم الداستخدام التح

ن أفضل واملدخل اللغوي يعدان م من دراستهم أن املدخل املنظومي   Khayut et al.(2014)وقد استخلص   

علومات النظام . ويتم ذلك   والقدرة على التمثيل املعغيف مل املداخل اللذان ميكنان األفغاد من ااستدال اجليد

صورة خمططات ثغية  ات واملعلومات وتنظيمها ومنذجتها يفن خقال زيادة القدرة على التحكم يف قواعد البيانم

 النظام موضع الدراسة . لى املفاهيم واملتغريات املتضمنة ببالعقاقات املنطقية اليت حتكم العمليات اليت جتغي ع

اجهة أزمة ور التفكري املنظومي يف مولبحث عن د( دراسة هدفت إىل ا2010وقد قدم عبد الوهاب حممد كامل ) 

م يعد مبثابة أداة رائعة م التفكري املنظومي يف عملية التعلاملعغفة الرتبوية   و أوضحت تلك الدراسة أن استخدا

ا ميكنه انتقاء ما هو استقبال ومعاجلة املعغفة بوعي  كم لتكوين جهاز عقلي للتمثيل املعغيف يكون قادرًا على

 وبناء من أجل التنمية واإلبداع . مفيد 

 مشكلة البحث

غ تعقيدًا يكون التفكري وماتية الذي تصبح فيه املنظومات أكثيغى علماء الرتبية وعلم النفس أنه يف عصغ املعل  

أن القليل  Atwater & Pittman (2006, 273) املنظومي مهارة رئيسية للطقاب. ويف هذا الصدد يذكغ

يمن عليها األساليب نظومية ؛ فمعظم الربامج الرتبوية يهحقًا كيف يفكغون بطغيقة ممن األشخاص يعغفون 

 "Thinking"ني تفكري جة أن معظم الطقاب يعتربون املصطلحالتحليلية   وأن النموذج التحليلي شديد الشيوع لدر

علهم أكثغ وعيًا جل اجة إىل تدريب الطقابمرتادفني . وأكد كل منهما على أن هنا  ح "Analysis"  وحتليل 

مهم ألدواته ولغته لى خصائص التفكري املنظومي واستخدابكيفية تناول املشكقات ومعاجلتها وذلك بااعتماد ع

 املتخصصة. 

 بكغم وقت منذ الباحثني بعض أكيدت لوحظ النظم ديناميكيات جمال يف السابقة الدراسات بعض على وبااطقاع  

 متثيل على قدرتهم عدم إىل غجعي القغارات واختاذ املشكقات حل يف الطقاب فشل وراء األساسي السبب أن على

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

185 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 & Sterman(1989a,1989b); Paich بها قام اليت تالدراسا نتائج أمجعت حيث   املشكلة نظام
Sterman(1993);  Sengupta & Abdel-Hamid(1993); Brehmer(1995); Diehl 

& Sterman(1995) متغريات بني السببية قاتللعقا املكتملة وغري لدقيقةا غري لعقليةا التمثيقات أن على 

 األفغاد ظمفمع ؛ املعقدة الديناميكية ئاتالبي يف األمثل املستوى دون غاداألف أداء مصادر أحد هي املشكلة منظومة

 كما   الدائغية السببية بالعقاقات تتسم اليت البيئات يف حتى جتاهاا أحادية العقلية التمثيقات على يبقون

 من املعلومات استخدام يف صعوبة هونويواج   زمنيًا املتأخغة لسببيةا العقاقات فهم يسيئون أو يفهمون ا أنهم

 يتعغضوا مل لذينا املشاركني أن Sweeny & Sterman (2000) دراسة يف تبني حيث.  الضمنية اإلملاعات

 فهم ويف   الدائغية السببية العقاقات فهم يف متدنيًا مستًو أظهغوا دق املنظومي التفكري ملفاهيم جوهغي بشكل

 راسةالد هذه ويف.  تفسريها على ةالقدر وعدم بها احلادثة لامنيةا والتأخريات لألنظمة الديناميكية الطبيعة

 غرياتاملت أو العغقي األصل أو لسابقا التعليم نوع باختقاف هلم قدمةامل املهام على الطقاب أداء خيتلف مل ؛

 Eialm(2012) دراسة يف الطقاب ظهغأ كما.  املهارات تلك يف تدنيًام مستًو اجلميع أظهغ حيث   الدميوجغافية

   النظام مكونات حتديد لىع القدرة من خمتلفة مستويات يف جتلى والذي النظم تفكري من مبدأي مستوى

 واجلوانب   املتوازنة والتحويقات   لضبطا وآليات   املكونات بني بادلةاملت والعقاقات   ومستوياته   وعملياته

 قصور من نونيعا ياالوا ا الطقاب من لعديدا أن الدراسة بينت كما   غاجعةال التغذية لعقاقات والامانية املكانية

  . النظم تفكري يف قصورًا يعكس امم عملياته ومتثيل املدروس النظام فهم يف

 لطبيعةا متثيل يف صعوبة ديهمل الدراسة عينة الطقاب أن Tripto et al.(2013) دراسة يف تبني كما  

 تفكري راتمها يف متمثلة التفكري يف لياع مستويات ميتلكون ا أنهم لىع يدلل وهذا.  البشغي للجسم الديناميكية

 .  النظم

 ;Senge et al.(1994); Brehmer(1995) مثل الباحثني من العديد تأكيد ظل ويف 
Richmond(2000) عقلية متثيقات تكوين من القغار متخذي متكن ملنظوميا التفكري مهارات أن على وغريهم 

 فإنهم العقلية التمثيقات هذه نم األفغاد يتمكن وعندما   عقدةامل للبيئات معقولة لدرجة ومكتملة دقيقة

 لو س يف التحكم أو التنبؤ أو اسالقي يف أفضل يكونون أنهم إىل باإلضافة   منظومة أي بنية فهم يستطيعون

 التفكري مهارات من األفغاد متكن ألثغ التجغييب البحث إىل احلاجة ظهغت لذا ؛ ككل املنظومة سلو  ويف املتغريات

 أن اصةوخ املعقدة الديناميكية لنظمل املعغيف التمثيل كفاءة يف تخصصةامل ولغته ألدواته واستخدامهم املنظومي

 مثيلالت كفاءة على النظم تفكري ريتأث تناولت جتغيبية أحباث من خقا قد احمللي املستوى على الدراسة جمال

 .  للمعلومات املعغيف
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  : التالي النحو على احلالي لبحثا مشكلة تتحدد أن ميكن سبق ما على بناًء

 ملعقدةا الديناميكية لألنظمة اللفظي والتمثيل البصغي  التمثيل كفاءة يف املقرت  التدرييب الربنامج أثغ ما -

 التجغيبية؟ اجملموعة طقاب لدى
 البحث من اهلدف

 : إىل احلالي البحث يهدف

 . عقدةامل الديناميكية لألنظمة لفظيال والتمثيل البصغي  التمثيل ةكفاء يف التدرييب الربنامج أثغ حتديد -
 البحث أهمية

 :  تاليال النحو على احلالي البحث أهمية تتحدد

 ساعدي املنظومي التفكري مهارات نميةت أن إىل الرتبية بكلية لتدريسا هيئة أعضاء أنظار احلالي البحث يوجه -

 توظيف على الطقاب تدريب خقال من وذلك.  عالية ومغونة كفاءةب والتحديات املشكقات مواجهة على الطقاب

 من يديا مما بها اإلحاطة أساليب لىع وتدريبهم   واملشكقات ملواقفا متثيل يف املنظومي التفكري وأدوات لغة

 . املواقف لتلك لديهم التصوري الفهم

 تعليم أجل من بها ااستعانة ميكن يةأول كأداة احلالية الدراسة وضعم التدرييب الربنامج من ااستفادة ميكن -

 لذيا األمغ. املنظومية بالطغيقة همب احمليطة املتغرية األنظمة ويف املشكقات يف التفكري كيفية اجلامعة طقاب

 ضغورةب الباحثني من العديد تأكيد ظل يف وذلك املناسبة القغارات ختاذوا ااستدال على القدرة زيادة يف يسهم

 بها أتيي أن ميكن اليت واملتغريات ياتالتحد ملواجهة يؤهلهم مما نفصلةم كمقغرات التفكري مهارات الطقاب تعليم

 . املستقبل
 هاراتم وهي املعغيف النفس علم جمال يف األهمية يف غاية متغريات لىع الضوء من املايد إلقاء يف البحث يسهم -

 النظغي التأصيل يف يفيد إسهامًا تقدم اكم. املعقدة الديناميكية ألنظمةل املعغيف والتمثيل   املنظومي التفكري

 حاجة يف لياا ا اجملال هذا أن وخاصة بالتجغي حمل السابقة املتغريات ضعت أنها كما.  املتغريات تلك بني للعقاقة

 . احمللي املستوى ىعل وخاصة والدراسة البحث من املايد إىل
 لمعلوماتل املعغيف التمثيل كفاءة حسنيلت املنظومي التفكري مهارات ىلإ مستندة بدراسة العغبية املكتبة تاويد -

 .  خمتلفة زوايا من دراسةبال بتناوله اجملال هذا يف حثنيالبا من الكثري أمام اجملال يفتح مما ؛
 كيةالدينامي لألنظمة واللفظي صغيالب التمثيل كفاءة لقياس اسبةمن سيكومرتية خبصائص تتصف أداة تقديم -

 . يةمستقبل أحباث يف منها لقاستفادة املعقدة
 البحث ملصطلحات اإلجغائية التعغيفات
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   Systemic Thinking املنظومي التفكري-

 لشموليةا الغلية على األفغاد متكن قليةع قدرة: بأنه احلالية الدراسة وءض يف إجغائيًا املنظومي التفكري يعغف  

 تلك وتنطوي.  ااعتبار يف الامن ملعا وضع مع مكوناتها بني تبادلةامل الشبكية العقاقات وفهم   ظاهغة ألي

 ملختلفةا باألشكال عنها والتعبري راسةالد حمل للظاهغة عقلي منوذج ضعو من الفغد متكن مهارات عدة على القدرة

 .  املنظومي للتمثيل

 Knowledge Representation of Dynamic  ملعقدةا الديناميكية لألنظمة املعغيف التمثيل
Systems 

 التعبري لىع القدرة: بأنه احلالية لدراسةا ضوء يف إجغائيًا املعقدة يكيةالدينام لألنظمة املعغيف التمثيل يعغف  

( ظيلف متثيل) مكتوبة لفظية وصافأ صورة ويف  ( بصغي متثيل) نائيب خمطط صورة يف الديناميكية األنظمة عن

 قةد على األنظمة لتلك املعغيف لالتمثي كفاءة وتتوقف. وأدواته ياملنظوم التفكري لغة على بااعتماد وذلك

 وذجالنم ومع الواقع يف هي كما ةالظاهغ مع تطابقهما ودرجة ظاهغةال عن املعرب اللفظي الوصف ودقة املخطط

 .  اجملال يف اخلرباء اعتمده الذي املعياري

 للبحث النظغي اإلطار

 أوًا: التفكري املنظومي 

 املنظومي التفكري خصائص-1

 اليت قاتاملشك مع للتعامل املداخل نسبأ من يعتربونه والذي الباحثني نم العديد باهتمام حظت اليت املداخل من   

 ثنيالباح من العديد ويلخص.  نظوميامل التفكري على املعتمد ملدخلا هو املعقدة الديناميكية بالطبيعة تتصف

Senge(1990); Goodman & Karash(1995); Arnson(1996); 
Richmond(1997a), Bartlett(2001) املهام مع تعاملال يف لبارزا دورهاو املنظومي التفكري خصائص 

 :  التالية النقاط يف املعقدة

 نظغة يقدم حيث ؛ مشولية يقةبطغ املشكلة أو املوقف فهم اخقاهل من ميكن عملية فهو:  مشولي تفكري 

 يعيق مما فأصغغ أصغغ عناصغ إىل ائةالتج من بدا للموقف املكونة ءاألجاا بني املتعددة للتفاعقات مشولية

 .  والتحليل ااختاال وظيفت بسبب املواقف تلك حل دون وحيول الفهم
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 إىل افةباإلض ؛ تعقيدًا أكثغ سببية تعقاقا وجود التفكري هذا خقال نم يتبني:  املتبادلة العقاقات ذو تفكري 

 كثغاأل املشكقات حلل استخدامها نميك واليت العقاقات لتلك رياتالتأث من وشبكة مباشغة غري نتائج وجود

  . والعملية اليومية احلياة يف عنادًا

 السلو  وأمناط األحداث فهم لىع تساعدنا مناذج لبناء طغيقة وه املنظومي التفكري:  مناذج يف تفكري 

 مياملنظو التفكري يتضمن ثم ومن   األحداث تلك عن املسئولة سيةاألسا البنية إىل والوصول هلا املسببة

 صولالو املطلوب ضوء يف التنظيمو الرتكيب طغق تعدد مع مبغونة همكونات تغكيب إعادة ثم للموقف حتليقًا

 . إليه

 فعاهلمأل متوقعة غري نتائجًا هنا  يكون قد أنه األفغاد يدر  ظومياملن التفكري خقال من: ديناميكي تفكري 

 واليت عةالغاج التغذية حلقة فهم على ينقادر يكونون فهم ثم ومن ؛ تغريال دائمة حولنا من األنظمة ألن نظغًا

 املتغرياتب لتأثغه وتبعا   املشكلة ظاملن الديناميكية للطبيعة بعًات وتصغفاتهم أفعاهلم تعديل من متكنهم

 مغور عم فعالة غري تصبح قد احلاضغ الوقت يف املوقف حتل اليت حللولفا.  احمليطة البيئة من إليه الواردة

 .  الوقت

 ودائمة ذكية حلول تصميم لىع املنظومي التفكري يساعد:  يلالطو املدى على احللول نتائج إىل ينظغ 

 .   املشكلة لتطور ملستقبليةا بالنظغة واألخذ املدى طويلة احللول يف التفكري على ويشجع للمشكقات

  وأدواته املنظومي التفكري لغة-2

 التفكري لغةف.  املعقدة القضايا معاجلة يفو التفكري يف املعتادة طغقنا يريلتغ فعالة لغة املنظومي التفكري يعد   

 عم باستمغار لعقاقاتا يتبادان وكقاهما A إىل تؤدي B أن كما   B إىل تؤدي A أن مبعنى دائغية لغة املنظومي

  (Senge, 1990,p.88 ) .     وهكذا....  C   D املتغريان

 ليةاألص والنماذج    الامن عرب السلو  وخمططات   السببية حللقةا خمططات يف متمثلة بصغية لغة أنه كما  

 الداخلية البنى توضيح يف ساعدت املعقدة للقضايا البصغية لصيغا وهذه.  البنائية واملخططات   للمنظومات

 سهمت كما الفهم وسوء الغموض للتق فهي ثم ومن   عناصغها بني والعقاقات الغوابط توضيح طغيق عن للمشكلة

 للمشكقات ومتكامل جممع بفهم متدنا حيث ؛ ستقصاءواا البحث اللغة هذه لنا وتتيح . العقلية النماذج وضو  يف

 ما لبًاغا فاحلقيقة   األجااء من ًابد الكليات رلية طغيق عن حلقيقةا مع تتوافق عاملية رلية وجتسد املعقدة
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 ) طيةخ بصورة إدراكها يتم عندما همهاف يصعب اليت والدائغية املعقدةو املتبادلة السببية العقاقات على تعتمد
Nedra, 1995,3)  

 متكن املنظومي التفكري ألدوات لبصغيةا الطبيعة أن النظم تفكري على دةاملعتم التعلم بيئات يف الباحثون ويقغ  

 كونوني الذين الطقاب دافعية من ايدت أنها كما   وضو  بكل أفكارهم عن والتعبري معلوماتهم تنظيم من الطقاب

 اجيادإل استعداد على يكونون لبصغيةا التمثيقات لتلك استخدامهم قالخ فمن. التعليمية األنشطة يف مشاركة أقل

 ظومةملن الكلية الصورة إدرا  قالخ من جديدة استبصارات تكوين يف واملشاركة العقاقات إىل والتوصل الغوابط

 . (Benson, 2007, 4) العقاقات

 تعايا يف اللفظية غري والتمثيقات العغوض استخدام على التدريب وفائدة أهمية إىل Benson(2007) ويشري

 نظوميامل التفكري أدوات يف ملتمثلةا البصغية األساليب خقال من نظمال تفكري على فالتدريب   التقاميذ تعلم

 وضو  يف يسهم( والتدفق ملخاونا خغائط ااستدال  سلم ببية الس احللقات الامن  عرب السلو  خمططات)

 عن لتعبريا على القدرة أن إىل أيضًا شريي كما   ااستدال على القدرة نم يسهل مما النظام لبنية الكلية الصورة

 ومتاياًا وضوحًا أكثغ تكون(  مكتوبة أو   شفوية)     لفظية بصورة جلديدةا واألفكار وااستبصارات املعقدة األفكار

 القضايا حتليل عند ااستماعو التحدث مهارات على األفغاد يبتدر خقال من وذلك النظم تفكري تعلم عند

 ملمارسة تستخدم نأ ميكن اللفظية تيجياتااسرتا أن إىل أشار عندما Bohm(1996) ذلك ويؤيد. ومناقشتها

 ملعقدةا للقضايا جديدًا فهمًا ظهغت كما جديدة  استبصارات خلق يف تساعد فهي النظم؛ بتفكري اخلاصة العادات

 .  مناقشتها يتم اليت

  قدةاملع الديناميكية لألنظمة عغيفامل والتمثيل املنظومي التفكري مهارات-3
 تعميق أجل من واستخدامها ظومياملن التفكري مهارات توظيف هدفب التجغيبية الدراسات من العديد أجغيت  

 نظوميامل التفكري لغة باستخدام نهاع والتعبري عليها العمليات تبنيو منذجتها طغيق عن املشكلة لبنية الفهم

 ممكن عدد أكرب شغ و قغاءة على الطقاب ةقدر تنمية إىل هدفت دراسة Roberts(1978) قدمت حيث. وأدواته

 ضهاملعغو املنظومية للقصص لنماذجا بناء كيفية الطقاب تعليم ىلإ باإلضافة   السببية احللقة خمططات من

   التحليل)  املنظومي التفكري اتمهار على معتمد دراسي منهج ميمبتص الباحثة قامت  ذلك أجل ومن.  عليهم

 نم عليهم املعغوضة السببية ططاتاملخ من ممكن عدد أكرب وشغ  ءةقغا الطقاب من يطلب كان حيث  ( الرتكيب

 النظام نيةب عن املعربة السببية ملخططاتا انشاء كيفية تعليمهم إىل ضافةباإل   التحليل مهارة على الرتكيا خقال

 لبعديةوا القبلية ااختبارات من عةجممو الدراسة هذه يف استخدمت دوق.  الرتكيب مهارة توظيف خقال من وذلك

.  الديناميكية الغاجعة التغذية تذا السببية احللقة خمططات اءةوقغ تصميم على الطقاب قدرة اختبار بهدف

 اليتو الديناميكية الغاجعة التغذية فهم يف الطقاب لدى دال حتسن ودوج إىل الدراسة توصلت البيانات وبتحليل
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 عن املنظومي التفكري مهارات لطقابا تعليم ميكن أنه الدراسة بينت اكم.  املشكلة بنية ومتثيل فهم على تغكا

 .  جملالا بهذا سابقة خلفية لديه ليست معلم طغيق

 البصةةةغي التمثيل ومن تيسةةةغ أن النظم ينامياتد لطغيقة ميكن مدى ألي بدراسةةةة Ossimitz(1996) وقام  

 وذجمن تصةةةةميم مت الدراسةةةةة هذه ويف . املنظومي التفكري مهارات.  عقدةامل الديناميكية للنظم اللفظي والتمثيل

 يسةةتخدموا أن املدرسةةني نم طلب كما.  النظم ينامياتد لطغيقة وفقًا مصةةاغة دراسةةية وحدة 20 تضةةمن دراسةةي

 خقال من وذلةةك تجغيبيةةةال املعةةاجلةةة وبعةةد قبةةل طقابال اختبةةار ومت.  التةةدريس أثنةةاء Powersim بغنةةامج

 ةالدائغي والنتيجة السبب  قاتعقا من جمموعة يصف  الطقاب على صن عغض يف األوىل متثلت:  رئيستني  مهمتني

   الغسةةةةةةوم من نوع أي أو ططخم شةةةةةةكل يف السةةةةةةابق النص عن لتعبريا منهم طلب ثم   العناصةةةةةةغ من العديد بني

 لرباهنيا" فتسةةمى الثانية املهمة أما . األفعال لبعض املباشةةغة لنتائجا حول الطقاب سةةؤال مت ذلك إىل باإلضةةافة

 صةةةورة يف عنها والتعبري ااسةةةتنتاجاتو األدلة بعض إعطاء الطقاب من فيها يطلب كان حيث". املضةةةادة والرباهني

 قابالط استخدمها  اليت الطغيقة تاختلف:  اآلتي عن النتائج سفغت أ اإلحصائية  التحليقات وباستخدام .  لفظية

 ليقاتالتح اتصةةفت حيث القبلي اختبارا عن البعدي ااختبار يف بريةك بدرجة لفظيًا املوصةةوف النص عن للتعبري

 نشاءإ تعلموا الذين الطقاب معظم نأ تبني كما.  بالدائغية ملوصوفةا العقاقات واتسمت  التفاصيل  وكثغة بالدقة

 لقبليا ااختبار يف بينما   البعدي ااختبار يف استخدموها لتجغيبيةا املعاجلة أثناء السببية  احللقة خمططات

 مقابل يف اخلطية املخططات مبعضةةةه اسةةةتخدم كما النص عن تعبريلل اللفظية األوصةةةاف الطقاب معظم اسةةةتخدم

 .  احللقية املخططات

 تفكري تعليم أن مامنه تبني دراسةةةةةةةةةتان Klieme & Maichle(1991); Ossimitiz(2000) وأجغى  

 على الطقاب حصةةل الدراسةةتني كقا ويف . األنظمة متثيل يف املفحوصةةني ءةكفا حتسةةني يف أسةةاسةةيًا دورًا يلعب النظم

 التحسةةن اسةةتنتاج مت للطقاب التوضةةيحية املخططات خقال ومن. متثيلي خمطط إىل حتويلها منهم وطلب نصةةوص

لذي  يات  لنظام ا مكونات  متثيل  على قدرتهم  على طغأ ا يه  والعمل هارات  تعلمهمل نتيجة  عل  مياملنظو التفكري م

 وخلصةةةت.  الدراسةةةة موضةةةع مهل املقدمة النصةةةوص على تطبيقهال املتخصةةةصةةةة  وأدواته لغته اسةةةتخدام وكيفية

 .  منظومي توجه ذات غراتمق خقال من املقائم التمثيل لىع القدرة تطويغ ميكن أنه إىل الدراستان

 دقة أكثغ أداًء واأظهغ املنظومي التفكري لىع املعتمدين املشةةةةةةةةةةاركني أن إىل Brewster(2008) وتوصةةةةةةةةةةل  

 ااقتصةةةةةةةادية للبيئة لتحليليةا املغاجعة"  مبهمة تكليفهم ندع صةةةةةةةائبة وقغارات دقيقة أحكام إىل وتوصةةةةةةةلوا

 على القائم ملنظوميا التفكري ملنظور األفغاد تبين أن"  بقوله النتيجة تلك Brewster وفسةةةةةةةةةةةةغ"  . الدينامية

 وينتك يف ساهم قد عناصغها بني ةالسببي التفاعقات على تؤكد اليتو الدراسة حمل للظاهغة الشمولية النظغة
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 بها تغتبط اليت للكيفية لطقابا فهم على يدلل مما الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعية ئةللبي واكتماًا دقة أكثغ عقلية متثيقات

 .  املشكلة عناصغل ومشوهلا لديهم املعغفية بنيةال وضو  على يدلل كما املعلومات  عناصغ

 األداء يف التدريس  يف دية التقلي  والطغيقة  املنظومي  املدخل   من كل  أثغ بني باملقارنة     Best(2013) وقام   

 أنه تبني اجملموعات بني الثنائي نالتباي حتليل وباسةةةةتخدام . جلامعةا طقاب من املبتدئني لدى املخططات وبناء

 إىل ائجالنت تلك الدراسةةة ونسةةبت.  ططاتاملخ وبناء األداء يف التقليديةو املنظومية الطغيقتني بني فغق يوجد ا

 ذيال التجغييب التصةةميم عيوب ببوبسةة   الدراسةةي املوضةةوع بشةةأن يةاملعغف خلفياتهم يف الدراسةةة عينة اختقاف

 . املبتدئ املتعلم لدى ضغائبال خمصص خمطط لبناء املمارسة وطغيقة النظغية من ااستفادة ضغورة أغفل
 التمثيل كفاءة لىع املنظومي التفكري هاراتم يف التطور أثغ لتبني دراسةةةةةةةةةةة Tripto et al.(2013) وقدم  

 طغيق عن حماكاة ربنامجل الطقاب تعغيض مت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هذه يفو. املعقدة الديناميكية لألنظمة املعغيف

 . والديناميكية والتوازن مياهلغ بالتنظيم يتميا ظامًان باعتباره اإلنسان  جسم  لدراسة  (Stella) الكمبيوتغ

 سةةغد ( البيئية النظم   اخللية   زنالتوا) الثقاثة املوضةةوعات من عموضةةو لكل دراسةةتهم بعد الطقاب من طلب ثم

 منيمفهو كل بني العقاقة توضةةح لةمج صةةياغة ثم   التحليل على لقدرةا لقياس موضةةوع كل يف املتضةةمنة املفاهيم

 مالتعمي على القدرة وحتديد قاتالعقا نظام لنمذجة مفاهيمية طةخغي رسةةةةةةم ثم   الرتكيب على القدرة لقياس

 يف اتصةةةعوب لديهم الطقاب أغلب أن بنيت وكيفيًا كميًا البيانات ليلوبتح.  البشةةةغي اجلسةةةم يف األمناط وحتديد

 الثانيو األول املسةةتويني قياس يف افعاليته املفاهيمية اخلغائط بتتأث كما   مشولية بصةةورة اإلنسةةان جسةةم فهم

 ملسةةتوىا على أدلة على احلصةةول يف تهافعالي تثبت مل ولكنها   الرتكيبو التحليل وهما املنظومي التفكري ملهارات

 على درةالق  على املعتمد  الامين تفكريال على وقدرتهم  والتوازنات  اطلألمن  الطقاب بفهم اخلاص  واألعلى الثالث  

 .  رجعي بأثغ والتفكري التنبؤ

 لقدرةا حتسةني  أجل من املنظومي لتفكريا مهارات على املعتمد التدخل ىلإ اللجوء املناسةب  من أنه يتضةح  سةبق  مما  

 فكريالت فعالية على السةةةابقة راسةةةاتالد أغلب أمجعت حيث   املعقدة الديناميكية لألنظمة املعغيف التمثيل على

 .  عقدةامل الدينامكية لألنظمة اللفظيو البصغي التمثيل كفاءة رفع يف املنظومي

 وقد استقغ البحث احلالي على ما يأتي :  

 1993عام  Richmond املنظومي اليت أسةةةةةةةةةةةةس هلا مت إعداد بغنامج تدرييب قائم على مهارات التفكري -

ف مهارات  تفعيل اسةةةةةةةةتخدامها من أجل توظيذلك ألنها من أكثغ املهارات اليت مت . 1997وقام بتنقيحها عام 

  (Maani & Maharaj, , 2001, 7)ة املعقدة التفكري املنظومي عند التعامل مع النظم الديناميكي
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ج   لى حمتوى الربنام  والنمذجة الشةكلية عند التدريب ع  مت ااعتماد على اسةرتاتيجييت النمذجة التعبريية  -

عطاء وصةةةةف ملكوناته  عن بنية النظام املعغوض عليهم وإفمن خقال النمذجة التعبريية يطلب من الطقاب التعبري

النظام بغغض  ات   و وصةةةةةةةف العمليات اليت جتغى على  وحدوده   وعقاقات السةةةةةةةبب والنتيجة بني تلك املكون

غاره   واقرتا  وتفقده توازنه واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقلى النظام حتقيق أهدافه   وحتديد العوامل الدخيلة اليت تؤثغ ع

لتأثريات الامنية ازن مغة أخغى   باإلضةةةةافة إىل وصةةةةف ا اإلجغاءات املمكنة اليت تؤدي إىل وصةةةةوله حلالة التو

يجةةة التغريات تةةائج غري املتوقعةةة اليت قةةد حتةةدث نت  اليت تغري من حةةالةةة النظةةام وتطوره عرب الامن   والن 

رسةةةةةم املخطط البنائي  ة الشةةةةةكلية؛ فمن خقاهلا سةةةةةيتمكن الطقاب منا النمذجاملسةةةةةتقبلية احلادثة للنظام . أم

ية الغاجعة املعازة ة بني تلك املتغريات وحلقات التغذللنظام والذي حيوي متغريات النظام والغوابط السةةةةةةةةةةةةببي

نظام حتقيق ال رتات التأخري الغئيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية املؤثغة علىواملوازنة اليت مت تكوينها من تلك الغوابط وحتديد ف

 ألهدافه . 
ة جامعة املنيا لضةةمان بة علم النفس الرتبوي بكلية الرتبيمت تطبيق الربنامج على طقاب الفغقة الغابعة بشةةع -

ة واليت مت ميم التجغييب ذو اجملموعة الواحدجتانس الطقاب يف معظم اخلصةةةةةةةةةةةائص   كما مت اتباع التصةةةةةةةةةةة 

 اميكية املعقدة . تمثيل البصغي واللفظي لألنظمة الدينلاختبارها قبليًا وبعديًا على املتغري التابع وهو ا
واللفظي لألنظمة  املنظومي يف كفاءة التمثيل البصةةةةةةةةةةةةةغي مت قياس أثغ التدخل املعتمد على مهارات التفكري -

 هلذا الغغض . الديناميكية املعقدة لدى الطقاب بواسطة اختبار معد
 ليها يف البحث احلالي .ع وفيما يلي عغض للمهارات السبع اليت مت ااعتماد

 مهارة التفكري الديناميكي  Dynamic Thinking Skill  
تغريات اليت متتد عرب ات التدراجيية احلادثة يف سلو  املالتفكري الديناميكي هو القدرة على مقاحظة التغري

سم مسار للسلو  ل رف الغاهن يف سياق تدرج زمين من خقاالامن ؛ وهذا يعين أن الفغد حيتاج إىل وضع املوق

حد أو أكثغ من املسارات  احلالة الغاهنة باإلضافة إىل وا؛ وحبيث ميتلك هذا املسار تقسيمًا زمنيًا يتمثل يف

ض ديناميكي يف حالة التعغ. ويتم توظيف مهارة التفكري ال(Richmond,1993, 942) املستقبلية

ت ؛ ويف هذه احلالة اجيب ستقبلية لتلك اخليارالنتائج اململوقف األخذ بأحد اخليارين املتاحني بناًء على ا

 احلسبان تأثري ري وعلى املدى البعيد مع الوضع يفدراسة كل اختيار على حده ونتائجه على املدى القص

 Dehdarian et)سوًء لذي سيتم اختاذه حتى ا تاداد املشكلةيار اختالتغريات الامنية على نتائج اا
al., 2015, 8)  . 

 كري يف املنظومة كسببمهارة التف System – as – Cause Thinking Skill  
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در  أن هذا السلو  صغ النظام اليت تشكل سلوكه   وأن ييف هذه املهارة اجيب أن يفكغ الفغد يف أبعاد وعنا

بدًا من قغارات  ا قوانني الطبيعة على هذه العناصغاملقاحظ ميكن أن يكون نتيجة للعقاقات اليت فغضته

لة عندما يواجه الشخص مبشك. ووفقًا هلذه املهاره ؛ ف (Richmond,1993, 943) شخص معنيوأفعال 

ونة لبنية املنظومة اليت ملشكلة   ثم يبحث عن العوامل املكما فإنه يبدأ يف حتديد املنظومة اليت ختلق سلو  ا

 . (Dehdarian et al., 2015, 9)تسببت يف حدوث املشكلة 

 يمهارة التفكري اإلجغائ Operational Thinking Skill 
ري يف الكيفية اليت عقاقات السببية بني األحداث والتفكيستطيع املتبع ملهارة التفكري اإلجغائي متييا ال

لواقع ا بصورة جمغدة بعيدة كل البعد عن احتدث بها األشياء والظواهغ بدًا من التفكري فيه

(Richmond,1993, 945)معينة  ألسباب اليت أدت إىل نتائج. ويف هذه احلالة يتم التفكري يف ا

تفكري اإلجغائي املشكلة . وميكن توظيف مهارة ال باإلضافة إىل تفسري العمليات التى جتغي على نظام

غ األسباب اليت ا وحتديد اخلطأ يف ااستنتاج وذكعندما يكون من الضغوري التعليق على أسباب مشكلة م

 . (Dehdarian et al., 2015, 10)كثغ منطقية تبدو أ

  مهارة تفكري احللقة املغلقةClosed Loop Thinking Skill  
ن العمليات املستمغة إنهم يغون العامل على أنه جمموعة معندما يفكغ األفغاد باستخدام احللقات املغلقة ؛ ف

 ,Richmond,1993) ات أحادية البعدئمة من العقاقاليت تعتمد على بعضها البعض بداً من رليتها كقا
ابط( اليت تبني استخدام املتغريات واألسهم )الغووقصص احللقات السببية املغلقة يعرب عنها ب.  (946

التأثري هنا عادة ما يقدم ف ذلك جلعل املوقف أفضل أو أسوأ .الكيفية اليت يؤثغ بها أحد املتغريات يف اآلخغ و

لبعض بل األسباب نفسها تؤثغ يف بعضها ا تغذية راجعة تؤثغ على واحد أو أكثغ من األسباب ؛

(Nedra,1995,p.3) اذه سيكون له أن كل قغار أو إجغاء يتم اخت . وابد أن يفهم مفكغ احللقة املغلقة

ختاذ القغارات يف ضع الذي يتم بناًء عليه ايل الوعواقب غري مقصودة واليت تكون هي املسئولة عن تشك

ظومة املشكلة هارة أن يعلق على مصدر تدهور وضع مناملستقبل . وعلى املفكغ املنظومي وفقًا هلذه امل

(Dehdarian et al., 2015, 10)  . 

  )مهارة التفكري الغابي )الشموليForest Thinking Skill 
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لرتكيا على العناصغ ات واألحداث بصورة كلية بدًا من امتكن هذه املهارة األفغاد من رلية منظومة العقاق

. (Richmond,1993, 942)حليل إىل الرتكيب بطغيقة منعالة ؛ فهي تعين الذهاب إىل ما بعد الت

النظام أي حتسن ؛ بل   م يف حتسن بينما ا يظهغ سلوووفقًا هلذه املهارة يكون كل أو بعض عناصغ النظا

لك املهارة من خقال التأكيد ري ملاذا حيدث ذلك ؟ . وميكن تطبيق تويكون املطلوب تفس  ورمبا يظهغ انهيارًا 

غم والتناسق احلادث قق أهداف النظام ومنفعته هو التناعلى أن الكل أكرب من جمموع أجاائه   وأن الذي حي

 .  (Dehdarian et al., 2015, 10) تبني املكونا

  مهارة التفكري الكميQuantitative Thinking Skill 
القيام به يكون ناجتًا  ل قغار يتم اختاذه أو كل سلو  يتميف التفكري الكمي ابد أن يفهم الشخص املفكغ أن ك

دوافع اليت تكون أو يكون ناجتًا عن جمموعة من ال عن جمموعة من ااجتاهات اليت ينحاز إليها الفغد  

اهات اليت دفعت ذه املهارة أن حيدد الدوافع وااجتولة عن تشكيل الوضع القائم . وعلى القائم بهمسئ

يسعى النظام إىل حتقيق  نإىل جانب حتديد أصحاب املصلحة الذي  أصحاب املشكلة إىل اختاذ قغارات معينة 

 . (Richmond,1993, 946)رغباتهم وأهدافهم 

 العلمي التفكري مهارة Scientific Thinking Skill 
 كونت الفغضيات هذه وأن ؛ غضياتف على تقوم مناذج يف يفكغ أنه الشخص يدر  أن ابد العلمي التفكري يف

 الطبيعة من حيسن مبا دورية رةبصو ومغاجعتها الفغوض تلك تباراخ اجيب وأنه   التطبيق حمدودة دائمًا

 . حولنا من الواقع وحتديات غوفظ مع للتكيف باستمغار نفسها ريتغ واليت حولنا من للنظم الديناميكية

 املكاسب ضوء يف الطويل املدى على ئجهانتا وتقييم املشكقات حلول طبيقت يتابع أن املهارة بهذه القائم وعلى

 .  [(Richmond,1993, 946) احللول تلك تطبيق عن الناجتة واخلسائغ

  املعقدة اميكيةالدين لألنظمة املعغيف التمثيل:  ثانيًا

 بالطبيعة تتصف اليت نظمةاأل وفهم املشكلة حيا لتمثيل اتاألدو أنسب من املنظومية املخططات تعد  

 كقًا تشكل يتوال واملرتابطة املتفاعلة ناصغالع من جملموعة تنظيمًا تعد ومةاملنظ ألن ونظغًا.  املعقدة الديناميكية

 ذلك يتمو   واكتماًا دقة أكثغ بطغق ابه اخلاصة البنية متثيل له لامي وتفسريها فهمها فإن لذا ومعقدًا  موحدًا

 إحدى عدت اليت املنظومية النماذج بناءو رسم يف املتمثلة وأدواته ومياملنظ التفكري لغة على ااعتماد خقال من

 .  األنظمة كتل لتمثيل الباحثون اعتمدها اليت الصيغ
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 ةالتغذي حلقات   السببية لغوابطا)  البناء أحجار رموز من يطةبس جمموعة يف النظم منذجة أدوات وتتمثل

 هذه كنومت.  عليها جتغى اليت لعملياتا وتوضيح   اخلغائط لتكوين(  أخريالت فرتات   واملوازنة املعازة الغاجعة

 رسوم ورةص يف( النواتج) املخغجات غاقبةوم   بإنشائه قاموا الذين نموذجال واختبار تشغيل من املتعلمني األدوات

 . (Jonassen, 2005, 90) جداول أو بيانية

 .  تعقيدًا األكثغ يناميكيةالد األنظمة لتمثيل األدوات نم قوية جمموعة النظم منذجة توفغ ثم ومن  

  املعقدة الديناميكية ألنظمةا عن املعربة البصغية املخططات إنشاء -1

 ااطقاع عدب اشتقاقها مت واليت   لتاليةا املقرتحة للخطوات وفقًا النظام عن املعرب البصغي املخطط إنشاء ميكن   

 & Senge(1990); Nedra(1995); Goodmanواألدبيات الدراسات من العديد على
Karash(1995); Al-Diban & Ifenthaler(2011); Schaffernicht & 

Groesser(2011)    ( .2012) حسن أمحد دينا  ( 2009) حممد حممود منال 

 .  بها املقدمة(  األنظمة)  وصللنص املمثلة املخططات رسم من ننتمك حتى التالية األمثلة دراسة وميكن  

 نويصةةبحو   آدائهم مسةةتوى على ؤثغي مما   الصةةحية حالتهم تدهور ىلإ يؤدي سةةوف للمخدرات الشةةباب تناول إن" 

 مسةةةتوى  من ويايد   املسةةةاءلة  إىل عغضةةةهم ي الذي األمغ   أعمال من به لفونيك ما أداء عن ختاذًا وأكثغ كفاءة أقل

 " . املخدرة وادامل من املايد بتناول اهلغوب ىلإ يدفعهم مما عاتقهم  على امللقاة الضغوط

  : التالية اخلطوات اتباع اجيب خمطط صورة يف السابق النص متثيل يتم لكي

 . بالنص الغئيسية املتغريات حتديد -

 أو مغتفع أداء من بدًا األداء مستوى  ةكتاب فيجب. كمياتها أو ستوياتها م حتديد دون فقط املتغريات أمساء كتابة -

 غوطالض  مستوى  كتابة أو سيئة   حيةص  حالة أو جيدة صحية  حالة من بدًا الصحية  احلالة كتابة أو منخفض  أداء

 . هكذاو منخفضة ضغوط أو مغتفعة ضغوط من بدًا
 يوضع ثحبي سهم صورة يف السببية عقاقةال هذه متثل ثم   نتيجة يعد نهام وأي سببًا يعد املتغريات من أي حتديد -

 : يلي كما السهم سرأ عند والنتيجة السهم قاعدة عند السبب

 . الصحية احلالة لىع يؤثغ املخدرات تناول نأ يعين وهذا الصحية احلالة  املخدرات تناول

 يتبعه يناملتغري أحد زيادة أن أي)  ديةطغ عقاقة املتغريين بني لعقاقةا كانت إذا السةةهم على)+( عقامة وضةةع يتم -

 يتم كما   (  به  املغتبط اآلخغ املتغري يف قصن يتبعه  املتغريين أحد  يف نقص أيو   به  املغتبط اآلخغ املتغري يف زيادة 
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 نقص تبعهي املتغريين أحد زيادة أن أي ) عكسةةية عقاقة املتغريين بني قةالعقا كانت إذا السةةهم على( -) عقامة وضةةع

 : يلي ماك(  به املغتبط اآلخغ املتغري يف زيادة يتبعه املتغريين أحد يف نقص وأي   به املغتبط اآلخغ املتغري يف

 سةةةةةةةاءت كلما   راتاملخد تناول زاد كلما نهأ يعين وهذا.  الصةةةةةةةحية احلالة  املخدرات تناول 

 حيةالص  احلالة حتسنت  كلما   دراتاملخ تناول قل فكلما صحيح  العكسو. ( الصحية  احلالة قلت)  الصحية  احلالة

 .  عكسية عقاقة هي الصحية حلالةوا املخدرات تناول بني العقاقة أن أي. 

 مسةةةتوى يف ثغتؤ الصةةةحية احلالة أن يعين وهذا   األداء مسةةةتوىالصةةةحية احلالة:  آخغ ومثال

 وىمسةةةةةت ارتفع كلما الصةةةةةحية احلالة حتسةةةةةنت كلما أنه مبعنى.  طغدية قةعقا املتغريين بني العقاقة وأن   األداء

 .  ينخفض سوف األداء مستوى إنف الصحية احلالة ساءت كلما أو   األداء

 نأ مبعنى.  بالنص املتضةةةةةمنة رياتاملتغ بني الدائغية احللقات افاسةةةةةتكشةةةةة بتمعن أخغى مغة النص قغاءة اجيب -

 من ايدًام يضيف  سوف  C املتغري أن كما   C املتغري إىل يؤدي سوف  B املتغري وأن   B املتغري إىل يؤدي سوف  A املتغري

 راتاملخد تناول)  املتغريات نيب السببية  العقاقات تأملنا ذاإ:  كالتالي السببية  احللقة ليغلق A املتغري يف التأثري

 ساءت  كلما املخدرات تناول زاد كلماف.  مغلقة سببية  حلقة تكون نهاأ جند( الضغوط  – األداء – الصحية  احلالة –

سيئة ا الصحية  احلالة أن كما   الصحية  احلالة  زيادة ىلإ سيؤدي  األداء تغاجع أن كما   األداء تغاجع إىل ستؤدي  ل

 عربي الذي السةةببية  احللقة خمطط ثيلمت وميكن.  املخدرات تناول من املايد إىل تؤدي الضةةغوط  وزيادة   الضةةغوط 

 :  كاآلتي السابقة العقاقات عن

 

 R بالغما هلا ويغما Reinforced Feedback Loop عازةم راجعة تغذية حلقة تسةةةةةةةةةةمى احللقة وهذه   
 قد أو   السةةابق املثال يف كما اسةةتمغارب وتغاجعه املوقف انهيار إىل ؤديت احللقة وهذه.  احللقة داخل وضةةعه ويتم

 أو فغًاص  السالبة  اإلشارات  عدد كان ذاإ بسهولة  احللقة هذه على ويستدل  . باستمغار  وتقدمه املوقف منو إىل تؤدي

  . مستمغة بصورة للموقف منوًا تسبب معازة راجعة تغذية حللقة ًاخمطط يبني التالي واملثال. زوجيًا عددًا

 املايد غاءشةةة -األجبان بيع – لألجبان لفقا ا إنتاج)  اآلتية الثقاثة ملتغرياتا بني السةةةببية العقاقات تأملنا فإذا   

شغا  األربا  جين إىل يؤدي مما البيع معدل زاد كلما لألجبان قا الف إنتاج زاد كلما أنه جند( األبقار من  من املايد ءو

 السةةةةةابقة العقاقات يوضةةةةةح لذيا السةةةةةببية احللقة خمطط رسةةةةةم وميكن .األجبان من املايد إنتاج ثم ومن األبقار

 :  كاآلتي
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 .  متغرياته سلو  يف مغًامست منوًا يظهغ السابق املوقف أن يتضح  

 Balanced Feedback  ملوازنةا الغاجعة التغذية حلقات هي عةالغاج التغذية حلقات من آخغ نوع وهنا   
Loop بالغما هلا ويغما B  .ستقغار  إىل تؤدي اليت وهي  هذه حتديد وميكن.  تااناا حالة إىل ووصوله  لنظاما ا

 السببية قةاحلل على ومثال.   فغديًا ددًاع السببية احللقة خمطط يف البةالس اإلشارات  عدد كان إذا بسهولة  احللقة

 توافقال اسةةرتاتيجيات زادت فكلما   ( الضةةغوط – التوافق اسةةرتاتيجيات)  املتغريين بني السةةببية العقاقات املوازنة

 لعقاقةا متثيل وميكن.  التوافق جياتاسةةرتاتي إىل اللجوء إىل احلاجة قلت الضةةغوط قلت وكلما   الضةةغوط قلت كلما

 .    يةالتال املوازنة السببية باحللقة السابقة

 

 (. واحد) فغدي عدد يهاف السالبة اإلشارات وعدد توازنهو املوقف استقغار إىل تؤدي احللقة فهذه  

 ما عادةف.  املعغوض النص يقتضيه  ما سب ح على موازنة أو معازة كانت واءس  راجعة تغذية حلقة من أكثغ دمج وميكن  

 :التالي املثال خقال من ضحيت كما الغاجعة التغذية حلقات نم خليطًا ويتضمن تعقيدًا أكثغ النص يكون

 والفقغ.  فقغال من املايد  إىل يؤدي الذي  مغاأل واإلنتاج   العمل  على لقادرة ا الكوادر غياب  إىل واألمية  اجلهل  يؤدي"  

 غري أمي جاهل شةةباب عن يسةةفغ امم األطفال عمالة ظاهغة وانتشةةار يمالتعل من التسةةغب إىل األطفال يدفع بدوره

 .  واانتاج العمل على قادر

 واجر أجل من األجنبية اسةةةةةتثماراتا جلذب الدولية الصةةةةةفقات وعقد وليةالد املعونات إىل تلجأ الفقرية والدول  

"  أبنائهم تعليم على اإلنفاق إىل بهم يدفعو األسغ  دخل زيادة إىل يؤدي لذيا األمغ   البلد داخل ااقتصادية  احلغكة

 . 
 

 

https://mathj.journals.ekb.eg/


   

198 

https://mathj.journals.ekb.eg/                             اجمللد 35 العدد 3 يوليو 2020 م 

ISSN Print: (2090-0090)                            ISSN Online: (2682-4469) 

 سجملة البحث يف الرتبية وعلم النف

 جامعة املنيا –كلية الرتبية 

 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 : يلي كما قالساب النص عن املعرب املخطط رسم وميكن  

 

 وتغاجعه ملوقفا انهيار متثل واليت  R معازة حلقة أحدهما   جعةالغا للتغذية حلقتني املخطط يتضةةةةةةةةةةةةةةمن حيث  

 األخغى لقةواحل.  الفقغ من املايد إىل ؤديي الذي األمغ واألمية اجلهل ارانتشةة على الفقغ تأثري تبني فهي باسةةتمغار

وهو اللجوء إىل  م إىل حالة ااسةةةتقغار والتوازنواليت تقدم احلل الذي يؤدي إىل وصةةةول النظا B موازنة حلقة متثل

وخيلق جيل متعلم  لدخل ويدفع األسةةغ إىل تعليم أطفاهلمااسةةتثمارات وزيادة النشةةاط ااقتصةةادي مما يايد من ا  

 لثغاء. ملايد من الغفاهية واقادر على العمل واانتاج مما يقلل الفقغ ويؤدي إىل ا

تأخري هي عبارة عن الفواصةةةةةةةةةةل املوازنة نوعًا من التأخري . ففرتات الو متتلك عمليات التغذية الغاجعة املعازة  -

بعيد   أو أننا نوظف شخصًا   اآلن لنجين األربا  يف املستقبل ال  الامنية بني األفعال ونتائجها . فمثقًا حنن نستثمغ 

اهلها على املدى القصةةةةري نتجًا بشةةةةكل كامل . وفرتات التأخري ميكن جتم اليوم ولكن قد متغ الشةةةةهور قبل أن يكون

تجةةه حنو النظغة الغةةة ألن الغليةةة املنظوميةةة للموقف تولكن على املةةدى الطويةةل يكون لفرتات التةةأخري أهميةةة بةة

 طويلة املدى لنتائج أفعالنا . 

الغابط بني املتغري الذي  ني يقطعان السةةةةةةةةةةهمخطني متوازيغيق ويتم متثيل فرتة التأخري بني الفعل ونتيجته عن ط  

هو موضةةةةةح يلة من الامن كما يبني أن نتائج الفعل سةةةةةوف تظهغ بعد فرتة طوليعد سةةةةةببًا واملتغري الذي يعد نتيجة ؛ 

 التالي :  باملثال

على املدى  حلل يكون فعاًاد فوائد البنو  ) املشكلة ( وهذا ا" قد تتجه بعض الشغكات إىل القغوض من كحل لتسدي    

 املقصةةةةودة له ) فوائد  من تطبيق هذا احلل تظهغ النتائج غري القصةةةةري فقط   إا أنه بعد فرتة زمنية ) فرتة تأخري ( 

ن املخطط  " ؛ كما يتبني مئد البنوجتعل املشةةةةةةةةةكلة أسةةةةةةةةةوأ ؛ حيث تاداد فوا Rالقغوض ( واليت ختلق حلقة معازة 

 : التالي
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تغريات الغئيسةةةةةية    ئيسةةةةةية اجيب أن حيتويها املخطط هي : امل يتبني أن هنا  مؤشةةةةةغات ر  ؛ من العغض السةةةةةابق   

  فرتات (ملعازة أو املوازنةا)وع حلقة التغذية الغاجعة العقاقات أو الغوابط السةةةةةةةةةببية الطغدية والعكسةةةةةةةةةية   ن 

 التأخري إن وجدت . 

 املعقدة الديناميكية تقديغ كفاءة املخططات البصغية املعربة عن األنظمة -2

مقارنة النماذج كية املعقدة قضةةةةةايا مثل توضةةةةةيح وقياس وتناولت الدراسةةةةةات املتعلقة ببحث األنظمة الدينامي  

ماًا . وفيما يلي عغض  تلك النماذج لتكون أكثغ دقة واكتالبنائية لتلك األنظمة . باإلضةةةافة إىل تطويغ وحتسةةةني

موذج أو البناء  احلسةةةةةةبان عند احلكم على كفاءة النيف لتلك الدراسةةةةةةات للكشةةةةةةف عن املتغريات اليت مت أخذها 

 اهليكلي للنظام الذي يتم متثيله والعمليات عليه . 

عهم لعينة ببنائها وذلك بعد إخضةةةةةةةةةةةةةةةايف تقييمه للنماذج اليت قام أفغاد ا Veburgh(1994)حيث اعتمد   

لنظام   وعلى عدد العقاقات املعرب عن اتضةةةةةةةةةةةةمنة يف النموذج ملنهجية "بناء منوذج اجملوعة" على عدد املفاهيم امل

يت أظهغها األفغاد يف الغاجعة )املعازة   املوازنة( ال والغوابط السةةةةةةببية وصةةةةةةحتها   وعلى عدد حلقات التغذية 

 25نظمة الديناميكية لةةةةةةةة مبقارنة النماذج العقلية لأل Doyle et al.,(1996)مناذجهم العقلية . كما قام 
تصةةةةةادية الكبرية" قد غريت القائم على حماكاة لعبة "املوجة ااق اف ما إذا كان التدخلطالبًا يف حماولة اكتشةةةةة

 هذه الدراسةةة مت تهم اخلاصةةة بالدورة ااقتصةةادية . ويف النماذج العقلية اليت يسةةتخدمها الطقاب يف اسةةتنتاجا 

ني املتغريات وكمية عقاقات ب ريات وعدد الغوابط أو العقاقاتمقارنة النماذج العقلية للمشاركني حبساب عدد املتغ   

ئم على احملاكاة باسةةتخدام التدخل القا  Doyle et al.(2009)التغذية الغاجعة . ويف دراسةةة اخغى قام بها  

على عدد  مشةةةةةةةةاركًا . حيث اعتمد التحليل 46نظام لدى بواسةةةةةةةةطة الكمبيوتغ وتأثريها على النماذج العقلية لل

احلدث إىل نهايته.  لى طول املسةةةةةةةارات السةةةةةةةببية للظاهغة من أول عاألحداث وعدد الغوابط لكل حدث وأيضةةةةةةةًا 

غيق حتديد عدد ات الديناميكية للنموذج العقلي عن طباإلضةةةةةةةةةةةةةةةافة إىل ذلك قاموا بالتحليل اإلمربيقي للمكون

ؤداها أن احللقة متوسةةةط احللقة لضةةةبط احلقيقة اليت م  حلقات التغذية الغاجعة وذلك بقسةةةمة عدد احللقات على

ن عن طغيق حسةةةةةاب كما قاموا حبسةةةةةاب بعد الامن واملكا ل ميكن أن تكون جاًء من حلقات أخغى إضةةةةةافية .األطو

 للمسار احملتمل .  تى نهايته وقسمته على الطول األكربالقيمة العظمى لطول املسار السبيب من بداية احلدث ح

لنماذج العقلية لدى التغريات يف ابقياس  Fokkinga et al.,(2009)وتاامنًا مع الدراسةةة السةةابقة ؛ قام    

دد املتغريات يف "   حيث اشةةةةةتملت املقارنة عStudy Designفغدًا باسةةةةةتخدام تدخل "تصةةةةةميم الدراسةةةةةة   44

راسةةةة أن عدد املتغريات د حلقات التغذية الغاجعة . وبينت الدالنماذج اليت قام األفغاد ببنائها   كما اشةةةتملت عد
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ت املشرتكة أو يف عدد حلقات  لتوصل إىل تغريات حادثة يف عدد املتغريا ل . ومل يتم اازداد بصورة دالة نتيجة للتدخ 

 التغذية الغاجعة . 

ية تدخقات . حيث قلية للنظم الديناميكية بدون إجغاء أوأجغيت دراسةةةةةات أخغى لبحث التشةةةةةابه يف النماذج الع  

اركني عقلية الديناميكية للمشة لمبقارنة النماذج ا Capelo & Dias(2009); Plate(2010)قام كل من 

عقاقات والغوابط  صةةةةةةةةةةوره اخلرباء . ثم قاموا مبقارنة البالنموذج املعياري لنظام ما يف جمال احملاسةةةةةةةةةةبة كما ت

 دخل التقاربي . املتشابهة بني النموذجني . وتسمى هذه الطغيقة بامل

إلضةةةةةةةةةةةةةةةةافية عن التغذية ا باختبار تأثري املعلومات Dunham(2002); Gary(2008)كما قام كل من   

األداء عنةدمةا يةدعم     هلم أن دقةة النموذج العقلي يعاز من  الغاجعةة للنظم املعقةدة على جودة القغار . حيةث تبني   

كما يدركها صةةةةةةةانعي  ط املشةةةةةةةرتكة بني كل زوج من املتغرياتمبعلومات التغذية الغاجعة. كما قاموا بقياس الغواب

قدم للمشةةةةةةاركني قائمة من   Dunham(2002)وسةةةةةةب . ففي دراسةةةةةةة   احملالقغار ومقارنتها بالنموذج املثالي 

قلي حبسةةةاب نسةةةبة  حسةةةاب درجة التشةةةابه يف النموذج العاملتغريات وطلب منهم حتديد درجة اارتباط بينها ومت

م بتوسةةيع القياسةةات باسةةتخدا   Gary(2008). وقام  العناصةةغ يف اختبار املعغفة اجملاب عنه بصةةورة صةةحيحة  

طبية هذه العقاقات  لسةةةةببية بني متغريين   كما قام بقياس قأسةةةةئلة املعغفة اليت متيا العقاقات ا جمموعتني من

ين والسةةةةلو  الذي مت تغذية الغاجعة الوسةةةةيطة بني كل متغريوعدد املتغريات يف النموذج العقلي   وعدد حلقات ال

 توليده بواسطة بنية النموذج . 

 Distanceعد على تطبيق طغيقة نسةةةةةةةةةةةةةبة التبا Schaffernicht & Groesser(2011)واعتمد   
Ratio ذج ككل   وعلى اب نسةةبة التباعد على مسةةتوى النمولوصةةف درجة ااحنغاف بني النموذجني . حيث مت حسةة

وق( احلقيقية بني لتباعد بقسمة عدد ااختقافات )الفغ مستوى احللقة   وعلى مستوى العناصغ . وحتسب نسبة ا        

وجد اختقافات بني اتج العملية السةةةةةةةابقة بني الصةةةةةةةفغ )ا ي الفغوق احملتملة . وينحصةةةةةةةغ نالنموذجني على عدد 

تغريات والغوابط خمتلفة والواحد الصةةةةةحيح   ) ويعين أن كل امل النموذجني  ويعين أن النموذجني متماثلني متامًا(  

 وأن النموذجني خمتلفني متامًا( . 

 اآلتي :  بناًء على الدراسات السابقة مت التوصل إىل

ذج واليت متثل عناصةةغ لى عدد املتغريات املتضةةمنة يف النمومت احلكم على صةةحة النموذج البنائي للنظام بناًء ع -

تغذية الغاجعة اليت ك املتغريات وصةةةحتها   وعدد حلقات الالنظام   باإلضةةةافة إىل عدد الغوابط السةةةببية بني تل

لدراسةةات السةةابقة إىل أن  نوعها )معازة   موازنة( . حيث أشةةارت او تعد مؤشةةغًا على الطبيعة الديناميكية للنظام

ا أشةةارت إىل أنه كلما ج البنائي بالنظام حمل الدراسةةة   كمالعناصةةغ السةةابقة تعد مؤشةةغًا على درجة إملام النموذ  

 كثغ كفاءة.كان النموذج أكثغ توسعًا كلما كان متثيله للظاهغة أ
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بنائية والنماذج العقلية لتمثيل املعغيف على مقارنة املخططات الفاءة ااعتمدت بعض الدراسةةةةةةةةةةةات يف تقديغ ك -

رب عن النظام . وذلك لتدخل على جودة وكفاءة النموذج املعللمشةةةةاركني قبل وبعد التدخل التجغييب لبيان تأثري ا

 Veburgh(1994); Doyle et al.(1996); Doyle et al.(2009); Fokkingaيف دراسةةةةةات 
et al.(2009)  النموذج الذي  مثيل املعغيف بدرجة التقارب بني. كما قامت بعض الدراسةةةةةةةات بتقديغ كفاءة الت

لذي مت حت        ياري للخبري ا مه املفحوص والنموذج املع ثا         قد نه النموذج امل بأ يه  مه واتفق عل لك يف  كي لي . وتبني ذ

 ;Dunham(2002); Gary(2008); Capelo & Dias(2009); Plate(2010) دراسةةةةةةةةةات 
Schaffernicht & Groesser(2011)   . 

ذج قام الطالب يت يتم بها تقديغ الدرجة على كل منويسةةةةةةتفاد من الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة يف حتديد الطغيقة ال  

اذج املنظومية اليت طط . وعلى هذا األسةةةاس مت تقديغ النمبإنشةةةائه . باإلضةةةافة إىل كيفية احلكم على كفاءة املخ

ا من قبل اخلرباء   وحبيث تها بالنماذج املعيارية اليت مت حتكيمهبناًء على مقارنكونها الطقاب عينة الدراسةةةةةةةةةةة 

  عدد حلقات التغذية  ملتغريات التالية : عدد املتغرياتتشةةةةمل الدرجة الكلية على النموذج جمموع الدرجات على ا

لعقاقات السببية واجتاهها   ا بط السببية يف كل حلقة   صحة   الغاجعة   نوع احللقة )معازة   موازنة(   عدد الغوا

ة اليت حيصل عليها   النموذج ككل وصحتها . وتعد الدرج نوع العقاقات )طغدية   عكسية(   عدد فرتات التأخري يف 

  التمثيل البصغي .الطالب يف مجيع النماذج املطلوب إنشائها هي درجته يف

سيتم معغفة التطور احلادث يف تلك النماذج عن    شائها قبل وبعد  ة النماذج اليت قام اطغيق مقارن كما  لطقاب بإن

 ومي . أثغ التدخل على كفاءة املخطط املنظ التدخل املعتمد على مهارات التفكري املنظومي ملعغفة

 ملعقدةتقديغ كفاءة التمثيل اللفظي لألنظمة الديناميكية ا-3

سةةةةةةةةةةرتاتيجية النمذجة ية من خقال األنظمة الديناميكقامت بعض الدراسةةةةةةةةةةات بتقديغ كفاءة التمثيل اللفظي ل  

فحوص أثناء أو بعد أدائه هية أو املكتوبة اليت يدلي بها املالتعبريية ملكونات النظام وحتليل الربوتوكوات الشةةةةةةةةف 

عليه . وقد أشةةارت  ه العقلي ملكونات النظام والعملياتللمهمة مباشةةغة   واليت تصةةف طغيقته يف التفكري وتصةةور  

وصةةةاف املدرجة بالنموذج واألوصةةةاف اليت يدلي بها املفحوص مع األ كلما اقرتبت التعبريات تلك الدراسةةةات إىل أنه

 ثغ كفاءة . املعياري للخبري كلما كان التمثيل اللفظي للنظام أك

يف ااجتاهات املعغفية  جبمع البيانات اخلاصةةةةةةةةةةةةةةةةةة بالتغري Cavaleri & Sterman(1995)حيث قام   

نمذجة املنظومية الكيفية ات السةةةلوكية وأسةةةاليب اإلدارة من خقال ال ري يف املمارسةةةاخلاصةةةة بطغيقة التفكري والتغ

سمعية ملا يدلي به األفغاد    سيناريوهات لفظية   باإلضافة إىل    واملقابقات والتسجيقات ال  حتليل نتائج األعمال من 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

م  تحول يف فهم النظس اللقيا الطغق الكيفية Huz et al.(1997)من السةةةةجقات احملفوظة . وباملثل اسةةةةتخدم 

ختربين تقدمهم مع املختربين واليت يقيم فيه امل عن طغيق تسةةةةةةةةةجيقات مسعية وبصةةةةةةةةةغية للمقابقات اليت أجغيت 

عمق للنواتج واملقاحظات ألفغاد موضع البحث   والتحليل املت بأنفسهم . باإلضافة إىل تسجيل التفكري غري الغمسي ل   

 . األرشيفية

ة مقرتنة بطغيقة حتليل على اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مهام يف بيئة حماكا Maani & Maharaj(2001)واعتمد   

التفكري بصةةةةةوت عال  ا أداة للتقييم الطلب من املختربينالربوتوكوات اللفظية. وتتضةةةةةمن هذه الطغيقة باعتباره

لتبني ليلها وتنظيمها ألفغاد من سيناريوهات لفظية بغغض حت أثناء األداء على مهام احملاكاة وتسجيل ما يدلي به ا 

 مدى فهمهم لبنية النظام املتضمن باملهمة . 

سة       شاركون يف درا صناعية وذ متثيقات عقلية أكثغ دقة واكتم Brewster(2008)وأظهغ امل لك من اًا للبيئة ال

ة التحليلية للبيئة ا إليها عند تكليفهم مبهمة املغاجعخقال األحكام الدقيقة والقغارات الصةةةةةةةائبة اليت توصةةةةةةةلو 

كيفيًا لتبني  صةةةةةةةةورة سةةةةةةةةيناريوهات لفظية ومت حتليلها ية الديناميكية   حيث قدمت حتليقاتهم يفااقتصةةةةةةةةاد

لدراسةةةةة سةةةةغد طلب من الطقاب عينة ا Tripto et al.(2013)تصةةةةوراتهم العقلية لتلك البيئات. ويف دراسةةةةة 

ومني من أجل منذجة هغة مجل توضةةةح العقاقة بني كل مفاملفاهيم املتضةةةمنة يف كل موضةةةوع متت دراسةةةته   ثم صةةةيا  

 النظام حمل الدراسة وحتديد األمناط . 

ضةةةةةةو  البنية لربوتوكوات اللفظية لقاسةةةةةةتدال على وتبني مما سةةةةةةبق اعتماد الدراسةةةةةةات على طغيقة حتليل ا  

 اءاألفغاد من حتليقات سو لنظام والعمليات عليه . فما يدلي بهاملفاهيمية لألنظمة لدى األفغاد ومعغفتهم ملتغريات ا

ة على األوصةةاف اللفظية وقد مت ااعتماد يف الدراسةةة احلالي كانت شةةفهية أو مكتوبة تعد متثيقًا لفظيًا لألنظمة .

أكيد على العقاقات ظي لألنظمة املعغوضةةةةةةةةةةةةةةة عليهم   مع التاملكتوبة اليت يدلي بها الطقاب لتقييم التمثيل اللف

لتفكري الدائغي أو لتفكري لديهم من التفكري اخلطي إىل اا الدائغية الشةةةةةةةةةةةةةةبكية بني املتغريات لتبني حتول طغيقة

  . احللقي وهي اللغة اليت خيتص بها التفكري املنظومي

 فغضية البحث

 لل الذي تضمنته مشكلة البحث .متت صياغة الفغضية التالية كإجابة حمتملة على التسا
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لقبلي والبعدي للتمثيل ة يف القياسةةني اموعة التجغيبييوجد فغق دال إحصةةائيًا بني متوسةةطي رتب درجات اجمل -1

 عقدة لصاحل القياس البعدي .البصغي  والتمثيل اللفظي لألنظمة الديناميكية امل

 منهجية البحث 

 أوًا: منهج البحث 

قل وهو بغنامج التدرييب ي يهدف إىل دراسةةة أثغ املتغري املسةةت اعتمد البحث احلالي على املنهج شةةبه التجغييب الذ  

لتمثيل اللفظي لألنظمة تابعة هي: كفاءة التمثيل البصةةغي  وا على مهارات التفكري املنظومي على متغرياتالقائم 

موعة الواحدة . حيث ج البحث على التصةةةةةةةةميم التجغييب ذو اجملالديناميكية املعقدة   العبء املعغيف . ويعتمد منه

موعة التجغيبية قبل اللفظي للمعلومات لدى اجملالتمثيل مت تبني دالة الفغق بني مسةةةتويي التمثيل البصةةةغي   و 

الة الفغق بني مسةةةةةتويي  مي وبعد اانتهاء منه . كما مت تبني دتطبيق الربنامج املعتمد على مهارات التفكري املنظو

 بعد اانتهاء منه . جغيبية قبل تطبيق الربنامج التدرييب واألداء واجلهد العقلي املغتبط به لدى اجملموعة الت

 البحث عينة اختيار: نيًاثا

 :  هما نوعني إىل البحث عني صنفت

 ااستطقاعية الدراسة عينة – 1

 صةةنيالتخصةة من املنيا جامعة – لرتبيةا بكلية الغابعة الفغقة طقاب نم ااسةةتطقاعية الدراسةةة عينة اشةةتقاق مت 

 طالبًا( 200) ااسةةةةةةةةةةتطقاعية لعينةا أفغاد عدد بلغ وقد.  2019 – 2018 اجلامعي العام يف واألدبي العلمي

 .  عامًا 0¸46 عياريم واحنغاف   عامًا 22¸1 عمغ مبتوسط عامًا ( 23 – 21) بني أعمارهم ترتاو  وطالبة

 من ةشةةةعب بكل واإلناث الذكور من لةممث عينة بأخذ العشةةةوائية لطبقيةا العينة بطغيقة العينة اشةةةتقاق مت وقد  

 وحدة بقوائم حمدد وه كما وطالبة طالبًا(  783) األصلي  اجملتمع يف معدده بلغ والذين واألدبية العلمية الشعب 

 طبقًا ااسةةةتطقاعية الدراسةةةة ينةع توزيع التالي اجلدول ويوضةةةح.  يااملن جامعة – الرتبية بكلية الطقاب شةةةئون

 . العلمي والتخصص   للنوع

 200= ن    العلمي والتخصص لنوعل طبقًا ااستطقاعية الدراسة عينة توزيع(: 1)جدول

 اجملموع جغغافيا تاريخ فغنسي إجنلياي عغبي كيمياء أحياء فياياء رياضيات 

 51 2 4 3 7 6 3 2 5 19 ذكور

 149 8 15 19 23 22 22 21 8 11 إناث

 200 10 19 22 30 28 25 23 13 30 اجملموع

  األساسية البحث عينة -2
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)         جلامعيا بالعام الغابعة لفغقةا طقاب من وطالبة طالبًا( 48) على التجغيبية الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة تطبيق مت  

.  املنيا جامعة – الرتبية كليةب الرتبوي النفس علم بشةةعبة واملقيدين   األول الدراسةةي الفصةةل(  2020/ 2019

 اخلربات يف العينة فغادأ جتانس لضةةةةةةةةةةمان الشةةةةةةةةةةعبة ونفس لفغقةا نفس من التجغيبية العينة اختيار مت وقد

 ندع الوقت نفس يف مجيعًا بهم اءاالتق يسةةةهل وحتى   العلمية يةاخللف ويف الدراسةةةي  التخصةةةص ويف السةةةابقة 

 .قالتطبي ظغوف توحيد أجل من الربنامج تلقي

 :  يلي ما إىل عةاجلام طقاب من والتجغيبية عية ااستطقا البحث عينيت اختيار أسباب وتغجع

 اإجنازه حماولة أثناء الغتبة ليعا تفكريًا تتطلب اليت تلك خاصةةةةةة و احلالي البحث يف املسةةةةةتخدمة  املهام إن -

 خصةةةةةةةةائص توافغ تعين القدرات ذهوه بها  املنوطة املعلومات هياجت متطلبات وطبيعة تتقاءم قدرات تسةةةةةةةةتلام

 اجلةومع املقائمة املعلومات متيياو والتجغيد التحليل على القدرة يف بعضةةةةةةةةةةةةةها يتمثل   الفغد لدى حمدد معغفية

 .احلالي البحث يمفحوص نوعية نفس من ملفحوصني اإ ممياة تكون ا اخلصائص وتلك. املشكقات

 املعقدة ةلألنظم املعغيف التمثيل مهام ثلم املختلفة املعغفية املهام لىع األداء عن بغوتوكوات على احلصةةةةةةةول إن -

 ما هوو   املهام هذه على األداء ندع واللفظي الشةةكلي بالتعبري لقياما يسةةتطيعون مفحوصةةني على تطبيقها يسةةتلام

 . احلالي البحث مفحوصي نوعية من للمفحوصني يتوافغ

 البحث أدوات إعداد: ثالثًا

 :  التالية األدوات إعداد مت  

 .املعقدة ناميكيةالدي لألنظمة املعغيف التمثيل اختبار -1
 .  املنظومي ريالتفك مهارات على قائم تدرييب بغنامج -2

 املعقدة ميكيةالدينا لألنظمة املعغيف التمثيل اختبار -1

 الفقغ مهمة:  هي هماتم مثاني على موزعة مفغدة( 25) من األولية تهصور  يف ااختبار تكون : ااختبار وصف  -أ

   ملوريا قبيلة يف األمسا  تغبية همةم األكادميي  النجا  مهمة   ملهنيةا الضةةغوط مهمة   املياانية ضةةغط مهمة   

 قصةةةةةةةة صةةةةةةةورة يف مفغدة كل صةةةةةةةيغت قدو.  املهارة – املعغفة – الغغبة مهمة   البطالة مهمة   الوزن فقدان مهمة

 قاتللعقا الطالب متثل عنه إلجابةا تتطلب األول:  سؤاان  قصة  لك ويلي   العقاقات من جمموعة تصف  منظومية

 عن عربامل املخطط إلنشاء  البصغي  ثيلالتم يف قدرته باستخدام  عنها والتعبري بالقصة  املعغوض املوقف عناصغ  بني

 بعض بني املنطقية العقاقات نع اللفظي التعبري علي القدرة نهع اإلجابة تتطلب الثاني والسةةةةةةةةةةؤال   القصةةةةةةةةةةة

شتقاقها  ميكن اليت العناصغ   يف ااختبار تكون وبذلك.  كتوبةم لفظية وعبارات مجل صورة  يف ذلكو القصة  من ا
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 على درةالق لقياس مفغدة( 25)   للمعلومات البصغي  التمثيل على القدرة لقياس مفغدة( 25)من األولية صورته 

 .  للمعلومات اللفظي التمثيل
 كما   مفغدة بكل الوارد النص بنية يصةةةةةةف  الذي البنائي املخطط على وىاحت والذي اإلجابة منوذج إعداد مت كما  

 جمموعة على اإلجابة منوذج عغض مت وقد.  مفغدة كل يف ملطلوبةا السةةةببية للعقاقات لفظية صةةةياغة على احتوى

 .  احلالي ااختبار لىع الدرجة تقديغ يف اعتماده احملكمني من

 حيحص  مؤشغ  كل على واحدة درجة عطاءإ مت   بإنشائه  الطالب يقوم ذيال البصغي  املخطط على الدرجة ولتقديغ  

 سةةةةببيةال الغوابط عدد   باملخطط اردةالو املتغريات عدد:  يف ملؤشةةةةغاتا تلك وتتمثل.  املخطط يف الطالب أظهغه

   (موازنة – معازة)  الغاجعة يةالتغذ حلقة نوع  ( عكسةةةةةية – طغدية) العقاقات نوع   املتغريات بني الصةةةةةحيحة

 احلصول  يتم السابقة  املؤشغات ب اخلاصة  الدرجات وبتجميع. صحيح  بشكل  حتديدها مت اليت التأخري فرتات عدد

 الطالب عليها حصةةةل اليت لدرجاتا بتجميع البصةةةغي التمثيل بعد لىع الكلية الدرجة وتقدر.  املخطط درجة على

 .  بإنشائها قام اليت املخططات مجيع يف

 صةةةةفو عند الطقاب بها أدىل اليت يةاللفظ للصةةةةيغ الكيفي التحليل مت   اللفظية العقاقة على الدرجة ولتقديغ  

 لواردةا املتغريات بني العقاقة منطقيةو صةةحة على احلكم التحليل ذلك منتضةة وقد.  مفغدة كل يف املطلوبة العقاقة

 صةةةلحي وبذلك.  التأثريات من ملايدا بعضةةةها إىل تضةةةيف املتغريات أن ىمبعن العقاقة دائغية على احلكم مت كما  

 إما العقاقة كانت إذا( 1) الدرجة على وحيصةةةةةةةةةةةةل.  يةودائغ منطقية العقاقة كانت إذا( 2) الدرجة على الطالب

 تقدرو.  دائغية وغري منطقية غري ةالعقاق كانت إذا( صةةةفغ) الدرجة ىعل وحيصةةةل.  فقط دائغية أو   فقط منطقية

 يةاللفظ العقاقات مجيع يف لطالبا عليها حصةةةةةل اليت الدرجات تجميعب اللفظي التمثيل بعد على الكلية الدرجة

 .  بصياغتها قام اليت

  بارلقاخت السيكومرتية اخلصائص من التحقق -ب

  ااختبار صدق

   احملكمني صةةةةةةةةدق:  هما بطغيقتني املعقدة الديناميكية لألنظمة غيفاملع التمثيل اختبار صةةةةةةةةدق من التحقق مت  

 . ماعنه أسفغت اليت والنتائج قتنيللطغي عغض يلي وفيما.  األوىل ةالدرج من التوكيدي العاملي التحليل وصدق

 لىع التحكيم بغغض واملعدة ختبارلقا األولية الصةةورة  عغض مت   ااختبار صةةدق  من للتحقق :احملكمني صةةدق( 1)

.  يوطوأس   املنيا جامعيت – لرتبيةا بكلية الرتبوي النفس علم قسمب  التدريس هيئة أعضاء من عضوًا عشغة  اثنيت

 :  على آرائهم استطقاع وذلك

 . اللفظي والتمثيل البصغي التمثيل لقياس مفغدة كل مناسبة -
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 .  للمفغدة اللغوية الصحة -
 .  اللفظية  العقاقات ةوصح   البصغية املخططات صحة لىع احلكم حيث من اإلجابة بغوتوكول صحة -

 ليتا املفغدات على واإلبقاء   % 80 نع عليها ااتفاق نسبة  تقل اليت تاملفغدا حذف مت   احملكمني أراء وبتحليل

(  6  5  4)  ملفغداتا حذف مت ثم ومن .Cohen حملك وفقًا وذلك أكثغ فيما % 80 عليها ااتفاق نسبة  تساوي 
 يف األمسا  غبيةت مهمة يف املتضمنة ( 15  14  13) املفغدات حذف مت كما    املياانية ضغط  مهمة يف املتضمنة 

 ةاملفغد من األول اجلاء يقيس ثحبي مهمات سةةةةةةةةةت على موزعة مفغدة 19 من ااختبار تكون وبذلك.  املوري قبيلة

سفغت  كما. للفظيا التمثيل على القدرة الثاني اءاجل ويقيس   البصغي  التمثيل على القدرة  عن مالتحكي نتائج أ

 .  ااختبار تصحيح يف ليهع لقاعتماد وصقاحيته اإلجابة منوذج مناسبة

 نم التوكيدي العاملي التحليل غاءإج طغيق عن لقاختبار العاملية البنية من التحقق مت:  العاملي الصةةةةةةةةةدق( 2) 

 ضةةوء يف مسةةبقًا الباحث يفرتضةةها واليت – لقاختبار العاملية البنية قةمطاب من التأكد بهدف وذلك األوىل الدرجة

 لتوكيديا العاملي التحليل منوذج صةميم ت مت وقد.  الدراسةة  بيانات مع – يتبناه الذي واملفاهيمي النظغي اإلطار

(  مفغدة 19) بعد بكل اخلاصةةةةةةةةةةةةةةةةة داتاملفغ متثل حبيث ؛  للمعلومات يفاملعغ التمثيل اختبار األوىل الدرجة من

 ممن طالبًا 172 بةةةةةةةةةةةةة اخلاصة ياناتالب أدخلت وقد.  إليه تنتمي لذيا البعد وهو كامن ملتغري مقاحظة كمتغريات

 لدرجةا من التوكيدي العاملي لتحليلل إخضةةةةةةةةةاعها يتم حتى للمعلومات يفاملعغ لالتمثي اختبار عن اإلجابة أكملوا

 لتحليل Maximum Likelihood القصةةةةةةوى ااحتمالية وبطغيقة Amos 20 بغنامج باسةةةةةةتخدام األوىل

 درجة أفضل  ىلإ وللوصول .   Variance – Covariance Matrix املشرتكة  والتباينات التباينات مصفوفة 

 تشةةةبع لعدم لبصةةةغيا التمثيل بعد من 25  24  23  22  21  12  9  8 املفغدات حذف مت املطابقة حلسةةةن

  9  8 تاملفغدا حذف مت كما  P≤ 0¸05املقبول الدالة مسةةةةتوى إىل التشةةةةبعات قيم وصةةةةول وعدم   بها البعد
 إىل التشةةةبعات يمق وصةةةول وعدم بها البعد شةةةبعت لعدم اللفظي التمثيل بعد من  25  24  23  22  21  12

 يف عليها اإلبقاء مت اليت املفغدات شةةةةةبعاتت قيم التالي اجلدول ويوضةةةةةح. P≤ 0¸05 املقبول الدالة مسةةةةةتوى

 .  هلا الدالة مستوىو اللفظي والتمثيل   البصغي التمثيل بعدي

= ن) النهائية  صورته يف الديناميكية ظمةلألن املعغيف التمثيل اختبار ملفغدات والقامعيارية   املعيارية ااحندارات األوزان(: 2)جدول   

172) 

  رقم البعد

 املفغدة

  اخلطأ    لقامعياريةا   داريةاإلحن األوزان

 املعياري 

  القيمة  

 احلغجة 

 مستوى  

 الدالة  

  يةاإلحندار األوزان   

 ملعياريةا        

  التمثيل

 البصغي

 (أ) 

1 1    281¸ 0 

2 140¸ 2 543¸ 0 942¸ 3 001¸ 0 543¸ 0 

3 894¸ 2 774¸ 0 738¸ 3 001¸ 0 677¸ 0 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

  رقم البعد

 املفغدة

  اخلطأ    لقامعياريةا   داريةاإلحن األوزان

 املعياري 

  القيمة  

 احلغجة 

 مستوى  

 الدالة  

  يةاإلحندار األوزان   

 ملعياريةا        

7 268¸ 3 881¸ 0 709¸ 3 001¸ 0 671¸ 0 

10 622¸ 1 525¸ 0 089¸ 3 002¸ 0 346¸ 0 

11 050¸ 2 547¸ 0 747¸ 3 001¸ 0 390¸ 0 

16 273¸ 2 658¸ 0 452¸ 3 001¸ 0 495¸ 0 

17 651¸ 0 301¸ 0 160¸ 2 031¸ 0 187¸ 0 

18 388¸ 1 413¸ 0 366¸ 3 001¸ 0 419¸ 0 

19 878¸ 1 561¸ 0 347¸ 3 001¸ 0 428¸ 0 

20 071¸ 1 377¸ 0 843¸ 2 004¸ 0 291¸ 0 

  التمثيل

 اللفظي

 (ب)

1 1    311¸ 0 

2 606¸ 1 440¸ 0 653¸ 3 001¸ 0 478¸ 0 

3 732¸ 1 489¸ 0 539¸ 3 001¸ 0 440¸ 0 

7 219¸ 2 603¸ 0 679¸ 3 001¸ 0 506¸ 0 

10 321¸ 1 381¸ 0 468¸ 3 001¸ 0 414¸ 0 

11 820¸ 0 318¸ 0 580¸ 2 010¸ 0 237¸ 0 

16 010¸ 2 553¸ 0 638¸ 3 001¸ 0 472¸ 0 

17 709¸ 1 494¸ 0 463¸ 3 001¸ 0 413¸ 0 

18 744¸ 1 491¸ 0 552¸ 3 001¸ 0 451¸ 0 

19 101¸ 1 384¸ 0 866¸ 2 004¸ 0 282¸ 0 

20 783¸ 1 505¸ 0 532¸ 3 001¸ 0 431¸ 0 

 (0˒677 - 0 ¸187) بني تغاوحت تبارااخ ملفغدات املعيارية حنداريةاا األوزان أن السابق اجلدول من اتضح 
   البصغي التمثيل بعدي قياسل املفغدات صقاحية يعين وهذا . املقبول الدالة مستوى عند تقع ومجيعها

 من أنواع تسعة قيم ضوء يف سةالدرا لبيانات النموذج مطابقة ىمد على احلكم مت كما.  اللفظي والتمثيل

 : التالي باجلدول مبني هو كما.   املؤشغات

 

 (172= ن)   املعقدة الديناميكية لألنظمة عغيفامل التمثيل اختبار املطابقة حسن مؤشغات(: 3) جدول

  نسبة املؤشغ

  درجات/²كا

 احلغية

CMIN/DF 

 مؤشغ

  سلوي تاكغ 

 (TLI) 
 

 مؤشغ

  املطابقة

 املعياري

(NFI) 

  مؤشغ

  املطابقة

 النسيب

(RFI) 

  مؤشغ

  ىلإ اافتقار

 ملعياريا املطابقة

(PNFI) 

 مؤشغ

 ملقارنا املطابقة

 ااقتصادي

(PCFI) 

  مؤشغ

 املطابقة

  املقارن

(CFI) 

  مؤشغ

  املطابقة

 التاايدي

(IFI) 

 يعيالرتب اجلذر

  خطأ ملتوسط

 التقارب

(RMSEA) 
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

  

  املدى

 املثالي

 للمؤشغ

  بني تنحصغ

(1 – 5  ) 

  األفضل و

 2 من أقل

  نيب تنحصغ

(0 – 1  ) 

  األفضل و

 0¸9 من أكرب

  نيب تنحصغ

(0 – 1  ) 

 

  نيب تنحصغ

(0 – 1  ) 

 

  نيب تنحصغ

(0 – 1 ) 

  نيب تنحصغ

(0 – 1 ) 

  نيب تنحصغ

(0 – 1  ) 

  واألفضل

 0¸9 من أكرب

  نيب تنحصغ

(0 – 1  ) 

  واألفضل

 0¸9 من أكرب

  بني تنحصغ

(0 – 1 ¸0 ) 

  واألفضل

 0¸06 من أقل

 0¸058 0¸925 0¸917 0¸693 0¸569 0¸812 0¸870 0¸905 1¸761 القيمة

 فإن ثم ومن   مؤشةةةغ لكل املثالي دىامل يف متثلت املطابقة حسةةةن غاتمؤشةةة مجيع أن السةةةابقة النتائج من يتضةةةح  

 ةالدرج من التوكيدي التحليل ذجمنو متثيل وميكن.  ااختبار ضةةةةةةةةعمو للبيانات جيدة مبطابقة حيظى النموذج

 :  التالي بالشكل اتللمعلوم املعغيف التمثيل اختبار األوىل

  

 املعقدة الديناميكية ألنظمةل املعغيف التمثيل اختبار األوىل جةالدر من التوكيدي العاملي التحليل منوذج :(1)شكل

  

 ااختبار ثبات

   ونباخ كغ ألفا  ثبات :  هما  بطغيقتني ةاملعقد  الديناميكية    لألنظمة  عغيفامل التمثيل  اختبار  ثبات  من التحقق مت  

 . نهماع أسفغت اليت والنتائج لطغيقتنيل عغض يلي وفيما.  التطبيق إعادة وثبات

 ألفا معاملي حسةةةةةةاب طغيق نع ااختبار لبنية الداخلي اتسةةةةةةاقا ثبات حسةةةةةةاب مت:  كغونباخ ألفا ثبات( 1)

 كملواأ ممن وطالبة طالبًا 172 بلغت عينة على وذلك اللفظي والتمثيل   البصةةةةةةةةةةةةةةةغي التمثيل لبعدي كغونباخ
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 وكقاهما للفظيا التمثيل لبعد 0˒711   البصةةةةةغي التمثيل لبعد 0˒727:  كالتالي فكانا ااختبار عن اإلجابة

 تميتن الذي والبعد املفغدة بني ااتسةةةةةةاق من عالية بدرجة اختبارا اتصةةةةةةاف على يدلل مما للثبات مغتفعة قيم

 .إليه

بات ( 2) عادة  ث تائج  بات ث من التحقق مت : التطبيق إ بار  على الطقاب ن عادة  طغيق عن حلالي ا ااخت  تطبيق إ

 قدره زمين اصةةةةةةةلبف وذلك   ااسةةةةةةةتطقاعية ةالدراسةةةةةةة عينة من وطالبة طالبًا( 78) بلغت عينة على ااختبار

 والتمثيل البصةةةةةةةةغي  التمثيل بعديل التطبيق إعادة ثبات معامقات جاءت وقد   األول التطبيقني بني أسةةةةةةةةبوعني

 التمثيل اختبار اتصةةةةةةةةةةةةةةاف على يدلل مما لثباتل مغتفعة قيم وهي الرتتيب على( 0˒783 - 0˒984)اللفظي

  . النتائج استقغار من عاٍل مبستوى املعغيف

  التدرييب الربنامج -2

 وفقًا 1993 عام Richmond وصفها  اليت املنظومي التفكري مهارات لىع املؤسس  التدرييب الربنامج إعداد مت  

.  فةاملسةةةةةةتهد للمهارة تبعًا حولنا نم األنظمة يف التفكري خطوات منيتضةةةةةة والذي   مهارة لكل اإلجغائي للتعغيف

 .  لفظية صورة يفو   بصغية صورة يف األنظمة ثيلمت يف املهارة توظيف كيفية إىل باإلضافة

 تطبيقه وإجغاءات الربنامج إعداد -أ

   ملهارةا لتعليم خطة وضةةع:  يف ملغاحلا تلك متثلت   وتطبيقه إعداده جلأ من أسةةاسةةية  مغاحل بثقاث الربنامج مغ  

 .  فيها املدرب دور بيان عم السابقة لإلجغاءات عغض يلي فيماو.  اخلطة تنفيذ   اخلطة لتنفيذ اإلعداد

 :  التالية غاءاتاإلج وتشمل ؛ املهارة لتعليم خطة وضع( 1)

 تعلمها يف املغغوب املهارات حتديد  . 
 هلا لتطبيقيةا واألهمية املفهوم حيث من دفةاملسته للمهارة املعغفية اجلوانب حتديد  . 
 ساب اكت القازمة األنشطة  وحتديد   املهارة تطبيق وخطوات   تهدفةاملس  للمهارة اإلجغائية اجلوانب حتديد 

 .املهارة
 وحةاملطغ األنشةةطة عن اإلجابة يف يسةةهم مبا الطقاب اهتمام مثريةو للتنفيذ قابلة تكون حبيث املهام إعداد 

 . املغجوة األهداف وحتقيق
 والقياس للمقاحظة قابلة جغائيةإ سلوكية أهداف صورة يف مهارةلل واإلجغائية املعغفية اجلوانب صياغة . 
  ائهاأد و املهارة تعلم تقويم طغيقة حتديد  . 
 املهارة لتعلم القازمة سهيقاتوالت واألجهاة والوسائل األدوات حتديد .  
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 :  التالية اإلجغاءات وتشمل ؛ اخلطة لتنفيذ اإلعداد (2)
 تنمية ل األداءات من مبجموعة  يقوم أن ماملعل على اجيب  املغحلة  هذه  ويف : املهارة  على للتدريب   القازمة  التهيئة  (أ)

 :  منها لقاء كل يف وتتكغر التعلم حنو إاجيابية اجتاهات
 اجللسةةةةةةة لتلقي ونفسةةةةةةيًا بدنيًاو عقليًا مهيأين أنهم من التأكدو أحواهلم عن والسةةةةةةؤال بالطقاب ااهتمام 

 .  التدريبية
 كل يف اراألدو وتوزيع طقاب 6 -4 من جمموعة كل تتضةةمن يثحب تعاوني تعلم جمموعات إىل الطقاب تقسةةيم  

 .اجملموعة أعمال نتائج عغضي الذي واملقغر وامليقاتي كاتبوال القائد منهم يكون أن على اجملموعة
 ورقية لوحة على جمموعة لك وأعضةةةاء اجملموعات أمساء تسةةةجيلو هلا اسةةةم اختيار إىل جمموعة كل توجيه 

 . التدريب قاعة داخل
 النظام لتحقيق لتدريبا قاعة داخل للعمل وإجغاءات قواعد وضع  . 
 االتعاي أسةةةةاليب واسةةةةتخدام لفغديةا الفغوق ومغاعاة بينهم لتميياا وعدم الطقاب مع التعامل يف املسةةةةاواة 

 .  اجللسة مغاحل كل يف ةالغاجع التغذية وتوفري واملعنوي املادي
 :  التالية اإلجغاءاتب املدرب يقوم أن اجيب املغحلة ذهه ويف واألدوات؛ للمكان القازم التنظيم (ب)

 التعاوني التعلم تجمموعا أعضاء وتفاعل عمل سهلت وبطغيقة مغحية جلسة توفري من التأكد  . 
 العغض جهاز و آلليا احلاسب جهاز لتشغيل لقازمةا الكهغبائية الوصقات سقامة من التأكد . 
 اهل القازم احلامل وتوافغ نيالتعاو التعلم جمموعات أنشةةطة بعغض اخلاصةةة األوراق توافغ من التأكد   

 .  امللونة ماألققا من كاف عدد توافغ إىل باإلضافة
 اجليدة والتهوية   ملناسةةةبةا كاإلضةةةاءة الدراسةةةي الصةةةف بيئةل الفيايقية العوامل سةةةقامة من التأكد   

 .  اانتباه مشتتات عن والبعد
 : التالية اإلجغاءات وتشمل ؛ اخلطة تنفيذ (3)

 خيص فيما املتعلمني لدى السةةةابقة اخلربات اسةةةتدعاء اولةوحم التدريبية اجللسةةةة مبوضةةةوع التعغيف 

 ءالبد نقطة لتحديد واحلوار ةاملناقش  وأسلوب  الذهين العصف  تجلسا  خقال من وذلك املستهدفة  املهارة

 .  املهارة تعليم يف
  خقال من عليهم عغضةةةها ثم ة اجللسةةة يف البدء قبل حتقيقها واملغج األهداف حتديد يف الطقاب اشةةةغا 

 .  العغض شاشة
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 لالعم يف وانعكاسةةةاتها لتطبيقيةا والفائدة واألهمية   ملفهوما وشةةةغ  توضةةةيح طغيق عن املهارة تقديم 

 .  واحلوار واملناقشة املباشغ التدريس طغيق عن وذلك واحلياة
 القيام لكيفية أمثلة إعطاء لخقا من النمذجة أسةةةلوب اسةةةتخدامب التطبيق خطوات وشةةةغ  املهارة تعليم 

 .باملهارة
 تدريب    املغان هارة  على وال يد ب وذلك  امل مدرب  الطقاب وحماكاة    تقل هارة  أداء خطوات يف لل  ند ع وذلك  امل

 – زاوج – فكغ أسةةةةةةلوب طغيق نع أو التعاوني التعلم موعاتجم خقال من التدريبية باألنشةةةةةةطة القيام

 .فغدية بطغيقة أو   شار 
 الغلق مغحلة خقال من سةباجلل املتضمنة والعناصغ قاطالن ألهم وحتديد عغضه مت ما كل تلخيص  . 
 ةباألنشط  قيامهم أثناء الطقاب متابعة طغيق عن للمهارة علمنياملت اكتساب  درجة لقياس التعلم تقويم 

 تطبيق على الطالب قدرة ياسق طغيق وعن   اجللسةةةة أثناء مهل الغاجعة التغذية وتقديم التدريبيبة

.  تالية جلسةةةةةة كل يف ناقشةةةةةتهم سةةةةةيتم والذي املنالي التدريبب عليهم املعغوضةةةةةة املواقف يف املهارة

 ومدى اجللسةةة من الطالب ادةاسةةتف مدى حيث من اجللسةةة تقييمل حمددة معايري ذات بطاقة وباسةةتخدام

 . اجللسة أثناء واجهته اليت والصعوبات اجللسة أهداف من متكنه

  اجللسات حمتوى -ب

 يف التفكري عند ياملنظوم التفكري مهارات يفتوظ على للتدريب تدريبية جلسةةةةةةةةة( 14) على الربنامج اشةةةةةةةةتمل  

 كل حملتوى خمتصةةةةةةةغ عغض يلي فيماو.  القغار اختاذ مواقف يف أو   للمشةةةةةةةكقات التعغض وعند   حولنا من النظم

 :  جلسة

   املنظومات مبفهوم لطقابا لتعغيف نظغي جانب على احتوت:  ( وخصةةةةةةةائصةةةةةةةها  املنظومات)  األوىل اجللسةةةةةةةة  

 يف التعليمية املنظومة ولتكن لناحو من النظم إحدى على اخلصةةائص تلك تطبيق وكيفية   وخصةةائصةةها   وأنواعها

  . تعاونية بطغيقة باجللسة ملتضمنةا األنشطة بأداء الطقاب تكليف مع.  بلدنا

 تميياوال املنظومي التفكري مبفهوم الطقاب تعغيف إىل هدفت( :  طبيعتهو املنظومي التفكري)  الثانية اجللسةةةةةةةةة   

 املشةةةكقات إحدى على خلصةةةائصا تلك تطبيق وكيفية خلصةةةائصةةةه غضةةةًاع ثم.  التقليدي اخلطي التفكري وبني بينه

 .  استخدامه على لقدرةا األفغاد اكتساب أهمية بيان مع . اخلصوصية الدروس مشكلة ولتكن  املعقدة

 رأنظا وتوجيه الديناميكي لتفكريا مهارة تنمية إىل هدفت( :  اميكيالدين التفكري مهارة)  الثالثة اجللسةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 دعن لألنظمة املسةةةةةةةةتقبلية لتطوراتا إىل االتفات وضةةةةةةةةغورة حولنا نم للنظم الديناميكية الطبيعة إىل الطقاب

   عليهم عغضةةةةها مت اليت املواقف نم العديد خقال من املهارة تلك سةةةةةممار على وتدريبهم   القغار اختاذ مواقف

 . الطويل دىامل وعلى   القصري املدى على هل احملتملة النتائج على بناًء باألنس اخليار حتديد فيها يطلب كان واليت
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 سةةةومالغ إنشةةةاء كيفية على الطقاب يبتدر مت وفيها( :  الامن عرب لو للسةةة البيانية الغسةةةوم)  الغابعة اجللسةةةة  

 يؤولسةةةة وما   الغاهنة وحالته   اضةةةةيامل يف عليه كان ما) النظام طورت لتمثيل اسةةةةتخدامها ميكن واليت البيانية

 بشةةةأن اسةةةتنتاجات إىل التوصةةةل يف واسةةةتخدامها الغسةةةوم تلك تفسةةةري على تدريبهم مت كما( . املسةةةتقبل يف إليه

 .  ريبيةالتد األنشطة يف عليهم املعغوضة األنظمة

 ملنشةةة ا هو وحده النظام بأن الطقاب تعغيف مت وفيها( :  كسةةةبب ملنظومةا يف التفكري مهارة)  اخلامسةةةة اجللسةةةة  

 يف األفغاد بني ااختقاف وأن.  نهم املسةةتفيدين املصةةلحة أصةةحاب لىع خصةةائصةةه  يفغض الذي وهو.  أفغاده لسةةلو 

 وقد . عليه جتغى اليت والعمليات خبصائصه    فيه ينشأون  اللذين لبيئيا بالنظام مغهونًا يكون والتصغف  السلو  

 ًاوفق التفكري طغيقة تطبيق قالخ من منذجتها متت اليت األنشةةطةو األمثلة من العديد طغيق عن ذلك توضةةيح مت

   ومةاملنظ وحدود   املنظومة من لغغضوا   املنظومة يف املتضةةةةةةةةةةةةمنني غاداألف حتديد خقال من وذلك.  املهارة هلذه

مة  حتقق أن ميكن وكيف ها    املنظو هداف يام  الطقاب تكليف مت قد و.  أ لك  الق يات  بت قة  العمل ية    بطغي عاون  عن ت

 .  احمللولة األمثلة لح عند املدرب به قام ملا حماكاتهم طغيق

 مكوناتو عناصغ  إىل املنظومة حتليل لىع الطقاب تدريب مت وفيها( :  ياإلجغائ التفكري مهغة)  السادسة    اجللسة   

 امب والتأثغ التأثري وعقاقات ببيةالسةةةةةةة العقاقات حتديد طغيق عن ناتاملكو تلك بها تعمل اليت الكيفية وفهم  

 قد واليت احمليطة البيئة من لواردةا الدخيلة املتغريات حتديد إىل باإلضةةةةةافة.  ألهدافها املنظومة حتقيق يضةةةةةمن

 إىل تؤدي اليت املنظومة ملياتع يف التغيريات وحتديد.  قغارهاواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت توازنها وتفقدها املنظومة على تؤثغ

 هابنمذجت املدرب فام وأنشةةطة مثلةأ على اجللسةةة اشةةتملت وقد.  تقغاروااسةة التوازن حالة إىل أخغى مغة وصةةوهلا

 تعلمال بطغيقة عنها باإلجابة لطقابا قام اليت التدريبية األنشةةةةةطة نم العديد على اشةةةةةتملت كما   الطقاب أمام

 .  التعاوني

 نيب للعقاقات الدائغية بالطبيعة بالطقا تعغيف مت وفيها( :  ملغلقةا احللقة تفكري مهارة)  السةةةةةةابعة اجللسةةةةةةة  

 متكليفه مت ثم للطقاب وتوضةةةةةيحها بتفسةةةةةريها املدرب قام اليت ألمثلةا من العديد عغض خقال من وذلك املتغريات

 أنه إىل الطقاب نظغ توجيه اجللسةةةة خقال من مت كما.  األنشةةةطة من ددع يف الدائغية العقاقات من العديد بوصةةةف

 زيادةو وأكثغ أكثغ املشةةةةكلة تفاقم إىل تؤدي واليت اختاذها مت ليتا للقغارات مقصةةةةودة غري نتائج هنا  تكون قد

 ام مناقشةةةةة ومتت التدهور مصةةةةدر ىعل التعليق األنشةةةةطة من عدد يف منهم طلب حيث.  الوقت من فرتة بعد حدتها

 .ألدائهم اجعةر تغذية تقديم بغغض نتائج من إليه توصلوا

 خمططات وإنشةةةةاء رسةةةةم على لطقابا تدريب مت وفيها( :  املغلقة يةالسةةةةبب احللقة خمططات)  الثامنة اجللسةةةةة  

 كما   املنظومة حمتويات لبناء قليةع كأدوات تعمل احللقات فهذه.  مةاألنظ من للعديد املغلقة السةةةةةةةةةةببية احللقة

 قدمت أنها كما   عليه اسةةتنتاجات ءبنا من ميكننا أفضةةل معغيف أسةةاسب ومتدنا هلا التصةةوري الفهم من تايد أنها
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 احللقة خمطط إنشةةةةاء بها يتم ليتا الكيفية بنمذجة املدرب يقوم سةةةةةاجلل هذه ويف. املشةةةةكقات حلل فعالة مداخل

 اليت يفيةالك وبيان  ( موازنة   معازة ) احللقات أنواع بيان مع لتعقدا مستوى  يف متدرجة عديدة ألنظمة السببية 

 والقيم أخغى ألنظمة اخلطوات نفس باتباع خمططات ببناء لطقابا تكليف ثم   احللقات تلك تفسةةةةةةري بها ميكن

 . لفظية ةبصور وتفسريها املخططات تلك عن بالتعبري

.  مشولي تفكري هو املنظومي التفكري أن إىل الطقاب توجيه مت وفيها( :  يالغاب التفكري مهارة)  التاسةةةعة اجللسةةةة  

 إىل تاالتفةةا من بةةالظةةاهغة يعرب أن بةةدا املنظومي املفكغ وأن.  ألجااءا يف التفكري من بةةدًا الكةةل يف تفكري وهو

 ياقسةةةةة خقال من يتحقق النظام فهم نأ كما.  النظام أجااء خمتلف نيب والغوابط العقاقات مقاحظة إىل التفاصةةةةةيل

 صةةةةعبي وأنه. لآلخغين منفعة حيقق امب وهدفًا معنى النظام مينح الذي وه السةةةةياق وهذا.  مشوًا وأكثغ أكرب كامل

 نم معني مسةةةتوى عند تظهغ لنظاما خصةةةائص ألن ؛ الفغدية مكوناته إىل النظغ خقال من النظام خبصةةةائص التنبؤ

 بأدائه التنبؤ يصعب  األحيان بعض يف لكنو نظامًا اعتباره ميكن فالفغيق ( . السبيب  العقاقاتي املستوى )  التعقيد

 بنيت اليت األمثلة من العديد غاضاسةةةةتع مت اجللسةةةةة هذه ويف.  حده على فيه فغد كل خصةةةةائص إىل النظغ خقال من

 تفاعلهاو مكوناته مجيع إىل النظغ قالخ من إا أهدافه حيقق أن ميكن ا النظام وأن   لألنظمة الشمولية  الطبيعة

 عضب يف احلادثة للرتاجعات قبولةم تفسةةةةريات إعطاء الطقاب من طلبي كان اجللسةةةةة هذه ويف.  البعض بعضةةةةها مع

 .  املهارة هذهب اخلاص للمفهوم تبعًا هدافهاأل حتقيقها وعدم عليهم املعغوضة األنظمة

 ألفغادا ودوافع اجتاهات حتديد الطقاب نم يطلب كان اجللسة  هذه ويف( :  الكمي التفكري مهارة)  العاشغة  اجللسة   

 ملهارةا هلذه ووفقًا.  عليهم ملعغوضةةةةا املواقف من العديد خقال من ذلكو معينة قغارات اختاذ إىل املشةةةكلة أصةةةحاب

ستفيدين  األطغاف حتديد يتم  وافعهمد ذكغ مع املتضغرين  األطغاف حتديد يتم كما   دوافعهم ذكغ عم املوقف من امل

 مت كما.  مصةةةاحلهم حتقيق إىل امالنظ يهدف والذي والنفوذ لسةةةيطغةا هلا اليت األطغاف حتديد إىل باإلضةةةافة  

 ةاملغسةةةةةةل األطغاف حتديد خقال من النظام يف املتضةةةةةةمنني األطغاف نيب العقاقات متثيل كيفية عل الطقاب تدريب

 ذلكو خمططات صةةةورة يف بينهم التأثغو التأثري وعقاقات( تأثغًا األكثغ) املسةةةتقبلة واألطغاف  ( تأثريًا األكثغ)

 .  باجللسة الواردة األنشطة خقال من

 بعض نتائج تقييم الطقاب من طلبي كان اجللسةةةةةةة هذه ويف( :  لعلميا التفكري مهارة)  عشةةةةةةغة احلادية اجللسةةةةةةة  

 واخلسةةةةائغ املكاسةةةةب ضةةةةوء يف ذلكو التدريبية باألنشةةةةطة الواردة تاملشةةةةكقا بعض جتاه اختاذها مت اليت احللول

 عدد على وذلك املدرب بواسةةةةةطة هارةامل هلذه وفقًا احلل طغيقة ذجةمن مت حيث.  احللول تلك تطبيق عن الناجتة

 غيقةبط وذلك املدرب به قام ما كاةحما طغيق عن هلم املقدمة ألنشةةةةةةةطةا حبل الطقاب تكليف مت ثم   األمثلة من

 .  التعاوني التعلم
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 تعد واليت التأخري فرتات مفهوم لىع الطقاب يتعغف اجللسةةة هذه ويف:  ( التأخري فرتات)  عشةةغة الثانية اجللسةةة  

 تلك يمتقي على القدرة ثم ومن   لطويلا املدى على اختاذها مت اليت لولاحل تأثريات لتمثيل املناسةةةبة األدوات من

 الفواصةةةةةةةل عن لتعرب لتأخريا فرتات السةةةةةةةببية خمططاتهم تضةةةةةةةمني كيفية على الطقاب تدريب مت وقد.  احللول

 . ونتائجها األفعال بني الامنية

 يف:  ( الديناميكية األنظمة لتفسري  املنظومي التفكري مهارات تطبيق) عشغة  والغابعة عشغة   الثالثة اجللستان   

 يف دراسةةةةةتها متت واليت جمتمعة ومياملنظ التفكري مهارات تطبيق يةكيف على الطقاب تدريب مت اجللسةةةةةتني هاتني

سات  سابقة  اجلل ضة  الديناميكية مةاألنظ بعض تفسري  أجل من ال  ريوالتعب وتفسريها  فهمها حماولةو عليهم املعغو

 .  بينها قاتوالعقا مكوناتها توضح أبنية صورة يف عنها

 هاحيقق أن املتوقع من واليت منه املنبثقة اإلجغائية واألهداف نهام العام اهلدف جلسةةةةةةةةة كل تضةةةةةةةةمنت وقد هذا  

 الكيفية والنمذجة التعاوني موالتعل الذهين العصةةةةف  سةةةةرتاتيجيات ا حتديد مت كما.  اجللسةةةةة  نهاية يف الطقاب

 املفاهيم بعض لعغض تقدميية وعغوضةةةًا وبصةةةغية مسعية تعليمية عغوضةةةًا الربنامج واحتوى   تدريسةةةية كفنيات

 .  جبالربنام املقدمة السيناريوهاتو للمشكقات بنائية ومناذج وخمططات النظغية

  الربنامج ضبط -ج

 لربنامجا صةةةقاحية من التحقق خقاهلا من مت واليت البنود ببعض يتعلق يماف اخلرباء آراء وأخذ الربنامج حتكيم مت  

 :  اآلتي يف البنود تلك متثلت وقد. للتطبيق

 وقابليتها والصةةةةةةةةةةةياغة لعلميةا الدقة حيث من هلا اإلجغائية فواألهدا جلسةةةةةةةةةةةة كل من العام اهلدف مقاءمة -

 . للتحقيق

 .  منها اإلجغائية افاألهد لتحقيق جلسة بكل املقدمة التدريبية واألنشطة األمثلة مناسبة مدى -

  . منها اهلدف لتحقيق جلسة كل يف املستخدمة التدريب فنيات مناسبة مدى -

 . جلسة كل يف ةاملستخدم التعليمية الوسائل مناسبة مدى -

   العلمية الدقة حيث من(  لتقويما – الغلق – والتقديم العغض – دالتمهي – التهيئة) مغحلة كل مناسةةةةةةةبة مدى -

 .  جلسة كل يف وذلك العغض وطغيقة

  . اإلجغائية األهداف جلميع مشولهو جلسة بكل املنالي التقويم مناسبة مدى -

  . جلسة كل يف وذلك املدرب دليلب املقدمة اإلجغائية اإلرشاداتو املتدرب كتاب حمتوى بني ااتساق مدى -
شار  ما وبتحليل    جالربنام وصقاحية  السابقة  بنودال مناسبة  على احملكمني من %100 مجاعإ تبني احملكمني إليه أ

 .   للتطبيق
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 وتفسريها البحث فغضية نتائج

 يف التجغيبية اجملموعة رجاتد رتب متوسطي بني إحصائيًا الد فغق يوجد"  أنه على البحث فغضية تنص  

 سالقيا لصاحل املعقدة يناميكيةالد لألنظمة اللفظي والتمثيل  البصغي للتمثيل والبعدي القبلي القياسني

 . البعدي

 يف ذلكو املعغيف التمثيل اختبار لىع للدرجات الوصفية اإلحصاءات بحسا يلام الفغضية هذه صحة من وللتحقق  

 األسلوب حتديد أجل من الدرجات لتلك التوزيع اعتدالية من لتحققا يلام كذلك   والبعدي القبلي القياسني

 .   القياسني بني الفغق دالة من للتحقق املناسب اإلحصائي

 يف ذلكو اللفظي والتمثيل البصغي  ثيلالتم من لكل الوصفية اإلحصاءات خقاهلما من يتبني التاليان اجلدوان و  

 من للتحقق Kolmogorov – Smirnov اختبار نتائج خقاهلما نم يتبني كما   والبعدي القبلي القياسني

 .  والبعدي القبلي القياسني يف وذلك الدرجات توزيع اعتدالية

 الدرجة) 276 و  ( ااختبار على غغىالص الدرجة) صفغ بني ترتاو  صغيالب للتمثيل النظغية احلدود بأن علمًا 

 لىع الصغغى الدرجة)       صفغ نيب ترتاو  اللفظي للتمثيل لنظغيةا احلدود أن كما  ( ااختبار على العظمى

 (ااختبار على العظمى الدرجة) 22 و  ( ااختبار

 اختبار ونتائج   للفظيا والتمثيل البصغي التمثيل من كلل القبلي القياس لدرجات الوصفية ااحصاءات(: 4) جدول

Kolmogorov – Smirnov 42 = ن   التوزيع اعتدالية من للتحقق 

  أقل غرياملت   

 درجة

  أكرب

 درجة

 الوسيط  املتوسط

ف
حنغا

إل
ا

ا 
ملعياري

 

  درجة  التفغطح اءاإللتو 

 احلغية

  مستوى  اإلحصاءة

  الدالة

التمثيل
ا 

صغي
لب

 

55 130 91 5¸ 91 12¸ 17 -04¸ 0 004¸ 0 42 088¸ 0 2¸0 

التمثيل
ا 

ي
ظ
للف

 

3 12 9¸ 7 8 14¸ 2 -106¸ 0 -15¸ 0 42 146¸ 0 025¸ 0 
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 اختبار ونتائج   للفظيا والتمثيل البصغي التمثيل من كلل البعدي القياس لدرجات الوصفية ااحصاءات(: 5) جدول

Kolmogorov – Smirnov 42 = ن   التوزيع اعتدالية من للتحقق 

  أقل املتغري

  درجة

 أكرب

  درجة

  درجة التفغطح  اإللتواء يارياملع اإلحنغاف  الوسيط املتوسط

 احلغية

  مستوى اإلحصاءة

 الدالة

التمثيل
ا 

صغي
لب

 

214 261 05¸ 239 5¸ 239 9¸ 10 -10¸ 0 -52¸ 0 42 080¸ 0 2¸ 0 

التمثيل
ا 

ي
ظ
للف

 

20 22 9¸ 21 22 395¸ 0 -58¸ 3 35¸ 13 42 523¸ 0 001¸ 0 

 :  اآلتي يتبني السابقني اجلدولني من 

 :  البصغي للتمثيل بالنسبة

 .  والبعدي القبلي قياسنيال يف وذلك والوسيط املتوسط قيم اقرتبت -
 .   ] 3+   3-[ املقبول املدى يف ووقعت الصفغ من قغيبة التفغطح و  اإللتواء قيم جاءت -
 .  Kolmogorov – Smirnov اختبار دالة عدم خقال من ذلك وتبني   بااعتدالية متيا الدرجات توزيع -

 وذلك متغري ألي الدرجات توزيع ليةاعتدا على احلكم ميكن أنه Artaya(2019, 2)يشري الصدد هذا ويف

 البيانات على ااختبار طبيقت نتيجة كانت فإذا   Kolmogorov – Smirnov اإلحصائي ااختبار بتطبيق

 باألسالي إىل اللجوء يلام وهنا اعتدالي غري املتغري هلذا لدرجاتا توزيع أن يعين فهذا إحصائية دالة ذات

 الةد غري البيانات على ااختبار قتطبي نتيجة كانت إذا أما.  اناتالبي معاجلة عند القابغامرتية اإلحصائية

 إلحصائيةا األساليب إىل اللجوء يلام هناو بااعتدالية يتميا املتغري ذاهل الدرجات توزيع أن يعين فهذا إحصائيًا

 .البيانات معاجلة عند البارامرتية

 بني لفغقا دالة لتبني املغتبطة لعيناتل(  ت) اختبار البارامرتي إلحصاءا على ااعتماد يتم سوف ذلك على وبناًء

 .  العينة أفغاد لدى البصغي لتمثيلل والبعدي القبلي القياسني درجات متوسطي

 :  اللفظي للتمثيل بالنسبة

 .  والبعدي القبلي قياسنيال يف وذلك والوسيط املتوسط قيم اقرتبت -
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 ضمان جودة التعليمكلية ُمعتمدة من اهليئة القومية ل

 قيمة بلغت فقد البعدي القياس يف ماأ.  القبلي القياس يف وذلك لصفغا من قغيبة التفغطح و اإللتواء قيم جاءت -

 الدرجات وزيعت أن على يدلل مما   ] 3+   3-[ ملقبولا املدى تتعدى كبرية قيمة وهي 3 ¸58- للدرجات اإللتواء

 قيمة لغتب كما.  البعدي ااختبار يف دًاج عالية درجات على العينة فغادأ أغلب حلصول نتيجة سالبًا إلتواًء ملتوى

 يف الطقاب مستويات قرتابا على يدلل مما املقبول ملديا خارج تقع أيضًا كبرية قيمة وهي 13¸35 التفغطح

  . البعدي ااختبار يف جدًا بةمتقار درجات على وحصوهلم اللفظي التمثيل
 .  Kolmogorov – Smirnov اختبار دالة خقال من ذلك تبنيو   ااعتدالية بعدم متيا الدرجات توزيع -

 املغتبطة للعينات Wilcoxon اختبار يف املتمثل القابارامرتي إلحصاءا على ااعتماد يتم سوف ذلك على وبناًء

 . العينة أفغاد لدى اللفظي ثيلللتم والبعدي القبلي القياسني درجات رتب متوسطي بني الفغق دالة لتبني

 .  لتحليقاتا تلك نتائج يبينان التاليان واجلدوان

 42= ن   والبعدى القبلي نيالقياس يف البصغي التمثيل درجات طيمتوس بني الفغق لدالة( ت) اختبار نتائج(: 6) جدول

   
الفغق
 

يف
 

  درجة ت قيمة لبعديا القياس      لقبليا القياس      

 احلغية

  مستوى

 الدالة

 ثغاأل حجم

 𝛈𝟐  

 

 0 ¸985 0 ¸001 41 52 ¸44 ع م ن ع م ن

التمثيل
ا 

صغي
لب

 

42 91 12¸ 17 42 05¸ 239 9¸ 10 

( ت) قيمة كانت وملا.  52 ¸44 بلغت يالبصغ التمثيل يف للفغق حملسوبةا( ت) قيمة أن السابق اجلدول من يتبني  

 لذا . اجلدولية(  ت)  < ةاحملسوب(  ت)  أن أي 2 ¸7 تساوي 0 ¸001 مستوى وعند 41 حغية بدرجة اجلدولية

 ¸001 دالة مستوى عند إحصائيًا الد فغق هو البصغي التمثيل يف وعةاجملم أفغاد درجات متوسطي بني الفغق فإن

 . البعدي القياس لصاحل 0

 يف لتباينا حجم إىل ويشري.  كبري تأثري حجم وهو 0 ¸985 البصغي التمثيل يف  η2 الربنامج تأثري حجم بلغ كما  

( ت) اختبار تطبيق عند η2 التأثري حجم حساب مت وقد.  نامجالرب إىل عاوه ميكن الذي البصغي التمثيل

η2  باملعادلة =  t2

t2+df حيث t2 (2ت)  قيمة هي   df احلغية درجة هي  . 
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=  ن البعدي  و القبلي سنيالقيا يف اللفظي التمثيل جاتدر رتب متوسطي بني الفغق لدالة Wilcoxon اختبار نتائج(: 7) جدول

42 

 R ثغاأل حجم دالةال مستوى Z قيمة       لغتبا جمموع غتبال متوسط العدد الغتب يف الفغق

  التمثيل

 اللفظي

  دبااعتما 5 ¸661- 0 0 0 السالبة

 لسالبةا الغتب على

 

001¸ 0 63¸ 0 

 903 21 ¸50 42 املوجبة

  ةةةةةةةةةةةةةة 0 املتكافئة

 ختباراا عن اإلجابة أكملوا ممن( 42) معدده والبالغ التجغيبية العينة أفغاد مجيع أن السابق اجلدول من يتبني  

 لقياسا يف وذلك اللفظي التمثيل يف مدرجاته من أكرب البعدي القياس يف وذلك اللفظي التمثيل يف درجاتهم كانت

 فغق وجود ىعل يدلل مما 0 ¸001 مستوى عند دالة وهي 5 ¸661 تساوي احملسوبة z قيمة أن تبني كما. القبلي

 .  اللفظي التمثيل ملتغري النسبةب البعدي القياس لصاحل السالبةو املوجبة الغتب متوسطي بني إحصائيًا دال

 التباين محج إىل ويشري.  كبري تأثري حجم وهو 0̧ 63 القيمة اللفظي التمثيل يف R الربنامج تأثري حجم بلغ كما  

 اختبار استخدام حالة يف R ثريالتأ حجم حساب مت وقد.  لربنامجا إىل عاوه ميكن الذي اللفظي التمثيل يف

Wilcoxon اآلتية ةاملعادل باستخدام املغتبطة للعينات  :R= Z/ √n   حيث z  لواردةا اإلحصاءة قيمة هي 

 و . فغدًا 84= 42 ×2 همعدد والبالغ والبعدي لقبليا ااختبارين يف األفغاد جمموع هي n   السابق باجلدول

 Tomczak) 0¸50 تساوي أو من أكرب R قيمة تكون عندما بريًاك األثغ حجم يكون السابقة للمعادلة طبقًا
& Tomczak, 2014, 21). 

 ألساسا إىل التجغيبية اجملموعة قابط لدى اللفظي والتمثيل البصغي لالتمثي مستوى يف امللحوظ التحسن ويغجع  

 اتاألدو من جمموعة ميتلك ملنظوميا فالتفكري.  املنظومي التفكري هوو الربنامج عليه اعتمد الذي السيكولوجي

 نشاءإ على فالتدريب.  وفعالية فاءةك بكل حوهلم من األنظمة متثيل نم عليها التدريب مت ما إذا األفغاد متكن

 ورسم   النظام متغريات من ممكن ددع أكرب حتديد طغيق عن ملنظومةا بنية تصف اليت)  السببية احللقة خمططات

 لتغذيةا حلقات وحتديد   نتيجة يعد هامن وأي سببًا يعد منها أي حتديدو   املتغريات تلك بني السببية العقاقات

 اسةالدر حمل للنظام منوذجية نيةب تكوين من األفغاد ميكن( عليه والعمليات النظام تطور تصف واليت الغاجعة

  . لألنظمة البصغي التمثيل يف ءةالكفا مستوى إىل األفغاد وصول ىلإ يؤدي مما عنه جيدًا تعبريًا تعد واليت
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 خلطيا التفكري بها يتميا اليت طيةاخل اللغة عن ختتلف دائغية بيعةط ذات لغة املنظومي التفكري ميتلك كما  

 مكتملةو دقيقة بصورة الدراسة حمل لنظاما عن التعبري من الفغد ميكن لغةال تلك استخدام على فالتدريب.  املعتاد

 فكل) الدائغية بالطبيعة تتسم واليت بينها املتبادلة والعقاقات ظومةاملن متغريات مجيع تناول خقال من وذلك  

 للعقاقات ومنطقية معقولة سرياتتف إعطاء من الفغد ميكن الذي غاألم( الوقت نفس يف ونتيجة سبب هو متغري

 .  لديه اللفظي التمثيل ةكفاء من حيسن مما املتغريات بني القائمة

 للعقاقات تقديغها وعند   ائهابإنش الطقاب قام اليت البصغية للمخططات تقديغها عند للباحثة تبني وقد  

 يف وذلك منهم كل يف وااكتمال والتنظيم الدقة يف واضح قصور جودو إىل بصياغتها الطقاب قام اليت اللفظية

 سيةالغئي العناصغ من كبريًا ددًاع الطقاب جتاهل( القبلي القياس) التعلم عملية بداية ففي.  القبلي القياس

 بني تغبط اليت الدائغية لشبكيةا العقاقات جتاهلوا أنهم كما   املخطط إنشاء عند وذلك النص يف املتضمنة

 نظغة لةللمشك نظغتهم كانت حيث   تغرياتامل بني للعقاقات الدائغية بيعةبالط وعي على يكونوا مل فهم.  املتغريات

 مل واليت اللفظية العقاقات ياغةص عند أكرب بصورة املشكقات اولتن عند اخلطية النظغة اتضحت وقد.  خطية

 قد ياغتهابص قاموا اليت العقاقات أغلب نأ كما   املتغريات بني لدائغيةا الطبيعة على األشكال من شكل بأي تؤكد

 .  التفكري يف وعشوائية ااستنباط يف قصور لىع يدلل مما واملنطقية الصحة إىل افتقغت

 لقاتح اكتشاف خقال من النص أو لنظاما عن التعبري الطقاب استطاع فقد (البعدي القياس) التعلم عملية بعد أما  

 واحتوت. صحيحة بطغيقة فظيًال عنها والتعبري   دقة بكل صغيًاب متثيلها واستطاعوا   الغاجعة التغذية

 شريينم بينها السببية العقاقات تحديدب قاموا كما املتغريات  من كربأ عدد على بإنشائها قاموا اليت املخططات

 املوازنةو املعازة بنوعيها الغاجعة تغذيةال حلقات متييا على قدرة أكثغ اكانو ثم ومن   ونوعها العقاقة اجتاه إىل

 بقدر خمططاتهم اتصفت ثم ومن   ملشكلةا منظومة يف تأثريًا واألكثغ يةالغئيس التأخري فرتات حتديد واستطاعوا. 

 يةاللفظ الصياغة على بالقدرة علقيت وفيما. عليها جتغى اليت ياتالعمل ومنطقية والتنظيم التكامل من كبري

.  جليدا ااستدال على القدرة نميةت يف الربنامج أثغ على يدلل امم ومنطقية صحيحة أغلبها كانت فقد للعقاقات

 لغة تسابهماك على يدلل مما املتغريات نيب تغبط اليت الدائغية العقاقات ىعل حتليقاتهم يف تأكيدا أكثغ كانوا كما

 .  الدراسة حمل لتدرييبا للربنامج التعغض نتيجة املنظومي التفكري

 تفكريال ألدوات البصغية الطبيعة أن املنظومي تفكري على املعتمد لتعلما بيئات يف املعلمني يقغ لذلك وتأييدًا  

 ليقاتحت إىل التوصل من متكنهم كما  وضو  بكل أفكارهم عن والتعبري معلوماتهم تنظيم من الطقاب متكن املنظومي
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 يف مشاركة أقل يكونون الذين لطقابا دافعية من تايد أنها إىل افةباإلض. الدراسة حمل للنظم ومكتملة دقيقة

 إىل والتوصل الغوابط إلاجياد ستعدادا على يكونون البصغية لتمثيقاتل استخدامهم خقال فمن ؛ التعليمية األنشطة

 نظومةمل الكلية الصورة إدرا  على قدرةال خقال من جيدة استبصارات كوينت يف واملشاركة املتغريات  بني العقاقات

 (Benson,2007,4)العقاقات

 على القدرة أن إىل شريًام اللفظي التمثيل على قدرةال يف املنظومي التفكري إسهام Benson(2007) ويبني  

 تفكريال تعلم عند متياًا أكثغ كونت مكتوبة بصورة أو شفوية بصورة دةاجلدي ااستبصارات و األفكار عن التعبري

 اتواحلوار املناقشات عقد عند ماعوااست التحدث مهارات على فغاداأل تدريب خقال من ذلك ويتأتى املنظومي 

 ةالصل وثيقة سيناريوهات تقديم وعند املعقدة باألنظمة ملتعلقةا القضايا عغض يف تساعد واليت والتسالات

 .  باملشكقات

 و املدربة بني الربنامج تطبيق أثناء متت اليت املتبادل واحلوار املناقشة أساليب بأن القول ميكن ذلك على وبناًء  

 إىل ىأد الربنامج يف هلم املقدمة التدريبية األنشطة حبل قيامهم ندع البعض بعضهم مع الطقاب وبني   الطقاب

 لتلك الكلية النظغة وضو  يف ساهم ذيال األمغ   خمتلفة نظغ وجهات نم وتناوهلا هلم املقدمة األنظمة استعغاض

 التمثيل ءةكفا من رفع مما وتفصيقًا دقة غأكث بصورة وحتليلها عنها لتعبريا على القدرة زيادة إىل أدى مما األنظمة

 . لديهم اللفظي

 دقة أكثغ أداًء غواأظه املنظومي التفكري لىع املعتمدين املشاركني أن إىل Brewster(2008) توصل كما  

 ااقتصادية للبيئة حليليةالت املغاجعة مبهمة تكليفهم ندع صائبة وقغارات دقيقة أحكام إىل وتوصلوا

 للظاهغة الشمولية النظغة على القائم ظومياملن التفكري ملنظور األفغاد ينتب أن بقوله ذلك فسغ وقد.  الديناميكية

 قةد أكثغ عقلية متثيقات تكوين يف ساهم قد عناصغها بني لسببيةا التفاعقات على تؤكد واليت الدراسة حمل

 عغفيةامل البنية وضو  على يدلل مما ابه قاموا اليت التحليقات دقة يف أثغها اتضح الصناعية للبيئة واكتماًا

 .  املشكلة لعناصغ ومشوهلا لديهم

 الديناميكية للنظم األفغاد فهم من يطور ظومياملن التفكري على التدريب أن Plate(2010) دراسة بينت كما  

 تطورال وأن   عقوهلم يف النظم تلكل األفغاد يكونها اليت لسيمانتيةا البنية تطور من ذلك على ويستدل املعقدة

 حمل للظاهغة ومشوهلا بتكوينها امواق اليت املخططات دقة خقال من ليهع ااستدال أمكن البنية هذه يف احلادث

 لتدريبا تلقي بعد ااختبار ملوقف عغضالت عند بها باإلداء قاموا ليتا التحليقات دقة إىل باإلضافة   الدراسة
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 لتفكريا مستوى على باحلكم Tripto et al.(2013) قام مماثلة ةدراس ويف.  املنظومي التفكري مهارات على

 حلكما مت كما   هلم املقدمة لنصوصا لتمثيل األفغاد كونها اليت طاتاملخط صحة خقال من األفغاد لدى املنظومي

 عغوضامل بالنص الواردة املفاهيم بني تغبط واليت بصياغتها قاموا اليت اللفظية العقاقات صحة خقال من عليه

 للنظم  قليةالع بالتمثيقات القيام على درةوالق املنظومي التفكري مستوى نيب الوثيقة العقاقة على يدلل مما عليهم 

 . املعقدة الديناميكية

  التوصيات:  ثالثًا

 : التالية بالتوصيات اخلغوج ميكن نتائج من البحث عنه أسفغ ما ضوء يف

 تمي حتى ؛ اجملال يف املتخصصة يةالبحث املؤسسات قبل من ملنظوميا التفكري مهارات على للتدريب بغامج تصميم -

 ما ألن لكذ.  املختلفة النظم يف ألفغادا أداء تطويغ يف الغغبة عند أو   املستقبلية الدراسات يف عليها ااعتماد

 . الباحثني نم شخصية اجتهادات هو اآلن اجملال يف يوجد
  . ممارستها كيفية وتعليمهم هاب الوعي لايادة املنظومي لتفكريا مهارات على الطقاب لتدريب عمل ورش عقد -
 ندع سواء توظيفها لكيفية ارشادهمو املنظومي التفكري مهارات لىع التدريس هيئة أعضاء لتدريب عمل ورش عقد -

 بكافة التعليمية املنظومة عم التعامل عند لتوظيفها أو   سيةالدرا واملقغرات احملتويات وتنظيم تدريس

 . مكوناتها
 .  بتكارواا النقد إىل ويدفع الفهم نم حيسن مما املنظومي للمدخل فقًاو الكليات جبميع التعليمية الربامج تنظيم -
 يف خغىأ مداخل واعتماد الطقاب تقييم يف التحصيلية ااختبارات على مةالقائ املعتادة التعليمية السياسة تغيري -

 النقدو الغبط على تعتمد واليت قضاياوال املعلومات تناول عند لتفكريا يف املنظومية الوجهة مع تتفق التقييم

 .  واابتكار
 األحباث يف اعتمادها يتم يثحب األفغاد لدى املنظومي لتفكريا لقياس وموضوعية مقننة اختبارات اعداد -

 . النتائج لدقة ضمانًا املستقبلية
 مقرتحة حبوث:  رابعًا

 يف لدراستها جماًا هنا  يكون أن ميكن اليت والدراسات لبحوثا بعض تقديم يتم سوف احلالي البحث ضوء يف

 :  وهي املستقبل

 . األكادميي ءاألدا ومستوى املعغيف العبء يف املنظومي التفكري مهارات على التدريب أثغ -
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 . الذاتية الكفاءة يف املنظومي التفكري مهارات على التدريب أثغ -
 .العقلي النموذج روتطو املعغفية البنية خصائص يف املنظومي التفكري مهارات على التدريب أثغ -
 .األكادميي دماجواان الدافعية من كل مستوى يف املنظومي التفكري مهارات على التدريب أثغ -
 . املختلفة الصعوبة ياتمستو ذات املهام على األداء يف املنظومي التفكري مهارات على التدريب أثغ -
 . مياملنظو التفكري ملكونات العاملي التحليل -
 .  املشكقات على األداء ومستوى املنظومي ريوالتفك الذاكغة خصائص بني العقاقة منذجة -
  . الشخصية بسمات املنظومي التفكري عقاقة -
 . اتاملعلوم ومتثيل املنظومي لتفكريا مهارات يف العلمية التخصصات بني الفغوق -
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