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 : ملخص البحث

الباحثة الى محاولة  الذكاء المنظومي ,لدى طلبة الدراسات العليا. وهذا ما دفع  هدف البحث الحالي الى التعرف على 

 : التعرف علىاإلجابة على اهداف البحث ,التي تتمثل ب

 الذكاء المنظومي لدى طلبة الدراسات العليا.  •

 يا. الفروق في مقياس الذكاء المنظومي على وفق متغيرات الجنس والتخصص والشهادة لدى طلبة الدراسات العل •

( طالبا وطالبة, من الدراسات العليا  400عينة طبقية عشوائية وبلغت )وتحقيقا الهداف البحث قامت الباحثة باختيار  

في األقسام العلمية واإلنسانية في الكليات التابعة الى جامعة )القادسية  وبابل والكوفة( وحتى تستطيع الباحثة قياس  

وتكون المقياس بصورته  (    2018بتبني مقياس الذكاء المنظومي المعد من قبل ) الركابي,.متغيري البحث فانها قامت 

من)   تاك32النهائية  ,اذ   , وسارنين  هاملينن  نظرية  وفق  على  بواسطة(  االداة  صدق  من  الباحثة  )الصدق  دت   ,

ال  وصدق  االداةالظاهري,  ثبات  استخراج  فتم  فظهرت    بناء(,  المنظومي  الذكاء  كورنباخ(,  الفا  طريقة)  بواسطة 

ة من المعادالت اإلحصائية هي) االختبار التائي لعينة واحدة و  (, اسفرت نتائج البحث باستخدام مجموع0.723)

ثي وأخيرا  االختبار التائي لعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط بيرسون و معادلة الفا لالتساق الداخلي وتحليل التباين الثال

 االختبار الزائي ( عن

 يتمتع طلبة الدراسات العليا بالذكاء المنظومي.  -1

 ق ذا داللة إحصائية على مقياس الذكاء المنظومي على وفق متغيرات: ليس هناك فر -2

 انساني(  - التخصص الدراسي)علمي  -جدكتوراه( -نوع الدراسة )ماجستير- ب اناث(  -الجنس)ذكور - أ

 لباحثة بالعديد من التوصيات منها واستكماال للجوانب المتعلثة بالبحث الحالي فقد اوصت ا

الذكاء المنظومي.كما اقترحت  طلة حول تحسين  المدارس والجامعات وتدريب ال  تفعيل دور االخصائي النفسي في-1

 الباحثة عدد من المقترحات منها: 

 الذكاء المنظومي وعالقته في التعلم القائم على التحدي. -1

 مشكلة البحث:

التعليمية . مما صدا    يعد المراحل  التعليمية في مختلف  االنظمة  اليه   ومطلبا ملحا تسعى  المنظومي  هدفاً  الذكاء 

بالباحثين  الى ضرورة اجراء دراسات تعمل على تنمية الذكاء المنظومي بقدراته المختلفة لدى المتعلمين في جميع  

  -2014ودراسة الثقفي,  -2013بحوث السابقة كدراسة  )الفيل,المراحل التعليمية ,لقد أوصت العديد من الدراسات وال 

( الى ضرورة االهتمام وتنمية الذكاء المنظومي واجراء دراسات لبحث عالقة  2015وعبد اللطيف,  -2015ودياب ,

ا  متغير الذكاء المنظومي مع المتغيرات التربوية والنفسية األخرى, مما يعد احد مسوغات دراسة هذا المتغير انطالق

الباحثة فمن هنا تبرز   الذي عملته  االستطالع والرأي  من  مقترحات وبحوث ودراسات السابقة, كذلك من خالل 

مشكلة البحث واهميته, لذلك تعد هذه ظاهرة او مشكلة تستدعي الدراسة والتقصي والفحص, ألهميتها القصوى في  

 العملية التربوية والتعليمية, 
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( بأن افتقار الطالب لقدرات الذكاء المنظومي يجعله يعاني من العمى المكاني  2014كما اكدت عليه دراسة )الثقفي ,

، وال يرى ما يحدث معه وما   النظام بوصفه كالً متكامالً  النظام وال يرى  والذي يتضح من خالل رؤيته ألجزاء 

ك يری کيف يؤثر  يحدث في أماكن أخرى فهو يرى األجزاء وال يرى كيف تؤثر األجزاء في بعضها بعضاً ، كذل 

 ( . 3, 2018عالمه فيه وال يرى كيف يؤثر في اآلخرين ) جاسم,

لذا تنطلق مشكلة البحث من كون الطلبة يعانون من المشاكل والصعوبات التي ال يستطيعون مواجهتها والتخلص 

التي تتسم باالي جابية "في جوانب  منها من غير امتالكهم لقدرات الذكاء المنظومي" واحساسهم بالرشاقة المعرفية 

 الحياة  المختلفة ومتطلباتها. 

 مما تقدم توجز الباحثة نقاط اإلحساس بالمشكلة كاالتي؟ 

المستمرة في   العليا واللقاءات  الدراسات  الكثير من طلبة  الباحثة مع  الباحثة بالمشكلة من خالل عالقة  إحساس   *

 المكتبة والقسم العلمي . 

 العلمية للدرسات السابقة وتطويرها. * فهم طبيعة المنهجية 

 أهمية البحث:

نظراً ألهمية الدراسات العليا كونها المصدر االساسي لتخريج التدريسين المؤهلين و الباحثين المتميزين ، لذا يعد  

المعرفة  االهتمام بالتعليم العالي عامة و الدراسات العليا خاصة من اكثر المواضيع حيوية واثارة على الصعيد العلم و  

، وأن عملية االستثمار فيه من ابرز انواع االستثمار في رأس المال البشري إذ انه يقوم على تنمية األفراد ، والعمل  

على تطوير مستوى التعليم و التدريب و البحث العلمي ، ويعد االلتحاق بالدراسات العليا من أكثر االهتمامات الرائجة  

لتعليم و االستمرار فيه بوصفة مصدر قوة و استثمار على األمد الطويل من حيث  في الوقت الراهن و ذلك ألهمية ا 

ابراز قدرة و شخصية طلبة الدراسات العليا و تحقيق تطلعات المجتمع من خالل اعداد الطاقات البشرية المتعلمة و  

لتطور ذلك المجتمع ويمكن  المدربة , لذا تعد مرحلة الدراسات العليا في المجتمعات المتحضرة  الركيزة األساسية  

من خاللها إعداد الطاقات البشرية المتخصصة التي تسهم بشكل فعال في تطوير حركة البحث العلمي والتي تعد من  

 (4, 2017)الركابي,المستلزمات الضرورية للتقدم الحضاري ألي مجتمع ، 

ه نحو التكييف السياقي ، والذكاء االبداعي  اهمية الذكاء المنظومي تكمن في أنه مفتاح  السلوك اإلنساني ، و التوج

) جـاردنر ( و يضـيف )   المتعددة ل  الـذكاءات  األعلـى مـن  المستوى  انـه  ,    2007الموقفي في الحياة، ويرى 

Hamalainen & sarinen,"  ان الذكاء المنظومي يسعى الى تحسين الحياة بصفة عامة و حياة الفرد و حياة )

العلم و المعرفة ، كما يسعى الى تحسين السلوكيات داخل المنظمات المختلفة منها االسرة و المدرسة  الجماعة وطلبة  

 (5, 2017)الركابي,و الجامعة و ذلك من خالل تناول كل األمور من وجهــة نظـر منظوميـة فعـالـة". 

األساس النظـري للـذكاء  وضعت    عـدد مـن الدراسـات التـيودأنـه علـى الـرغم مـن وجـ  (  2010ويشير) روثمان ،  

 إال اننـا مازلنـا نحتـاج الـى دراسـات امبريفية في الذكاء المنظومي، المنظـومي  

 اهداف البحث:يهدف البحث الحالي لتعرف على: 

 *الذكاء المنظومي لدى طلبة الدراسات العليا. 

 شهادة لدى طلبة الدراسات العليا ل*الفروق في مقياس الذكاء المنظومي على وفق متغيرات الجنس والتخصص وا 

السلوك الذكي في السياقات واألنظمة المعقدة  :Hamalainen & sarinen 2007),تحديد المصطلحات: (هو 

 ( 18,  2017,التي تتضمن التفاعل والتغذية الراجعة. )الركابي ,

والوجدانية للفرد ، والذكاء  1االجتماعية واألكاديمية1ومؤثراً ,على الحياة1يعد الذكاء عامال مهما  االطار النظري :

قدرة أول1باعتباره  كان  قابلية   1عامة  االنسان,  في  1مكونات  للذكاء"  الفرد  ممارسة  خالل  من  وذلك  للدراسة 

ظهر الذكاء المنظومي في السنوات القليلة الماضية ، إذ اشار جاردنر  ,  المتعددة والتي شكلت للعلماء األوائل1صورة

Gardner )  إلى أن اإلنسان يمتلك الكثير من الذكاءات مثل الذكاء اللغوي والذكاء الموسيقي والذكاء الوجداني )
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، ظهر الذكاء المنظومي  ... الخ ، وليس ذكاء واحداً ، وبعيداً عن هذه األنواع من الذكاءات المتعددة لرائدها جاردنر 

بوصفه أحد الموضوعات المهمة في ميدان علم النفس التربوي ، وعلى الرغم من قصر عمره الزمني الذي ال يتجاوز  

العالم ، ويرى ) جونز   الكثير من الباحثين والسيكولوجيين في عدة مناطق حول  سنوات قليلة إال أنه جذب اهتمام 

,  2018)جاسم,  مي استنتج من المفاهيم السابقة للذكاء عند جاردنر و جولمان   وكورنر ( أن مفهوم الذكاء المنظو

من أنواع الذكاءات الحديثة التي اكتشفت مؤخرا اذ ظهر     Systems Intelligenceيعد الذكاء المنظومي    (18

علوم  في مدرسة ال  Systems Analysis Laboratoryبمعمل التحليل المنظومي  (    ۲۰۰۲هذا المصطلح عام )  

في ) فنلندا    University Aalto، بجامعة التو (    School of Science and Technologyوالتكنولوجيا  

( ، وهو نوع جديد من الذكاء يختلف عن جميع أنواع الذكاءات المتعددة كذلك يختلف عن الذكاء العام في كونه ال  

الذكاءات   باقي  مثل  معه  يتعامل  محدد  بمحتوى  يتقيد  جميع  يرتبط وال  مع  التعامل  من  الفرد  الذكاء  هذا  يمكن  بل 

المنظومات حتى وإن لم يمتلك خلفية عن محتواها, ويعرف الذكاء المنظومي بانه مجموعة من القدرات تتمثل في  

قدرة الفرد بالوعي بموكنات النظام ,وادراك عالقات التاثر والتاثير بين عناصر المنظومة, وادراك التغذية المرتدة  

رة بين مكونات النظام والقدرة على توضيح دور الذات في المنظومة والقدرةعلى التحكم في مكونات المنظومة  المستم

كما انة يرتكز على أربعة شروط    (58,  2017.)السلمي,بطرق منتجة للسلوك في النظام وتطويره وتحسين المنظومة 

الديناميكي   التفاعل  ال  Interact Dynamicallyوهي  والتفاعالت  بين    Mutual Interactionsمتبادلة  ، 

التغذية المرتدة   بلغته لتحقيق    Feedback Loopsالعناصر بشكل كلي وآني ، وحلقات  النظام  تدعيم  ، ويجب 

أن الذكي منظومياً هو شخص لديه قدرة مرتفعة  (    24:    2009تواصل فعال بين عناصره . ويري ويستر الند )  

ت في البيئة المنظومية ، ومن ثم فهو قادر على تحديد مقيدات النظام والعوامل  على فهم العمليات المعقدة والتفاعال

 ويشير عبد الوهاب كامل الى الفروق بين الذكاء المنظومي وغير المنظومي  ( . 214) الفيل , : المساعده له. 

 

المنظومي   System Inteligencالذكاء المنظومي  غير   Non - Systemالذكاء 

Inteligence 

 توجد فروق فردية في القدرات العقلية المقسمة  ليس مجموع ثابت لذكاء األفراد

 يعتمد على تنمية الفرد لقدراته الخاصة  يعتمد على التفاعل والتغذية المرتدة مع األنظمة األخرى. 

 يتعامل مع النظم مفردة  يتعامل مع األنظمة المعقدة 

 يدرك الذات باعتبارها حالة مفردة  متداخل مع الكل يدرك الذات بأعتبارها جزء 

 يعتمد على وجهات نظر منفصلة  يعتمد على مناظير وزوايا متعددة متكاملة 

 ينظم نشاط الفرد  ينظم عمل الفريق 

 يفكر الشخص في الجزء يفكر الشخص في الكل 

 في التأثير على الكل األجزاء ال معنى لها  يعزز النظام عن طريق الوعي والشعور بكل االجزاء 

 يبحث عن العناصر يبحث عن بقاء النظام 

Abdelwahab , K , 2010)  ) 

 

 (  ( Saarinen Intelligence Systemsخلفيـة نظريـة : الذكاء المنظـومـي لهـاملينن وسارنين :  

يعتمـد مـدخل الذكاء المنظـومي" علـى الـتمكن الشخصـي الـذي أشـار الـيـه ) سينج ( والرؤيـة المنظوميـة ونشـا   

  ، ) کامل  . ويری  المنظومي  التمكن الشخصي والتفكير  باتحـاد بـين  توجه كل من  (    2010الـذكاء المنظـومي" 

وعمقاً من مفهوم نظم التفكير ، واللذان اطلقا عليه اسم    نحـو ابتكار مفهوم اكثر دقة  1994هاملين وسارنين" عام  
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في الذكاء المتعددة وعمل بيتر سولفاي وجون ماير" في    1983الذكاء المنظومي ، إذ وجدا ان اعمال جاردنر ،  

  " المنظومي  بالذكاء  حينها  في  النوع  هذا  على  واطلق   ، الذكاءات  من  مهم  لنوع  ناقصة  كانت  االنفعالي  الذكاء 

systems intelligence )  واللذان عرفاه بانه السلوك الذكي في سياقات النظم المعقدة التي تتضمن التفاعل )

واالستجابة لمثيراتها ومتطلباتها المستمرة ، ويأتي مفهوم المنظومي" هنا من افتراض هاملبنن  وسارنن" ياًن االفراد  

بوصفه نظاماً شامالً الى النظم الفرعية التي تشكل هذا الكون يعيشون داخل نظم بيئية متعددة ، بدأ من الكون الكبير 

والمدرسة   والعائلة   ( والثقافية  واالجتماعية  والمهنية  التعليمية  كالنظم  متفرعة  بيئية  منظومة  داخل  نعيش  اننا  إذ   ،

جيب له ،  والمصنع والحزب السياسي واالصدقاء والدين والنظام االقتصادي ..وغيرها ("ونحن نتفاعل معها وتست

كما انها تؤثر علينا بشكل فاعل ، وبما أن هذه النظم غير مستقلة عن بعضها بعضاً وتتضمن الكثير من المدخالت  

والمثيرات والمشكالت التي تواجهها دائما وبصورة مستمرة فإن األفراد بحاجة إلى نوع من السلوكيات الذكية التي  

لذا يشير الذكاء المنظمومي    (Hämäläinen Saarinen 2007تساعدهم على ادارة هذه المنظومات بنجاح)  

الى قدرة األفراد على توظيف امكانياتهم المعرفية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية بنجاح مع المواقف الجديدة لهذه  

لية الناجمة  النظم في الحياة ، وبهذا يعكس الذكاء المنظومي قدرة األفراد على حل مشكالتهم ومواجهة الضغوط االنفعا

عنها ، وكذلك مساعدة األفراد على ادارة معلوماتهم ومعارفهم بفاعلية كبيرة ، وكيفية تفاعل األفراد مع بعضهم بعضاً  

داخل المؤسسات والنظم الحكومية بمرونة وايجابية مستمرة ، فهو كيفية توظيف االفراد لقيمهم ومعتقداتهم وانماطهم,  

 (. 38, 2017الركابي,) السلوكية من اجل العيش بسعادة 

  1من التخصصات العلمية  1للماجستير والدكتوراه  1بطلبة الدراسات العليا  1تحدد مجتمع البحثاجراءات البحث:  

البحث    1والقادسية (, اذ بلغ مجتمع   1) بابل والكوفة  1, في ثالث جامعات 1واإلنسانية لكال الجنسين ذكورا واناث

( طالبا وطالبة في  688الماجستير و)  1طالبا وطالبة في مرحلة  1  (1268, توزع على)1( طالبا وطالبة1956)

بالتعرف    1بعد ان قامت الباحثة  فتمثلتاما عينة البحث     , لكال التخصصين العلمي واالنساني1مرحلة الدكتوراه1

مجتمع   , 1على  وتحديده  ضوء  1  البحث  كل  1االحصائية في  لرئاسة  القادسية  1الرسمية  جامعات  وبابل    1من 

سحب1والكوفة نحو  "توجهت  عشوائية  1،  طبقية  و  1عينة  العلمية  الكليات  تتضمن1من  التي  برامج    1اإلنسانية 

تخصص    1كليات ذات  2بواقع    جامعة القادسيةالكوفة, تضمنت  1العليا في جامعات القادسية  وبابل و  1الدراسات

بـ )اآلداب ،    1التخصص االنساني تمثلت  1كليات ذات  2و  1بـ )اإلدارة واالقتصاد و الطب ( ،    1ثلتعلمي تم

كليات من التخصص   2كليات من التخصص العلمي )الهندسة والتمريض(, و  2بواقع  وجامعة بابل  والقانون ( ،

خصص العلمي )كلية العلوم واإلدارة  كليات من الت 2تضمنت  و جامعة الكوفةاإلنساني )القانون ,التربية األساسية( 

(    400باختيار )  1وفق هذه الكليات قامت الباحثة1كليات إنسانية تضمنت )االداب والقانون(,على    2واالقتصاد( و

  1ذات التوزيع التناسبي  1Stratified Random Sample  1طالبة بأسلوب العينة الطبقية العشوائية1طالبا و

في    1( طالبا وطالبة258)  1، إذ توزعت هذه العينة على1اسي ونوع الدراسةالدر1على وفق الجنس والتخصص 

طالبة  1طالبا و  1  (  142اإلنساني ( و  )1التخصص )العلمي و1)ذكور واناث ( و  1الجنس  1من    -مرحلة الماجستير

في  11الباحثة"اإلنساني( وحتى ال تقع 1التخصص )العلمي و1 من  الجنس )ذكور و اناث (1في مرحلة الدكتوراه 

فأنها1البحث1عينة1اختيار1اخطاء العدد  1أكثر1باختيار  1قامت1،  اإلحصائي1في  1المقرر1من    1الجدول 

البحث1الختيار كان1عينات  كلما  إذ  كثير1،  العينة  تمثيال    ا عدد  اكثر  التعميم    1وقابلية1كان  مجتمع1في    1على 

في تقليل  1إلى أن أفضل طريقة  1الذي يشير ( Ebel , 1972 ) 1" اييل "    1وهذا ما يؤكده عالم القياس1البحث ،

     (.57, 2021)الكروشي,  1ضوء زيادة حجم العينة1للمعاينة" يكون في1 الخطا المعياري 1احتمال ظهور

 والشهادة.  1والتخصص الدراسي 1يوضح عينة البحث على وفق الجنس

 المجموع    مجموع دكتوراه مجموع ماجستير الكليات اإلنسانية
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 الدكتوراه  اناث ذكور  الماجستير اناث ذكور 

 16 3 1 2 13 7 6 جامعة القادسية 

 9 3 1 2 6 3 3 جامعة الكوفة

 119 45 20 25 74 49 25 جامعة بابل

 144 51 22 29 93 59 34 مجموع االنساني  

 % 36 % 13 دكتوراه % 23 ماجستير النسبة المئوية لإلنساني 

 العلمية الكليات 

 مجموع دكتوراه مجموع ماجستير

 المجموع   

 الدكتوراه  اناث ذكور  الماجستير اناث ذكور 

 62 19 10 9 43 20 23 جامعة القادسية 

 22 7 3 4 15 7 8 جامعة الكوفة

 172 65 30 35 107 62 45 جامعة بابل

 256 91 43 48 165 89 76 مجموع العلمي

 % 64 % 23 دكتوراه % 41 ماجستير النسب المئوية للعلمي

 المجموع الكلي  

   دكتوراه االناث الذكور  ماجستير االناث الذكور 

110 148 258 77 65 142 400 

للمجموع  المئوية  النسبة 

 الكلي
27 % 37 % 64 % 19 % 16 % 36 % 100 % 

 

البحث   اداةان تتسق   اإلجراءات من اجلمن    الحالي تم اتخاذ مجموعةث اهداف البح  من اجل تحقيق  اداة البحث:

المتغيرات طبيعة  المبحوثة1مع  العينة  ونوع  ب  1قامت  1,  علىاالباحثة  السابقة  1الطالع  ومراجعة  1الدراسات   ,

النفسية بتعرف1االدبيات  اهتمت  الصدد  1,التي  وبهذا  المنظومي  الباحثة  1الذكاء  الذكاء    1توصلت  مقياس  الى 

الدراسات لطلبة  الباحثة1العليا  1المنظومي  بتعريبه  قامت  الذي  الركابي,  1,  اعداد  (,  2017)    1من 

المقياس بصورته   2012)تورمانين, فكان   )1  ( من  مكون  فقرة   45األولية  ابعاد1(  ثمان  موزعة على    ,1  ,

, والخامس,)  1( فقرات8( فقرات, والرابع)  4والثالث ),  1(  فقرات6( فقرات, والثاني)  6البعد األول من )1تكون

5( والسادس  فقرات,   )8( والسابع  فقرات,  ,والثامن)4(  فقرات  اإلجابة4(  ويتم  فقرات,  على    1(  اعتمادا  عنها 
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ابدا(. 1البدائل نادرا جدا,  نادرا,  أحيانا,  األحيان, غالبا,  من  كثير  في  دائما,   ( هذا    1صالحية  -   :  تمثل  المقياس: 

النفس    1, في اختصاص علم1الرصينة  1"األلقاب العلمية  1من المحكمين من ذوي  1باختيار مجموعة  1جراءاال 

( فقرات من مقياس المحكمين سقطت  10من خالل قانون النسبة والتناسب تم اسقاط)  *.,  1والنفسية  1والعلوم التربوية

(من المجال الثالث والفقرة  1)( من المجال الثاني والفقره رقم)1,5( من المجال األول والفقرات2,3,4الفقرات رقم )

تكون المقياس  المعد للطلبة  ( من المجال الثامن. ف4( من  المجال السادس وللفقره )5,8( من المجال الخامس و)4)

الى    1المقياس حتى تصبح مناسبة1مجموعة من فقرات    1إعادة صياغة  1اقترح بعض المحكمين( فقرة,  35من )

، وعالقة  1الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  1، وعالقة درجة1المتطرفتين  1المجموعتين  1أسلوبويعد    . 1عينة البحث

الكلية  1المجال مجال،  1بالدرجة  كل  االخرى  1وعالقة  المناسبة  1بالمجاالت  االساليب  تحليل    1في عملية  1من 

  لهذا" الغرض  1وقد استعملتها الباحثة 1الفقرات

 . 1المتطرفتين 1أ ـ المجموعتين.

  1بسحب عينة عشوائية  1المنظومي ، قامت الباحثة 1من فقرات مقياس الذكاء 1التمييزية لكل فقرة 1لحساب "القوة

التناسبي  1بالطريقة الطبقية العليا،    1من الدراسات  1( طالبا وطالبة400التحليل )  1وبلغت عينة ،1ذات التوزيع 

، تم ترتيب  1على الذكاء المنظومي  1الكلية لكل استمارة  1وحساب الدرجة  1وبعد تصحيح استجابات المفحوصين

(  83الى )  1درجة (163من )  1درجة التي تراوحت  1درجة وانتهاء بأدنى  1تنازلياً ابتداًء من أعلى  1الدرجات

الذكاء المنظومي    1أعلى الدرجات لمقياس  1الحاصلة على  1%( من االستمارات27نسبة )  1، وتم اختيار1درجة

العليا  1وسميت درجاتها  108)  1بالمجموعة  وتراوحت  )  1استمارة(  )163بين  الى  درجة144(  واختيار  1(   ،

استمارة أيضاً(    108) 1وسميت بالمجموعة الدنيا 1على أدنى الدرجات 1%(من االستمارات الحاصلة27)  1نسبة

  1من الدرجات تمثل  1% العليا والدنيا27نسبة    1.وهكذا فأن1( درجة83( الى )125درجاتها بين )  1وتراوحت

الفقرات  1يمكن أخذها في  1أفضل نسبة   1بأقصى ما يمكن من حجم  1لنا مجموعتين  1، وذلك ألنها تقدم1تحليل 

توزيع1وتمايز يكون  حينما  المقياس  1،  على  منحنى  1الدرجات  "االعتدالي  1على صورة  الزوبعي )  1التوزيع 

العليا  1الوسط الحسابي والتباين  1.وبعد استخراج  (74، ص  1981وآخرون ،   لى  والدنيا ع  1لكال المجموعتين 

الختبار داللة    1لعينتين مستقلتين  (t. test)التائي    1بتطبيق االختبار  1، قامت الباحثة1الذكاء المنظومي  1مقياس

المجموعتين  1الفروق أوساط  القيمة1بين  ألن  وذلك  المحسوبة  1،  التمييزية  1التائية  القوة  بين    1تمثل  للفقرة 

من خالل    1مؤشراً لتمييز كل فقرة  1التائية المحسوبة  1( . وعُّدت القيمة 35، ص 1990)مايرز ،    1المجموعتين

 1( درجات القوة 12. ويوضح جدول )  (0.05)عند مستوى داللة  (1.96)البالغة   1بالقيمة الجدولية 1مقارنتها

 : المتطرفتين  1المنظومي بطريقة المجموعتين1مقياس الذكاء 1التمييزية لفقرات

 المتطرفتين  1بطريقة المجموعتين  1الذكاء المنظومي 1لفقرات مقياس 1القوة التمييزية

  1القيمة الدنيا  1المجموعة العليا  1المجموعة رقم

التائية  

 المحسوبة 

 

  1الوسط الفقرة  النتيجة 

 الحسابي 

 1االنحراف

 المعياري 

الوسط 

 الحسابي 

 1االنحراف

 المعياري 

1.  4.3426 0.7753

4 

3.6759 0.9355

8 

دالة   5.702

 إحصائيا 

2.  3.9907 1.0545

4 

3.2963 0.8566

3 

دالة   5.312

 إحصائيا 

3.  4.4722 0.6479

1 

3.3981 0.8081

3 

دالة   10.776

 إحصائيا 
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4.  4.5556 0.6314

7 

3.5648 0.9400

1 

دالة   9.092

 إحصائيا 

5.  2.4167 1.2979

1 

2.3611 0.9902

2 

دالة   0.354 غير 

 إحصائيا 

6.  4.2130 0.9672

3 

3.1759 0.9937

1 

دالة   7.772

 إحصائيا 

7.  4.6389 0.5546

5 

3.2593 0.9208

9 

دالة   13.337

 إحصائيا 

8.  4.6481 0.6008

5 

3.5093 0.9999

6 

دالة   10.146

 إحصائيا 

9.  4.7593 0.5272

1 

3.6111 0.9651

2 

دالة   10.850

 إحصائيا 

10.  4.0926 0.9225

8 

3.3056 0.9418

4 

دالة   6.204

 إحصائيا 

11.  4.6204 0.7066

8 

3.3333 0.9763

6 

دالة   11.097

 إحصائيا 

12.  3.7778 1.1787

3 

3.4259 0.9492

1 

دالة   2.416

 إحصائيا 

13.  4.5463 0.8900

7 

3.4444 1.0077

6 

دالة   8.516

 إحصائيا 

14.  4.8333 0.5382

6 

3.5741 1.0065

6 

دالة   11.465

 إحصائيا 

15.  4.5926 0.7858

2 

3.3981 1.0672

7 

دالة   9.366

 إحصائيا 

16.  4.6667 0.7234

4 

3.3241 1.0750

2 

دالة   10.768

 إحصائيا 

17.  4.7685 0.6053

7 

3.5278 1.0804

8 

دالة   10.411

 إحصائيا 

18.  4.8333 0.4430

1 

3.2315 0.9232

9 

دالة   16.256

 إحصائيا 

19.  4.6204 0.5914

9 

3.2407 0.9846

5 

دالة   12.482

 إحصائيا 

20.  4.6019 0.6105

0 

3.5185 0.9118

3 

دالة   10.260

 إحصائيا 



 
 

9 

21.  4.0093 1.1479

0 

3.1759 0.9355

8 

دالة   5.848

 إحصائيا 

22.  3.6852 1.4184

9 

2.8704 1.0055

2 

دالة   4.870

 إحصائيا 

23.  4.1204 0.9926

6 

3.1759 1.0486

2 

دالة   6.797

 إحصائيا 

24.  4.5370 0.8474

9 

3.3241 1.0306

4 

دالة   9.447

 إحصائيا 

25.  4.5000 0.8483

1 

3.3056 0.8908

5 

دالة   10.091

 إحصائيا 

26.  4.3241 1.0030

7 

3.3148 0.9237

1 

دالة   7.692

 إحصائيا 

27.  4.7037 0.7267

8 

3.5926 0.9276

3 

دالة   9.799

 إحصائيا 

28.  3.0370 1.4071

0 

2.6019 1.0406

7 

دالة   2.584

 إحصائيا 

29.  4.2500 0.9484

4 

3.2130 0.9672

3 

دالة   7.956

 إحصائيا 

30.  4.0278 1.3427

4 

3.0556 1.0837

2 

دالة   5.855

 إحصائيا 

31.  2.8426 1.0154

1 

2.1574 1.2909

6 

دالة   4.335

 إحصائيا 

32.  4.3611 0.8696

2 

3.1296 0.8764

1 

دالة   10.366

 إحصائيا 

33.  4.7593 0.5446

5 

3.5278 0.8908

5 

دالة   12.257

 إحصائيا 

34.  4.8333 0.4833

7 

3.5370 0.9804

2 

دالة   12.324

 إحصائيا 

35.  4.8148 0.5493

9 

3.4722 1.0453

1 

دالة   11.815

 إحصائيا 

 )االتساق الداخلي( 1الكلية للمقياس 1درجة" الفقرة بالدرجة 1ب / عالقة

من خالل     Immediate Criterion Measures  1قياسات محكية آنية  1الكلية للمقياس بمثابة 1تمثل الدرجة

للمقياس يعني أن    1بالدرجة الكلية  1درجة الفقرة  1ومن ثم فأن ارتباط  1على الفقرات  1بدرجة األفراد  1ارتباطها

الكلية   1نفسه الذي تقيسه  1تقيس المفهوم  1الفقرة الفقرات  1وفي ضوء هذا المؤشر  1الدرجة    1يتم "اإلبقاء على 

(.Lindauist , 1957: p. 286معامالت تكون  "التي  الكلية  1ارتباط درجاتها  1(  دالة  1بالدرجة    1للمقياس 
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 -Pearson Produstبيرسون )  1معامل ارتباط  1( وقد استعمل Anastasi , 1976 : p. 154إحصائيا.)

Moment Correlation)  العالقة درجة  1االرتباطية  1الستخراج  فقرة  1بين  والدرجة  1كل  ،  1الكلية  1من 

  (0.098)، التي تبلغ  1الحرجة لمعامل االرتباط  1القيمة  عند   1االرتباط دالة  1أن جميع معامالت  1وأظهرت النتائج

  1بيرسون بين درجة  1معامالت ارتباط  1( يوضح13 ، وجدول)  (398)حرية    1ودرجة  (0.05)داللة"    1ومستوى

  1الفقرة بالدرجة  1( عالقة درجة   13الجدول )    1يبين  1الذكاء المنظومي في حين   1لمقياسالكلية    1الفقرة والدرجة

   لمقياس الكلية ل 

 للمقياس  11بالدرجة الكلية 1الفقرة 1درجة 1عالقة

 ت

  1درجة

  1معامل

 االرتباط 

 ت

  1درجة

  1معامل

 االرتباط 

 ت
 درجة معامل 

 االرتباط 
 ت

معامل   درجة 

 االرتباط 

1 0.284 19 0.502 6 0.387 24 0.469 

2 0.255 20 0.450 7 0.538 25 0.448 

3 0.490 21 0.280 8 0.476 26 0.350 

4 0.449 22 0.174 9 0.475 27 0.449 

5 -0.046- 23 0.310 10 0.300 28 0.112 

 ( من المجال السادس 12و 5سقطت الفقره رقم )

الداخلي(  1للمجالالكلية    1الفقرة" بالدرجة  1عالقة درجة بالدرجة  1يعد ارتباط درجة  )االتساق  الكلية    1الفقرة 

دليل يشير    1، إذ أنها1على مدى صدق الفقرات  1عليها في الحكم  1يمكن االعتماد  1المحكات التي  1للمجال أحدى

  1المؤشر يتم اإلبقاء  1، وفي ضوء هذا1الكلية للمجال  1الذي تقيسه الدرجة   1المفهوم نفسه  1الفقرة تقيس  1إلى أن

الفقرات استعملتLindauist , 1957: p. 286)  1على  ذلك  وألجل  ارتباط   1(،  معامل  بيرسون   الباحثة 

((Pearson Produst- Moment Correlation)  درجة بين  االرتباطية  العالقة"  فقرة    1الستخراج  كل 

  1الحرجة  1دالة عند القيمة  1معامالت االرتباط  1، وأظهرت النتائج أن جميع1لمجاالت المقياس  الكلية   1والدرجة

معامالت ارتباط    1( يوضح  14)    1وجدول،  (398)حرية   1ودرجة  (0.05)داللة   1مستوىو  (0.098)البالغة  

بين درجة الذكاء  1لمجاالتالكلية    1الفقرة والدرجة  1بيرسون  ارتباط  : المنظومي    1مقياس  بيرسون    1معامالت 

 ي الذكاء المنظوم  1الكلية في مقياس 1درجة الفقرة والدرجة 1بين

 الرابع  الثالث  الثاني  الول 

  1معامل ت

 االرتباط 

  1معامل ت

 االرتباط 

  1معامل ت

 االرتباط 

معامل   ت

 االرتباط 

1 0.443 1 0.584 1 0.320 1 0.593 

2 0.500 2 0.539 2 0.557 2 0.673 

3 0.439 3 0.584 3 0.503 3 0.608 

  4 0.431 4 0.535 4 0.556 

      5 0.632 

      6 0.576 

      7 0.623 
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      8 0.572 

 الثامن  السابع السادس   الخامس 

  1معامل ت

 االرتباط 

  1معامل ت

 االرتباط 

معامل   ت

 1االرتباط 

  1معامل ت

 االرتباط 

1 0.320 1 0.268 1 0.202 1 0.604 

2 0.122 2 0.475 2 0.454 2 0.673 

3 0.340 3 0.249 3 0.284 3 0.669 

4 0.554 4 0.365 4 0.387   

  5 0.456     

 

  1اعتمدت الباحثة  1ولتحقيق ذلك  : للمقياس   1والدرجة الكلية  1المجاالت األخرى 1بدرجة المجال  1عالقة درجة1 

التحليل البالغة  1على عينة  النتائجالعليا  1من الدراسات  1طالبا وطالبة(  400)  1اإلحصائي  إلى أن    1، وأشارت 

  1عند مقارنتهاصائياً  إح 1الكلية دالة 1االخرى والدرجة 1بدرجة المجاالت 1درجة كل مجال  1معامالت ارتباط

والجدول  .  (0.05)إحصائية    1ومستوى داللة  (398)حرية    1، ودرجة(0.098)  1الحرجة البالغة  1بالقيمة الجدولية

 ذلك  1( يوضح 15) 

 المنظومي 1لمقياس الذكاء 1الكلية للعوامل االخرى   1العامل والدرجة 1بيرسون بين درجة 1معامالت ارتباط

 المجال 
 الثامن  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول 

 الدرجة 

 الكلية 

 0.742 0.554 0.140 0.467 0.499 0.568 0.483 0.577 1 األول 

 الثاني 
- 1 

0.658 0.733 0.554 0.490 0.244 0.649 0.849 

 0.785 0.608 0.099 0.425 0.491 0.695 1 - - الثالث 

 0.872 0.676 0.263 0.512 0.627 1 - - - الرابع 

 0.771 0.581 0.224 0.544 1 - - - - الخامس 

 0.679 0.499 0.289 1 - - - - - السادس 

 0.344 0.151 1 - - - - - - السابع 

 0.816 1 - - - - - - - الثامن 

الدرجة  

 الكلية 

- - - - - - - - 1 

 

  مقياس  1مجاالت تشكل  1موزعة على ثمانية  1( فقرة33السابقة من )  1استعمال اإلجراءات  1المقياس بعد  تكون

( فقرات  4الثاني، و )  1مجالالفي    1( فقرات4)  1، والمجال االول  1في( فقرات  3، بواقع )1المنظومي  1الذكاء

الثالث  1في فقرات في7، و)1المجال  الرابع، و)  1(  فقرات المجال3المجال  فقرات في5)  1، والخامس  1(   )1  

القياسية )  المجال الثامن. اما الخصائص    1( فقرات في3، و)1( فقرات في المجال السابع4، و)1ال السادسالمج
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لمقياس  ) المنظومي:   1السيكومترية  الصدد   الذكاء  الباحثة"  1وبهذا  للصدق  1استعملت  مؤشرات  :  1عدة  ـ  وهي 

 سابقاً.  1كما" ذكر الظاهري  1الصدق

البناء : 2 قبواًل   1أكثر أنواع   (Constract Validity)"البناء    1يعد صدق  . صدق  توفر هذا1الصدق    1، وقد 

واالتساق   1يعني الدقةالذي ، الثبات  1مؤشرات اآلتية" 1المقياس من خالل المؤشرات  1النوع من الصدق في هذا

على    1إذا تم تطبيقه  1يعطي النتائج نفسها  1، فالمقياس الثابت1عبر الزمن  1واالستقرار في النتائج  1في أداء األفراد

ثبات المقياس بطريقة    1وعليه قامت الباحثة باستخراج.  (Baron, 1981, P. 418)مرة ثانية   1األفراد أنفسهم

   - يأتي : 1وكما

: الداخلي    -أوال  الفاكرونباخ(االتساق  الثبات  :  )معامل  بهذه  1يشير معامل  إلى    1المستخرج  االرتباط  1الطريقة 

  1اتساق أداء الفرد  1هذا األسلوب على  1، إذ يعتمد  (530، ص  1991)فيركسون ،    1فقرات المقياس  1لداخلي بينا

تم استعمال معادلة   1بهذه الطريقة 1ولحساب الثبات ( 79، ص 1989)ثورندايك وهيجن ، أخرى  1من فقرة إلى

للمقياس الذكاء1الفاكرونباخ  ثبات  الفا كرونباخ  1المنظومي على وفق  1، وبلغ   1درجاتفي  1كما مبين  1طريقة 

 الفا كرونباخ 1بطريقة  1لمقياس الذكاء المنظومي 1معامل الثبات

 الثبات  1معامل 1درجة المجال 

 0.710 األول 

 0.756 الثاني 

 0.734 الثالث 

 0.783 الرابع 

 0.713 الخامس 

 0.704 السادس 

 0.708 السابع 

 0.796 الثامن 

 0.723 الكلية  1الدرجة

 الكلية : 1وحساب الدرجة 1المقياس وتصحيحه 1وصف -3

  1ثمانية مجاالت، مجاالت  1موزعة على  1( فقرة"33)1النهائية من  1الذكاء المنظومي بصورته  1تألف مقياس      

(  4، و)1مجال الثانيالفي    1( فقرات5، و)االول  1المجال  1في( فقرات  5، بواقع )1الذكاء المنظومي  مقياس  تشكل

  1( فقرات3، و)  1المجال الخامس  1( فقرات5الرابع، و)   1في المجال  1( فقرات4الثالث ، و)  1فقرات في المجال

المدى    1وبذلك فأن  الثامن  1( فقرات في المجال4، و)  1المجال السابع  1( فقرات في3، و)1في المجال السادس

فرضي    1( وبمتوسط33هي )  1( وادنى درجة165هي )  1عليها الطالب  1درجة" يمكن ان يحصل  1النظري ألعلى

(99  .) 
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  1بعد ، تطلب من الباحثة  1نتائج التطبيق فيما  1لذكاء المنظومي والركون إلىلاإلحصائية    1إن حساب المؤشرات

أو ما    (Statistical Package For Social Science)االجتماعية    1اإلحصائية للعلوم  1استعمال الحقيبة

 اإلحصائية"   1تلك المؤشرات 1في استخراج (SPSS)اختصاراً   1يسمى

 المنظومي  1الذكاء لمقياس  1اإلحصائية 1المؤشرات

 1المؤشرات ت القيم  اإلحصائية  1المؤشرات ت

 اإلحصائية 
 القيم 

 197.696 التباين  7 99 الفرضي  1الوسط 1

 -0.359- االلتواء  8 127.5575 الحسابي  1الوسط 2

 -0.483- التفرطح  9 0.70302 للوسط  1المعياري 1الخطأ 3

 79.00 المدى  10 129.0000 الوسيط  4

 78.00 أقل درجة  1a39.00 11 المنوال  5

 157.00 أعلى درجة  12 14.06044 المعياري  1االنحراف 6

 

المؤشرات    1، نجد أن تلك1المنظومي  1لمقياس الذكاء  1األنفة الذكر  1قيم المؤشرات اإلحصائية  1وعند مالحظة

نسبياً    1مقياس الذكاء المنظومي وتكراراتها  1، إذ تقترب درجات1المقاييس العلمية  1معظم مؤشرات  1تتسق مع

 ذلك بيانياً :  1( يوضح 3هذا المقياس وشكل )  1، مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق1من التوزيع االعتدالي

 
اسفرت نتائج البحث عن ان المتوسط الحسابي  متعرف الذكاء المنظومي لدى طلبة الدراسات العليا:ا:اهداف البحث  

( ،  14.06044( وانحراف معياري قدره )127.5575لدى طلبة الدراسات العليا على مقياس الذكاء المنظومي ) 

البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس وباستعمال    اوعند مقارنة المتوسط الحسابي لعينة ا( 99)ةفيما كان المتوسط الفرضي  

لعينة التائي  التائية  ا االختبار  القيمة  ان  ظهر   . )  ا واحدة  الجدولية    أكبروهي  ا(40.621المحسوبة  القيمة  من 
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(،  399)ا ( و بدرجة حرية0,05)ا عند مستوى داللةوتشير تلك النتيجة الى وجود فرق ذو داللة احصائية  ا(1,96)

 ات الذكاء المنظومي لمقياس االحسابي والمتوسط الفرضي االفرق بين المتوسطنيوضح ذلك.(  20وجدول ) 

 

 المتغير 

عدد 

أفراد 

 العينة 

 المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الوسط 

 الفرضي 

درجة   القيمة التائية 

 الحرية 

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية  المحسوبة 

الذكاء  

 المنظومي
400 127.5575 14.06044 99 40.621 

 دالة  399 1.96

العليا    بأن طلبة الدراسات  يتضح  اعاله  الجدول  المنظومي  ومن  بالذكاء  وتؤكد نظريـة هـاملن وسـارنن    يتسمون 

Hamlainen & Sarinen, 2007)  ,)    ، المنتجـة فـي النظام القدرة على ممارسة الطرق  ان الطلبـة لـديهم 

وكذلك قدرتهم على ممارسة الذكاء المنظومي في مؤسساتهم ، ولديهم القدرة على التعامل المنظومي االجتماعي اذ  

بالمتعة ويساعد على تبادل اآلر اء واالفكار مما  ان تعاون الطلبة فيما بينهم والعمل في المجموعات يعطي احساساُ 

يسهم في اكتساب المعرفة والمفاهيم المختلفة ، و كذلك لديهم القدرة على بناء عالقات اجتماعية من خالل المحاضرات  

سواء كانت النظرية ام العملية والشعور بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم من خالل عمل بحوث علمية على  

ي مقياس الذكاء المنظومي على وفق متغيرات الجنس والتخصص والشهادة  التعرف على الفروق ف  شكل مجاميع 

الدراسات العليا على مقياس    ا لغرض تعرف داللة الفروق بين متوسطات درجات طلبةالدى طلبة الدراسات العليا:

  -انساني( ونوع الدراسة )الماجستيرا-والتخصص )علمي   ا إناث(-الذكاء المنظومي على وفق متغير الجنس )اذكور

الفروق ( .  0.05وفق مستوى داللة )ا(three way ANOVAالدكتوراه( استعملت الباحثة تحليل التباين الثالثي   ) 

 ى مقياس الذكاء المنظومي في الجنس والحالة االجتماعية عل

 مصدر التباين 

 

مجموعة 

 المربعات 

S-S 

درجة  

 الحرية 

D-F 

 متوسط المربعات 

M-S 

القيمة  

 الفائية 

F 

القيمة  

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة 

S-g 

 3.84 0.125 24.874 1 24.874 جنس 

 

0.05 

 0.574 114.066 1 114.066 تخصص  

 0.011 2.271 1 2.271 نوع الدراسة 

 2.321 461.492 1 461.492 تخصص  * جنس

 0.874 173.881 1 173.881 نوع الدراسة  * جنس

 0.370 73.530 1 73.530 نوع الدراسة  * تخصص 

 2.710 538.977 1 538.977 نوع الدراسة  * تخصص  * جنس

 198.858 392 77952.313 الخطأ 

6587247.0 الكلي 

00 
400 

 

مقياس  ث على  ايتضح من الجدول السابق أن الفرق بين الذكور واإلناامتغير الجنس )ذكور، إناث( :أ.الفرق على وفق  

( مع القيمة  0.125المحسوبة )ا  االحصائية عندما نقارن القيمة الفائية   ا يرقى الى مستوى الداللةال    الذكاء المنظومي

( البالغة  عند)  3,84الجدولية  اإلحصائية  الداللة  مستوى  عند  للذكور  ا0,05)(  الحسابي  المتوسط  بلغ  إذ 

معياري  ب(127.7366) البالغ  ط(13.63622)بانحراف  لإلناث  الحسابي  المتوسط  عن  كثيرا  يختلف  ال  الذي 
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بأنه ال يوجد فرق بين الذكور واالناث    ا.اويمكن تفسير هذه النتيجة(14.44911)بانحراف معياري  ا(127.4019)

أن ا(Hamlainen & Sarinen,  ا   2007)  ة وفق نظريـة هـاملن وسـارنن  على الذكاء المنظومي، وهذا يرجع على  

على التعامل المنظومي االجتماعي  ةالطلبـة لـديهم القدرة على  ممارسة الذكاء المنظومي في مؤسساتهم ، ولديهم القدرة

ويساعد على تبادل  ة واناثاً  فيما بينهم والعمل في المجموعـات يعطي احساس بالمتعة ةذكوراً  ة لطلبةحيث ان تعاون ا

  ة ، و كذلك لديهم القدرة على بناء عالقات اجتماعية  ا والمفاهيم المختلفة   ا اآلراء واالفكار مما يسهم في اكتساب المعرفة

والشعور بـروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم من خالل    ةالعملية اًم  ةمن خالل المحاضرات سواء كانت النظرية

 على شكل مجاميع  ةعمل بحوث علمية

الدراسات    ا يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين طلبةإنساني(:-ب. الفرق على وفق التخصص الدراسي )علمي. 

التخصص   متغير  وفق  الداللةاالعليا على  مستوى  الى  يرقى  القيمةاالحصا  اال  نقارن  المحسوبة    ا ئية عندما  الفائية 

)ا(0.574) البالغة  الجدولية  القيمة  اإلحصائية  ا(3,84مع  الداللة  مستوى  طلبة  (0,05)عند  متوسط  أن  نجد  إذ 

ال يختلف كثيراُ عن الوسط الحسابي  ا (14.13193)بانحراف معياري قدره     (127.3281)التخصص العلمي البالغ  

مما يفسر    (13.97221)بانحراف معياري قدره  ا  (127.9653)الدراسات ذو التخصص اإلنساني البالغ    الطلبة

يوجد فرق في  لانه ال  (2015ويشير )حلمي الفيل من التخصصين يتمتعون بالذكاء المنظومي،  ا ذلك بأن كال الطلبة 

الدراسي،  التخصص  وفق  المنظومي على  الطلباالذكاء  كال  ان  إلى  واإلنساني   وهذا يرجع  العلمي  التخصص  في  ة 

يمتلكون نمطا  اجتماعيا فعاال وياخذون نقاط القوه المنظومية والوسائل الناجحة في تعاملهم مع الكم الهائل من المخزون 

ان كال الطلبة من التخصصين لديهم القدرة على اإلدارة المنظومية, والفعل المنظومي   نفهم من ذلكالمعرفي لديهم " 

الذكاء المنظومي دون  والقدرة   على الفعل الحكيم واالستكشاف النشط لذلك, ان الطلبة يتمتعون بمستوى عالي من 

 تفاوت في مستوى تخصصهم) علمي,انساني (. 

الدراسات   ايتضح من الجدول السابق أن الفرق بين طلبةالدكتوراه(:-ج. الفرق على وفق نوع الدراسة )الماجستير

المحسوبة    اعندما نقارن القيمة الفائية   ا ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية  االعليا على وفق متغير نوع الدراسة

إذ نجد أن المتوسط الحسابي  ا (0,05)اإلحصائية  ا( عند مستوى الداللة 3,84الجدولية البالغة )ا( مع القيمة0.011)

ال يختلف كثيرا عن الوسط الحسابي  ا(14.32709)بانحراف معياري قدره   (127.6133)الماجستير البالغ الطلبة

، ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن  طلبة  (13.62221)ابانحراف معياري قدره ا (127.4583)الدكتوراه البالغ  الطلبة

بينهما.فترى الباحثة ان طلبة  الماجستير والدكتوراه يتمتعون بدرجة متقاربة من الذكاء المنظومي، مما لم يوجد فرق  

الدراسات العليا كالهما يتمتعون بذكاء منظومي دون تفاوت فيما بينهم وقد توضح هذا للباحثة من خالل المقياس الذي  

قدم لهم واثبت من خالل اجاباتهم انهم يمتلكون القدرة على مواجهة المواقف الصعبة وإيجاد الحلول المناسبة للوصول 

 :وخرج الباحثان بمجموعة من التوصيات ت التي تواجههم. الى حل المشكال

النفسي في المدارس والجامعات وتدريب الطلبة حول تحسين الرشاقة المعرفية والذكاء   • تفعيل دور االخصائي 

 المنظومي

القيام بتوجية انظار السادة مطوري ومخططي المناهج الدراسية بمختلف مراحلهم الدراسية الى  إضافة انواع     •

   .جديدة من أنواع التعلم  

 ومجموعة من المقترحات هي:

 الذكاء المنظومي وعالقتة في التعلم القائم على التحدي.  -1

 الذكاء المنظومي وعالقته بالتغذية المرتدة العكسية لدى المعلمين والمعلمات.  -2
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   الذكاء المنظومي بصيغته النهائية مقياس                                    

 

دائ الفقرات  ت

 ما

 ابدا  نادرا  احيانا  غالبا 

      لدي المام بكل ما يحيطني  1

      أشارك مجموعتي في جميع القضايا  2

      اجد من المهم فهم كيف تكون األشياء مرتبطة مع بعضها  3

      بتجربة أفكار جديدة أرغب  4

      امتلك القدرة بالسيطرة على ردود افعالي األنفعالية  5

      اهيء نفسي للمواقف لكي اجعل األمور تسير بشكل واضح 6

      اتعامل مع الناس بدفء وتقبل  7

      أجعل األشخاص يشعرون بتقديري  8

      المترابطة ظاهريا أدرك العالقة بين األشياء غير   9

      أبحث عن طرق متعددة وجديدة في عملي  10

      أمتدح الناس ألنجازاتهم  11

      أعمل كل ما بوسعي ألنجاز العمل 12

      أتقبل النصيحة من األخرين 13

      من السهل التقرب والتعامل معي  14

      انظر الى المستقبل نظرة إيجابية  15

      انظر الى األمور من جوانب مختلفة  16

      احب روح المغامرة وتجربة أشياء اصيلة  17
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اخذ بنظر االعتبار ان تحقيق النتائج الجيدة تحتاج الى وقت   18

 طويل

     

      أقيم طرق تفكيري بشكل ناقد  19

      استسلم بسهولة عندما اواجه مشاكل عصيبة 20

      بالحسبان مايفكر به االخرين حول مشكلة ما اخذ   21

      اجيد تخفيف الضغوط وتهدئة التوتر في المواقف العصيبة  22

      حينما امر باوقات عصيبة أتذكر األشياء الجيدة التي امتلكها  23

المواقف   24 عن  التفصيلية  الصور  بكل  عقلي  في  احتفظ 

 باإلضافة الى المشكلة ككل 

     

      أحاول تحسين تصرفاتي  25

      سرعان ما اتذمر من بعض األمور  26

      اتصرف بشكل ابداعي  27

      أهتم بأمور التجدي نفعا  28

      أبقى هاديء حتى عندما تكون األمور غير مسيطر عليها  29

      اسيطر على المشاكل بصورة  فعالة  30

      ادع االخرين يعبرون عن رأيهم  31

      أكافح لكي أعيش بمعاييري وقيمي  32

      افكر بعواقب تصرفاتي  33
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