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 : البحث ملخص
البحث إلى تقنين مقياس الذكاء المنظومى لدى طالب الجامعة لتزويد الباحثين    هدف

مناسب بمعايير  التربوى  النفس  علم  مجال  طالب فى  لدى  المنظومى  الذكاء  لقياس  ة 
عبارة موزعة على   76تألفت من    والتي وتم التوصل إلى الصورة النهائية منه    عة،الجام
،    إبعاد اربعة   المنظومى  اإلدراك  المستقبلية(،  المنظومى)الرؤية  وهى)التطوير  أساسية 

( حجمها  عينة  على  المنظومى(،  التفكير  المنظومى،  بواقع) 530التحكم   )130  )
سنة    21-  20  ن بي  ماالتربية والتربية النوعية    كليتي( طالبة من طالب  400طالب،)

(، 98,2( بانحراف معياري قدره )20,81حيث بلغ متوسط العمر الزمني ألفراد العينة )
مستوى   عند  مقبولة  وثبات  صدق  بدالالت  المنظومى  الذكاء  مقياس    -01,0وتمتع 

الذكاء المنظومى   ومنخفضي  مرتفعيب  الطال  مجموعتيبين متوسطات درجات  05,0
الطالب   لصالح  المقياس  عوامل  على صدق   وهذا  المنظومى  الذكاء  مرتفعيفى  يدل 

معامالت ثبات المقياس ما بين    ،وتراوحت عوامل المقياس فى قياس ما وضعت لقياسه
(73,0–  93,0 ) 

منظومى ـ التحكم  ـ التطوير المنظومى ـ االدراك ال  ومىالمنظ  الذكاءالمفتاحية:    الكلمات 
 المنظومى ـ التفكير المنظومى
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Abstract: 
 

The research aims to regulate the systemic intelligence scale 

among university students to provide researchers in the field of 

Educational Psychology with suitable standards for measuring 

systemic intelligence among university students It was reached the 

final image of it, which consisted of 76 statement, distributed on 

four basic dimensions of a (systemic development (Vision), 

systemic perception, systemic control, systemic thinking). The 

scale was applied to a sample of 530; 130  male students 400 

female students, from the faculties of  education and qualitative 

education students The age  for  the sample members ranged 

between 20-21 years old with an age average (20.81), with a 

standard deviation (98.2). The systemic intelligence scale has 

acceptable credibility and validity indications at 01,0- 0.50 

between the mean scores of the two groups of students ,high and 

low systemic intelligence students, in scale factors in favor of a 

high systemic intelligence students.systemic intelligence. This 

shows the scale factors credibility in the measure was developed 

to measure it (systemic intelligence). The coefficients of the scale 

validity ranged between  (73.0 to 93.0).  

   

 Key words 
The systemic intelligence –systemic, development – systemic 
perception 
 –systemic control 
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 : مقدمة
الـــنفس منـــذ مـــا رقـــرب مـــن قـــر  مـــن الزمـــا   علمـــاءموضـــول الـــذكاء بمـــكل عـــا   شـــ ل

موا مــن نظريــات عقليــة لتوضــيح التنظــيم  اختلفوا فى تصوره وقياسه واختلفوا فــى تعريفــه و يمــا قــدن
 علـــى أ  الـــذكاء صـــفة عقليـــة موجـــودة بمقـــادير وأ  هـــذه المقـــادير العقلـــى ولكـــنهم اتفقـــوا جميعـــا  

تختلــم مــن فــرد نخــر ومــن جماعــة إلــى أخــرى، فالــذكاء مــن وجهــة نظــر كــل عــالم عامــل مهــم 
ــنفس  ــذكاء فـــى علـــم الـ ــة للفـــرد، فمكانـــة الـ ــاة األاادرميـــة واالجتماعيـــة والوجدانيـ ومـــ ثر علـــى الحيـ

س ودراســاتهم، جعلتــه القــدرة الحقيقيــة علــى تطــور وسيطرته على جزء مــن اهتمامــات علمــاء الــنف
 الفرد وإنمائه ألفضل المجتمعات.

التفكيــــر المختلفــــة:  بمراحــــلوالمجتمــــع  مــــر  ةصــــرال مــــع الطبيعــــ  رحلــــةفــــى  فاإلنســــا 
طــــــرم العلمــــــاء تســــــاؤال:وما ا  الثمانينــــــاتنهارــــــة  ومنــــــذالفلســــــفيوالعلمي،  ،الميتــــــافيزيقي،الخرافي

 أشــكالو  أنــوالن التوصل الى نسق فكرى رضم التفاعــل بــين مختلــم رمك العلمي؟وهلبعدالتفكير  
فريــق  دفــعوهــذا مــا    SSyysstteemmiiccIInntteelllliiggeenncceeالمنظــومى الــذكاء نــهأ ؟ والذكاء التفكير أساليبو 

رضــم  أ نســق رمكــن  إلــىللتوصــل  2002من الباحثين بجامعة هيلســينكى للتكنولوجيــا فــى عــا  
   SSyysstteemmiicc  IInntteelllliiggeennccee  ..ليه الذكاء المنظومىع  اطلقوا الذكاء المختلفه أشكالو   أنوال

المنظــومي مــدخل للعقــل البمــرى فــي بياــة العمــل والبياــات األخــرى ، كمــا أنــه  فالــذكاء
( علــى أنــه 2002يت ير بت ير هــذه البياــات، فمفهــو  الــذكاء المنظــومي مفهــو  حــديث  هــر فــي)

ة وردود فعــل لهــا "فموضــول "الســلوك الــذكي  فــي األنظمــة المعقــدة والتــي تمــمل تفــاعالت عديــد
  ,,..,,MMaayyeerr" ) " ) الــذكاء المنظــومي يــرتبط بمــكل فعــال ومثمــر مــع اليــات التقيــيم المــمولي للبياــة

;;RRiicchhaarrdd..,,;;  RRoobbeerrttss,,  SSiiggaall..,,..  BBaarrssaaddee..,,  22000088  ::PP550088 .) .)  

الذذذكاء الذذذكاء HHäämmäällääiinneenn,,..;;  LLuuoommaa,,..,,  ;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  ((22001133))ولقددا تخددم ات  ولقددا تخددم ات  

ســانية واإلجتماعيــة و لــس لدراســة اإلنســا ، حيــث رعتبــر جديــد فــى العلــو  اإلن  امفهــو      المنظوميالمنظومي
مفهومـــا  واســـع النطـــاق قابـــل للتطبيـــق فـــي العلـــو  اإلنســـانية واإلجتماعيـــة، ويركـــز علـــى التفكيـــر 

 والتصرف، ويتضمن العمليات الدينامكية مع الت ذرة المرتدة داخل نظا  معقد.
كــار المعقــدة، وقــدراتهم فــي قــدراتهم علــى فهــم األف  عضالطالب مع بعضهم الــب  ويختلم

العقلية من )تنظيم، وتعلم، والتذكر،...(، ويعتبر الــذكاء المنظــومى قــدرة مــن هــذه القــدرات والتــي 
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ُتمكـــن الطــــالب مــــن التكيــــب بفاعليـــة مــــع البياــــة، والــــتعلم مـــن خــــالل التجربــــة، واالنخــــرا  فــــي 
  (.(.GGooeerrkkee,,..,,  22000022))األعمال الصعبة

لعقليــة لــدى الطــالب، تتطلــب مــنهم تطبيــق الــذكاء أ  محدودرــة التفكيــر والنمــا   ا امــا
فــي دارســتهم، والتــي   MMaayyeerr,,..,,  eett  aall  ((22000088)المنظــومي فــي منهــا  حيــاتهم، وهــذا مــا أاــده 

اثبتــت أ  أحــد العوامــل األساســية فــي تعلــم الــذكاء المنظــومي هــي إخضــال نمــط التفكيــر لعمليــة 
 التالية:    الت يير في األبعاد  وإحداثMMeettaa  TThhiinnkkiinnggماوراء التفكير

  . . MMeennttaall  CChhaannggeeفي البنية العقلية  الت يير  --

  . . PPeerrcceeppttuuaall  CChhaannggeeفي البنية المفاهيمية  الت يير  --

  . . IInnddiivviidduuaall  BBeehhaavviioouurraall  CChhaanngg  في السلوك الفردي  الت يير  --

  . . CChhaannggee  iinn  tthhee  SSyysstteemmفي النظا    الت يير  --

 البحث  مشكلة
التعــرف علــى أبعــاده وعواملــه لحداثة مفهو  الــذكاء المنظــومى  ُيمثــل ممــكلة فــى   ونظرا  

واألسس التى يترتب عليها، فاالفتقار إلى الدراسات التى تناولــت هــذا الموضــول ســواء عالميــا  أو 
فــى الــوطن العربــى  تجعــل دراســته تمثــل ممــكلة كمــا أنــه ال توجــد أداة علميــة تــم بناؤهــا وتقنينهــا 

لحــالى بتقنــين مقيــاس الــذكاء خصيصــا  للبياــة المصــرية وطــالب الجامعــة , لــذلس يبــادر البحــث ا
 المنظومى لضما  صالحيتها وموثوقيتها للتطبيق فى البياة المصرية.

 البحث:   اهداف
 رحاول هذا البحث الوصول إلى انجاز األهداف الرئيسية التالية:     
 الجامعة.  بمقياس للذكاء المنظومى لدى طال  بناء -
 معة .على أبعاد الذكاء المنظومى لدى طالب الجا  التعرف -
  .معةعلى الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء المنظومى لدى طالب الجا  التعرف  --
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 البحث: مصطلحات
  المنظومى:  الذكاء

 الـــــذكاءHHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  ((22000077AA::PPPP11--22))    مـــــن مـــــن     كـــــل كـــــل     رعـــــرف رعـــــرف 
 المنظومى على أنه" السلوك الذكى لإلنسا  فى السياقات واألنظمة المعقدة".

"مــا الــذى     بأنــه بأنــه HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  ((  22000077BB::PP22)): : مــن مــن     كــل كــل     عرفــاه عرفــاه     امــا امــا 
فــــى إعـــدادات نظاميــــة،وُيركز الــــذكاء  هم رســـتطيع النــــاس فعلـــه أو تحســــينه عنـــدما رجــــدو  أنفســـ 

 المنظومى على علم النفس اإلرجابى".
المنظومى هو "الفعل الذكى فى وقت ما عند وجود تــداخالت وتعقيــدات وت يــر   فالذكاء
  HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  ((  22000077CC::PP66.).)))    فى أبنية البياة"
على أنه " كفاءة سلوكية تعنى التصــرف بــذكاء مــع    يعرفهRRaannnnee,,..,,((22000077::PP11))    أماأما

 المنظومات الُمعقدة التى تتضمن تفاعال  وت ذرة  ُمرتدة .
الــذكاء المنظــومى مفهــو  حــديث  أ ""((483483،ص،ص20202020))كاملكامل      محمدمحمد    الوهابالوهاب    عبدعبدويــرى ويــرى 

ــم الســــ  ــدا  فــــى فهــ ــد جــ ــة المعقــــدة ومفيــ ــى المواقــــم التفاعليــ ــانى فــ   CCoommpplliiccaatteeddلوك اإلنســ

IInntteerraaccttiivvee  SSeettttiinnggssوالنظــــا  السياســــي، والنظــــا   يمــــى،الواقــــع مثــــل النظــــا  التعل لت ييــــر
الصناعى...إلخ،  يعرفه على أنه"منظومة األداء لألنظمة المركبة مثل المــخ البمــرى، واألنظمــة 

ــا ــابكة ومركبـــة، وبنـ ــذكاء العلميـــة كمنظومـــات متمـ ــم فالـ ــيم العمـــل كفريـــق... إلـــخ، ومـــن ثـ ء وتنظـ
المنظومى يتضمن التفاعالت المتبادلة والت ذرة المرتدة بين العناصر المكونة للنظــا  مــن جانــب 
والبياــة الخارجيــة مــن جانــب اخــر، إ   هــو المحصــلة النهائيــة للعالقــات المتبادلــة بــين و ــائم 

 المخ االنفعالية والمعر ية والنفسحركية".
المنظومى هو" قدرة مرتفعة على فهم العمليــات المعقــدة، والتفــاعالت فــى البياــة   لذكاءفا

ــه ــاعدة لـ ــل المسـ ــا  والعوامـ ــد النظـ ــد مقاليـ ــة وتحديـ   ;;..,,SSaassaakkii,,..,,;;  HHäämmäällääiinneenn" " المنظوميـ

SSaaaarriinneenn,,..,,  ((22001144::pp44))  
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الــذكاء المنظــومى علــى" أنــه مفهــو    ُيعــرف((66صص: :   30203020) ) شررا  شررا    حسررينحسررين  زاهرر زاهرر   أمــاأمــا
على رؤية الفرد للمواقم واألحــداث بطريقــة منظوميــة متكاملــة، وقدرتــه علــى الت ييــر جديد ُيركز  

 والتطوير المنظومى داخل بنية النظا ".
"مجموعــة مــن القــدرات تتمثــل فــى  بأنــه( ( 3636صص::20202020))الفيرلالفيرل  محمدمحمد  حلمىحلمى    رعرفهرعرفه    امااما

لمنظــومى  واالنــدما  المنظــومى، والــتحكم المنظــومى، والتطــوير ا  ى،القدرة على الوعى المنظــوم
 والتى تقود الفرد إلى تجويد حياته".

مــن  ةأساس ما تقد  صاغت الباحثة مفهوما  للذكاء المنظومى على أنه "مجموع  وعلى
أنمــا  العمليــات العقليــة العليــا تتمثــل فــى القــدرة علــى اإلدراك المنظــومى، والتفكيــر المنظــومى، 

ية(  والتــــى تقــــود الفــــرد إلــــى تحســــين والـــتحكم المنظــــومى، والتطــــوير المنظومى)الرؤيــــة المســــتقبل
 وتطوير حياته.
  األطارالنظ ى األطارالنظ ى 

  ::المنظومىالمنظومى    الذكاءالذكاء    طبيعةطبيعة
طبيعة الذكاء المنظومى فــى ارتباطــه بمفهــو  المنظومــة أو النظــا  وهــو قــدرة مــن   تكمن

أعتبـــره حلقـــة  والـــذىSSeenngg((11999900))قـــدرات البمـــر المعر يـــة العليـــا، وقـــد تـــم اســـتلهامه مـــن أعمـــال
ن الســيطرة المخصــية والتفكيــر المنظــومى، و ينظــر إلــى الــذكاء المنظــومى الوصــل الرئيســية بــي

علــى أنــه فلســفة حيــاة ووعــى بــالمواقم وحــس عــا  وصــي ة أساســية للســلوك الــذكى ومخــر  مــن 
ــاه"  التمركــــز حــــول الــــذات،  يظهــــر الــــذكاء المنظــــومى فــــى االتجــــاه" االستفســــارى" مقابــــل االتجــ

 التقبلىالتآييدى".
ذكاء المنظررومى تنطلرر  مررن األلررتلة المفتاحيررة لمررد ل الررذكاء فطبيعررة الرر وبالتررالى
 المنظومى وهى:  

ُرمكــن أ  نحســن التصـــرف فــى المواقــم المختلفــة، والمواقـــم البيايــة ومــع األشـــخا   ايــب -
 انخرين؟ 

 الحاضر دائما ؟   هوUUnncceerrttaaiinnttyyركو  عد  اليقين)المس(  متى -
 تمع فى المواقم المختلفة؟ هو االختيار الذكى الذى رحقق ازدهار الفرد والمج ما -
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 الخيارات واثارها المنظومية؟   ودراسةSStteepp  OOuuttssiiddeeال ُرمكنس التنحى متى -
22000077BB)) : :((HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  

 -األساسية فى الذكاء المنظومىهى إدراك األفــراد أنفســهم كــأفراد لهــم اســتقالليتهم   والفكرة 
والنتيجــة الخطيــة  -مــا وراء حلقــات الســبب إال أنهم محاطو  بأنظمــة متعــددة وعلــيهم النظــر إلــى

  ,,..,,HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn))المنعزلــة فــى تفســير العالقــات الداخليــة والترابطــات البينيــة

::22000077CC))  
الــذكاء المنظــومى  أ HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,  ((22000077AA)): : مــن مــن     كــل كــل     بينمــايرى بينمــايرى 
 :  ىيرتكز على مايل

 أاثر أهمية من األجزاء المكونة له.  الكل -
 أ  ي ثر اإلنسا  على أى نظا  يتعامل معه. نرمك -
 المدخل المنظومى من خالل إدراك العالم من وجهة نظر انخرين.  يبدأ -
المـــدخل المنظـــومى إلـــى أبعـــد مـــن العالقـــات الســـببية الخطيـــة فيـــرى العالقـــات فـــى  ينظـــر  --

  سالسل ُمترابطة، وُمتفاعلة، وُمتبادلة.

 إ ا ما ت ير المنظور.  والكل تجريدات نسبية ُعرضة للت يير  الجزء -
 األجزاء فى ثقافتنا اإلنسانية منفصلة وال نرى الكل الذى رجمعها.  نرى  -
 اإلنسا  إلدراك األجزاء وليس الكل لهذه األجزاء.  رميل -
 الفرد لنفسه كإنسا  مستقل إال أنه رجمعه نظا  ما.  ينظر -
 المعتقدات على البنيات المنتجة للسلوك.  ُت ثر -
 إ ا أدركوا اإلعدادات النظامية لما رقومو  به.  سلوك األفراد  سيت ير -
 رجعل النظا  األفراد يتصرفو  فى بعض األوقات بطريقة غير مرغوب فيها.  قد -

"الــذكاء المنظــومى يرتكــز علــى  أ (  (  883 883 ص ص : : 2020 2020 ) ) كامل كامل     محمد محمد     الوهاب الوهاب     عبد عبد     وُيضيب وُيضيب 
ــة ــديناميكى أربعــــــ ــل الــــــ ــى  التفاعــــــ ــرو  هــــــ ــاعالت    ، ، IInntteerraacctt  DDyynnaammiiccaallllyyشــــــ  والتفــــــ
ــةالمتبا ــينMMuuttuuaall  IInntteerraaccttiioonnssدلـــ العناصـــــر بمـــــكل كلـــــى وانـــــى، وحلقـــــات الت ذرـــــة  بـــ
 تدعيم النظا  بل ته لتحقيق تواصل فعال بين عناصره".  ويجب    ، ، FFeeeeddbbaacckk  LLooooppssالمرتدة 
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أ  الــذكاء المنظــومى يرتكــز علــى القــدرة  فيــرى SSaassaakkii,,..,,  ;;  KKiijjiimmaa,,..,,  ((22001100))أمــا أمــا 
ده فى ادراك األنظمــة لتحقيــق مزيــدا  مــن النجــام فــى اإلدرااية الطبيعية لدى اإلنسا  والتى ُتساع

 مواقم الحياة المختلفة.
الــذكاء المنظــومى اهتمامــا  خاصــا  لألنظمــة االجتماعيــة بحــدودها التــى ُرمكــن  ويعطــى
    ، ، IInnttuuiittiivvee    وبديهيـــــة وبديهيـــــة     ، ، IInnssttiinnccttuuaallغريزيـــــة غريزيـــــة     فطريـــــة فطريـــــة     قـــــدرة قـــــدرة     وهــــو وهــــو     ، ،   RReeddrraawwnnإعــــادة تمـــــكيلها

لفرد فى سياق مع انخــرين ومــع األنظمــة التــى ينتمــى الذكاء المنظومى ا ويضع    ، ، TTaacciittوضمنية وضمنية 
إليهــــا، ويــــرى أ  الفــــرد رعمــــل ضــــمن ســــياق معــــين بدرجــــة أابــــر أو أقــــل مــــن الــــذكاء، فالــــذكاء 
المنظــومى كنظريــة يرتكــز علــى االعتقــاد بــأ  بعــض النــاس رمتلكــو  قــدرة فطريــة علــى العمـــل 

و  علــى إثــارة ت ييــرات منظوميــة بفعاليــة فــى الــنظم المعقــدة عــن انخــرين، وهــ الء النــاس قــادر 
إرجابيــة كمـــا أنــه يرتكـــز علـــى فكــرة أ  الـــذكاء المنظــومى ُرمكـــن تحســـينه وتنميتــه، ويبحـــث عـــن 
مــدخل عملــى لدراســة كيــب رســتجيب األفــراد للت ذرــة المرتــدة بطريقــة ُتنمــى التفاعــل النــاجح مــع 

  (. (. JJoonneess,,..,,..;;CCoorrnneerr,,..  ,,  22001111) ) النظم، وُتعدل من سلوكهم 
  ::المنظومىالمنظومى    ءءالذكاالذكا    أبعادأبعاد

ــم الــنفس علــى  منــذ  هــور الــذكاء المنظــومى كموضــول قابــل للبحــث والتجريــب فــى عل
  ،،,,..,,HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn( ( 22000022) ) أيــدى مجموعــة مــن العلمــاء والبــاحثين علــى رأســهم 

العديد من المحاوالت لصياغة أبعاد، ومستويات، وقــدرات لهــذا النــول مــن الــذكاء، إال أ     هرت
 قليلة جدا  ومختلفة  يما بينها كما سيتضح  يما يلى:  تهذه المحاوال

 الذكاء المنظومى فى "بدارة  هور المفهو  بخمسة مستويات وهى:     وتحدد
فــى قــدرة الفــرد علــى رؤيــة وتحــدد  اتــه وأدواره فــى  يتمثــل: :   النظررا النظررا   دا ررلدا ررل  الررذاتالررذات  رؤيررةرؤيررة   -1

 النظا .
فــة الطــرق المنتجــة للســلوك فــى قــدرة الفــرد علــى معر   يتمثل:  :  المنظومىالمنظومى    الذكاءالذكاء    فىفى    التفكي التفكي  -2

 على فهم اإلمكانات التى تنبثق من النظا .  رة المطلوب والقد
 فى قدرة الفرد على ممارسة الطرق المنتجة فى النظا .  يتمثل:  :  المنظومىالمنظومى    الذكاءالذكاء    إدارةإدارة -3
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ــل:  :  المنظرررررومى المنظرررررومى     الرررررذكاء الرررررذكاء     مسرررررا دة مسرررررا دة  -4 ــلوك  يتمثـــ ــاند الســـ ــا  وأ  رســـ ــرد بالنظـــ ــتم الفـــ ــى أ  يهـــ فـــ
 الذكىمنظوميا .  

فــى قــدرة الفــرد علــى أ  يبــدأ بتطبيــق الــذكاء  يتمثــل: : المنظررومىالمنظررومى  الررذكاءالررذكاء  الررتخدا الررتخدا بب  اإلدارةاإلدارة  --55
  ".".PP5500))::HHäämmäällääiinneenn,,..,,;;  SSaaaarriinneenn,,..,,    ((22000077BBالمنظومى فى م سسته"

ــا ــاأمــــ ــع أبعــــــاد للــــــذكاء  فأاــــــدتRRaauutthhmmaannnn,,..,,((22001100BB))  دراســــــةدراســــــة  أمــــ علــــــى وجــــــود أربــــ
 المنظومى وهى: 

  EEffffeeccttiivvee  ssyysstteemmss  HHaannddlliinngg..بفاعليةبفاعلية    األ ظمةاأل ظمة    معالجةمعالجة  --11

  SSyysstteemmss  mmeeddiittaattiioonn(.(.األ ظمةاأل ظمة    بينبين    التولطالتولط))المنظومىالمنظومى    اال عكاساال عكاس  --22

  HHoolliissttiicc  ssyysstteemmss  PPeerrcceeppttiioonn..لأل ظمةلأل ظمة    الكلىالكلى    اإلدراكاإلدراك  --33

  SSyysstteemmss  PPeerrssppeeccttiivvee.  .  ((حادحاد    بذهنبذهن    األ ظمةاأل ظمة  معمع    التعاملالتعامل))المنظومىالمنظومى    المنظورالمنظور  --44

  :  :  بمايلىRRaauutthhmmaannnn,,..,,((22001100BB)عن مكونات الذكاء المنظومى  يحددها أما
  ::SSeeeeiinngg  oonneesseellff  iinn  tthhee  ssyysstteemm(:(:النظا النظا     فىفى    الذاتالذات    رؤيةرؤية))مىمىالمنظو المنظو     اإلدراكاإلدراك  --11

 الذات فى النظا  والتعرف على أدوارها.  رؤية -
 عيو  انخرين.  خاللالذات من   رؤية -
  ccoonntteexxttuuaall  aawwaarreenneessssالسياقى  الوعى  --

  iinntteelllliiggeennttllyyTThhiinnkkiinngg  ssyysstteemmss(:(:المنظومىالذكىالمنظومىالذكى    التفكي التفكي ))    المنظوميةالمنظومية    المع فةالمع فة  --22

  نتجة للسلوك في النظا .على الطرق الم  التعرف  --
  DDeeeepp..العميقــة األفكــار..MMeettaa  ––RReefflleeccttiioonn  ..الــذاتي ومــا وراء التأمــل التأمــل  --

TThhoouugghhttss..  
  MMaannaaggiinngg  aanndd(: (: الررررذكىمنظوميا  الررررذكىمنظوميا    السررررلوكالسررررلوك  ومسررررا دةومسررررا دة  إدارةإدارة))المنظررررومىالمنظررررومى  العمررررلالعمررررل  --33

ssuussttaaiinniinngg  ssyysstteemmssiinntteelllliiggeenntt  bbeehhaavviioorr::  
 طرق منتجة للسلوك في النظا . ممارسة -
  لسلوك الذكي منظوميا  وتعزيزهعلى المدى البعيد.في ا  االستمرار  --

 أبعاد الذكاء المنظومىكالتالى:  ُرحدد((99صص: : 30203020)  )      شا  شا      حسينحسين    زاه زاه   أماأما
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  EEffffeeccttiivvee  ssyysstteemmss  HHaannddlliinngg.  .  الفعاللأل ظمةالفعاللأل ظمة    التعاملالتعامل  --

  SSyysstteemmss  RReefflleeccttiioonn..المنظومىالمنظومى    التأملالتأمل  --

  HHoolliissttiicc  ssyysstteemmss  PPeerrcceeppttiioonn..لأل ظمةلأل ظمة    الكلىالكلى    اإلدراكاإلدراك  --

  SSyysstteemmss  PPeerrssppeeccttiivvee..لمنظومىلمنظومىاا    المنظورالمنظور  --

  أبعاد الذكاء المنظومىهى:  أ ((0808صص::20202020))    حلمىمحمدالفيلحلمىمحمدالفيل    يذكريذكر    بينمابينما
  ::وتتضمنوتتضمن    المنظومىالمنظومى    الوعىالوعى    علىعلى    القدرةالقدرة  --11

 لمكونات النظا .  الوعى -
 بعالقات التأثير والتأثر بين مكونات النظا .  الوعى -
 بالت ذرة المرتدة المستمرة بين مكونات النظا .  الوعى -

  ::وتتضمنوتتضمن    اإل دماجالمنظومىاإل دماجالمنظومى    ىىعلعل    القدرةالقدرة  --22
 الذات فى النظا .  رؤية -
 أدوار الذات فى النظا .  رؤية -

  ::وتتضمنوتتضمن    المنظومىالمنظومى    التحكمالتحكم    علىعلى    القدرةالقدرة  --33
 على الطرق المنتجة للسلوك فى النظا .  التعرف -
 فى النظا .  التحكم  -
  ..طرق منتجة للسلوك فى النظا   ممارسة  --

  :  :  وتتضمنوتتضمن    المنظومىالمنظومى    التطوي التطوي     علىعلى    القدرةالقدرة  --44

 لنظا  والمحافظة عليه.با  االهتما   -
 السلوك الذكىمنظوميا .  مساندة  -
 الممكالت التى تعترض النظا .  رؤية -
 النظا .  تطوير -

اإلطـــالل علـــى العديـــد مـــن األدبيـــات ألبعـــاد، ومســـتويات، وقـــدرات الـــذكاء المنظـــومى  وبعـــد
 تصور ألبعاد الذكاء المنظومى ومكوناته كمايلى:  اليةتضع الباحثة الح

  ::SSyysstteemmiicc  PPeerrcceeppttiioonnالمنظومىالمنظومى    اإلدراكاإلدراك  --11



 مقياس الذكاء المنظومى لدى طالب الجامعة   تقنين
 محمد أمين محمد زينب                                                               

 

 - 57 - 2016ديسمرب                                                            التاسع والعشرون                                 العدد 

 على أنما  مختلفة من األنظمة.  التعرف -
 الوعى بالت ذبة المرتدة بين مكونات النظا .  -

  ::TThhiinnkkiinnggSSyysstteemmiiccالمنظومىالمنظومى    التفكي التفكي   --22
 إلى منظومات فرعية.  ةتحليل المنظومة الرئيسي  -
 الفجوات داخل المنظومة.  ضم  -
  إعادة تركيب المنظومة من مكوناتها.   --

  ::SSyysstteemmiicc  ccoonnttrroollالمنظومىالمنظومى    التحكمالتحكم  --33
 والمتابعة الذاتية للنظا  وما وراء التحكم.  المراقبة -
 طرق منتجة للسلوك فى النظا . ممارسة -
 فى النظا .  التحكم  -

  ::SSyysstteemmiicc  DDeevveellooppmmeenntt  ""المستقبليةالمستقبلية    ال ؤيةال ؤية""المنظومىالمنظومى    التطوي التطوي   --44
فــــى الســـلوك الــــذكىمنظوميا ،  ارعلـــى العوائــــق التـــى تعتــــرض النظـــا . االســـتمر  الوقـــوف -

 زه على المدى البعيد.وتعزي
 تطوير النظا .  -

  السابقة السابقة     الدرالات الدرالات 
  ::,,..,,RRaannnnee( ( ((22000077درالةدرالة

الدراســة إلــى استكمــاف كيليــة تجلــى الــذكاء المنظــومي فــي القيــادة، كمــا هــدفت  هــدفت
إلــى التعــرف علــى مــا إ ا كانــت المفــاهيم الرئيســية للــذكاء المنظــومى ســتكو  قابلــة للتطبيــق مــن 

( قـــادة، 8ء خبـــراتهم، وطبقـــت هـــذه الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن )قبـــل القـــادة المتمرســـين لبنـــا
واســتخدمت الدراســة مقيــاس لقيــاس الــذكاء المنظــومى، ومقــابالت مــع القــادة، وتــم تســجيل هــذه 

 المقابالت وتحليلها للتعرف على أساسيات القيادة لديهم، وجاءت نتائج الدراسة كالتالى:
مي في تصرفات القــادة ولكــن لــم يتضــح مــا إ ا كانــت المفاهيم الرئيسية للذكاء المنظو   توافر  --

  هذه المفاهيم هى السبب في القيادة الناجحة.

 الذكاء المنظومى جوهر القائد الجيد .  ُرعتبر -



 مقياس الذكاء المنظومى لدى طالب الجامعة   تقنين
 محمد أمين محمد زينب                                                               

 

 - 58 - 2016ديسمرب                                                            التاسع والعشرون                                 العدد 

أبعــاد الــذكاء المنظــومي فــي العمــل، وهــذا رظهــر فــي  قتوجــد فــروق بــين القــادة فــي تطبيــ    --
  نتائج أعمالهم.

  : : ,,..,,RRaauutthhmmaannnn((22001100))درالةدرالة

ســــة إلــــى بنــــاء مقيــــاس للــــذكاء المنظــــومي كســــمة والتأاــــد مــــن خصائصــــه الدرا هــــدفت
( 408الســيكومترية المتمثلــة فــي الصــدق والثبــات، وطبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )

( حيــث قــا  أفــراد العينــة باإلجابــة علــى 81,22عمر زمنى )  بمتوسطIInnnnssbbrruucckkطالبا  بجامعة
ــة ــا  oonn  LLiinneeأدوات الدراسـ ــاب  وقـ ــا الباحـــث بحسـ ــة ألفـ ــتخدا  معادلـ ــاس باسـ ــات المقيـ ــدق ثبـ صـ

ارونبــاو وحســاب االتســاق الــداخلي للمقيــاس، كمــا قــا  الباحــث بحســاب معــامالت االرتبــا  بــين 
 ومقيــــاس    ، ، RRiiggggiioo ( (11998899 ) )    لـــــ لـــــ مقيــــاس الــــذكاء المنظــــومي وبــــين اســــتبيا  المهــــارات االجتماعيــــة 

ــة الــــذات  ـــمراقبــ ــتبيا     ، ،     LLaauuxx..,,;;  RReennnneerr..,,  ((22000022))   ـ ـ  لــ ــة الكبــــرى العوامــــ  واســ ـــ     ل الخمســ ـــ لــ     لــ
SScchhuupppp..,,  ;;  GGeerrlliittzz..,,((22000088)) ، ،     لـــ لـــ     الــذات الــذات     تقــدير تقــدير     ومقيــاس ومقيــاس    RRoosseennbbeerrgg''ss  ((11996655)) ، ،      وتكــو 

 ( مفردة، وجاءت نتائج الدراسة كالتالى:30المقياس من )
 مقياس الذكاء المنظومي من أربعة أبعاد)عوامل( من خالل التحليل العاملى.  يتكو   -
( 51,0ومى وبـــين اســـتبيا  المهـــارات االجتماعيـــة )ارتبـــا  بـــين مقيـــاس الـــذكاء المنظـــ  يوجـــد -

ــذات) ــة الـ ــاس مراقبـ ــين مقيـ ــومى وبـ ــذكاء المنظـ ــاس الـ ــين مقيـ ــذكاء 43,0وبـ ــاس الـ ــين مقيـ ( وبـ
( وبــين مقيــاس الــذكاء المنظــومى وبــين اســتبيا  49,0المنظومى وبين مقياس تقدير الذات )

الــة إحصــائيا  ممــا رمــير ( وكانــت جميــع معــامالت االرتبــا  د42,0العوامل الخمسة الكبرى )
 إلى صدق المقياس لقياس الذكاء المنظومى.

يتمتع بإتساقداخلى بين عوامله األربعة ومفرداته، وأ  المقياس يتمتع بمعامــل ثبــات   المقياس -
 مرتفع.    

 .  لىفروق بين الطالب في الذكاء المنظومي من خالل نتائج التحليل العام  توجد -
  :  :  ,,..,,TTöörrmmȁȁnneenn((22001122  ) ) درالةدرالة

الدراســة إلــى بنــاء اســتبيا  لقيــاس الــذكاء المنظــومى لــدى طــالب الجامعــة، كمــا  فتهــد
( طالبــا  1577هــدفت إلــى التأاــد مــن المــرو  الســيكومترية لالســتبيا ، وطبقــت الدراســة علــى )
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( إنــاث، واســتخدمت الدراســة اســتبيا  عبـــر 1137(  كـــور، )440بجامعــة ألتــو بفنلنــدا، مــنهم )
( عبارة، وقا  الباحــث بحســاب 76فة قليال  وتكو  هذا االستبيا  من )اإلنترنت في سياقات مختل

صــدق   االســتبيا  عــن طريــق التحليــل العاملىالتوكيــدى الســتخال  العوامــل والتحليــل العــاملي   
ــدق  ــتبيا  والصـ ــادة تطبيـــق االسـ ــا  الباحـــث بحســـاب الثبـــات عـــن طريـــق إعـ ــا قـ ــافي، كمـ االستكمـ

ــدق العــــ  ــدق المحتــــوى، والصــ ــاهرى وصــ ــدق الظــ ــاربى،املى، والصــ ــائج الدراســــة  التقــ وجــــاءت نتــ
 االتالى:

اســتخال  ثــالث عوامــل )أبعــاد( للــذكاء المنظــومى مــن خــالل التحليــل العــاملي وهــى:  تــم  -
 اإلدراك المنظومى(.  جتماعية،)االستجابات النمطة، المهارات المنظومية اال

  ( عبارة.63النهائية لالستبيا  تكونت من )  الصورة   --
  (:(:40204020))الفيلالفيل  حمدحمدمم    حلمىحلمى    درالةدرالة

مقــرر إلكترونــي فــي علــم الــنفس قــائم  تصــميم الدراســة إلــى التعــرف علــى كيليــة  هــدفت
على مبادئ نظرية المرونة المعر ية، وتقــويم تــأثير تصــميم مقــرر إلكترونــي فــي علــم الــنفس قــائم 
علـــــــى مبـــــــادئ نظريـــــــة المرونـــــــة المعر يـــــــة فـــــــي خفـــــــض العـــــــبء المعرفـــــــي الـــــــدخيل والعـــــــبء 

، وتنميــة العــبء المعرفــى وثيــق الصــلة والــذكاء المنظــومي، والكمــم عــن درجــة المعرفىــالجوهرى 
اســتمرارية تــأثير المقــرر اإللكترونــي فــي علــم الــنفس القــائم علــى مبــادئ نظريــة المرونــة المعر يــة 
فـــي تنميـــة الـــذكاء المنظـــومي لـــدى طـــالب كليـــة التربيـــة النوعيـــة جامعـــة اإلســـكندرية و لـــس بعـــد 

بكليــة التربيــة النوعيــة   ابعــة( طالبــة  بالفرقــة الر 66بقــت الدراســة علــى )انتهــاء تدريســه بمــهر، ط
( طالبــة فــي المجموعــة 32( طالبــة فــي المجموعــة التجريبيــة و)34جامعــة اإلســكندرية، بواقــع )

الضـــابطة، واســـتخدمت الدراســـة مقيـــاس للـــذكاء المنظـــومى، ومقيـــاس العـــبء المعرفـــى  لطـــالب 
ــي ع ــة، االختبــــار التحصــــيلي فــ ــة مبــــادئ تصــــميم المقــــررات الجامعــ لــــم الــــنفس التعليمــــي، قائمــ

اإللكترونيــــة الممــــتقة مــــن نظريــــة المرونــــة المعر يــــة، اختبــــار الــــذكاء للراشــــدين )إعــــداد: ســــامية 
 (، وجاءت نتائج الدراسة كالتالى:2009األنصارى،

فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى درجــات طالبــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة   توجد  --
القيــاس البعــدي لقــدرات الــذكاء المنظــومي )القــدرة علــى الــوعى المنظــومى، القــدرة علــى فــي 
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االنـــدما  المنظــــومى، القـــدرة علــــى الــــتحكم المنظـــومى، القــــدرة علـــى التطــــوير المنظــــومى( 
  ..لتجريبيةومجموعها الكلى لصالح طالبات المجموعة ا

التجريبيــة فــي القياســين  فروق دالة إحصائيا  بين متوسطى درجات طالبات المجموعــة  توجد -
القبلـــي والبعـــدي لقـــدرات الـــذكاء المنظـــومي )القـــدرة علـــى الـــوعى المنظـــومى، القـــدرة علـــى 

المنظـــــومى(  راإلنــــدماجالمنظومى، القــــدرة علــــى الــــتحكم المنظــــومى، القــــدرة علــــى التطــــوي
 ومجموعها الكلى لصالح طالبات القياس البعدى.

وزني )متوســط المتوســطات( لــدرجات طالبــات فــروق دالــة إحصــائيا  بــين المتوســط الــ  توجــد  --
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي العــبء المعرفــي الجــوهري والعــبء المعرفــى الــدخيل 
وفى المجمول الكلى ألنــوال العــبء العرفــى لصــالح طالبــات المجموعــة الضــابطة، فــي حــين 

ت طالبــات الــوزني )متوســط المتوســطات( لــدرجا متوســطتوجــد فــروق دالــة إحصــائيا  بــين ال
ــالح طالبــــات  ــق الصــــلة لصــ ــي وثيــ ــي العــــبء المعرفــ ــة والضــــابطة فــ ــوعتين التجريبيــ المجمــ

  المجموعة التجريبية.

توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا  بـــين متوســـطى درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي  ال -
القياسين البعــدي والتتبعــي لقــدرات الــذكاء المنظــومي )القــدرة علــى الــوعى المنظــومي، القــدرة 

علــى الــتحكم المنظــومى، القــدرة علــى التطــوير المنظــومى(  رة علــى اإلنــدماجالمنظومى، القــد
 ومجموعها الكلى.  

  (:(:30203020))    شا  شا      حسينحسين    زاه زاه     درالةدرالة
الدراسة إلى تقنــين )دالالت الصــدق والثبــات واالتســاق الــداخلي( الختبــار الــذكاء   هدفت
أ  القـــرى، والتعـــرف علـــى  ( لروثمـــا  علـــى طـــالب التربيـــة الخاصـــة بجامعـــةTSTSالمنظـــومي)

الفــروق فــي قــدرات الــذكاء المنظــومي ومجموعهــا الكلــى لــدى طــالب التربيــة الخاصــة بجامعــة أ  
المجمــول التراامــى(، وطبقــت  -درجــة القــدرات  -نسبة الثانويــة  -المرحلة  -القرى باختالف )السن

مت الدراســة ( طالــب مــن طــالب التربيــة الخاصــة بجامعــة أ  القــرى، واســتخد435الدراســة علــى)
  "ت"  الباحث(، وجاءت نتائج الدراسة كالتالى: 2010اختبار الذكاء المنظومي )إعداد/روثما   
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( بمعــامالت صــدق ومعــامالت ثبــات 2010اختبار الذكاء المنظومي إعداد روثما  )  يتمتع -
 ومعامالت اتساق داخلى مرتفعة لقياس الذكاء المنظومى.

على التأمل المنظــومي والقــدرة علــى اإلدراك المنظــومى  فروق دالة إحصائيا  في القدرة   توجد -
 الكلى والمجمول الكلى للذكاء المنظومى بين عينة الدراسة تبعا  للسن.

فروق دالة إحصائيا  في القدرة علــى اإلدراك المنظــومي الكلــى والمجمــول الكلــى للــذكاء   توجد -
 الدراسة تبعا  للمرحلة.  نةالمنظومى بين عي

إحصــائيا  فــي المجمــول الكلــى للــذكاء المنظــومي بــين عينــة الدراســة تبعــا  توجــد فــروق دالــة   -
 لنسبة الثانوية ولدرجة القدرات وللمجمول التراامي.

 البحث:  إج اءات
اختيـــار أفـــراد العينـــة مـــن بـــين طلبـــة وطالبـــات الفرقـــة األولـــى والثانيـــة والثالثـــة بكليتـــى التربيـــة  تـــم 

المقيــاس ، حيــث بلــغ عــدد أفــراد  قنــينعمــوائية و لــس لتوالتربيــة النوعيــة بجامعــة أســوا  بطريقــة 
 ( طالب وطالبة.535العينة )
تطبيــق أدوات البحــث علــي عينــة البحــث واســتبعاد حــاالت عــد  الجدرــة فــي االختبــارات أو  وبعــد

( 1(، وجـــدول)530عـــد  إامـــال تطبيـــق االختبـــار بلـــغ عـــدد الطـــالب الـــذين أتمـــوا االســـتجابة )
  النهائى وتوزيعهم.  يوضح أعداد أفراد العينة

 (1) جدول
  وتوزيعهم  العينة أفراد وصف

 الكلية 

 النوع 
 التربية 

  التربية

 النوعية 
 المجموع 

 130 40 90 ذكور

 400 100 300 إناث 

 530 140 390 المجموع 

ســنة حيــث بلــغ متوســط العمــر الزمنــي ألفــراد  21- 20العمــر الزمنــي ألفــراد العينــة بــين   ويتراوم
 (.98,2نحراف معياري قدره )( با20,81العينة )
 البحث :  أدوات
 (:الباحثة  إعداد)   SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  SSccaalleeالمنظومى  الذكاء  مقياس
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 :  المقياس  من  الهدف •

المقيــــاس إلـــــي قيــــاس أبعــــاد الـــــذكاء المنظــــومى )اإلدراك المنظــــومى، التفكيـــــر  يهــــدف
 ية"( لدى طالب الجامعة.المنظومى، التحكم المنظومى، التطور المنظومى" الرؤية المستقبل

 :  IItteemm  PPooool  البنود  وعاء •

الباحثــة الحاليــة بإعــداد هــذا المقيــاس بعــد أ  تبــين لهــا عــد  وجــود أداة أجنبيــة أو   قامت
ــث، وأ  النتـــا  المنطقـــى لحداثـــة  ــذكاء المنظـــومى  تتفـــق وطبيعـــة البحـ ــة لقيـــاس مت يـــر الـ عربيـ

المتاحــة لقياســه حيــث لــم تجــد الباحثــة العــالم هــو نــدرة المقــاييس  ىموضــول الــذكاء المنظــومى فــ 
 الحالية إال ثالثة مقاييس وهى: 

  ,,SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  GGrroouupp إعدداتا ،للراشذذدين المنظذذومى الذذذكاء مقيذذاس -1

ــومى و لـــــــس ،22001100 ــل المنظـــــ ــل التحليـــــ ــى معمـــــ   SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeenncceeفـــــ

LLaabboorraattoorryyــة العلــــو  والتكنولوجيــــا فــــى   SScchhooooll  ooff  SScciieennccee  aannddمدرســ

TTeecchhnnoollooggyy  ،  بجامعدد AAaallttoo  UUnniivveerrssiittyy،( 63ويتكــو  المقيــاس مــن ) بفنلنــدا
( إختيــارات رجــب علــى الفــرد اختيــار اإلجابــة المناســبة لــه لكــل 7موقفا ، ويلى كل موقم )
 موقم من هذه المواقم.

 إعدددددداتا ،SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  SSccaalleeالمنظذذذذذومى الذذذذذذكاء مقيذذذذذاس -2

RRaauutthhmmaannnn,,..,,22001100،   ــو ــاس مـــن ) ويتكـ ــذا المقيـ ــذا المقيـــاس 4هـ ــق هـ ــاد، وطبـ ( أبعـ
 .Innsbruck( طالبا  بجامعة408على)

 إعدداتا ،SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  QQuueessttiioonnnnaaiirreeالمنظذذومى الذذذكاء اسذذتبيان -3

TTöörrmmȁȁnneenn,,JJ..,,22001122 ،  بجامعدد AAaallttoo  UUnniivveerrssiittyy،بهــدف قيــاس الــذكاء  بفنلنــدا
طالبــا  ( 1577( أبعــاد، وطبــق علــى )3المنظــومى لــدى طــالب الجامعــة، ويتكــو  مــن )

 وطالبة بالجامعة.
الـــــرغم مـــــن اطـــــالل الباحثـــــة الحاليـــــة علـــــى المقـــــاييس الســـــابقة لقيـــــاس الـــــذكاء  وعلـــــى

المنظــومى، إال أ  الباحثــة الحاليــة قامــت بإعــداد مقيــاس الــذكاء المنظــومى فــي البحــث الحــالي 
 لألسباب انتية:  

 المقاييس تم تطبيقها في بياة مختلفة عن بياة البحث الحالي.    بعض •
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المقــاييس تحتــوي علــى عــدد قليــل مــن العبــارات التــى ال ت طــى جميــع الجوانــب عنــد  بعــض •
 الطالب.

 :  المقياس  مفردات  كتابة

( عبــارة، وقــد 100عــددها ) وكــا Likert باتبــال طريقــة لمقيــاسصــياغة مفــردات ا تــم 
 روعي في صياغة المفردات ما رأتي:  

 تعبر كل عبارة عن فكرة واحدة فقط.  أ  -

 طة وسهلة حتى رمكن فهمها. تكو  بسي  أ  -

 تكو  مرتبطة بالحياة والواقع الذي رعيش  يه الطالب.    أ  -
المحكمين  صدق  : 

عــرض المقيــاس علــى مجموعــة مــن المتخصصــين مــن أســاتذة علــم الــنفس، وطلــب مــن كــل  تــم 
 منهم إبداء الرأى من حيث:  

 مناسبة العبارات للمها  التى تنتمي إليها.    مدى -
 ات للمستوي العمري ألفراد العينة.  مناسبة العبار   مدى -
 يرو  تعديلها أو إضافتها أو حذفها.  عبارات -
 -% 89,88نســبة اتفــاق الســادة المحكمــين علــى عبــارات المقيــاس تراوحــت مــا بــين ) وجــاءت
ومقبولة وتمير إلى مستوي مرتفع من الصــدق، ممــا يــدعو إلــي الثقــة  لية%( وهى نسبة عا100

صــل إليهــا مــن خــالل تطبيــق المقيــاس علــى أفــراد العينــة، وتضــمنت فــي النتــائج التــى رمكــن التو 
 مالحظات السادة المحكمين،  

 ( عبارات4( عبارات تعديل )7)  حذف
المحكمــين وعــدلت المقيــاس بنــاء  علــى  ة الباحثــة الحاليــة بالمقترحــات التــى قــدمها الســاد وأخــذت
  لس.

 :  للمقياس  السيكومترية  الكفاءة

 قياس الستخدامه مع مت يرات البحث الحالي، على النحو التالي:كفاءة وموثوقية الم  حساب
 :الحالى  البحث  فى  المقياس  صدق -أ

 :حساب صدق المقياس باستخدا    تم 

 :العاملي  التحليل  صدق •
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ــم  ــتطالعية) تــ ــة االســ ــى العينــ ــاس علــ ــق المقيــ ــدير 530تطبيــ ــد تقــ ــة  وبعــ ــا  وطالبــ ( طالبــ
ــاملى )االستكمــــافى( ــم اســــتخدا  التحليــــل العــ ــة تــــدوير  الــــدرجات تــ مــــع التــــدوير المتعامــــد بطريقــ

وأخـــــذ التمـــــبعات  ات الداللـــــة وفقـــــا  لمحـــــس   Varimax Rotationالمحـــــاور فاريمـــــااس
 فكانت نتائج التحليل على النحو التالي:  3,0±   <جيلفورد

 (2) جدول
  التباين   ونسب   الكامنة   وجذورها   التدوير   بعد   بالعوامل   المنظومى   الذكاء   مقياس   مفردات   تشبعات 

 شيوع وال 
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1    304,0 150,0 48 388,0    302,0 

2 369,0    192,0 49  492,0   431,0 

3 306,0    144,0 50  702,0   593,0 
4  337,0   146,0 51   635,0  540,0 
5  308,0   128,0 52   555,0  469,0 

6 120,0    027,0 53 598,0    385,0 

7    100,0 005,0 54    742,0 583,0 
8   128,0  025,0 55 368,0    191,0 
9    300,0 128,0 56  374,0   276,0 
10    120,0 021,0 57 513,0    333,0 
11  373,0   158,0 58   405,0  211,0 
12  192,0   046,0 59   319,0  204,0 
13  360,0   184,0 60   342,0  205,0 
14    302,0 156,0 61  522,0   300,0 
15  325,0   160,0 62    513,0 292,0 

16 101,0    011,0 63  492,0   431,0 

17    722,0 519,0 64  702,0   593,0 
18  370,0   180,0 65   635,0  540,0 
19    414,0 252,0 66   555,0  469,0 
20    442,0 280,0 67 598,0    385,0 
21   370,0  101,0 68    742,0 583,0 

22  320,0   162,0 69 368,0    191,0 

23  336,0   144,0 70  374,0   276,0 
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24   109,0  028,0 71 513,0    333,0 
25    332,0 164,0 72   178,0  034,0 

26   145,0  024,0 73 150,0    077,0 

27    117,0 051,0 74 360,0    138,0 

28    502,0 358,0 75 362,0    179,0 
29    513,0 325,0 76 434,0    294,0 

30   342,0  148,0 77  365,0   147,0 

31    303,0 118,0 78  310,0   167,0 

32    382,0 225,0 79 101,0    013,0 

33   395,0  137,0 80  329,0   111,0 
34   370,0  220,0 81 334,0    123,0 
35 439,0    237,0 82    124,0 033,0 
36 430,0    218,0 83   365,0  147,0 
37    342,0 228,0 84   319,0  198,0 
38   317,0  111,0 85 378,0    180,0 
39  312,0   225,0 86 302,0    135,0 
40 492,0    274,0 87   313,0  187,0 
41 399,0    203,0 88   366,0  107,0 
42   378,0  208,0 89  194,0   048,0 
43    342,0 126,0 90  311,0   167,0 
44   186,0  037,0 91   153,0  033,0 
45   362,0  171,0 92    323,0 165,0 
46   375,0  207,0 93 130,0    033,0 
47 486,0    246,0       

  695,3 019,4 031,4 161,4 الكامنة  الجذور 
  973,3 321,4 335,4 474,4 العاملي  التاين نسبة
 % 103,17 المجمع  التباين نسبة

مــن الجــدول الســابق أ  عــدد العبــارات المستخلصــة  ات التمــبعات الدالــة بلــغ   ويتضــح
، 16، 12، 10، 8، 7، 6{( عبـــارة موزعـــة علـــى العوامـــل األربعـــة، وتـــم اســـتيعاد العبـــارات76)

ــة  }93، 91، 89، 82، 79، 73، 72، 44، 27، 26، 24 ــبعاتها مقارنــــ ــ ر تمــــ و لــــــس لصــــ
مــــن التحليــــل العــــاملي اســــتوعبت تبــــاين  خلصــــة، وأ  العوامــــل األربعــــة المست Guilfordبمحــــس
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( التــالي يوضــح أ  قــيم 1لكلــي لمت يــرات المصــفوفة. وشــكل)( من التبــاين ا٪103,17بمقدار )  
الجـــذور الكامنـــة تتنـــاقص تـــدريجيا  ابتـــداءل مـــن العامـــل األول حيـــث لـــه أابـــر جـــذر كـــامن وحتـــى 
العامــل الرابــع والــذى لــه أقــل جــذر كــامن أل  التحليــل العــاملي رســتخر  الحــد األقصــي الممكــن 

 لتباين كل عامل في كل مرة.  
 
 
 
 
 

 
 (1) شكل

 المنظومى  الذكاء  لمقياس الكامنة والجذور العوامل بين  العالقة  يوضح

ــاين( الجـــذور الكامنـــة والنســـب الماويـــة 3جـــدول ) ويبـــين ــة مـــن  لتبـ العوامـــل المستخلصـ
 التحليل العاملي لعبارات المقياس بعد التدوير المتعامد.  

 (3) جدول
  لمفردات العاملي التحليل من المستخلصة  العوامل  لتباين المئوية والنسب الكامنة الجذور

 المتعامد   التدوير  بعد المنظومى الذكاء  مقياس

 العامل  لتباين  المئوية النسب الكامنة  الجذور العامل  ترتيب  م

 ٪ 4 ,474 161,4 األول 1

 ٪ 4 ,335 031,4 الثاني  2

 ٪ 4 ,321 019,4 الثالث  3

 ٪ 3 ,973 695,3 الرابع 4

 ٪  103,17=   المستخلصة األربعة واملللع  الكلي  للتباين  المئوية النسبة

 يلي توضيح للعوامل األربعة والبنود الجوهرية المتمبعة عليها:   و يما
 :األول  العامل -1

ويســهم بنســبة   161,4الكامن لهذا العامل أعلي من الواحد الصحيح حيث بلــغ   الجذر
"   20يـــا  عليـــه " مـــن التبـــاين الكلـــي للمقيـــاس، كمـــا يبلـــغ عـــدد البنـــود المتمـــبعة جوهر  4٪ ,474
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( طبقــا  لقــيم تمــبعاتها 4مرتبــة فــي جــدول )  598,0-302,0بنــدا   وتراوحــت تمــبعاتها  يمــا بــين
 بالعامل.  



 مقياس الذكاء المنظومى لدى طالب الجامعة   تقنين
 محمد أمين محمد زينب                                                               

 

 - 68 - 2016ديسمرب                                                            التاسع والعشرون                                 العدد 

 (4) جدول
 المنظومى الذكاء لمقياس  األول  العامل على جوهريا   المتشبعة البنود محتوى

 رقم
 العبارة 

 التشبعات  العبـــــــــــــــــــارات 

 598,0 . األشياء بعض مراقبة مع جديدة  قفموا لنهج أميل 67
 598,0 .بسيطة أعمال  باستخدام  العام الوضع لتحسين  طرقا   أجد 53
 513,0 . اآلخرين لمساعدة   األوضاع تغيير  أحاول 57
 513,0 .الوقت مرور مع متناولى فى التى  المهام   بتغيير أقوم  71
 492,0 . شخصيتى  جوانب جميع  تطوير أحاول 40
 486,0 . خطأ   أو  صوابا   كان مهما المناقشات فى برأيى التمسك  على أحرص 47
 439,0 . المستقبل فى إيجابية أكثر أكون  أن أتمنى 35
 434,0 . ذاتى  وتحسين لتطوير اآلخرين من المشورة   أطلب 76
 430,0 . به أقوم  عمل كل لتطوير  تصورا   أضع 36
 399,0 .  به قوم أ أن  يجب  ما لتحديد لألهداف  التخطيط  علي أحرص 41

2 
 ما وليس   االتالية المواقف في سيحدث  فيما التفكير  علي أحرص
 . سابقا    حدث

389,0 

 388,0 . القادم   العام  خالل تحقيقها أريد التي  األهداف تحديد   على أحرص 48
 378,0 . عندي المفيدة  غير العادات  تعديل  علي أحرص 85
 368,0 .  الطارئة الظروف لمواجهة بديلة خطط وضع على أحرص 55
 368,0 . لتحقيقها وأسعي المدى  وقصيرة  طويلة أهداف وضع على أحرص 69
 362,0 . الجامعة من التخرج بعد المستقبلية  أهدافي  لتحقيق أخطط 75
 360,0 . اآلخرين آراء خالل من التغيير أستطيع 74
 334,0 .ضعفى نقاط وتعديل قوتى نقاط بتطوير  أهتم  81
 306,0 .عمليا    المجربة باألمور  للتمسك أميل 3
 302,0 . مقدما   المطلوبة والمهام  األنشطة جدول تحديد   على أحرص 86

علــى محتــوى البنــود المتمــبعة علــى هــذا العامــل أنهــا تتركــز حــول" قــدرة الفــرد  ويالحــ 
وتطــوير النظــا  مــن خــالل الرؤيــة المســتقبلية ومعرفــة نقــا  القــوة والضــعم   الخطــطعلــى وضــع 

  بدد   ها فى المستقبل ووضع أهداف مرنه قابلة للتعديل"، ومن ثم رمكــن تســمية هــذا العامــلوتطوير 

 . (المستقبلية  الرؤية)المنظومى  التطوير
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 :الثاني  العامل -2

، ويســهم بنســبة 031,4الكامن لهذا العامل أعلي من الواحد الصحيح حيث بلــغ   الجذر
" بنــدا  20بنــود المتمــبعة جوهريــا  عليــه "مــن التبــاين الكلــي للمقيــاس، كمــا يبلــغ عــدد ال 4٪ ,335

ــا  لقــــيم تمــــبعاتها 5مرتبــــة فــــي جــــدول) 702,0 – 308,0تراوحــــت تمــــبعاتها  يمــــا بــــين   ( طبقــ
 بالعامل.

 (5) جدول
 المنظومى  الذكاء لمقياس الثاني  العامل على جوهريا   المتشبعة البنود محتوى

 التشبعات  العبــــــــــــــارات  العبارة  رقم

 702,0 .معها أتعامل  التى  للمواقف  ذهنية صور  بتكوين  أقوم  50
 702,0 .حولى  يجرى ما  وأستوعب  أفهم  أن  السهل من 64
 522,0 .بسرعة موقف أى فى المهمة  النقاط  تحديد  أستطيع 61

 492,0 .بنجاح  والمعقدة   الصعبة  المواقف  بإدارة   أقوم  49
 492,0 .كبيرة  مجموعة من جزء  بأنى  الشعور  يراودنى 63
 374,0 .عليا  تأثيرهم  ومدى حولى  بالمحطين  جيدا   أعى 56
 374,0 .معه اتعامل موقف لكل  عقلى مخطط  بتكوين  أقوم  70
 373,0 .أسئلة  أسئل  أن دون  يقولون ما أفهم   اآلخرين، مع  أتواصل  عندما 11
 370,0 .بيانية ورسوم   مخططات فى األشياء  تنظيم  أحاول 18
 365,0 .البيئة فى  حولى ما على  تأثير لها  جديدة  منتجة طرق ممارسة  يجب 77
 360,0 .موقف  أى فى  للنظر  الملفتة غير  بالتفاصيل  أهتم  13
 337,0 .الصعبة  المواقف مواجهة  عند  تفسيرات  وليس حلول بإعطاء  أقوم  4

23 
 الصعبـــــة  والمشكالت  المواقف مع  التعامل في مشكالت  لدى  ليس

 .  بخطوة   خطوة   جيدا   عقلي في  أدرسها  ألنني  والمعقدة،
336,0 

 329,0 .ترابط  بينها  ليس  التى  الموقف  عناصر  بين  الربط أحاول 80
 325,0 .للموقف  ذهنية  صورة  تكوين فى  أتعجل ال 15
 320,0 .أهدافى  تحقيق  أجل من أكافح 22
 312,0 .أسرتى  إطار ضمن مهم   غير  عنصر بأنى  أشعر 39
 311,0 .متعددة   ألوانا    تخدامهاالس  اإلبداعية  بالفنون  أستمتع 90
 310,0 .بدقة  األشياء  تذكر على  الذهنبة  الصور  تساعدنى 78
 308,0 .لمكوناته  تفسيرى على  يتوقف  الصعبة  للمواقف فهمى 5
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علــى محتــوى البنــود المتمــبعة علــى هــذا العامــل أنهــا تتركــز حــول " قــدرة الفــرد  ويالحــ 
اه لمستويات مختلفة من الحواس والتعامــل مــع األنمــا   فى النظا  وامتال  دواره على رؤية  اته وأ

المختلفــة ووعيــه بـــالمواقم مــن خــالل عالقـــة التــأثير والتـــأثر لمكونــات النظــا "، ومـــن ثــم رمكـــن 
 ".المنظومى  اإلدراك" تسمية هذا العامل بــ

 :  الثالث  العامل -3

ــذر م ، ويســـه019,4الكـــامن لهـــذا العامـــل أعلـــي مـــن الواحـــد الصـــحيح حيـــث بلـــغ  الجـ
" 19مــن التبــاين الكلــي للمقيــاس، كمــا يبلــغ عــدد البنــود المتمــبعة جوهريــا  عليــه" ٪4 ,321بنســبة

( طبقــا  لقــيم تمــبعاتها 6مرتبة  فــي جــدول ) 635,0 – 313,0بندا  تراوحت تمبعاتها  يما بين  
 بالعامل.

 (6) جدول
 ظومى المن الذكاء لمقياس الثالث  العامل على جوهريا   المتشبعة البنود محتوى

 التشبعات  العبــــــــــــــــــــــارات  العبارة  رقم

 635,0 .لها حال    أجد  حتى  أستسلم  ال  المشكالت، مواجهة  عند 65

 635,0 .الخاصة  عواطفىوحياتى على  السيطرة   أفقد 51

 555,0 .بالنصيحة وأعمل  اآلخر  الرأىوالرأى  أقبل 52

 555,0 .محددا   موقفا    ذأتخ خاطئة،  بطريقة  تسير األمور أرى  عندما 66

 405,0 .استكملها حتى أتركها ال معينة بمهمة  انشغالى  عند 58

 395,0 .المطلوبة  النتائج  لتحقيق  المستغرق الوقت فى  جيدا    أتحكم  33

 378,0 .أهدافى  تحقيق تعيق  التى  األشياء عن  أبتعد 42

46 
 ـــــب يتناس   بما   وأفعالــــي   ومشاعري   أفكاري   تعديل   في   صعوبة   أجد 

 . بي   المحيطة   والبيئة   المواقف   مع 
375,0 

 370,0 .والصعبة  الطارئة  المواقف لمواجهة  نفسى أُهيئ 34

21 
 "والشعور"  اآلخرين  األشخاص مع  التكيف بسهولة  أستطيع

 .يشعرون بما
370,0 

 366,0 .الصعبة  المواقف مواجهة  عند  نفسى، على  السيطرة   أستطيع 88

 365,0 .ضعفى  نقاط فى  م التحك على  القدرة   لدى 83

 362,0 .لرأيى  مخالفة كانت  وإن حتى  اآلخرين  آراء  أحترم  45

 342,0 .والنظام   يتفق بما وقتى  إدارة  على  القدرة   أمتلك 60

 342,0 .عليها  السيطرة   أستطيع  فوضوى، بشكل  تحدث  التى  األشياء 30
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 التشبعات  العبــــــــــــــــــــــارات  العبارة  رقم

 319,0 .الصعبة  المواقف فى  القرار  اتخاذ  أستطيع 59

 319,0 .الصعبة  المشكالت مواجهة عن سهولةب  أتخلى 84

 317,0 .المواقف معظم  فى  الخطر  تجنب إلى  أميل 38

87 
 أستطيع  حتى به،  أقوم  عمل لكل  الزمني  للتتابع  تصورا    أضع

 .عليه  السيطرة 
313,0 

علــى محتــوى البنــود المتمــبعة علــى هــذا العامــل أنهــا تتركــز حــول" قــدرة الفــرد  ويالحــ 
ــي ــتحكم والســ ــة علــــى الــ ــه للعقالنيــ ــذكىمنظوميا  وامتالاــ ــلوك الــ ــى الســ ــتمراره فــ ــا  واســ ــى النظــ طرة فــ

والحساســية للمواقــم ووعيــه وتحكمــه فــى نقــا  ضــعفه واحترامــه نراء انخــرين"، ومــن ثــم رمكــن 
 ".  التحكمالمنظومى"بـــــتسمية هذا  العامل 

 :  الرابع  العامل -4

ويســهم بنســبة  695,3ث بلــغ الكامن لهذا العامل أعلــي مــن الواحــد الصــحيح حيــ   الجذر
" بنــدا   17من التباين الكلي للمقياس، كمــا  يبلــغ عــدد البنــود المتمــبعة جوهريــا  عليــه "  3٪  ,973

( طبقـــا  لقـــيم تمـــبعاتها 7، مرتبـــة فـــي  جـــدول )742,0 –300,0تراوحـــت تمـــبعاتها  يمـــا بـــين 
 بالعامل.  
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 (7) جدول
 المنظومى  الذكاء لمقياس بعالرا   العامل على جوهريا   المتشبعة البنود محتوى

 رقم

 العبارة 
 التشبعات  العبـــــــــــــــــارات 

 742,0 .رأسى فى  بسرعة  الحسابات من  الكثير  إنجاز  أستطيع 54

 742,0 .بى  المحيطة  البيئة فى  جيدا   أفكر 68

 722,0 .أفكارى فى  التفكير فى  الوقت بعض  أستغرق 17

 513,0 .موقف كل فى  والنتيجة  السبب  بين  الربط أحاول 62

 513,0 .موقف لكل  المناسبة  القرارات  اتخاذ فى  الدقة  أتحرى 29

 502,0 .األشياء فعل  قبل  بديلة  حلول فى أفكر 28

 442,0 .التفكير  عند  األعتبار فى  الدقيقة  التفاصيل  أضع 20

 414,0 (.ضيقة  بزوايا أفكر)األمور  وأبسط  التفاصيل  أدق فى أفكر 19

 382,0 .السابقة  تصرفاتىوأفعالى فى  جيدا   أفكر 32

37 
  علـى   الحصـول   لضمان   األخرى   تلو   خطوة   السير   أو   المنطقى   التتابع  أفضل 

 . مضمونة   نتائج 
342,0 

 342,0 .تماما   ومشوش  ومتشابك معقد  تفكيرى أن  أعتقد 43

 323,0 .المشكلة  نفس  لحل طريقة من أكثر  الستخدام   ضرورة   أرى ال 92

 322,0 .واألحداث لألفعال  الفعلية  باألسبا عن  أبحث 25

 304,0 .اإلستنتاجى  التفكير  تتطلب  التى  األلغاز  أحب 1

 303,0 .سلوكياتى لفعل  يدفعنى ما  إلى  جيدا    أنتبه 31

14 
 المـدى  فـى  أهدافى  على  تأثيرها  فى  أفكر  اليومية،  القرارات  اتخاذ  عند

 .الطويل
302,0 

 300,0 .التعليمية لغازواأل  الرياضية  المشكالت حل  يستهوينى 9

المتمــبعة علــى هــذا العامــل أنهــا تتركــز حــول " وعــى الفــرد   نودعلى محتوى الب  ويالح 
بالعالقــة بــين الســبب والنتيجــة وتــأثير الت ذرــة الراجعــة علــى الظــواهر والتأمــل فــى تفكيــره وأفعالــه 

المــدى الطويــل"، وتوليــد تفســيرات جديــدة واللعــب باألفكــار واالحتمــاالت وممارســة التفكيــر علــى 
 ".المنظومى  التفكير"  ومن ثم رمكن تسمية هذا العامل بـ
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 المقياس  الحرجةلمفردات  النسبة  صدق •

من خالل أخذ الدرجة الكليــة   ىحساب صدق تمييز مفردات مقياس الذكاء المنظوم  تم 
ن لكل بعد من أبعاد مقياس الذكاء المنظومى)أربعة أبعاد( محكــا  للحكــم علــى صــدق مفرداتــه عــ 

ــذ أعلـــى  ــم أخـ ــا  تنازليـــا ، وتـ ــل بعـــد ترتيبـ ــة لكـ ــب الدرجـــة الكليـ ــق ترتيـ ــى  ٪27طريـ مـــن  ٪27وأدنـ
مــن درجــات الطــالب  وى المســتوى األعلــى، وبلــغ عــددها  ٪27الــدرجات لُتمثــل مجموعــة أعلــى 

مـــن درجـــات الطـــالب  وى المســـتوى األدنـــى،  ٪27طالبـــا  وطالبـــة، وُتمثـــل مجموعـــة أدنـــى 138
بـــا  وطالبــة وتـــم حســـاب متوســطات درجـــات مجمـــوعتى الطــالب فـــى كـــل طال 138وبلــغ عـــددها 

 المنظومى.  ك  سبةمفردة من مفردات المقياس، وتم استخدا  الن
 (8) جدول

 المنظومى  الذكاء  مقياس الحرجةلمفردات  النسبة  معامالت

 األول   البعد 

 الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م 

67 99,2* 76 19,3* 69 78,3* 

53 63,2* 36 03,2  ** 75 90,2* 

57 74,3* 41 87,3* 74 30,3* 

71 27,6* 2 69,5* 81 07,8* 

40 64,4* 48 63,2* 3 54,4* 

47 74,2* 85 69,6* 86 57,6   * 

35 18,3* 55 42,4*   

 الثانى   البعد 

 الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م 

50 80,4* 11 34,2** 15 57,2** 

64 43,5* 18 47,2** 22 28,6* 

61 83,7* 77 28,3* 39 57,3* 

49 01,2** 13 56,4* 90 37,5* 

 الثانى   البعد   تابع 
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 الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م 

63 38,3* 4 56,6* 78 76,3* 

56 42,5* 23 07,8* 5 01,3* 

70 00,4* 80 07,4*   

 الثالث   البعد 

 الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م 

65 24,3* 46 90,5* 60 81,3* 

51 84,6* 34 37,6* 30 99,3* 

52 38,5* 21 64,3* 59 54,3* 

66 31,6* 88 33,4* 84 99,2* 

58 14,2** 83 68,2* 38 09,2** 

33 89,4* 45 52,5* 87 42,3* 

42 53,2**     

 الرابع   البعد 

 الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م  الحرجة   النسبة  م 

54 96,2* 20 99,2* 25 05,3* 

68 52,5* 19 56,4* 1 85,3* 

17 02,2** 32 54,2** 31 07,2** 

62 68,2* 37 81,2* 14 55,2** 

29 09,3* 43 43,3* 9 87,2* 

28 81,3* 92 96,3*   

 05,0 مستوى عند  دال**                 01,0 مستوى عند دال* 

بــين  05,0 – 01,0مــن الجــدول الســابق أنــه توجــد فــروق دالــة عنــد مســتويي  يتضــح
متوســـــطات درجـــــات مجمـــــوعتى الطـــــالب مرتفعىومنخفضـــــى الـــــذكاء المنظـــــومى ، فـــــى عوامـــــل 
المقيــــاس لصــــالح الطــــالب مرتفعــــى الــــذكاء المنظــــومى ، أى أ  عوامــــل المقيــــاس تميــــز تميــــزا  
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ء المنظــومى ، وهــذا يــدل علــى صــدق عوامــل واضحا  وداال  بين الطــالب مرتفعىومنخفضــى الــذكا
 المقياس فى قياس ما وضعت لقياسه)الذكاء المنظومى(.  

 المنظومى  الذكاء  مقياس  ثبات  -ب
 :باخم ات    تلمقياس  ثبات  حخاب  يم  

   المقياس  تطبيق  إعادة طريقة •

( 530حساب ثبات مقياس الذكاء المنظومى بعد تطبيقه على العينــة االســتطالعية)  تم 
وطالبة  من طالب الجامعــة بأســوا  و لــس بطريقــة إعــادة تطبيــق االختبــار وبفاصــل زمنــي طالبا   
(،  93,0 –73,0( يومــا  مــن إجــراء التطبيــق األول وتراوحــت معــامالت الثبــات مــا بــين)17قدره )

 (:  9اما هى موضحة في جدول )
 (9) جدول

 ( 530=    ن  ) االختبار  إعادة  بطريقة المنظومى الذكاء لمقياس الثبات  معامالت

 األبعـــاد 
   البعد 

 األول
   البعد 

 الثانى 
   البعد 

 الثالث 
   البعد 

 الرابع
 ككل  االختبار

 *84,0 *81,0 *93,0 *73,0 *74,0 الثبات  تمعامال

 01,0 مستوى عند دال* 

 :الداخلى  االتساق •

أبعاد مقياس الذكاء المنظومى عن طريق حســاب معــامالت  تحساب معامالت ثبا  تم 
(. وجــدول 2010  عذذالم    محمذذود   الذذدين   صذذال  ) ارونبــاك–اخلى باســتخدا  معادلــة ألفــااالتســاق الــد

–  ألفذذا   معامذذل ( يوضــح معــامالت ثبــات األبعــاد الفرعيــة لمقيــاس الــذكاء المنظــومى باســتخدا  10)

 . كرونباك 
 (10) جدول

 ( 530=ن) α معامل باستخدام المنظومى  الذكاء لمقياس الفرعية   األبعاد  ثبات  معامالت

 األبعــاد 
   البعد 

 األول
   البعد 

 الثاني 
   البعد 

 الثالث 
   البعد 

 الرابع

 *78,0 *89,0 *69,0 *70,0 الثبات  معامل

 01,0 مستوى عند دال* 

 :  للمقياس  النهائية  الصور •
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" موجبــا  69مــنهم " ،" بنــدا  76المقياس فــي صــورته النهائيــة مــن ســت وســبعو   "  يتكو  
لســالبة علــى األبعــاد األربعــة للمقيــاس كمــا يتضــح مــن " بنود ســالبة وتتــوزل البنــود الموجبــة وا7و"

 (:  11الجدول )
 (11) جدول

 األربعة  أبعاده  على المنظومى  الذكاء مقياس بنود توزيع

 للبعد  المنتمية البنود البعد  م
  البنود عدد
 بعد  كل في

  النسبة
 %المئوية

1 

  التطوير
 المنظوذمى 

  الرؤية)
 ( المستقبلية

67، 53، 57، 71، 40، 47 *، 35،  
76، 36، 41، 2، 48، 85، 55،  

69، 75، 74، 81، 3*، 86 
20 

32,26 

 المنظومى  اإلدراك 2
50، 64، 61، 49، 63، 56،  70،  
11، 18، 77، 13، 4، 23، 80،  

15، 39،22*، 90، 78، 5 
20 

32,26 

 المنظومى   التحكم 3
65، 51*،  52،  66، 58، 33، 42،  
46*، 34،  21،  88، 83، 45، 60،  

30، 59، 84*،  38، 87 
19 

25 

 المنظومى  التفكير 4
54، 68، 17، 62، 29، 28،  20،  
19، 32، 37، 43*، 92*، 25، 1،  

31، 14، 9 
17 

37,22 

 %100 76 ككل  االختبار

 .سالبة  بنود* 

 :  المقياس  تصحيح •

، حيــث أ  كــل بنــد أمامــه ثالثــة  Likertاإلجابة على المقيــاس اســتنادا  إلــى طريقــة   تتم 
( علــى كــل بنــد بحيــث تكــو  3-1ائمــا ، أحيانــا ، نــادرا "، وتتــراوم الــدرجات مــن )مســتويات هــي "د

(، وتمــير الدرجــة المرتفعــة علــى المقيــاس إلــى زيــادة فــى 228( وأعلــى درجــة ) 76أدنــى درجــة)
ــة  ــتحكم المنظــــــومى، التطــــــوير المنظومى"الرؤيــــ )اإلدراك المنظــــــومى، التفكيــــــر المنظــــــومى ، الــــ

 المستقبلية"(.
ق أ  مقياس الذكاء المنظومى يتميز بمعامالت صدق وثبــات مرضــية مما سب  ويتضح

 ، مما ي كد صالحية استخدامه فى البحث الحالى.
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 :الم اجع
اإلحصــــائية االســــتداللية فــــي تحليــــل بيانــــات اإلحصــــائية االســــتداللية فــــي تحليــــل بيانــــات   األســــاليباألســــاليب(. (. 01020102الــــدين محمــــود عــــال )الــــدين محمــــود عــــال )  صــــالمصــــالم

    ،،البحــــــوث النفســــــية والتربويــــــة واالجتماعيــــــة: البارامتريةوالالبارامتريــــــةالبحــــــوث النفســــــية والتربويــــــة واالجتماعيــــــة: البارامتريةوالالبارامتريــــــة
  ، القاهرة، دار الفكر العربي.  ، القاهرة، دار الفكر العربي.  22  

البحــث وطــرق التحليــل اإلحصــائي فــى العلــو  البحــث وطــرق التحليــل اإلحصــائي فــى العلــو    منــاهجمنــاهج(. (. 01020102أبــو حطــب وامــال صــادق)أبــو حطــب وامــال صــادق)  فــ ادفــ اد
، القــــــــاهرة، مكتبــــــــة األنجلــــــــو ، القــــــــاهرة، مكتبــــــــة األنجلــــــــو 55، ،   النفســــــــية والتربويــــــــة واإلجتماعيــــــــةالنفســــــــية والتربويــــــــة واإلجتماعيــــــــة

  المصرية.المصرية.
مقــرر إلكترونــي فــي علــم الــنفس قــائم علــى مبــادئ نظريــة مقــرر إلكترونــي فــي علــم الــنفس قــائم علــى مبــادئ نظريــة   تصــميم تصــميم (. (. 31023102محمــد الفيــل)محمــد الفيــل)  حلمــىحلمــى

المعر يــة وتــأثيره فــي تنميــة الــذكاء المنظــومي وخفــض العــبء المعر يــة وتــأثيره فــي تنميــة الــذكاء المنظــومي وخفــض العــبء   المرونــةالمرونــة
)رســالة )رســالة   ،،المعرفي لدى طالب كلية التربية النوعيــة جامعــة االســكندريةالمعرفي لدى طالب كلية التربية النوعيــة جامعــة االســكندرية

  دكتوراه(، كلية التربية النوعية ، جامعة االسكندرية.دكتوراه(، كلية التربية النوعية ، جامعة االسكندرية.
مكتبـــة مكتبـــة   القـــاهرة،القـــاهرة،  ،،المنظـــومى فـــى نظريـــة العـــبء المعرفـــىالمنظـــومى فـــى نظريـــة العـــبء المعرفـــى  الـــذكاءالـــذكاء(.(.51025102محمـــد الفيـــل)محمـــد الفيـــل)  حلمـــىحلمـــى

  صرية.صرية.االنجلو الماالنجلو الم
( لروثمـــا  علـــى طـــالب ( لروثمـــا  علـــى طـــالب TTSSTTSSاختبـــار الـــذكاء المنظـــومي )اختبـــار الـــذكاء المنظـــومي )  تقنـــينتقنـــين(.(.21022102حســـين شـــاار)حســـين شـــاار)  زاهــرزاهــر

)رســالة ماجســتير(، كليــة التربيــة، )رســالة ماجســتير(، كليــة التربيــة،   ،،التربيــة الخاصــة بجامعــة أ  القــرى التربيــة الخاصــة بجامعــة أ  القــرى 
  جامعة أ  القرى.جامعة أ  القرى.

(. الــذكاء المنظــومي وو ــائم المــخ" دراســة تحليليــة للمفــاهيم و (. الــذكاء المنظــومي وو ــائم المــخ" دراســة تحليليــة للمفــاهيم و 01020102الوهاب محمد كامل)الوهاب محمد كامل)    عبدعبد
      ،،((9696))0505،،الجمعية المصرية للدراسات النفسيةالجمعية المصرية للدراسات النفسية  مرمرم تم تالتطبيقات"،  التطبيقات"،  

MMaayyeerr,,DD..,,  ;;  RRiicchhaarrdd,,DD..,,  ;;  RRoobbeerrttss..,,;;    SSiiggaall,,GG..BBaarrssaaddee..,,  ((22000088))..  HHuummaann  

aabbiilliittiieess  EEmmoottiioonnaall  iinntteelllliiggeennccee,,  AAnnnnuuaall  RReevviieeww  ooff  

PPssyycchhoollooggyy,,  5599((1111)),,550077--553366..  

HHäämmäällääiinneenn,,  RR..,,;;  LLuuoommaa,,  JJ..,,;;  SSaaaarriinneenn,,  EE..,,  ((22001133))..  OOnn  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  bbeehhaavviioorraall  ooppeerraattiioonnaall  rreesseeaarrcchh::  TThhee  ccaassee  ooff  

uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiinngg  aabboouutt  ddyynnaammiicc  

ssyysstteemmss,,EEuurrooppeeaannJJoouurrnnaall  ooff  OOppeerraattiioonnaall  RReesseeaarrcchh,,  

222288((33)),,  662233--663344..  
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GGooeerrkkee,,  NN..,,((22000022))..  PPeerrssppeeccttiivveess  ffoorr  TThhee  NNeexxtt  DDeeccaaddee  ooff  NNeeuurraall  

CCoommppuuttaattiioonn,,  IInn::  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  NNAATTOO  

AAddvvaanncceedd  RReesseeaarrcchh  WWoorrkksshhoopp  oonn  LLiimmiittaattiioonnssaanndd  

FFuuttuurree  TTrreennddss  iinn  NNeeuurraall  CCoommppuuttaattiioonn,,((pppp..  11--88))  

LLFFTTNNCC  22000011,,  SSiieennaa..  

HHäämmäällääiinneenn,,RR..,,;;  SSaaaarriinneenn,,EE..,,  ((22000077AA))::  SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  

CCoonnnneeccttiinngg  EEnnggiinneeeerriinngg  TThhiinnkkiinngg  WWiitthh  HHuummaann  

SSeennssiittiivviittyy..  IInn::HHäämmäällääiinneenn,,RR::  SSaaaarriinneenn,,EE  ((eeddss))..  

SSyysstteemm  IInntteelllliiggeennccee  iinn  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  EEvveerryyddaayy  

LLiiffee,,((  PP5511--7788))  HHeellssiinnkkii    UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy..  

SSyysstteemmss  AAnnaallyyssiiss  LLaabboorraattoorryy  RReesseeaarrcchh  rreeppoorrtt..  
  

HHäämmäällääiinneenn,,RR..,,  ;;  SSaaaarriinneenn,,EE..,,  ((22000077BB))::  SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee::  aa  KKeeyy  

CCoommppeetteennccee  iinn  HHuummaann  AAccttiioonn  aanndd  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  

LLiiffee..  IInn::  HHäämmäällääiinneenn,,RR::  SSaaaarriinneenn,,EE  ((eeddss))..  SSyysstteemm  

IInntteelllliiggeennccee  iinn  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  EEvveerryyddaayy  LLiiffee..  

HHeellssiinnkkii    UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy..((pppp3399--5500))  

SSyysstteemmss  AAnnaallyyssiiss  LLaabboorraattoorryy  RReesseeaarrcchh  rreeppoorrtt..  

HHäämmäällääiinneenn,,RR..,,;;  SSaaaarriinneenn,,EE..,,  ((22000077CC))..  SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeenntt  LLeeaaddeerrsshhiipp..  

IInn::HHäämmäällääiinneenn,,RR::  SSaaaarriinneenn,,EE  ((eeddss))..  SSyysstteemm  

IInntteelllliiggeennccee  iinn  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  EEvveerryyddaayy  LLiiffee,,  ((pppp  

33--3388)),,    HHeellssiinnkkii    UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy..  

SSyysstteemmss  AAnnaallyyssiiss  LLaabboorraattoorryy  RReesseeaarrcchh  rreeppoorrtt..  

RRaannnnee,,  RR..,,((22000077))..  MMaanniiffeessttaattiioonnss''  ooff  tthhee  IImmpplliicciittnneessss  ooff  SSyysstteemmss  

IInntteelllliiggeennccee  iinn  LLeeaaddeerrsshhiipp,,  IInnddeeppeennddeenntt  RReesseeaarrcchh  

PPrroojjeecctt  iinn  AApppplliieedd  MMaatthheemmaattiiccss,,  HHeellssiinnkkii  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,4444((1133)),,11--3300..  

SSaassaakkii,,  YY..,,  ;;  KKiijjiimmaa,,  KK..,,  ((22001100))..  HHyyppeerrggaammee  mmooddeelliinngg  ooff  ssyysstteemmss  

iinntteelllliiggeenntt  aaggeennttss,,  IInn  PPrroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhee  77tthh  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  SSeerrvviiccee  SSyysstteemmss  aanndd  

SSeerrvviiccee  MMaannaaggeemmeenntt,,  TTookkyyoo,,  JJaappaann..  

JJoonneess,,RR..,,;;  CCoorrnneerr,,JJ..,,((22001111))  ..  SSttaaggeess  aanndd  DDiimmeennssiioonnss  ooff  SSyysstteemmiicc  

IInntteelllliiggeennccee,,  JJoouurrnnaall  ooff  SSyysstteemmss  RReesseeaarrcchh  aanndd  

BBeehhaavviioorraall  SScciieennccee,,  WWiilleeyy  OOnnlliinnee  LLiibbrraarryy,,  1133((99)),,11--

1166..  
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HHäämmäällääiinneenn,,RR..,,  ;;  SSaaaarriinneenn,,EE..,,  ((22000022))..SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee::  AA  

PPrrooggrraammmmaattiicc  OOuuttlliinnee..  HHeellssiinnkkii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy..  SSyysstteemmss  AAnnaallyyssiiss  LLaabboorraattoorryy..88((55)),,  11--

2233..  

RRaauutthhmmaannnn,,  JJ..,,((22001100BB))..  MMeeaassuurriinngg  TTrraaiitt  SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  ::  FFiirrsstt  

sstteeppss  ttoowwaarrddss  aa  TTrraaiittss--SSII  ssccaallee((TTSSIISS00))..IInn::  

HHäämmäällääiinneenn,,  RR;;  SSaaaarriinneenn,,  EE((eeddss))..  EEssssaayyss  oonn  

SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee..((pppp  8899--111188)),,  AAaallttoo  

UUnniivveerrssiittyy,,SScchhooooll  ooff  SScciieennccee  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy..  

SSyysstteemmss  AAnnaallyyssiiss  LLaabboorraattoorryy..EEssppoooo,,  FFiinnllaanndd..  

TTöörrmmȁȁnneenn,,JJ..,,((22001122))..  SSyysstteemmss  IInntteelllliiggeennccee  IInnvveennttoorryy  ((MMaasstteerr''ss  TThheessiiss))..  

AAaallttoo  UUnniivveerrssiittyy,,  FFiinnllaanndd..  AAvvaaiillaabbllee  ffrroomm  PPrrooQQuueesstt    

DDiisssseerrttaattiioonn  aanndd  TThheesseess  ddaattaabbaassee..((UUMMII  NNOO..  

11443333335555))..  
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  المنظومى المنظومى   الذكاءالذكاء    مقياسمقياس

SSyysstteemmiicc  IInntteelllliiggeennccee  SSccaallee  

  : : الجنسالجنس:                                                                :                                                                االلمااللم
  : : الكليةالكلية                                                                            :                          :                          الشعبةالشعبة

  :  :  تعليماتتعليمات
  المنظــومىالمنظــومى  التفكيــرالتفكيــر  المنظــومى،المنظــومى،  اإلدراكاإلدراك))  المنظــومىالمنظــومى  الــذكاءالــذكاء  قيــاسقيــاس  إلــيإلــي  المقيــاسالمقيــاس  هــذاهــذا  يهــدفيهــدف  

  ..الجامعةالجامعة  طالبطالب    لديلدي" (" (المستقبليةالمستقبلية    الرؤيةالرؤية""المنظومىالمنظومى    المنظومى،التطويرالمنظومى،التطوير    ،التحكم ،التحكم 
   مــديمــدي  تحــددتحــدد  ثــم ثــم   جيــدا ،جيــدا ،  العبــاراتالعبــارات  هــذه هــذه     قــراءة قــراءة     والمطلوبوالمطلوب    عبارة عبارة (  (  6767))    علىعلى    المقياسالمقياس    هذاهذا    رحتوي رحتوي  

  .  .  عليهاعليها    موافقتسموافقتس    درجةدرجة    تحتتحت    عبارة عبارة   كلكل    أما  أما  (  (  ✓✓))  عالمةعالمة    ضعضع    ثم ثم     عليها،عليها،    موافقتسموافقتس

  

  العذذذذذذذذذبارات العذذذذذذذذذبارات   مم
  الموافقة الموافقة   درجةدرجة

   ادرا   ادرا    أحيا ا  أحيا ا    غالبا  غالبا  

      ✓✓  تحت تحت ( ( ✓✓))    عالمةعالمة  ضعضع"  "    موافقا  موافقا  ""  كنت كنت   إ ا إ ا   11

    ✓✓    تحت تحت ( ( ✓✓))  عالمةعالمة  ضع ضع " " مترددا  مترددا  ""  كنت كنت   إ ا إ ا   22

  ✓✓      تحت تحت (  (  ✓✓))  عالمةعالمة  ضعضع" " موافقا  موافقا    غير غير ""  كنت كنت   إ ا إ ا   33

  :  :      مالحظاتمالحظات
  .  .  االستبيا االستبيا     عباراتعبارات    علىعلى    لإلجابةلإلجابة    محددمحدد  وقتوقت    هناكهناك    ليستليست  --
  .  .  االستبيا االستبيا     عباراتعبارات  منمن    عبارة عبارة   كلكل    إليإلي    تستجيبتستجيب    أ أ     نرجونرجو  --

  .  .  البياناتالبيانات  كتابةكتابة  منمن    تأادتأاد  --

  ســوى ســوى   أغــراضأغــراض  أيأي  فــيفــي  تســتخد  تســتخد    ولــنولــن  لل ارــةلل ارــة  ســريةســرية  االســتبيا االســتبيا   هــذاهــذا  باســتخدا  باســتخدا    المرتبطةالمرتبطة    البياناتالبيانات  --
  .  .  البحثالبحث    أغراضأغراض

  الباحثةالباحثة      
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  نادرًانادرًا  أحيانًاأحيانًا  غالبًاغالبًا  العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        ..تألشياءتألشياء  بعضبعض  مرتقب مرتقب   معمع    جاياة جاياة     موتقفموتقف  لنهجلنهج    أميلأميل  11

        ..بخيط بخيط   أعمالأعمال    باخم ات  باخم ات      تلعا  تلعا      تلوضعتلوضع    لمحخينلمحخين  طرقا  طرقا      أجاأجا  22

        ..تآل رينتآل رين    لمخاعاة لمخاعاة   تألوضاعتألوضاع    مغييرمغيير  أحاولأحاول  33

        ..تلوقتتلوقت  مرورمرور  معمع    ممناولىممناولى  فىفى    تلمىتلمى    تلمها  تلمها      بمغييربمغيير    و  و  أقأق  44

        ..ش صيمىش صيمى    جوتنبجوتنب    جميعجميع    مطويرمطوير  أحاولأحاول  55

66  
  كددانكددان  مهمددامهمددا  تلمناقشدداتتلمناقشددات  فددىفددى  برأيددىبرأيددى  تلممخدد تلممخدد   علددىعلددى  أحددر أحددر 

  .. طأ   طأ      أوأو    صوتبا  صوتبا  
      

        ..تلمخمقبلتلمخمقبل  فىفى    إيجابي إيجابي     أكثرأكثر  أكونأكون  أنأن    أممنىأممنى  77

        ..ذتمىذتمى    ومحخينومحخين    لمطويرلمطوير    تآل رينتآل رين  منمن    تلمشورة تلمشورة     أطلبأطلب  88

        ..بهبه  أقو  أقو    عملعمل  كلكل    لمطويرلمطوير    مصورت  مصورت      أضعأضع  99

 01 01  
  بهبه    أقو  أقو      أنأن    يجبيجب    ماما    لمحايالمحايا    لألهاتفلألهاتف    تلم طيطتلم طيط    عليعلي    أحر أحر 

..  
      

 11 11  
    ما ما     وليس وليس       تتلمالي  تتلمالي      تلموتقف تلموتقف     في في     خيحاث خيحاث     فيما فيما     تلمفكير تلمفكير     علي علي     أحر  أحر  

  . . خابقا  خابقا      حاث حاث 
      

 21 21  
  تلعدا  تلعدا       الل الل    محقيقهامحقيقها    أرياأريا    تلميتلمي    تألهاتفتألهاتف    محايامحايا    علىعلى    أحر أحر 

  ..تلقاا  تلقاا  
      

        ..عنايعناي    تلمفياة تلمفياة   غيرغير    لعااتتلعااتتتت    معايلمعايل  عليعلي    أحر أحر   31 31 

 41 41  
  تلطارئ تلطارئ     تلظروفتلظروف    لموتجه لموتجه     بايل بايل      طط طط    وضعوضع    علىعلى    أحر أحر 

..  
      

 51 51  
  وأخدعيوأخدعي  تلمدا تلمدا     وقصيرة وقصيرة     طويل طويل     أهاتفأهاتف    وضعوضع    علىعلى    أحر أحر 

  ..لمحقيقهالمحقيقها
      

        ..  تلجامع تلجامع   منمن    تلم رجتلم رج    بعابعا    تلمخمقبلي تلمخمقبلي     أهاتفيأهاتفي    لمحقيقلمحقيق    أ ططأ طط  61 61 

        ..تآل رينتآل رين  آرتءآرتء   الل الل  منمن    تلمغييرتلمغيير    أخمطيعأخمطيع  71 71 

        ..ضعفىضعفى    نقاطنقاط  ومعايلومعايل    قومىقومى  نقاطنقاط    بمطويربمطوير        أهمأهم  81 81 

        ..عمليا  عمليا      تلمجرب تلمجرب   باألمورباألمور    للممخ للممخ     أميلأميل  91 91 

 02 02  
  مقاما  مقاما      تلمطلوب تلمطلوب     وتلمها  وتلمها      تألنشط تألنشط     جاولجاول    محايامحايا    علىعلى    أحر أحر 

..  
      

        ..معهامعها  أمعاملأمعامل    تلمىتلمى    للموتقفللموتقف    ذهني ذهني   صورصور    بمكوينبمكوين    أقو  أقو    12 12 
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  نادرًانادرًا  أحيانًاأحيانًا  غالبًاغالبًا  العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        ..حولىحولى    يجر يجر   ماما    وأخموعبوأخموعب    أفه  أفه    أنأن    تلخهلتلخهل  منمن  22 22 

        ..بخرع بخرع   موقفموقف  أ أ   فىفى  تلمهم تلمهم     تلنقاطتلنقاط    محايامحايا    أخمطيعأخمطيع  32 32 

        ..بنجاحبنجاح    وتلمعقاة وتلمعقاة     تلصعب تلصعب     تلموتقفتلموتقف    بإاترة بإاترة     أقو  أقو    42 42 

        ..كبيرة كبيرة   مجموع مجموع   منمن  جزءجزء    بأنىبأنى  تلشعورتلشعور    يرتوانىيرتوانى  52 52 

        ..علياعليا    مأثيره  مأثيره    وما وما   حولىحولى    بالمحطينبالمحطين    جيات  جيات    أعىأعى  62 62 

        ..معهمعه  تمعاملتمعامل  موقفموقف  لكللكل    عقلىعقلى  م ططم طط    بمكوينبمكوين    أقو  أقو    72 72 

 82 82  
  أخدئلأخدئل    أنأن    اوناون    يقولونيقولون    ماما    أفه  أفه      تآل رين،تآل رين،    معمع    أموتصلأموتصل    عناماعناما

  ..أخئل أخئل 
      

        ..بياني بياني   ورخو  ورخو    م ططاتم ططات  فىفى    تألشياءتألشياء    منظي  منظي    أحاولأحاول  92 92 

 03 03  
  حدولىحدولى    مدامدا    علىعلى    مأثيرمأثير    لهالها    جاياة جاياة     منمج منمج     طرقطرق    ممارخ ممارخ     يجبيجب

  ..تلبيئ تلبيئ   فىفى
      

        ..موقفموقف    أ أ   فىفى    للنظرللنظر    تلملفم تلملفم   غيرغير    بالمفاصيلبالمفاصيل    أهم  أهم    13 13 

 23 23  
  تلموتقدفتلموتقدف    موتجهد موتجهد     ااعندعند    مفخيرتتمفخيرتت    وليسوليس    حلولحلول    بإعطاءبإعطاء    أقو  أقو  

  ..تلصعب تلصعب 
      

 33 33  
  وتلمشدكالتوتلمشدكالت    تلموتقدفتلموتقدف    مدعمدع    تلمعامدلتلمعامدل    فديفدي    مشكالتمشكالت    لا لا     ليسليس

  تلصعبددددد تلصعبددددد 

  ..    ب طوة ب طوة      طوة  طوة     جيات  جيات      عقليعقلي  فيفي    أارخهاأارخها    ألننيألنني    وتلمعقاة،وتلمعقاة،

      

        ..مرتبطمرتبط    بينهابينها    ليسليس    تلمىتلمى    تلموقفتلموقف    عناصرعناصر    بينبين    تلربطتلربط  أحاولأحاول  43 43 

        ..للموقفللموقف    ذهني ذهني     صورة صورة   مكوينمكوين  فىفى    أمعجلأمعجل  الال  53 53 

        ..أهاتفىأهاتفى    محقيقمحقيق    أجلأجل  منمن  أكافحأكافح  63 63 

        ..أخرمىأخرمى    إطارإطار  ضمنضمن  مه  مه      غيرغير    عنصرعنصر  بأنىبأنى    أشعرأشعر  73 73 

        ..ممعااة ممعااة     ألوتنا  ألوتنا      الخم اتمهاالخم اتمها    تإلباتعي تإلباتعي     بالفنونبالفنون    أخمممعأخمممع  83 83 

        ..باق باق     تألشياءتألشياء    مذكرمذكر  علىعلى    تلذهنب تلذهنب     تلصورتلصور    مخاعانىمخاعانى  93 93 

        ..لمكونامهلمكونامه    مفخير مفخير   علىعلى    يموقفيموقف    تلصعب تلصعب     للموتقفللموتقف  فهمىفهمى  04 04 

        ..لهالها  حال  حال      أجاأجا  حمىحمى    أخمخل  أخمخل    الال    ت،ت،تلمشكالتلمشكال  موتجه موتجه     عناعنا  14 14 

        ..تل اص تل اص     عوتطفىوحيامىعوتطفىوحيامى  علىعلى    تلخيطرة تلخيطرة     أفقاأفقا  24 24 

        ..بالنصيح بالنصيح   وأعملوأعمل    تآل رتآل ر    تلرأىوتلرأ تلرأىوتلرأ     أقبلأقبل  34 34 

 44 44  
  موقفددا  موقفددا    أم ددذأم ددذ   اطئدد ، اطئدد ،  بطريقدد بطريقدد   مخدديرمخددير  تألمددورتألمددور  أر أر   عندداماعندداما

  ..محاات  محاات  
      

        ..تخمكملهاتخمكملها  حمىحمى  أمركهاأمركها  الال  معين معين   بمهم بمهم     تنشغالىتنشغالى    عناعنا  54 54 
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  نادرًانادرًا  أحيانًاأحيانًا  غالبًاغالبًا  العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        ..تلمطلوب تلمطلوب     تلنمائجتلنمائج    لمحقيقلمحقيق    تلمخمغرقتلمخمغرق    تلوقتتلوقت  فىفى    ات  ات  جيجي    أمحك  أمحك    64 64 

        ..أهاتفىأهاتفى    محقيقمحقيق    معيقمعيق    تلمىتلمى    تألشياءتألشياء  عنعن    أبمعاأبمعا  74 74 

 84 84  
  بمدابمدا    وأفعالددددديوأفعالدددددي    ومشداعريومشداعري    أفكاريأفكاري    معايلمعايل    فيفي    صعوب صعوب     أجاأجا

  يمناخدددددبيمناخدددددب

  ..بيبي    تلمحيط تلمحيط     وتلبيئ وتلبيئ     تلموتقفتلموتقف  معمع

      

        ..وتلصعب وتلصعب     تلطارئ تلطارئ     تلموتقفتلموتقف  لموتجه لموتجه     نفخىنفخى    أُهيئأُهيئ  94 94 

 05 05  
  تآل دددرينتآل دددرين  تألشددد ا تألشددد ا   مدددعمدددع  تلمكيدددفتلمكيدددف  بخدددهول بخدددهول   طيعطيعأخدددمأخدددم

  ""وتلشعوروتلشعور""

  ..يشعرونيشعرون  بمابما

      

 15 15  
  تلموتقددفتلموتقددف  موتجهدد موتجهدد   عندداعنددا  نفخددى،نفخددى،  علددىعلددى  تلخدديطرة تلخدديطرة   أخددمطيعأخددمطيع

  ..تلصعب تلصعب 
      

        ..ضعفىضعفى    نقاطنقاط  فىفى    تلمحك  تلمحك    علىعلى    تلقارة تلقارة     لا لا   25 25 

        ..لرأيىلرأيى    م الف م الف   كانتكانت    وإنوإن  حمىحمى    تآل رينتآل رين    آرتءآرتء    أحمر  أحمر    35 35 

        ..وتلنظا  وتلنظا      ققيمفيمف  بمابما  وقمىوقمى    إاترة إاترة   علىعلى    تلقارة تلقارة     أممل أممل   45 45 

 55 55  
  تلخدديطرة تلخدديطرة   أخددمطيعأخددمطيع  فوضددو ،فوضددو ،  بشددكلبشددكل  محدداثمحدداث  تلمددىتلمددى  تألشددياءتألشددياء

  ..عليهاعليها
      

        ..تلصعب تلصعب     تلموتقفتلموتقف  فىفى    تلقرترتلقرتر    تم اذتم اذ    أخمطيعأخمطيع  65 65 

        ..تلصعب تلصعب     تلمشكالتتلمشكالت  موتجه موتجه   عنعن  بخهول بخهول     أم لىأم لى  75 75 

        ..تلموتقفتلموتقف  معظ  معظ    فىفى    تل طرتل طر    مجنبمجنب  إلىإلى    أميلأميل  85 85 

 95 95  
  حمددىحمددى  بدده،بدده،  أقددو  أقددو    عمددلعمددل  لكددللكددل  تلزمندديتلزمنددي  للممددابعللممددابع  مصددورت  مصددورت    أضددعأضددع

  أخمطيعأخمطيع

  ..عليهعليه    تلخيطرة تلخيطرة 

      

        ..رأخىرأخى  فىفى    بخرع بخرع     تلحخاباتتلحخابات  منمن    تلكثيرتلكثير    إنجازإنجاز    أخمطيعأخمطيع  06 06 

        ..بىبى    تلمحيط تلمحيط     تلبيئ تلبيئ   فىفى    جيات  جيات    أفكرأفكر  16 16 

        ..أفكار أفكار   فىفى    تلمفكيرتلمفكير  فىفى    تلوقتتلوقت  بعضبعض    أخمغرقأخمغرق  26 26 

        ..موقفموقف  كلكل  فىفى    وتلنميج وتلنميج     تلخببتلخبب    بينبين    تلربطتلربط  أحاولأحاول  36 36 

        ..موقفموقف  لكللكل    ناخب ناخب تلمتلم    تلقرترتتتلقرترتت    تم اذتم اذ  فىفى    تلاق تلاق     أمحر أمحر   46 46 

        ..تألشياءتألشياء  فعلفعل    قبلقبل    بايل بايل     حلولحلول  فىفى  أفكرأفكر  56 56 

        ..تلمفكيرتلمفكير    عناعنا    تألعمبارتألعمبار  فىفى    تلاقيق تلاقيق     تلمفاصيلتلمفاصيل    أضعأضع  66 66 

        (.(.ضيق ضيق     بزوتيابزوتيا  أفكرأفكر))تألمورتألمور    وأبخطوأبخط    تلمفاصيلتلمفاصيل    أاقأاق  فىفى  أفكرأفكر  76 76 
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  نادرًانادرًا  أحيانًاأحيانًا  غالبًاغالبًا  العـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  مم

        ..تلخابق تلخابق     مصرفامىوأفعالىمصرفامىوأفعالى  فىفى    جيات  جيات    أفكرأفكر  86 86 

 9  9   
  لضمانلضمان    تأل ر تأل ر     ملوملو    وة وة  ط ط    تلخيرتلخير    أوأو    تلمنطقىتلمنطقى    تلممابعتلممابع    أفضلأفضل

  ..مضمون مضمون     نمائجنمائج  علىعلى    تلحصولتلحصول
      

        ..مماما  مماما    ومشوشومشوش    وممشاب وممشاب   معقامعقا    مفكير مفكير   أنأن    أعمقاأعمقا  07 07 

 17 17  
  نفددسنفددس  لحددللحددل  طريقدد طريقدد   مددنمددن  أكثددرأكثددر  الخددم ات  الخددم ات    ضددرورة ضددرورة   أر أر   الال

  ..تلمشكل تلمشكل 
      

        ..وتألحاتثوتألحاتث  لألفعاللألفعال    تلفعلي تلفعلي     تألخبابتألخباب  عنعن    أبحثأبحث  27 27 

        ..تإلخمنماجىتإلخمنماجى    تلمفكيرتلمفكير    ممطلبممطلب    تلمىتلمى    تأللغازتأللغاز    أحبأحب  37 37 

        ..خلوكيامىخلوكيامى  لفعللفعل    يافعنىيافعنى  ماما    إلىإلى    جيات  جيات      أنمبهأنمبه  47 47 

 57 57  
  أهداتفىأهداتفى    علىعلى    مأثيرهامأثيرها    فىفى    أفكرأفكر    تليومي ،تليومي ،    تلقرترتتتلقرترتت    تم اذتم اذ    عناعنا

  ..تلطويلتلطويل    تلما تلما   فىفى
      

        ..تلمعليمي تلمعليمي   وتأللغازوتأللغاز    تلرياضي تلرياضي     تلمشكالتتلمشكالت  حلحل    يخمهوينىيخمهوينى  67 67 

 
 


