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 تخمصالمس
معرفة العالقة بين الذكاء المنظومي والحل اإلبداعي لممشكالت ىدفت ىذه الدراسة إلى 

لدي الطالب الموىوبين أكاديميا  بالمرحمة اإلعدادية ، وتحديد درجة اسيام الذكاء المنظومي في 
( موىوًبا وموىوبة 57، وتكونت عينة البحث من )التنبؤ بالحل اإلبداعي لدى عينة الدراسة 

إناث( وتراوحت أعمارىم ما بين  63ذكور،  63تكونوا من )أكاديمًيا بالمرحمة اإلعدادية، 
، (1,716( شيرا وانحراف معياري قدره )473,3( شير بمتوسط عمري قدره ) 411-481)

واشتممت أدوات البحث  عمى مقياس استانفورد بينية الطبعة الخامسة ، ودليل الكشف عن 
حل اإلبداعي لممشكالت ومقياس الذكاء المنظومي لمموىوبين بالمرحمة الموىوبين ، ومقياس ال
نتائج البحث إلي وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين الذكاء اإلعدادية، وتوصمت 

(، واسيام الذكاء المنظومي 1,14المنظومي وميارات الحل اإلبداعي لممشكالت عند مستوى )
 داعي لممشكالت .في التنبؤ بميارات الحل اإلب

 : الموىوبون أكاديمًيا ، الذكاء المنظومي ، الحل اإلبداعي لممشكالت.الكممات المفتاحية
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Abstract 
     The aim of the study was to identify the relationship between 
systemic intelligence and creative problem solving among academically 
gifted students in preparatory stage and determine the degree to which 
systematic intelligence contributed to predicting the creative solution in 
the current study sample. The research sample consisted of 75 
academically gifted and talented in the preparatory school including 36 
males and 39 females. Their ages ranged between 180-144 month, 
with an average age of 156,3 month and a standard deviation of 0.543. 
The instruments included: Stanford Bennie Scale (5th edition), a Battery 
of the Talants, a Creative Problem-Solving Scale, a Systematic 
Intelligence Scale for the Gifted Prep Stage Students.  Research results 
showed that there was a statistically positive correlation between 
organizational intelligence and creative problem-solving skills at 0.01, 
and the contribution of organizational intelligence to predicting creative 
problem-solving skills. 
keywords: academically gifted, organizational intelligence, creative 
problem solving. 
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 مقدمة
شيد العالم في السنوات األخيرة تغيرات سريعة جدًا نتيجة لثورة المعمومات واالتصاالت 
حتى غدت أطرافو المتباعدة كأنيا قرية صغيرة، األمر الذي نتج عنو تطور تكنولوجي مذىل في 
جميع المجاالت؛ فأصبح اإلنسان في حاجة إلى عقول مفكرة ومبدعة وموىوبة ومتفوقة بل وفائقة 

 لتأتي بحمول أصيمة جادة وجديدة وتحافظ عمى ما حققو من إنجازات وابتكارات.
وجدير بالذكر أن ىناك العديد من الكتابات في البيئة العربية أشارت إلي أىمية فئة 

(، 35، 3116الموىوبين في بناء المجتمع والنظر ليا كأحد الركائز القومية )مسفر الزىراني، 
           تعميمية إلى رعايتيا واستثمار أقصي ما لدييم من قدرات وفق وضرورة سعي المؤسسات ال

             برامج إثراية؛ ومن ثم ينبغي تنمية الوعي في المجتمع بضرورة االستثمار في تمك الفئة
 (. 38، 3117)صالح الدىراي، 

مثابرة ( الموىوب بأنو من لديو إبداع والتزام و 44، 3115ىذا وقد عرفت آمال باظو )
في تحقيق األىداف والدوافع والتحصيل، وبالتالي يصدر عنو أداء متميز سواء في الجوانب 
األكاديمية أو الفنية أو االجتماعية والشخصية وممارسة ألنماط الذكاء المنظومي والتباعدي 

 واالبتكاري، والسموك الذكي في مواقف الحياة والتعامل مع اآلخرين والبيئة. 
في نظريتو لمذكاءات المتعددة إلي تنوع الذكاءات إلى أن   Gardnerردانروقد أشار جا

( نوع، مما أدى إلى اتساع مساحة تشخيص الموىوبين التساميم بمختمف أنواع 46وصمت إلى )
. وُصنف (Kartikasari, & Widjajanti, 2017, 2)الذكاء وليس الذكاء العقمي أو العام فقط 

ضمن أشكال الذكاءات المتعددة وذلك منذ عام   Systematic Intelligenceالذكاء المنظومي 
م، وىو ٌيعتبر بمثابة مفتاح لمسموك اإلنساني والتوجو نحو الحياة، كما يعتبر ذكاًء إبداعًيا 3113

 (.78، 3143موقفًيا )طارق السممي، 
ويعرف الذكاء المنظومي أيضا بأنو مجموعة من القدرات تتمثل في وعي الفرد 

دراك التغذيةبمكون دراك عالقات التأثير والتأثر بين عناصر المنظومة، وا                ات النظام، وا 
           المرتدة المستمرة بين مكونات النظام والقدرة عمى توضيح دور الذات في المنظومة، 
              والقدرة عمى التحكم في مكوناتيا بطرق منتجة لمسموك وقادرة عمى تطويره

(Hamalainen, & Saarinen, 2007, 53) كما ُعرف بأنو مجموعة من التفاعالت .
        جية  بين مكونات النظام من جية والبيئة الخارجية من المتبادلة مع التغذية المرتدة

 تساعد الفرد عمى زيادة سرعة استجابتو وفيمو لمبيئة والتأثير بيا  ، كما أنو استجابة ذكية آخرى
(Abd Elwahab, 2010, 484 & Rauthmann, 2010-A, 30). 
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ويمكن التأثير عمي القدرات العقمية لممتعممين الموىوبين من خالل تنمية الذكاء 
المنظومي والذي يعزز من قدرات الفيم لدييم، حيث أن الشخص الذكي منظومًيا يمتمك القدرة 

المبادرة والتفكير اإلبداعي، ويجد عمي التعديل والتحسين لألنظمة المختمفة، ويمتمك القدرة عمي 
حموال إبداعية ومثالية لممشاكل التي تعترضو مما يزيد من قدراتو عمي االتصال مع أشكال 

 (.47ب، -3147أ & -3147البيئات المختمفة حولو )حممي الفيل، 
ىذا ويسيم الذكاء المنظومي في رفع الذكاء ككل والتعامل مع المواقف المعقدة، فالفرد 

لذكاء المنظومي المرتفع ىو شخص لديو قدرة مرتفعة عمي فيم العمميات المعقدة والتفاعالت ذي ا
           في البيئة المنظومية، ومن ثم فيو قادر عمي تحديد مقيدات النظام والعوامل المساعدة لو 

 (. 34، 3148)نيفين البركاتي، 
سًيا يتميز بو الطالب أما عن متغير الحل اإلبداعي لممشكالت فيعد مطمًبا أسا

الموىوبون، حيث يواجو الطالب الموىوب في حياتو اليومية الكثير من المشكالت التي تتطمب 
استخدام أساليب مبتكرة ومتفاعمة بين بعض العمميات الشخصية والمعرفية لمواجيتيا، فالحل 

 أحد الخصائص المميزة لمطمبة Creative Problem Solvingاإلبداعي لممشكالت 
الموىوبين، الذين لدييم إمكانية عالية لتطوير أنفسيم، ويمتمكون رغبة في التحدي والتحسن، ونقد 

 .(Karnes, & Bean, 2001)األسباب واستبصــار العالقــات الجديــدة والطالقة المفظية  
   واكتسب الحل اإلبداعي لممشكالت أىميتو في العممية التعميمية من خالل تعاون

           ما بينيم، ليظير نتائج وحمول إبداعية تعاونية تيم كل فرد في المجموعة، الطمبة في
وذلك ألن أعضاء المجموعة يشتركون في الوصــول ليــذه الحمــول ومواجيــة المشكــالت مًعا 

(Munazza, 2011) ويعتبر الحل اإلبداعي لممشكالت عممية منظمة يدمج خالليا الفرد .
مشكمة جديدة أو موقف مفاجئ عميو بمياراتو اإلبداعية إلنتاج حمول جديدة ليا مياراتو في حل 

تشير بعض  (. في حين333، 3143وتقييميا لموصل لمحل األمثل )عبد العزيز الشيري، 
( إلى أن اإلبداع عبارة 3117(؛ آمال باظو )3114الدراسات النفسية كدراسة مجدي حبيب )

اد، غير أن مستواه يختمف عند األفراد باختالف البيئة الثقافية عن قدرة تتوافر لدى جميع األفر 
واالجتماعية التي يعيش فييا، والمدرسة ليا دور كبير في تنمية قدرات الطالب، كما أشارت نيفي 

( إلى أن الحل اإلبداعي لممشكالت قابل لمنمو باستخدام برامج وأنشطة إثرائية، 3141النجار )
 فيو البيئة التي تحيط بالشخص المبدع، والعمم، والتفكير المنظم.حيث إن اإلبداع تتداخل 
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لذا تسعي الباحثة إلى التعرف عمي العالقة بين الذكاء المنظومي والحل اإلبداعي 
لممشكالت لدى الطالب الموىوبين أكاديمًيا لما لتمك المتغيرات من أىمية لدى الطالب، كما أن 

و عمى تمك الموىبة ألىمية الفئة لممجتمع ككل في كونيم من الموىوبين فإنو يضفي ظالل
 المستقبل، مما يدعوا المجتمع العممي لالىتمام بيا 

 مشكمة البحث
نبعت مشكمة البحث من خالل الواقع العممي لمباحثة حيث أنيا تعمل بالتربية والتعميم 

سنا منيا: فالحظت أن تنمية الحل اإلبداعي لممشكالت يواجو مجموعة من العقبات في مدار 
استخدام معظم المعممين ألساليب غير مناسبة تحد من حرية التعبير وحرية التفكير، والتقميل من 
شأن أحالم اليقظة لمطالب، والتي تعد باب لظيور الحل اإلبداعي لممشكالت، وقناعة المعممين 

مقررات الدراسية ومدراء المدارس بأن تنمية الحل اإلبداعي لممشكالت عممية شاقة ومكمفة، وأن ال
تم تصميميا بشكل معين ييمل الجوانب اإلبداعية، ويركز عمي الميارات العقمية الدنيا كالحفظ 
والتمقين، واالسترجاع، وأصبحت المناىج المقدمة لمعاديين تشكل حجرة عثرة في طريق التالميذ 

اسب مع قدراتيم العقمية الموىوبين، فيي ال تتناسب مع قدراتيم، وأن األنشطة الواردة فييا ال تتن
ال كما وال كيفا، وال تقدم تحديا كافيا لقدراتيم، بل قد تكون ليا أثر سمبي عمييم حيث تعمل عمي 

 وأد الموىبة لدييم.
وقد دلت نتائج كثير من البحوث السابقة عمى اىتمام الموىوبين بالحل اإلبداعي 

التي كشفت عن  Mohamed, Maker, & Lubart, (2012) لممشكالت مثل نتائج دراسة 
وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين األداء عمى اختبار اإلنتاج اإلبداعي غير المفظي والحل 

( التي أسفرت عن وجود عالقة 3143اإلبداعي لممشكالت، ودراسة عبدالعزيز الشيري )
 وىوبين.ارتباطية إيجابية بين الميارات القيادية وحل المشكالت اإلبداعي لدى الطمبة الم

األمر الذي دفع الباحثة إلى تطبيق مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي عمى عينة استطالعية       
تمميذ من التالميذ الموىوبين أكاديميا بإدارة الغنايم التعميمية، وأظيرت نتائج ىذا  61مقدارىا 

 عية وىي:في مستوى الميارات الفرعية لمحل االبدا تدنيالتطبيق االستطالعي أن ىناك 
 %48,7الطالقة بنسبة  -4
 %43,7المرونة بنسبة  -3
 %36األصالة بنسبة  -6
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ومن خالل النسب السابقة تبين أن ىناك تدني في بعض ميارات الحل اإلبداعي لدي 
التالميذ الموىوبين بالمرحمة اإلعدادية، مما دفع الباحثة لبحث العالقة بين الذكاء المنظومي 

 ت لدييم.وميارات الحل اإلبداعي لممشكال
 مشكمة البحث

 تمخصت مشكمة البحث في السؤال الرئيسي التالي:
ما أسيام الذكاء المنظومي في التنبأ بالحل اإلبداعي لممشكالت لدي الطالب 

 الموىوبين أكاديميا بالمرحمة اإلعدادية؟
 أسئمة البحث: 

 حاول البحث اإلجابة عن السؤالين التاليين:
ء المنظومي والحل اإلبداعي لممشكالت لدي الطالب الموىوبين ما العالقة بين أبعاد الذكا -4

 أكاديميا بالمرحمة اإلعدادية؟
 ما درجة إسيام الذكاء المنظومي في التنبؤ بالحل اإلبداعي لدى عينة الدراسة الحالية؟ -3

 فروض البحث
دي توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين الذكاء المنظومي والحل اإلبداعي لممشكالت ل -4

 الطالب الموىوبين أكاديميا بالمرحمة اإلعدادية.
 يسيم الذكاء المنظومي في التنبؤ بالحل اإلبداعي لدى عينة الدراسة الحالية. -3

 أهداف البحث
 هدف البحث الحالي إلي:  
قياس العالقة بين الذكاء المنظومي والحل اإلبداعي لممشكالت لدي الطالب الموىوبين  -4

 عدادية.أكاديميا بالمرحمة اإل
 تحديد درجة اسيام الذكاء المنظومي في التنبؤ بالحل اإلبداعي لدى عينة الدراسة الحالية. -3

  أهمية البحث
 األهمية النظرية-
استمد البحث أىميتو من أىمية الفئة المنوطة بدراستيا وىي الموىوبون، وذلك لما ليم من  -4

التي تبني عمييا المجتمعات خطط أىمية في تقدم وتطور المجتمع في المستقبل، فيم النواة 
 تطورىا.

أفاد البحث الحالي في تقديم إطار نظري عن الذكاء المنظومي، وميارات الحل اإلبداعي  -3
 لممشكالت، لما ليذه المتغيرات من أىمية في تحسين مستقبل الموىوبين.



 ومي كمنبأ لمحل اإلبداعي لدي الطالب الموهوبين أكاديميًا بالمرحمة االعداديةالذكاء المنظ
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 األهمية التطبيقية-
اإلبداعي لممشكالت لدى تقديم نموذًجا لمستوى العالقة بين الذكاء المنظومي والحل  -4

 الموىوبين.
إفادة واضعي المناىج في تصميم أنشطة وتدريبات ميارات الحل اإلبداعي أثناء إعدادىم  -3

 لممناىج الدراسية.
 مصطمحات البحث

 Intelligence  Systemicالذكاء المنظومي  -1
ضمن قدرة الفرد عمي التصرف ببراعة وذكاء مع المنظومات المعقدة التي تتيعرف بأنه 

تفاعال وتغذية مرتدة، وىو أحد الصور األصمية لمذكاء اإلنساني، ويمتد مجال عمل الذكاء 
 المنظومي إلي ما وراء ذكاء جاردنر المتعدد أو حتي ذكاء كولمان الوجداني.

  Creative Problem Solvingالحل اإلبداعي لممشكالت  -2
ول إبداعية مختمفة لو تتميز ويعرف بقدرة الموىوب عمى اإلحساس بالمشكمة وابتكار حم

باألصالة والتجديد، والمرونة والطالقة، ثم اتخاذ القرار باختيار أفضل الحمول لحل المشكمة 
 بشكل مبتكر.

 Talentالموهبة  -3
الطالب الذين يظيرون مستوى متميز في األداء في االختبارات األكاديمية، مما  ىي فئة 

فع، وقدرة ابتكارية، مع التمتع ببعض بالمواىب يدل عمى امتالكيم لمستوى ذكاء عام مرت
 الخاصة المميزة كالمواىب الفنية أو المفظية أو الرياضية.

 محددات الدراسة
( من التالميذ الموىوبين ببعض المدارس اإلعدادية بإدارة 57تكونت عينة البحث من )     

 إناث(.  63ذكور، 63الغنايم التعميمية، )

استخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى وصف وتحميل الظاىرة بدون  وتم      
 التدخل بيا.
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 أدوات البحث
 (3144مقياس استانفورد بينيو الصورة الخامسة، تعريب/ صفوت فرج ) -4
 (3141دليل الكشف عن الموىوبين، إعداد/ آمال باظو ) -3
 ية )إعداد/ الباحثة(.مقياس الذكاء المنظومي لمموىوبين بالمرحمة اإلعداد -6
 (.3146مقياس الحل اإلبداعي لممشكالت لمموىوبين )إعداد/ أحمد حجاج وآخرون،  -1

تحققت الباحثة من معايير الصدق والثبات لألدوات المستخدمة بالدرسة الحالية ويمكن 
          الرجوع إلى الدراسة األساسية المشتق منيا تمك الدراسة لتحديد درجة الصدق والثبات

 ألدوات الدراسة.
 حدود البحث:

بيان العالقة بين أبعاد الذكاء المنظومي وميارات الحل اإلبداعي  حدود موضوعية: -1
 لممشكالت لدي عينة من التالميذ الموىوبين بالمرحمة اإلعدادية.

 3134/  3131مدة الدراسة عام دراسي  حدود زمانية: -3
 إدارة الغنايم التعميمية.   حدود مكانية: -3
 اليب اإلحصائية المستخدمة في البحثاألس -1

حدد البحث األساليب اإلحصائية التي استخدمتيا الباحثة، وذلك عمى حسب العينة ونوع 
 SPSSلبرنامج حزمة البرامج اإلحصائية لمعموم االجتماعية البيانات المستخدمة باستخدام 
 لمتعامل مع البيانات كاآلتي: 

 ات واالنحرافات المعيارية. اإلحصاء الوصفي المتمثل في المتوسط -4
 . Correlation Coefficientsمعامالت االرتباط  -3
 اختبار "ت" لداللة الفروق بين العينات المستقمة. -6
 تحميل االنحدار المتعدد. -1

 إجراءات البحث:
االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة المتعمقة بالموىوبين وميارات الحل اإلبداعي  -4

 لممشكالت لدييم.
د مجموعة البحث والتي تتمثل في مجموعة من التالميذ الموىوبين ببعض مدارس تحدي -3

 أسيوط اإلعدادية.
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 إعداد االختبارات والمقاييس المناسبة الختيار عينة الدراسة. -6
تطبيق أدوات الدراسة )مقياس ستانفورد بينيو الصورة الخامسة، دليل الكشف عن الموىوبين(  -1

 لتحديد مجموعات الدراسة.
ق مقياس الذكاء المنظومي لمموىوبين بالمرحمة اإلعدادية ومقياس الحل اإلبداعي تطبي -7

 لممشكالت لمموىوبين.
المعالجة اإلحصائية لمعرفة داللة العالقة بين الذكاء المنظومي والحل اإلبداعي لممشكالت  -3

 لدى الموىوبين.
اإلبداعي لممشكالت  المعالجة اإلحصائية لمعرفة داللة الفروق في الذكاء المنظومي والحل -5

 بين الذكور واإلناث من الموىوبين.
 مناقشة النتائج وتفسيرىا. -8

 نتائج البحث ومناقشتها
وجود عالقة دالة إحصائًيا بين الذكاء " تم التحقق من الفرض األول والذي ينص عمى       

 ".المنظومي ومهارات الحل اإلبداعي لممشكالت لدى الموهوبين أكاديمًيا

الختبار ىذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط الخطي لبيرسون لمكشف عن العالقة و        
، والجدول الذكاء المنظومي )األبعاد والدرجة الكمية( ومهارات الحل اإلبداعي لممشكالتبين 

 التالي يوضح النتائج التي توصمت إلييا الباحثة. 

 منظومي( قيم معامالت االرتباط بين درجات الذكاء ال1جدول )

 (75)األبعاد والدرجة الكمية( ومهارات الحل اإلبداعي لممشكالت )ن=  

 الذكاء المنظومي
التفكير 
 المنظومي

الوعي 
 المنظومي

التطوير 
 المنظومي

الدرجة 
 الكمية

 *1,334 1,185 **1,643 *1,331 الحل اإلبداعي لممشكالت

 0.05* دالة عند مستوى              0.01** دالة عند مستوى 
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يتضح من خالل الجدول السابق أنو توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين 
الذكاء المنظومي )التفكير المنظومي والوعي المنظومي والدرجة الكمية( ومهارات الحل 

           (، بينما لم توجد عالقة ارتباطية دالة بين ُبعد 1,14عند مستوى ) اإلبداعي لممشكالت
وىذه النتيجة تشير إلى قبول ر المنظومي كأحد أبعاد الذكاء والحل اإلبداعي لممشكالت، والتطوي

 الفرض األول.

ويمكن تفسير نتائج ىذا الفرض أن الشخص الذكي منظوميا يمتمك القدرة عمي التعديل 
داعية والتحسين لألنظمة المختمفة، ويمتمك القدرة عمي المبادرة والتفكير اإلبداعي، ويجد حموال إب

( أن الذكاء 3147ومثالية لممشاكل التي تعترضو، وىذا يتفق و ما أشار إليو حممي الفيل )
المنظومي يوفر مجموعة من المنيجيات والنماذج لبناء أنظمة ضبط قادرة عمى التطور، ويساعد 

واعد عمى تقديم ومناقشة األساليب المتطورة والنظامية وىيكمة جدول األفكار، وتنظيم الذاكرة وق
 التعمم والتكيف فيما يتعمق بتكوين عممية التعميم.

كما وقد دلت نتائج الدراسات السابقة عمى امتالك الموىوبين لمذكاء المنظومي كأحد 
أنواع الذكاء التي يتسمون بيا واىتماميم بالحل اإلبداعي لممشكالت مثل نتائج دراسة 

Mohamed, Maker, & Lubart, (2012)  جود عالقة ارتباطية إيجابية التي كشفت عن و
بين األداء عمى اختبار اإلنتاج اإلبداعي غير المفظي والحل اإلبداعي لممشكالت، ودراسة عبد 

( التي أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين الميارات القيادية 3143العزيز الشيري )
 وحل المشكالت اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين.

 لبحثي الثاني ونتائج الفرض الثاني تفسيرها: إجابة السؤال ا
الذكاء المنظومي يسهم في  تم التحقق من الفرض الثاني والذي ينص عمى أن " ثانيا:

 ".التنبؤ بالحل االبداعي لممشكالت لدى عينة الدراسة

الذكاء والختبار ىذا الفرض تم استخدام معامل االنحدار المتعدد لمكشف عن اسيام 
، والجدول بعاد والدرجة الكمية( في التنبؤ بمهارات الحل اإلبداعي لممشكالتالمنظومي )األ

 التالي يوضح النتائج التي توصمت إلييا الباحثة. 
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           ( قيم معامالت االنحدار لمتحقق من قدرة درجات الذكاء المنظومي2جدول )
 (75ممشكالت )ن= )األبعاد والدرجة الكمية( عمى التنبؤ بمهارات الحل اإلبداعي ل 

المتغيرات 

 المنبئة

معامل 

االرتباط 

 الجزئي

معامل 

االنحدار 

 (Bالجزئي )

معامل 

االنحدار 

 الجزئي )بيتا(

معامل 

االرتباط 

المتعدد 

(R) 

معامل 

 التحديد

المتعدد 

(R2) 

النسبة 

المئوية 

لمقدرة عمى 

 التنبؤ

التغيير في قيمية 

 معامل التحديد ف
 قيمة ف

 القيمية
توي مس

 الداللة
 القيمية

مستوي 

 الداللة

  117797  الثابت

الذكاء  0.006 7.85 0.06 7.85 9% 0.090 0.301

 المنظومي
0.301 0.476 0.301 

  1077903  الثابت

0.390 0.152 15.2% 7.01 0.002 5.708 0.019 

التفكير 

 المنظومي
0.284 0.449 0.284 

الوعي 

 المنظومي
0.250 0.325 0.250 

 ( ما يمي:2يتضح من جدول )
% لميارات 47.3أن مكونات الذكاء المنظومي كل عمى حدى يسيم في التنبؤ بنسبة       

الحل االبداعي لممشكالت وفي ضوء ذلك يمكن صياغة أفضل معادلة لمتنبؤ بالميارات االبداعية 
 من خالل مكونات الذكاء المنظومي عمى النحو التالي:

 المتغير المستقل×  (Bميارات االبداعية = قيمة الثابت +معامل االنحدار الجزئي)ال -
الوعي  × 1.637التفكير المنظومي +  × 1.113+ 415.316الميارات االبداعية =  -

 المنظومي.
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 توصيات البحث
 بناًء عمى النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية، توصي الباحثة بما يمي: 

 وجيو اىتمام المؤسسات التعميمية إلى ضرورة إجراء دراسات وأبحاث عمى الطالب الموىوبينت -4
 .بشكل أوسع وتناول متغيرات مختمفة

تضمن جزًء  إجراء المزيد من الدراسات حول الذكاء المنظومي حيث إن نوع جديد من الذكاء -3
المزيد من الدراسات  إجراء-لو الكثير من المبادئ واإلستراتيجيات األخرى فمن الضروري

 التي تتضمن األجزاء األخرى المتبقية منيا لمبحث في أىميتو وتنمية الميارات األخرى.
إجراء دراسات جديدة عمى الحل اإلبداعي لممشكالت مع األخذ باالعتبار ألىمية فئة  -6

 الموىوبين والمستوى االقتصادي، والمنطقة الجغرافية، والمستوى التعميمي لموالدين.
 اسات وبحوث مقترحةدر 
فعالية برنامج قائم عمى الذكاء المنظومي لتحسين الحل اإلبداعي لممشكالت لدى  -4

 الموىوبين أكاديمًيا.
 فعالية استخدام السيكودراما في تحسين الذكاء المنظومي لدى الموىوبين أكاديمًيا. -3
مرحمة فعالية استخدام المعب في تحسين الحل اإلبداعي لمشكالت لدى األطفال بال -6

 االبتدائية.
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 المراجع العربية
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.بحوث في الصحة النفسية، (. 3115آمال باظة )

 ، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.دليل الكشف عن الموهوبين(. 3147آمال باظة )

 المصرية. . القاىرة: مكتبة االنجموالتفوق العقمي واإلبداع والموهبة(. 3117آمال باظو )

 .. القاىرة: مكتبة االنجمو المصريةالموهبة (.3141آمال باظو )

، القاىرة: مكتبة األنجمو الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفيأ(. -3147حممي الفيل )
 المصرية.

، القاىرة: مكتبة األنجمو مقياس الذكاء المنظومي لمراشدينب(. -3147حممي الفيل )
 المصرية.

لروثمان عمى طالب  (TSIS)(. تقنين اختبار الذكاء المنظومي 3146الثقفي ) زاىر حسين
، كمية التربية، جامعة رسالة ماجستيرالتربية الخاصة بجامعة أم القرى، 

 أمن القرى، مكة المكرمة.

سيكولوجية رعاية الموهوبين والمتميزين وذوي االحتياجات (. 3117صالح الداىري )
 لمنشر والتوزيع. . عمان: دار وائلالخاصة

(. استراتيجيات الذكاء المنظومي والتفكير ما وراء المعرفي لدى طمبة 3143طارق السممي )
(، 43)3، المجمة الدولية التربوية المتخصصةالجامعات السعودية، 

73- 53. 

(. العالقة بين الميارات القيادية وحل المشكالت اإلبداعي لدى 3143عبد العزيز الشيري )
الموىوبين في المرحمة المتوسطة بمدينة تبوك في المممكة العربية الطمبة 

، كمية التربية، جامعة تبوك، مجمة البحث العممي في التربيةالسعودية، 
(31 ،)336-376. 
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( الذكاء المنظومي وأثره عمى اإلنجاز األكاديمي في ضوء نظرية العبء 3147محمد دياب )
، لدولي لمتعميم بجامعة حائلالمؤتمر االمعرفي لد طالب الجامعة، 

 المممكة العربية السعودية.

استراتيجية الكشف عن الموهوبين والمبدعين ورعايتهم بين (. 3116مسفر الزىراني )
 ، مكة: دار طيبة الخضراء لمنشر والتوزيع.اإلصالة والمعاصرة

المنظومي لروثمان  (. فاعمية استراتيجيات البيت الدائري في تنمية الذكاء3148نيفين البركاتي )
مجمة والتحصيل الدراسي لدى طالبات الرياضيات بجامعة أم القرى، 

 .33-47(، 3)3، جامعة أم القرى لمعموم التربوية والنفسية

(. المؤثرات البيئية ودورىا في تنمية اإلبداع لدي الطفل، اكتشاف ورعاية 3141نيفين النجار )
 .58-43(، 6)61، التربوية المجمةالموىوبين بين الواقع والمأمول، 

 



 ومي كمنبأ لمحل اإلبداعي لدي الطالب الموهوبين أكاديميًا بالمرحمة االعداديةالذكاء المنظ
 إيمان كامل أحمد محمدأ /        صابر أحمد جالل د/           أحمد زارع أحمد زارعأ.د/ 
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