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THE STRATEGIES OF THE SYSTEMS
INTELLIGENCE AND METACOGNITION
THINKING AMONG SAUDI UNIVERSITIES
STUDENTS
Tareq Abdulali ALSilami*

ABSTRACT_ The present study aimed to identify the levels of Systems Intelligence, Metacognition
Thinking and the relationship between them in the light of specialization, gender, and location. To
achieve the goals of current study the researcher constructed both scales of Systems Intelligence and
Metacognition Thinking. The sample consisted of (900) male and female students from Umm ALQura, King Abdulaziz, and Ataif universities in Arabic and chemistry specialization. The researcher
used descriptive approach correlative. The study found that the Systems Intelligence and
Metacognition Thinking were average level. There were no significant differences between them,
due to specialization, gender, and graphic location. Also, there is a positive significant correlation
between them. Which can be predicted through Systems Intelligence. The researcher recommended
organizing training courses and workshops to develop the Systems Intelligence and Metacognition
Thinking for Saudi students' universities.
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إسرتاتيجيات الذكاء املنظومي والتفكري ما وراء
املعريف لدى طلبة اجلامعات السعودية
طارق عبدالعالي السلمي*
امللخص _هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي والعالقة بينهما في ضوء متغيرات
التخصص الدراس ي والنوع واملوقع الجغرافي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )099طالب وطالبة موزعين كالتالي ( )099طالب وطالبة من
جامعة أم القرى و( )099طالب وطالبة من جامعة امللك عبد العزيز و ( )099طالب وطالبة من جامعة الطائف ،وذلك في تخصص اللغة
العربية والكيمياء ،و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس ي للذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي إلجراء الدراسة الحالية.
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي الارتباطي املقارن .أظهرت نتائج الدراسة حصول أفراد عينة الدراسة على مستوى متوسط للذكاء
املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي ،وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في الذكاء
املنظومي ،كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء املنظومي ترجع إلى التخصص واملوقع الجغرافي،
كما توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في التفكير ما وراء املعرفي ،كذلك عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في التفكير ما وراء املعرفي ترجع إلى التخصص واملوقع الجغرافي ،و وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية
بين الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي ،وأنه يمكن التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من خالل الذكاء املنظومي .واوص ى الباحث
بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعات السعودية.
الكلمات املفتاحية :الذكاء املنظومي ،التفكير ما وراء املعرفي ،وطلبة الجامعة.

* استاذ مشارك في علم النفس التربوي ،كلية التربية جامعة أم القرى.
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إستراتيجيات الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة
الجامعات السعودية
أن التفكير ما وراء املعرفي عبارة عن :وعي الفرد الذاتي بعملياته
ً
املعرفية موظفا ذلك باستخدام مجموعة من املهارات (التخطيط،
املراقبة والتقويم ،اتخاذ القرارات ،واختيار إلاستراتيجيات املالئمة)،
ويرى الباحث الحالي أن التفكير ما وراء املعرفي عبارة عن وعي الفرد
بعملياته املعرفية والقدرة على تنظيمها والسيطرة على كل ما يختص
بتلك املعارف.
اهتمت العديد من الدراسات ] [10,11بالتفكير ما وراء املعرفي حيث
أكد كل من ] [10أن التفكير ما وراء املعرفي له أهمية في أنه يعتبر
العنصر ألاساس ي وراء إلانجاز العالمي للطلبة املوهوبين ،كما أشار ][11
إلى أن أهمية التفكير ما وراء املعرفي تكمن في عدة جوانب أهمها ما يلي:
 -1قدرة املتعلم على الانتقاء والتجديد -2 .تمكين املتعلم من توليد
أفكار أصيلة -0 .تنمية التفكير الناقد -4 .القدرة على مواكبة الكم
املعرفي املتزايد -5 .املساعدة على كيفية التحكم في التفكير وتحسين
أسلوب استيعاب القراءة والاستذكار.
وأشار ] [12إلى أن أهمية التفكير ما وراء املعرفي تكمن في ثالثة أمور
كالتالي -1 :تحسين أداء املتعلم -2 .تغيير اتجاه املتعلم نحو املوضوع
الدراس ي-0 .تفعيل دور املسئولية لدى املتعلم.
فيما يتعلق بالدراسات السابقة التي اهتمت بالذكاء املنظومي فهي -
على حد علم الباحث -قليلة ،حيث أكدت دراسة ] [13والتي هدفت إلى
معرفة الفروق في وعي املعلمين بعناصر الذكاء املنظومي في أداء القيادة
التعليمية باملراحل التعليمية الثالث ،كما هدفت إلى التعريف بالفروق
ً
تبعا للنوع ( ً
بين وعي املعلمين واملعلمات ً
ذكورا ،وإناثا) بعناصر الذكاء
املنظومي في أداء القيادة التعليمية ،وتكونت عينة الدراسة من ()294
ً
معلما ومعلمة في املرحلة
معلمين ومعلمات موزعين كالتالي)77( :
معلما ومعلمة في املرحلة املتوسطة ،و( )72معلماً
ً
الابتدائية ،و()55
ومعلمة في املرحلة الثانوية وذلك في محافظة أسوان في جمهورية مصر
العربية ،و توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
املعلمين واملعلمات في املرحلة الابتدائية والثانوية في الوعي بالتفكير
املنظومي والتركيز على القضايا إلانسانية وإلاحساسية الظرفية
للمواقف والدرجة الكلية للذكاء املنظومي ،بينما ال توجد فروق بين
املعلمين (الذكور ،وإلاناث) في الوعي بعناصر الذكاء املنظومي في أداء
القيادة التعليمية.
كما قام ] [12بدراسة هدفت إلى تقويم تأثير مقرر إلكتروني في علم
النفس ً
قائما على مبادئ نظرية املرونة املعرفية في تنمية الذكاء
املنظومي ،وكذلك تقويم تأثير املقرر إلالكتروني في علم النفس ً
قائما
على مبادئ نظرية املرونة املعرفية في خفض العبء املعرفي الدخيل
والعبء املعرفي الجوهري لدى طالب كلية التربية في جامعة
إلاسكندرية ،كذلك هدفت الدراسة إلى تقويم تأثير تصميم مقرر
إلكتروني في علم النفس ً
قائما على مبادئ نظرية املرونة املعرفية في
تنمية العبء املعرفي لدى طالب كلية التربية ،وتكونت عينة الدراسة

 .1املقدمة
يعتبر الذكاء املنظومي  Systems Intelligenceمن أنواع الذكاءات
ً
مؤخرا حيث بدأ هذا املصطلح بالظهور عام
الحديثة التي تم اكتشافها
2992م ،ويعرف الذكاء املنظومي بأنه مجموعة من القدرات تتمثل في
قدرة الفرد بالوعي بمكونات النظام ،وإدراك عالقات التأثير والتأثر بين
عناصر املنظومة ،وإدراك التغذية املرتدة املستمرة بين مكونات النظام
والقدرة على توضيح دور الذات في املنظومة وكذلك القدرة على التحكم
في مكونات املنظومة بطرق منتجة للسلوك في النظام و تطويره وتحسين
املنظومة ].[1
ويعرف الذكاء املنظومي بأنه :مجموعة من التفاعالت املتبادلة
والتغذية املرتدة بين مكونات النظام من جهة والبيئة الخارجية ] [2من
جهة أخرى ،ويعرف ] [3كذلك بأنه :عبارة عن الاستجابة الذكية عند
وجود تداخالت معقدة ومختلفة في ابنية البيئة ،كما يعرف ] [4بأنه:
التصرف الذكي للفرد عند مواجهة املنظومات املعقدة التي تتطلب
ً
تفاعال وتغذية رجعية ،ويرى الباحث أن الذكاء املنظومي عبارة عن:
قدرة الفرد على التفاعل املشترك بين عناصر النظام والبيئة املحيطة
بالفرد التي تتضمن قدرته على الوعي والتحكم والتطوير لعناصر
املنظومة بشكل أفضل .وتبرز أهمية الذكاء املنظومي في أنه مفتاح
ًّ
ًّ
للسلوك إلانساني والتوجه نحو الحياة ،كما يعتبر ً
موقفيا،
إبداعيا
ذكاء
عال في الذكاءات املتعددة لجاردنر ].[3
ويصنف على مستوى ٍ
و لخص العديد من الباحثين ] [1,5أهمية الذكاء املنظومي فيما يلي:
 -1زيادة سرعة الاستجابة للفرد وفهم البيئة والتأثير فيها -2 .توفير
أنظمة ذكية للفرد يستخدمها في حياته اليومية -0 .مساعدة الفرد على
إيجاد حلول مثالية وإبداعية لحل املشاكل التي يتعرض لها في حياته-4 .
تنمية جودة الحياة وتفعيل روح التعاون بين ألافراد.
ويرى الباحث أن أهمية الذكاء املنظومي تكمن في وعي الفرد للمواقف
العامة وبصفة أساسية للسلوك الذكي والخروج عن التمركز حول
الذات.
من جهة أخرى حظي موضوع التفكير ما وراء املعرفي
 Metacognition Thinkingعلى اهتمام العديد من الباحثين؛ حيث تم
التأكيد على ] [6أن التفكير ما وراء املعرفي يزيد من وعي الطالب ملا
يدرسونه؛ لذلك فإن الطالب الذي يفكر تفكير ما وراء املعرفة يقوم
بعدة أدوار ملواجهة مشكلة ما أثناء موقف تعليمي حيث يقوم بدور
ً
منتجا ،ويؤكد ] [7أن
مولد لألفكار ومخطط وناقد وبذلك يكون الفرد
التفكير ما وراء املعرفي هو العين الثالثة املنشغلة في املراقبة املستمرة
لالستيعاب ،هذا ويعرف التفكير ما وراء املعرفي بأنه :املعرفة الداخلية
ًّ
داخليا ،وكيف يفكر ويتحكم الفرد في تفكيره
وعملية معالجة املعلومات
] .[8ويذكر كل من غيس وويلي ] [9أن التفكير ما وراء املعرفي عبارة عن:
املراقبة الذاتية لتفكير املتعلم والتي تعتبر القدرة املعرفية التي تمكن
املتعلم من التأثير وإعادة هيكلة عمليات التفكير الخاصة به ،ويرى ][6
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جميع فروع الكليات العلمية وإلانسانية في مرحلة البكالوريوس ،تم
استخدام مقياس التفكير ما وراء املعرفي لشراو ودينسن ] [21توصلت
الدراسة إلى حصول الطلبة على مستوى مرتفع في التفكير ما وراء
املعرفي ،و وجود أثر في التفكير في مستوى التفكير ما وراء املعرفي خاصة
في بعدي معالجة املعلومات وتنظيم املعرفة لصالح الطالبات ،و وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء املعرفي وألابعاد
الثالثة (معالجة املعرفة ،تنظيم املعرفة ،ومعرفة املعرفة) لصالح
الطلبة ذوي مستوى التحصيل الدراس ي املرتفع .كذلك توصلت الدراسة
إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية ملستوى التفكير ما وراء املعرفي
يعزى للسنة الدراسية والتخصص ،ومن جهة أخرى وجود أثر ذي داللة
إحصائية بين تنظيم املعرفة والتخصص الدراس ي لصالح التخصصات
إلانسانية.
قام كل من ] [16بدراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين
التفكير ما وراء املعرفي والذكاء العام لدى طلبة الصف الثالث
املتوسط ،وكذلك مدى تأثرها بمتغير النوع والتحصيل الدراس ي،
وتكونت عينة الدراسة من (ً )109
طالبا وطالبة موزعين كالتالي ()66
ً
طالبا و( )64طالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة
بين التفكير ما وراء املعرفي والذكاء العام لدى طالب الصف الثالث
املتوسط ،كذلك توصلت إلى أنه ال تختلف طبيعة العالقة بين التفكير
ما وراء املعرفي والذكاء العام لدى أفراد عينة الدراسة باختالف
املستوى التحصيلي أو النوع.
كذلك قامت ] [17بدراسة هدفت إلى معرفة مستوى التفكير ما وراء
املعرفي لطلبة جامعة بغداد ،ومدى تأثير مستوى التفكير ما وراء املعرفي
بمتغير كل من النوع ،التخصص ،ومرحلة الدراسة ،وتوصلت الدراسة
إلى أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة متوسط ،و
عدم وجود اختالف بين الطلبة الجامعيين في التفكير ما وراء املعرفي
ترجع إلى متغيري النوع والتخصص الدراس ي.
قام ] [18بدراسة هدفت إلى معرفة مستوى التفكير ما وراء املعرفي
لدى طالب كلية التربية بجامعة الباحة ،ومعرفة مدى اختالف مستوى
التفكير ما وراء املعرفي بمتغيري السنة الدراسية والتحصيل ألاكاديمي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )199طالب من طالب كلية التربية في
جامعة الباحة ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التفكير ما وراء
املعرفي لدى الطالب متوسط ،كذلك توصلت إلى أنه ال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء املعرفي ومتغيري السنة
الدراسية والتحصيل ألاكاديمي.
وقامت ] [19بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين أنماط السيطرة
الدماغية ومستوى التفكير ما وراء املعرفي ،وتكونت عينة الدراسة من
طالبا وطالبة بواقع (ً )102
(ً )540
طالبا و( )057طالبة وذلك من عدة
كليات علمية وأدبية ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى التفكير ما وراء
املعرفي لدى الطلبة كان مر ً
ًّ
إحصائيا
تفعا ،كذلك عدم وجود فروق دالة
في النمط السائد لدى الطلبة تعزى ملتغير النوع أو التخصص ،و وجود
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير ما وراء املعرفي لصالح
ًّ
إحصائيا بين أنماط
الطالبات ،كذلك وجود عالقة ارتباطية دالة
السيطرة الدماغية ومستوى التفكير ما وراء املعرفي.

من ( )66طالبة من الطالبات الجامعيات في كلية التربية ،حيث تم
تقسيمهن إلى مجموعتين مجموعة تجريبية ( )04طالبة ومجموعة
ضابطة ( )02طالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في قدرات الذكاء املنظومي بين املجموعتين لصالح الطالبات
في املجموعة التجريبية ،كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
املجموعة التجريبية في الاختبار القبلي والبعدي لقدرات الذكاء املنظومي
ومجموعها الكلي لصالح القياس البعدي ،كذلك كشفت نتائج الدراسة
عن وجود فروق بين درجات الطالبات في املجموعتين التجريبية
والضابطة وذلك في العبء املعرفي الجوهري والعبء املعرفي الدخيل في
املجموع الكلي ألنواع العبء املعرفي لصالح املجموعة الضابطة ،كما
توجد فروق بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في العبء املعرفي
لصالح املجموعة التجريبية.
كذلك قام ] [14بدراسة هدفت إلى التعرف على الذكاء املنظومي
وأثره على إلانجاز ألاكاديمي لدى طالب جامعة حائل حيث تكونت عينة
الدراسة من ( )299طالب وطالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بين الذكاء املنظومي وإلانجاز ألاكاديمي ،كذلك
توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء املنظومي وإلانجاز
ألاكاديمي ،و توصلت الدراسة ً
أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الطالب والطالبات في الذكاء املنظومي.
وقام ] [15بدراسة هدفت إلى معرفة صدق وثبات مقياس الذكاء
املنظومي لروثمان ،وكذلك معرفة الفروق في قدرات طالب الجامعة في
الذكاء املنظومي وذلك باختالف السن واملرحلة ونسبة الشهادة الثانوية
واملجموع الكلي ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )405
طالبا من طالب
التربية الخاصة في جامعة أم القرى ،وتوصلت الدراسة إلى أنه توجد
فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء املنظومي بين أفراد عينة الدراسة
حسب متغير السن واملرحلة الدراسة ،كذلك إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في الذكاء املنظومي لدى أفراد عينة الدراسة وذلك في املرحلة
الثانوية ودرجة القدرات.
أما ما يتعلق بالدراسات التي اهتمت بالتفكير ما وراء املعرفي فقد
أجريت العديد من الدراسات في ضوء العديد من املتغيرات .قام كل من
] [10بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى الحاجة إلى املعرفة
والتفكير ما وراء املعرفي لدى طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس في
جامعة اليرموك ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )791طالب وطالبة
من طلبة الجامعة ،وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الحاجة إلى
ً
املعرفة لطالب البكالوريوس في جامعة اليرموك كان متوسطا ،أما
ً
مرتفعا ،كذلك توصلت الدراسة
مستوى التفكير ما وراء املعرفي فكان
إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين مستوى الحاجة إلى املعرفة ومستوى
التفكير ما وراء املعرفي لطلبة املرحلة الجامعية في جامعة اليرموك ،كما
توصلت إلى أن العالقة بين مستوى الحاجة والتفكير ما وراء املعرفي ال
تتأثر بالنوع والتخصص واملستوى الدراس ي.
كذلك قام ] [6بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى التفكير ما
وراء املعرفي لطالب جامعة اليرموك في ضوء متغيرات النوع والسنة
الدراسية والتخصص ومستوى التحصيل الدراس ي ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )1192طالب وطالبة منهم (ً )514
طالبا و( )555طالبة في
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ً
املكرمة وجدة والطائف متمثال في طالب وطالبات جامعة أم القرى
وجامعة امللك عبد العزيز وجامعة الطائف في تخصصات مختلفة.
ً
وبناء على ما تقدم تبرز أهمية عمل دراسة في الذكاء املنظومي والتفكير
ما وراء املعرفي لدى أفراد مجتمع الدراسة الحالية حيث ال توجد
دراسة -على حد علم الباحث -اهتمت بمتغيرات الدراسة الحالية.
 .2مشكلة الدراسة
تبلورت مشكلة الدراسة من خالل مراجعة الدراسات السابقة
وألادب التربوي املتعلق بالذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي حيث
أظهرت الدراسات السابقة وألادب التربوي أهمية الذكاء املنظومي في
قدرة الفرد وسلوكه الذكي على فهم العمليات املعقدة والتفاعل معها
في البيئة املنظومية وتشجيع ألافراد على تحديد مقيدات النظام
والعوامل املساعدة له ،من جهة أخرى وعي ألافراد بتفكير ما وراء
املعرفي حيث إن وعي الفرد بتفكيره وقدرته على معرفة أحاسيسه يسهم
في فهم نفسه مما يساهم على إيجاد الحلول للمشاكل واملواقف التي
تواجهه.
ً
وبناء على استعراض الدراسات السابقة وفي ظل غياب الدراسات
التي تعالج ظاهرتي الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة
الجامعات السعودية عامة والجامعات في املنطقة الغربية خاصة تبرز
الحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسة ملا لها من أهمية على واقع العملية
التربوية وكذلك ميادين سوق العمل.
لذلك جاءت هذه الدراسة املهمة لتسلط الضوء على الذكاء
املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة جامعة أم القرى وجامعة
امللك عبد العزيز وجامعة الطائف في ضوء متغيرات التخصص
الدراس ي ،والنوع واملوقع الجغرافي وذلك ملعرفة سير العملية التربوية
بشكل عام وإنجاز الطلبة بشكل خاص.
أ .أسئلة الدراسة
ً
بشكل أكثر تحديدا تسعى الدراسة الحالية إلى إلاجابة عن ألاسئلة
التالية:
السؤال ألاول :ما مستوى ممارسة الذكاء املنظومي لدى طالب وطالبات
جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف؟
السؤال الثاني :ما مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طالب وطالبات
جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف؟
ًّ
إحصائيا للتخصص الدراس ي
السؤال الثالث :هل توجد تأثيرات دالة
(علمي  -أدبي) ،والنوع (ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى –
امللك عبدالعزيز – الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على الذكاء
املنظومي لدى ألافراد عينة الدراسة؟
ًّ
السؤال الرابع :هل توجد تأثيرات دالة إحصائيا للتخصص الدراس ي
(علمي  -أدبي) ،والنوع (ذكور  -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى –
امللك عبدالعزيز – الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على التفكير ما
وراء املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة؟
السؤال الخامس :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء
املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة؟
السؤال السادس :هل يمكن التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من خالل
الذكاء املنظومي لدى ألافراد عينة الدراسة؟

من خالل استعراض الدراسات السابقة نستنتج ما يلي:
ً
أوال :تتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في:
 -1اهتمت بعض الدراسات السابقة بمتغير الذكاء املنظومي مع متغيرات
مختلفة عن متغيرات الدراسة الحالية؛ حيث اهتمت الدراسات
السابقة بمتغير الذكاء املنظومي مع متغير القيادة التعليمية في املراحل
التعليمية ألاساسية كما في دراسة ] [13التي توصلت إلى وجود فروق
بين املعلمين واملعلمات في املراحل ألاساسية للتعليم في الوعي بالذكاء
املنظومي ،في املقابل ال توجد فروق بين املعلمين واملعلمات في الوعي
بعناصر الذكاء املنظومي ،كذلك اهتمت بعض الدراسات السابقة
بمتغير الذكاء املنظومي وتقويم مقرر إلكتروني قائم على نظرية املرونة
املعرفية حيث أكدت دراسة ] [20على وجود فروق في قدرات الذكاء
املنظومي بين املجموعة الضابطة والتجريبية لصالح الطالبات ،كذلك
وجود فروق بين املجموعة الضابطة والتجريبية في العبء املعرفي
الجوهري والعبء املعرفي الدخيل لصالح املجموعة الضابطة ،كذلك
اهتمت بعض الدراسات السابقة بمتغير الذكاء املنظومي باإلنجاز
ألاكاديمي حيث توصلت دراسة ] [14إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين
الذكاء املنظومي وإلانجاز ألاكاديمي ،كذلك اهتمت بعض الدراسات
السابقة بالذكاء املنظومي مع السن واملرحلة الدراسية والتحصيل
ودرجة القدرات حيث أكدت دراسة ] [15أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية لدى طالب الجامعة في الذكاء املنظومي ومتغير السن واملرحلة
الدراسية والتحصيل ودرجة القدرات.
 -2اهتمت بعض الدراسات السابقة بمتغير التفكير ما وراء املعرفي مع
متغيرات مختلفة عن متغيرات الدراسة الحالية ،حيث اهتمت بعض
الدراسات السابقة بمستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة
الجامعة ،حيث أكدت دراسة كل من ] [6,10,17,19أن مستوى التفكير
ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة مرتفع ،في املقابل أشارت دراسة
][17,18إلى أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طالب وطالبات
ً
الجامعة كان متوسطا ،كذلك اهتمت بعض الدراسات السابقة
بالتفكير ما وراء املعرفي مع الذكاء العام حيث أكدت دراسة ] [16على
وجود عالقة ارتباطية دالة بين التفكير ما وراء املعرفي والذكاء العام،
كذلك أكدت الدراسة أن العالقة بين التفكير ما وراء املعرفي والذكاء
العام ال تختلف باختالف التحصيل الدراس ي أو النوع ،كذلك اهتمت
بعض الدراسات السابقة بالتفكير ما وراء املعرفي مع أنماط السيطرة
الدماغية ،حيث أكدت دراسة ] [19على وجود عالقة ارتباطية بين
أنماط السيطرة الدماغية ومستوى التفكير ما وراء املعرفي ،كذلك
اهتمت بعض الدراسات السابقة بالتفكير ما وراء املعرفي مع مستوى
الحاجة إلى املعرفة حيث أكدت دراسة ] [10على وجود عالقة ارتباطية
ًّ
إحصائيا بين مستوى الحاجة إلى املعرفة والتفكير ما وراء املعرفي
دالة
لدى طلبة جامعة اليرموك.
ً
ثانيا :تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:
 -1ال توجد دراسات سابقة -على حد علم الباحث -على مستوى اململكة
العربية السعودية والخليج العربي جمعت بين متغيري الدراسة الحالية
في دراسة واحدة مما يميز الدراسة الحالية باألصالة في البحث.
 -2الـ ـدراسة الحـ ـالي ـة عبـ ـارة عـ ـ ـن دراسـة وصفية مقارنة بين مجتمع مكة
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الذكاء املنظومي ) : (Systemic Intelligenceيعرف هاملنن وسارنن الذكاء
املنظومي بأنه :السلوك الذكي في السياقات وألانظمة املعقدة [.[29
ويعرف الذكاء املنظومي إجر ًّ
ائيا :بالدرجة التي يحصل عليها الطالب
في مقياس الذكاء املنظومي موضع الدراسة من إعداد الباحث.
التفكير ما وراء املعرفي ) : (Metacognitive Thinkingيعرف التفكير ما
وراء املعرفي بأنه :وعي الفرد الذاتي بعملياته املعرفية ،وبنائه املعرفي،
ً
موظفا هذا الوعي في إدارة هذه العمليات [.[5
ويعرف التفكير ما وراء املعرفي إجر ًّ
ائيا بأنه :الدرجة التي يحصل
عليها الطالب في مقياس التفكير ما وراء املعرفي موضع الدراسة من
إعداد الباحث.
ه .حدود الدراسة
تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية:
• الحدود املوضوعية :تتحدد الدراسة الحالية بموضوع الذكاء املنظومي
والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة جامعة أم القرى وجامعة امللك
عبدالعزيز وجامعة الطائف.
• الحدود الزمنية :طبقت الدراسة في الفصل الدراس ي الثاني لعام
1405/1407ه.
• الحدود املكانية :أجريت الدراسة على طلبة البكالوريوس في جامعة أم
القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف.
• الحدود البشرية :شارك في الدراسة الحالية ( )099طالب وطالبة من
طلبة البكالوريوس تخصص كيمياء ولغة عربية في جامعة أم القرى
وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف.
• الحدود ألادائية :حددت الدراسة الحالية بمقياس ي الذكاء املنظومي
والتفكير ما وراء املعرفي من إعداد الباحث.
 .3الطريقة وإلاجراءات
أ .منهج الدراسة
ً
انطالقا من طبيعة الدراسة واهدافها وتساؤالتها فقد اعتمد
الباحث املنهج الوصفي الارتباطي املقارن وذلك ملناسبته للدراسة.
ب .مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات مرحلة
البكالوريوس في جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز والطائف
للعام الدراس ي  1405-1407ه في تخصص الكيمياء واللغة العربية،
حيث بلغ مجتمع الدراسة (ً )7020
طالبا وطالبة موزعين كالتالي :جامعة
أم القرى (ً )1179
طالبا وطالبة تخصص عربي بواقع ( )599طالب
و( )679طالبة ،أما تخصص الكيمياء فبلغ عدد الطلبة (ً )1925
طالبا
وطالبة بواقع (ً )459
طالبا و( )575طالبة ،وجامعة امللك عبدالعزيز
ً
طالبا وطالبة تخصص عربي بواقع ( )799طالب و()095
()1615
طالبات ،أما تخصص الكيمياء فبلغ ( )1619طالب وطالبات بواقع
طالبا و( )559طالبة ،وجامعة الطائف (ً )1909
(ً )769
طالبا وطالبة في
تخصص اللغة العربية بواقع (ً )479
طالبا و( )569طالبة ،أما تخصص
الكيمياء فبلغ مجموع الطلبة (ً )579
طالبا وطالبة بواقع ( )419طالب
و( )469طالبة وذلك ً
وفقا إلحصائيات القبول والتسجيل بالجامعة.
ج .عينة الدراسة
اشتمل ـ ـت عين ـ ـة ال ـ ـدراس ـ ـة الح ـ ـاليـ ـ ـة عل ـ ـى عين ـ ـة مـ ـن جامعة أم القرى

ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
 -1الكشف عن مستوى الذكاء املنظومي لدى طلبة البكالوريوس في
جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف.
 -2الكشف عن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة البكالوريوس
في جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف.
 -3التعرف علي تأثير كل من التخصص الدراس ي (علمي  -أدبي) ،والنوع
(ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز –
الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على الذكاء املنظومي لدى ألافراد
عينة الدراسة؟
 -4التعرف علي تأثير كل من التخصص الدراس ي (علمي  -أدبي) ،والنوع
(ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز –
الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على التفكير ما وراء املعرفي لدى
ألافراد عينة الدراسة؟
 -5الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء
املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة.
 -6التحقق من إمكانية التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من خالل الذكاء
املنظومي لدى الطلبة املوهوبين والعاديين باملرحلة املتوسطة.
ج .أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية من خالل توظيف نتائج الدراسة نظرياًّ
ًّ
وتطبيقيا ،أما ما يتعلق بأهمية الدراسة من الناحية النظرية فيمكن أن
تسهم الدراسة الحالية بما يلي:
 -1تقديم ادلة علمية جديدة حول موضوع الذكاء املنظومي والتفكير ما
وراء املعرفي في مجتمعات جديدة مثل املجتمع السعودي.
 -2التأكيد على أهمية الذكاء املنظومي ومناسبة وقت استخدامه لدى
ألافراد.
 -3التأكيد على أهمية التفكير ما وراء املعرفي وتنمية مستوى تفكير
ألافراد.
 -4توفير املزيد من مؤشرات الصدق التي تؤكد طبيعة العالقة بين
الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي.
 -5تعد الدراسة الحالية كمنطلق لدراسات مستقبلية مع متغيرات
دراسية حديثة.
أما ما يتعلق بأهمية الدراسة من الناحية التطبيقية فيمكن أن تسهم
الدراسة الحالية بما يلي:
 -1نتائج الدراسة الحالية توفر قاعدة بيانات للعاملين في املجال
التعليمي وكذلك الباحثين للقيام بإعداد البرامج والدورات التدريبية
املتخصصة مع متغيرات الدراسة الحالية.
 -2يتم في هذه الدراسة توفر أداتين للبحث العلمي واللذين قد يستفاد
منهما في الدراسات والبحوث املستقبلية.
 -3تأتي أهمية الدراسة الحالية من قلة الدراسات العربية خاصة على
مستوى اململكة العربية السعودية على حد علم الباحث.
 -4عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل حول أهمية الذكاء
املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي.
د .مصطلحات الدراسة
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أسماء وأرقام جميع الشعب املطروحة للفصل الدراس ي الاول لعام
 1405-1407ه في وعاء وطلب من أحد الطالب سحب قصاصات
بالعدد املطلوب للدراسة كما في جدول (.)1

وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف في التخصصات التالية :لغة
عربية وكيمياء ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )099طالب وطالبة،
تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية متساوية من مجتمع الدراسة،
واستخدمت الشعبة كأصغر وحدة لالختيار حيث قام الباحث بوضع

جدول 1
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة والتخصص والنوع الاجتماعي
الجامعة
أم القرى

النوع
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات
طالب
طالبات

التخصص
لغة عربية
كيمياء

امللك عبد العزيز

لغة عربية
كيمياء

الطائف

لغة عربية
كيمياء

املجموع الكلي

العدد
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

املجموع
159
159
159
159
159
159
099

فقرة ومناسبتها وصياغتها اللغوية ،وكذلك التأكد من مدى مناسبة
املقياس لعينة الدراسة وإبداء أي مالحظات يرونها مناسبة للمرحلة
الدراسية ،وتم ألاخذ بمالحظات املحكمين والتي تمثلت في إعادة صياغة
بعض الفقرات مع بعض التعديالت اللغوية واستبدال بعض املفردات
لتعطي معنى أدق للفقرة ،وقد أشار املحكمون (بنسبة اتفاق تصل إلى
 )%09إلى مناسبة املقياس لقياس الذكاء املنظومي لدى طلبة الجامعة.
 -2صدق التكوين الفرض ي (الاتساق الداخلي) :تم إيجاد صدق التكوين
الفرض ي للمقياس باستخدام الاتساق الداخلي ملعرفة مدى صدق
املفردات ،عن طريق حساب معامالت الارتباط بين كل فقرة من فقرات
املقياس والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة الفقرة من الدرجة
الكلية للمقياس ،وقد تراوحت معامالت الارتباط بين ( )9457-9441وهي
قيم دالة عند مستوى  ،9.91مما يدل على أنه توجد ارتباطات دالة
ًّ
إحصائيا بين فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس ،مما يعكس
درجة مرتفعة من الاتساق وبالتالي من الصدق.
 -3الصدق املرتبط باملحك (الصدق التالزمي) :تم إيجاد الصدق املرتبط
باملحك باستخدام الصدق التالزمي ،حيث تم حساب معامل الارتباط
بين درجات الطلبة عينة الدراسة الاستطالعية املكونة من (ً 69
طالبا
وطالبة من خارج مجتمع الدراسة) على مقياس الذكاء املنظومي موضوع
الدراسة من إعداد الباحث ،ودرجاتهم علي مقياس الذكاء املنظومي من
إعداد (الفيل )2915 ،كمحك ،وقد تم التوصل إلى معامل ارتباط
ًّ
إحصائيا عند مستوى
(معامل صدق) قدره  ،9.55وهو قيمة دالة
 ،9.91وهذا يؤكد صدق املقياس.
 -4صدق تمييز فقرات املقياس (املقارنة الطرفية) :تم التأكد من صدق
املقياس عن طريق حساب معامالت تمييز الفقرات بواسطة اتخاذ
ًّ
الدرجة الكلية للمقياس محكا للحكم على صدق فقراته ،عن طريق

د .أداة الدراسة
استخدم الباحث في الدراسة الحالية مقياسين هما:
ً
أوال مقياس الذكاء املنظومي:
ً
بناء على اطالع الباحث الحالي على الدراسات السابقة واملقاييس
التي اهتمت بالذكاء املنظومي ] [1,5قام الباحث بتصميم مقياس للذكاء
املنظومي ،ويتكون املقياس من خمسة أبعاد هي :تنظيم وقت الاختبار،
التخمين الذكي ،الاستنتاج املنطقي ،تجنب ألاخطاء ،واملراجعة ،ويتكون
املقياس من ( )05فقرة موزعة على ألابعاد الخمسة السالف ذكرها
بالتساوي والتي تعكس قدرات الفرد في الذكاء املنظومي ،وجميع فقرات
املقياس يجيب عنها الفرد ً
تبعا لطريقة ليكرت  Likertذي خمسة بدائل
ً
(ال ينطبق على ،ينطبق على ً
أحيانا ،ينطبق على
نادرا ،ينطبق على
غالبا ،وينطبق على ً
ً
تماما) يعطى املفحوص درجة تتراوح بين ( )5-1على
الترتيب لفقرات املقياس ،حيث الدرجة الكلية على املقياس تتراوح بين
ً
مؤشرا على
( )175 -05درجة تعتبر درجة املفحوص املرتفعة في املقياس
الذكاء املنظومي ،وقد اعتمد الباحث املعيار إلاحصائي التالي لدرجات
املقياس =)60-05( :مستوى متدني = )100-79( ،مستوى متوسط،
( = )175-149مستوى مرتفع في الذكاء املنظومي.
الخصائص السيكومترية ملقياس الذكاء املنظومي:
صدق املقياس:
استخدم الباحث عدة طرق للتحقق من صدق املقياس على
النحو التالي:
 -1الصدق املرتبط باملحتوى (صدق املحكمين) :تم إيجاد الصدق
املرتبط باملحتوى للمقياس وذلك بعد عرضه على مجموعة مكونة من
ثمانية من ألاساتذة الجامعيين في تخصص علم النفس حيث طلب من
املحكمين التأكد من مدى انتماء كل فقرة للمقياس ،ومدى وضوح كل
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مجموعتي الطالب املرتفعين واملنخفضين على كل فقرة من فقرات
املقياس ،وتم استخدام النسبة الحرجة في املقارنة بين املتوسطات
لحساب معامالت تمييز فقرات املقياس ،كما هو موضح في جدول ()2
التالي.

أخذ أعلى وأدني  ٪27من الدرجة الكلية للمقياس ،لتمثل مجموعة
أعلى  ٪27الطالب ذوى الذكاء املنظومي املرتفع (ن =  ،)16وتمثل
مجموعة أدني  ٪27الطالب ذوي الذكاء املنظومي املنخفض (ن = ،)16
وتم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لدرجات

جدول 2
معامالت تمييز مفردات مقياس الذكاء املنظومي
التمييز
4.22
0.07
0.60
4.10
0.16
0.57

الفقرات
1
2
0
4
5
6

التمييز
الفقرات
التمييز
الفقرات
التمييز
الفقرات
4.26
10
0.20
10
0.56
7
0.77
29
4.17
14
4.11
5
0.52
21
0.55
15
0.75
0
0.67
22
4.11
16
0.24
19
0.16
20
0.56
17
4.21
11
4.61
24
2.76
15
0.05
12
ى
ى
 > 2.55النسبة الحرجة ≥  1.06دالة عند مستو  9.95؛  ≤ 2.55النسبة الحرجة دالة عند مستو 9.91

يتضح من جدول ( )2السابق أن جميع مفردات مقياس الذكاء
ًّ
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)9.91ومن ثم فإن
املنظومي دالة
ًّ
ً
ً
املقياس يميز تميزا مرتفعا ودالا بين املرتفعين واملنخفضين فى الذكاء
املنظومي.
 -5الصدق العاملي التوكيدي:
تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي Confirmatory Factor
Analysisبهدف التأكد من البنية العاملية ملقياس الذكاء املنظومي،
وذلك من خالل التأكد من انتماء أبعاد املقياس إلى عامل كامن واحد

الفقرات
25
26
27
25
20
09

التمييز
0.67
4.44
0.04
0.50
0.07
0.61

هو الذكاء املنظومي ،وللتحقق من ذلك تم افتراض نموذج يتضمن
ً
ً
عامال ً
واحدا وهو الذكاء املنظومي تتشبع عليه أبعاد املقياس
كامنا
الحالي الخمسة (التأمل املنظومي ،املنظور املنظومي ،املعرفة
املنظومية ،إلادراك املنظومي ،والعمل املنظومي) ،حيث تم إخضاع
النموذج للتحليل العاملي التوكيدى باستخدام البرنامج إلاحصائي
 ،Amos 4.01وباستخدام طريقة أقص ى احتمالMaximum likelihood
فى التحليل ،وكانت مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املفترض كما هي
موضحة في جدول ( )0التالي.

جدول 3
مؤشرات جودة املطابقة للنموذج املفترض ملقياس الذكاء املنظومي (بالنسبة لألبعاد)
X²
5.142
IFI
9.000

DF
5
NFI
9.006

GFI
9.055
CFI
9.000

X²/DF
1.925
TLI
9.000

AGFI
9.064
RMSEA
9.922

ًّ
جدا من الصفر (حيث يتم رفض النموذج إذا زادت هذه القيمة عن
ً
مطابقا ً
تماما إذا قلت هذه القيمة عن ،9.95
 ،9.95ويكون النموذج
وإذا كانت القيمة محصورة بين  9.95 ،9.95دل ذلك على أن النموذج
ً
يتطابق بدرجة كبيرة مع البيانات) ،فضال عن أن النسبة بين X ²كا،2
( DFدرجات الحرية) أقل من  ،2وهو ما يؤكد الصدق البنائي ملقياس
الذكاء املنظومي.
ويوضح جدول ( )4التالي الوزن الانحداري املعياري لكل بعد من أبعاد
املقياس على الذكاء املنظومي باعتبارها مؤشرات لعامل كامن عام

يتضح من جدول ( )0السابق أن افتراض عامل كامن واحد هو "
الذكاء املنظومي " تتشبع عليه كل عوامل املقياس الحالي (النموذج
ً
تماما البيانات موضوع املعالجة ومن ثم يحظى
املفترض) يطابق
بمؤشرات جودة مطابقة عالية ،حيث كانت قيم (مؤشر حسن املطابقة
 ،GFIومؤشر حسن املطابقة املعدلة  ،AGFIومؤشر املطابقة املقارن
 ،CFIومؤشر املطابقة املعياري  ،NFIومؤشر املطابقة املتزايدة ،IFI
ومؤشر توكر لويس ) TLIجميعها قيم مرتفعة وقريبة ًّ
جدا من الواحد
الصحيح (الحد ألاقص ى لهذه املؤشرات) ،وكذلك قيمة مؤشر جذر
متوسط مربع الخطأ التقريبي  RMSEAكانت أقل من  9.95وهى قريبة

جدول 4
الوزن الانحداري املعياري ألبعاد مقياس الذكاء املنظومي
الذكاء املنظومي
التأمل املنظومي
املنظور املنظومي
املعرفة املنظومية

الوزن الانحداري
املعياري
9.652
9.657
9.756
63

الذكاء املنظومي

الوزن الانحداري املعياري

إلادراك املنظومي
العمل املنظومي

9.766
9.714

6

يتضح من جدول ( )4السابق أن أبعاد املقياس لها تشبعات دالة،
حيث تراوحت معامالت الصدق (الوزن الانحداري املعياري) بين (9.652
–  )9.756مما يؤكد صدق أبعاد املقياس الحالي وتشبعها على عامل
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كامن واحد هو الذكاء املنظومي ،وشكل ( )1التالي يوضح النموذج
املفترض ملقياس الذكاء املنظومي لدى طلبة املرحلة الجامعي:

شكل  1النموذج املفترض ملقياس الذكاء املنظومي لدى املرحلة الجامعية

معادلة " سبيرمان – براون " ،معادلة " جتمان " ،وطريقة الاتساق
الداخلي باستخدام معامل ألفا -كرونباح ،وجدول ( )5التالي يوضح
نتائج معامالت الثبات:

ثبات املقياس:
تم حساب ثبات مقياس الذكاء املنظومي بتطبيقه على العينة
الاستطالعية وذلك باستخدام طريقة إعادة تطبيق الاختبار (بفاصل
زمني قدره ثالثة أسابيع) ،وطريقة التجزئة النصفية باستخدام كل من

جدول 5
معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق والتجزئة النصفية ومعامل ألفا -كرونباخ ملقياس الذكاء املنظومي والداللة إلاحصائية ملعامالت الثبات

1
2
0
4
5

املعامل
أبعاد املقياس
التأمل املنظومي
املنظور املنظومي
املعرفة املنظومية
إلادراك املنظومي
العمل املنظومي
الدرجة الكلية للمقياس

اعادة التطبيق
9.51
9.52
9.5
9.51
9.52
9.55

التجزئة النصفية
جتمان
سبيرمان (براون)
9.55
9.57
9.56
9.55
9.54
9.56
9.55
9.57
9.50
9.56
9.56
9.55

يتضح من جدول ( )5السابق أن مقياس التفكير إلايجابي يتميز
بدرجة كبيرة من الثبات ،حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بين
( )9.55 –9.75بالنسبة لألبعاد ،كما تراوحت بين ( )9.55 –9.52بالنسبة
للدرجة الكلية ،وجميعها دالة عند مستوى داللة  ،9.91وهى قيم
مؤشرا ً
ً
جيدا على ثبات املقياس .
مرتفعة مما يعطي
ً
ثانيا :مقياس التفكير ما وراء املعرفي:
ً
بناء على اطالع الباحث على الدراسات السابقة واملقاييس التي
اهتمت بالتفكير ما وراء املعرفي مثل دراسة ] [21ودراسة ] ،[16وقام
الباحث بتصميم مقياس للتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة
البكالوريوس ،يتكون املقياس من  49فقرة تعكس قدرة الطالب على
التفكير ما وراء املعرفي ،حيث إن جميع فقرات املقياس يجيب عليها
املفحوص ً
تبعا لطريقة ليكرت  Likertذو الخمسة بدائل (ال ينطبق على،
ً
أحيانا ،ينطبق على ً
ينطبق على ً
غالبا ،وينطبق على
نادرا ،ينطبق على
ً
تماما) يمنح املفحوص درجة تتراوح بين ( )5-1على الترتيب لفقرات

معامل الفا كرونباخ
9.75
9.75
9.75
9.5
9.70
9.52

املقياس ،حيث الدرجة الكلية على املقياس تتراوح بين (،)299 - 49
تعتبر درجة املفحوص املرتفعة في املقياس مؤشر على التفكير ما وراء
املعرفي ،وقد اعتمد الباحث املعيار إلاحصائي التالي لدرجات املقياس:
( = )70-49مستوى متدني = )150-59( ،مستوى متوسط)299-169( ،
= مستوى مرتفع في التفكير املعرفي.
الخصائص السيكومترية ملقياس الحكمة الاختبارية:
صدق املقياس:
استخدم الباحث عدة طرق للتحقق من صدق املقياس علي النحو
التالي:
 -2الصدق املرتبط باملحتوى (صدق املحكمين) :تم إيجاد الصدق
املرتبط باملحتوى للمقياس وذلك بعد عرضه على مجموعة مكونة من
ثمانية من ألاساتذة الجامعيين في تخصص علم النفس حيث طلب من
املحكمين التأكد من مدى انتماء كل فقرة للمقياس ،ومدى وضوح كل
فقرة ومناسبتها وصياغتها اللغوية ،وكذلك التأكد من مدى مناسبة
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وطالبة من خارج مجتمع الدراسة) على مقياس التفكير ما وراء املعرفي
موضوع الدراسة من إعداد الباحث ،ودرجاتهم علي مقياس التفكير ما
وراء املعرفي من إعداد أبو لطيفة ] [18كمحك ،وقد تم التوصل إلى
ًّ
إحصائيا عند
معامل ارتباط (معامل صدق) قدره  ،9.55وهو قيمة دالة
مستوى  ،9.91وهذا يؤكد صدق املقياس.
 -5صدق تمييز مفردات املقياس (املقارنة الطرفية) :تم التأكد من صدق
املقياس عن طريق حساب معامالت تمييز املفردات بواسطة اتخاذ
ًّ
الدرجة الكلية للمقياس محكا للحكم على صدق مفرداته ،عن طريق
أخذ أعلى وأدني  ٪27من الدرجة الكلية للمقياس ،لتمثل مجموعة
أعلى  ٪27الطالب ذوى التفكير ما وراء املعرفي املرتفع (ن =  )16وتمثل
مجموعة أدني  ٪27الطالب ذوي التفكير ما وراء املعرفي املنخفض (ن =
 ،)16وتم حساب املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لدرجات
مجموعتي الطالب املرتفعين واملنخفضين على كل مفردة من مفردات
املقياس ،وتم استخدام النسبة الحرجة في املقارنة بين املتوسطات
لحساب معامالت تمييز مفردات املقياس ،كما هو موضح في جدول ()6
التالي.

املقياس لعينة الدراسة وإبداء أي مالحظات يرونها مناسبة لتحديد
مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة ،وتم ألاخذ
بمالحظات املحكمين والتي تمثلت بإعادة صياغة بعض الفقرات مع
بعض التعديالت اللغوية واستبدال بعض املفردات لتعطي معنى أدق
للفقرة ،حيث تراوحت نسبة الاتفاق بين املحكمين على فقرات املقياس
( ،)%09وهذه النسبة للصدق تعني أن املقياس صالح للتطبيق.
 -3صدق التكوين الفرض ي (الاتساق الداخلي) :تم إيجاد صدق التكوين
الفرض ي للمقياس باستخدام الاتساق الداخلي ملعرفة مدى صدق
الفقرات عن طريق حساب معامالت الارتباط بين كل فقرة من فقرات
املقياس والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة الفقرة من الدرجة
الكلية للمقياس ،وقد تراوحت معامالت الارتباط بين ( )9455-9440وهي
قيم دالة عند مستوى  ،9.91مما يدل على أنه توجد ارتباطات دالة
ًّ
إحصائيا بين فقرات املقياس والدرجة الكلية للمقياس ،مما يعكس
درجة مرتفعة من الاتساق وبالتالي من الصدق.
 -4الصدق املرتبط باملحك (الصدق التالزمي) :تم إيجاد الصدق املرتبط
باملحك باستخدام الصدق التالزمي ،حيث تم حساب معامل الارتباط
بين درجات الطلبة عينة الدراسة الاستطالعية املكونة من (ً 69
طالبا

جدول 6
معامالت تمييز مفردات مقياس التفكير ما وراء املعرفي
الفقرات
1
2
0
4
5
6

التمييز
0.45
0.54
0.27
4.00
0.42
4.06

التمييز
الفقرات
التمييز
الفقرات
التمييز
الفقرات
4.41
10
0.65
10
4.15
7
0.55
29
4.41
14
0.60
5
0.25
21
0.75
15
0.47
0
4.42
22
4.66
16
0.05
19
0.55
20
0.60
17
0.46
11
0.20
24
4.14
15
0.77
12
 > 2.55النسبة الحرجة ≥  1.06دالة عند مستوى  9.95؛  ≤ 2.55النسبة الحرجة دالة عند مستوى 9.91

يتضح من الجدول ( )6السابق أن جميع مفردات مقياس التفكير ما
ًّ
إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)9.91ومن ثم فإن
وراء املعرفي دالة
ًّ
املقياس يميز ً
ً
تميزا مرتفعا ودالا بين املرتفعين واملنخفضين فى التفكير ما
وراء املعرفي.
ثبات املقياس:
تم حساب ثبات مقياس التفكير ما وراء املعرفي بتطبيقه على العينة

الفقرات
25
26
27
25
20
09

التمييز
0.65
0.24
4.25
4.02
0.01
4.42

الاستطالعية ،وذلك باستخدام طريقة إعادة تطبيق الاختبار (بفاصل
زمني قدره ثالثة أسابيع) ،وطريقة التجزئة النصفية باستخدام كل من
معادلة " سبيرمان – براون " ،معادلة " جتمان " ،وطريقة الاتساق
الداخلي باستخدام معامل ألفا -كرونباح ،وجدول ( )7التالي يوضح
نتائج معامالت الثبات:

جدول 7
معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق والتجزئة النصفية ومعامل ألفا -كرونباخ ملقياس التفكير ما وراء املعرفي والداللة إلاحصائية ملعامالت الثبات
املعامل
التفكير ما وراء املعرفي
الدرجة الكلية

إعادة التطبيق
9.54

التجزئة النصفية
(سبيرمان  -براون)
9.55

يتضح من جدول ( )7السابق أن مقياس التفكير ما وراء املعرفي يتميز
بدرجة كبيرة من الثبات ،حيث تراوحت قيم معامالت الثبات بين
( ،)9.55 –9.52وجميعها دالة عند مستوى داللة  ،9.91وهى قيم
مؤشرا ً
ً
جيدا على ثبات املقياس.
مرتفعة مما يعطي
إجراءات تطبيق الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باإلجراءات التالية:

معامل ألفا -كرونباخ
جتمان
9.55

9.52

 -1بناء مقياسين في الدراسة الحالية وهما :الذكاء املنظومي والتفكير ما
وراء املعرفي ،والتحقق من الخصائص السيكومترية لهما.
 -2عرض مقياس ي الدراسة على املحكمين.
 -3إجراء التعديالت املقترحة من قبل املحكمين.
ًّ
عشوائيا إلجراء الخصائص السيكومترية
 -4اختيار العينة الاستطالعية
ألداتي الدراسة.
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 -5حصول الباحث على إذن لتطبيق أداتي الدراسة من جامعة أم
القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف.
 -6اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية طبقية متساوية.
 -7توزيع مقياس ي الدراسة على عينة الدراسة الحالية.
 -8تم استخدام الرزم إلاحصائية للعلوم الاجتماعية إلجراء التحليالت
إلاحصائية الالزمة.
املعالجة إلاحصائية:
لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية تم استخدم ألاساليب إلاحصائية
التالية:
 -1املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لإلجابة عن سؤالي
الدراسة ألاول والثاني.
 -2تحليـ ـل التبايـ ـن العامل ـ ــي ذي التصمي ـ ـ ـم ( )0 ×2×2لإلجاب ـ ـة ع ـن سؤالي

ألافراد عينة الدراسة
جامعة أم القرى
جامعة امللك عبدالعزيز
جامعة الطائف
املجموع

21
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الدراسة الثالث والرابع.
 -3معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس.
 -4تحليل الانحدار البسيط لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس.
 -5حجم التأثير (مربع معامل إيتا.)η²
 .5النتائج ومناقشتها
ً
أوال :نتائج السؤال ألاول وتفسيرها:
والذي ينص على " :ما مستوى ممارسة الذكاء املنظومي لدى طالب
وطالبات جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة الطائف؟
لإلجابة عن السؤال ألاول تم حساب املتوسطات الحسابية
والانحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء
املنظومي كما في جدول ( )5التالي:

جدول 8
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملقياس الذكاء املنظومي لدى أفراد عينة الدراسة
الانحراف املعياري
مستوى الذكاء املنظومي
املتوسط الحسابي
العدد
متوسط
25.007
199.40
099
متوسط
25.055
199.47
099
متوسط
26.105
00.57
099
متوسط
25.607
199.25
099

توصلت إلى أن مستوى الذكاء املنظومي لدى مجتمع الدراسة كان
ً
متوسطا.
ً
ثانيا :نتائج السؤال الثاني وتفسيرها:
والذي ينص على " :ما مستوى ممارسة التفكير ما وراء املعرفي لدى
طالب وطالبات جامعة أم القرى وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة
الطائف؟"
لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب املتوسطات الحسابية
والانحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير
ما وراء املعرفي كما في جدول ( )0التالي:

يتضح من جدول ( )5السابق أن مستوى الذكاء املنظومي للعينة
الكلية جاء ضمن مستوى متوسط ،وكذلك لعينة طلبة جامعة أم
القرى ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة الطائف ،مما يعني أن
ً
مستوى الذكاء املنظومي لدى طلبة الجامعة كان متوسطا ،والسبب في
ذلك يرجع الى ان جميع افراد مجتمع الدراسة ناتج من مجتمع واحد
وهو املجتمع السعودي الذي يعتبر متحد تقريبا في العادات والقيم
واملستوى التعليمي .وتتفق نتيجة السؤال ألاول مع ما توصلت إليه
دراسة ] [15من أن مستوى الذكاء املنظومي لدى مجتمع طلبة الجامعة
ً
كان متوسطا ،كذلك تتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة ] [14والتي

جدول 9
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية ملقياس التفكير ما وراء املعرفي لدى أفراد عينة الدراسة
الانحراف املعياري
مستوى التفكير ما وراء املعرفي
املتوسط الحسابي
العدد
ألافراد عينة الدراسة
جامعة أم القرى
متوسط
20.977
127.60
099
متوسط
20.24
127.00
099
جامعة امللك عبدالعزيز
متوسط
20.006
126.56
099
جامعة الطائف
متوسط
20.001
127.40
099
املجموع

ً
متوسطا ،كذلك تتفق الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة ][17
من أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة كان
ً
متوسطا ،في املقابل ال تتفق الدراسة الحالية مع دراسة كل من ][6,10
ً
مرتفعا ،ولعل
التي توصلت إلى أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي كان
هذا الاختالف ناتج عن أن دراسة كل من ] [6,10طبقت على مجتمع
مختلف عن املجتمع السعودي هو املجتمع ألاردني حيث كان الختالف
الثقافة والعادات لها تأثير على نتائج البحث.
ً
ثالثا :نتائج السؤال الثالث وتفسيرها:
ًّ
إحصائيا للتخصص الدراس ي
والذي ينص على" :هل توجد تأثيرات دالة

يتضح من جدول ( )0السابق أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي
للعينة الكلية جاء ضمن مستوى متوسط ،وكذلك لعينة طلبة جامعة
أم القرى ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة الطائف ،مما يعني أن
ً
مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة كان متوسطا،
والسبب في ذلك يرجع الى ان جميع افراد مجتمع الدراسة ناتج من
مجتمع واحد وهو املجتمع السعودي الذي يعتبر متحد تقريبا في
العادات والقيم واملستوى التعليمي .وتتفق نتيجة السؤال الثاني مع ما
توصلت إليه دراسة ] [18من أن مستوى التفكير ما وراء املعرفي لدى
أفراد الدراسة املتمثل في طالب كلية التربية في جامعة الباحة كان
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تفاعل متغيري التخصص الدراس ي (علمي – أدبي) ،والنوع (ذكور –
إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) على
الذكاء املنظومي ،كما تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا )(η²
كما هو موضح في الجدولين ( )11( ،)19التاليين:

(علمي  -أدبي) ،والنوع (ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى –
امللك عبدالعزيز – الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على الذكاء
املنظومي لدى ألافراد عينة الدراسة؟ "
لإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام تحليل التباين العاملي
للمتوسطات غير املوزونة ذي التصميم ( X 2 X 3(2الذي يوضح تأثير

جدول 11
ً
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء املنظومي وفقا ملتغير التخصص الدراس ي والنوع واملوقع الجغرافي
العينة الكلية
التخصص الدراس ي
النوع
الجامعة
الانحراف
املتوسط
أدبي
علمي
املعياري
الانحراف املعياري
الحسابي
الانحراف
املتوسط
املتوسط
املعياري
الحسابي
الحسابي
جامعة أم القرى
ذكور
25.411
199.51
25.407
199.51
25.407
199.51
25.465
199.45
25.61
199.45
25.407
199.51
إناث
25.007
199.40
25.465
199.45
25.411
199.51
العينة
الكلية
ذكور
25.465
199.45
25.61
199.45
25.47
199.51
جامعة امللك عبد
25.000
199.47
26.772
00.12
24.900
191.51
إناث
العزيز
25.055
199.47
26.115
00.757
24.794
191.16
العينة
الكلية
ذكور
26.660
00.147
27.155
06.500
26.90
191.76
جامعة الطائف
25.755
199.50
25.407
199.51
26.246
199.65
إناث
26.105
00.57
26.025
05.52
26.956
191.22
العينة
الكلية
ذكور
25.596
199.94
26.940
00.164
25.555
199.02
املجموع
25.400
199.51
25.555
199.90
25.171
191
إناث
25.607
199.25
25.020
00.506
25.052
199.06
العينة
الكلية
جدول 11
ً
تحليل التباين العاملي ( X 2 X3) 2وحجم التأثير على مقياس الذكاء املنظومي وفقا ملتغير التخصص الدراس ي والنوع واملوقع الجغرافي لدى أفراد عينة الدراسة
مستوى
حجم التأثير
قيمة " ف"
متوسط املربعات
درجات
مجموع املربعات
مصدر التباين
η²
الداللة
الحرية
ـــ
9
غير دالة
9.600
429.25
1
429.25
أ -التخصص
الدراس ي
ـــ
9
غير دالة
9.975
40.465
1
40.465
ب -النوع
ـــ
9
غير دالة
9.957
07.645
2
75.206
ج-املوقع الجغرافي
ـــ
9
غير دال
9.952
04.51
1
04.51
تفاعل أ  Xب
ـــ
9
غير دال
9.292
104.990
2
265.997
تفاعل أ  Xج
ـــ
9
غير دال
9.951
50.751
2
197.562
تفاعل ب  Xج
ـــ
9
غير دال
9.400
257.060
2
574.77
تفاعل أ  Xب  Xج
660.665
555
550004.55
الخطأ
500
509564.00
املجموع

ًّ
إحصائيا في الذكاء املنظومي بين الطلبة الذكور
 -2ال توجد فروق دالة
ًّ
إحصائيا،
والطلبة إلاناث؛ حيث كانت قيمة " ف "  ،9.975وهى غير دالة
مع عدم وجود تأثير للنوع علي الذكاء املنظومي.
ًّ
إحصائيا في الذكاء املنظومي بين طلبة جامعة أم
 -3ال توجد فروق دالة
القرى ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة الطائف؛ حيث كانت قيمة "

• يتضح من الجدولين ( )11( ،)19السابقين ما يأتي:
ًّ
إحصائيا في الذكاء املنظومي بين طلبة
 -1ال توجد فروق دالة
التخصصات العلمية (كيمياء) وألادبية (لغة عربية)؛ حيث كانت قيمة "
ًّ
إحصائيا ،مع عدم وجود تأثير للتخصص
ف "  ،9.600وهى غير دالة
الدراس ي علي الذكاء املنظومي.
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ًّ
إحصائيا ،مع عدم وجود تأثير للموقع
ف "  ،9.957وهى غير دالة
الجغرافي علي الذكاء املنظومي.
ًّ
 +4ال يوجد تفاعل دال إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
أدبي) ،والنوع (ذكور – إناث) ذو أثر دال على الذكاء املنظومي؛ حيث
كانت قيمة " ف "  9.952وهى غير دالة ،مع عدم وجود تأثير للتفاعل
علي الذكاء املنظومي .وبالتالي يمكن القول إن متغير التخصص الدراس ي
في تفاعله مع النوع ال يسهما في التأثير على الذكاء املنظومي.
ًّ
إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
 -5ال يوجد تفاعل دال
أدبي) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ذو
أثر دال على الذكاء املنظومي؛ حيث كانت قيمة " ف "  9.292وهى غير
دالة ،مع عدم وجود تأثير للتفاعل علي الذكاء املنظومي .وبالتالي يمكن
القول إن متغير التخصص الدراس ي في تفاعله مع املوقع الجغرافي ال
يسهما في التأثير على الذكاء املنظومي .يشير كل من ] [25,26إلى أن
التأثير الذي يفسر حوالي  )9.91( ٪1من التباين الكلى يدل على تأثير
صغير ،والتأثير الذي يفسر حوالي  )9.96( ٪6من التباين الكلى يدل على
تأثير متوسط ،والتأثير الذي يفسر حوالي  )9.14( ٪14فأكثر من التباين
الكلى يدل على تأثير كبير.
ًّ
إحصائيا بين النوع (ذكور – إناث) ،واملوقع
 -6ال يوجد تفاعل دال
الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ذو أثر دال على
الذكاء املنظومي؛ حيث كانت قيمة " ف "  9.951وهى غير دالة ،مع عدم
وجود تأثير للتفاعل علي الذكاء املنظومي .وبالتالي يمكن القول إن متغير
النوع في تفاعله مع املوقع الجغرافي ال يسهما في التأثير على الذكاء
املنظومي.
ًّ
 -7ال يوجد تفاعل دال إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
أدبي) ،والنوع (ذكور – إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك
عبدالعزيز – الطائف) ذو أثر دال على الذكاء املنظومي؛ حيث كانت
قيمة " ف "  9.400وهى غير دالة ،مع عدم وجود تأثير للتفاعل علي
الذكاء املنظومي .وبالتالي يمكن القول إن التفاعالت الثالثية بين
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التخصص الدراس ي (علمي – أدبي) ،و النوع (ذكور – إناث)،و واملوقع
الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ال تسهم في التأثير
على الذكاء املنظومي.
ًّ
ويتضح مما سبق عدم وجود تأثيرات دالة إحصائيا للتخصص
الدراس ي (علمي-أدبي) ،والنوع (ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى
– امللك عبدالعزيز – الطائف) والتفاعالت املشتركة بينهم على الذكاء
املنظومي لدى ألافراد عينة الدراسة .والسبب في ذلك يرجع الى ان
جميع افراد مجتمع الدراسة متحد الى حد كبير في العادات والقيم
واملستوى التعليمي.
ًّ
تتفق نتيجة السؤال السابق للدراسة الحالية جزئيا مع ما توصلت
إليه كل من دراسة ] [13ودراسة ] [14التي أكدت على أنه ال توجد
فروق في الذكاء املنظومي تعزى للنوع ،ويتضح مما سبق أن معظم
الدراسات تتفق مع نتيجة السؤال الحالي ،ومن جهة أخرى ال توجد
دراسة  -على حد علم الباحث  -اهتمت بموضوع الذكاء املنظومي لدى
طلبة الجامعة في ضوء التخصص واملوقع الجغرافي مما يعطي الدراسة
الحالية عنصر ألاصالة والجدة في البحث.
ر ً
ابعا :نتائج السؤال الرابع وتفسيرها:
ًّ
إحصائيا للتخصص الدراس ي
والذي ينص على " هل توجد تأثيرات دالة
(علمي  -أدبي) ،والنوع (ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى –
امللك عبدالعزيز – الطائف) والتفاعالت املشتركة بينهم على التفكير ما
وراء املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة؟ "
لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام تحليل التباين العاملي
للمتوسطات غير املوزونة ذي التصميم ( X 2 X 3 )2الذي يوضح تأثير
تفاعل متغيري التخصص الدراس ي (علمي – أدبي) ،والنوع (ذكور –
إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) على
التفكير ما وراء املعرفي ،كما تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع
إيتا ) (η²كما هو موضح في الجدولين ( )10( ،)12التاليين:

جدول 12
ً
املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير ما وراء املعرفي وفقا ملتغير التخصص الدراس ي والنوع واملوقع
الجغرافي
الجامعة

النوع

جامعة أم القرى

ذكور
إناث
العينة
الكلية
ذكور
إناث
العينة
الكلية
ذكور
إناث

التخصص الدراس ي
علمي

جامعة امللك
عبدالعزيز

جامعة الطائف

أدبي

املتوسط
الحسابي
127.72
127.72
127.72

الانحراف
املعياري
20.157
20.157
20.950

املتوسط
الحسابي
127.72
127.50
127.65

العينة الكلية
الانحراف
املتوسط
املعياري
الحسابي

الانحراف
املعياري
20.157
20.421
20.101

127.72
127.65
127.60

20.950
20.101
20.977

127.72
125.17
12705

20.157
20.72
20.042

127.50
125.24
127.01

20.421
20.240
20.205

127.65
125.21
127.00

20.101
20.054
20.200

126.01
127.65

20.510
20.427

125.15
127.72

02.970
20.157

126.90
127.60

09.725
20.100
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العينة
الكلية
ذكور
إناث
العينة
الكلية

127.25

20.076

126.40

09.577

126.56

20.006

127.45
127.55
127.65

20.15
20.095
20.106

126.52
127.55
127.00

09.106
20.144
20.616

127.10
127.55
127.40

20.616
20.102
20.001

جدول 13
ً
تحليل التباين العاملي ) (2 X 2 X3وحجم التأثير على مقياس التفكير ما وراء املعرفي وفقا ملتغير التخصص الدراس ي والنوع واملوقع الجغرافي لدى أفراد عينة
الدراسة
مستوى
حجم التأثير
قيمة " ف"
متوسط املربعات
درجات الحرية
مجموع املربعات
مصدر التباين
η²
الداللة
ـــ
9
غير دال
9.926
22.9494
1
22.494
أ -التخصص
الدراس ي
ـــ
9
غير دال
9.102
115.294
1
115.294
ب -النوع
ـــ
9
غير دال
9.190
05.995
2
109.916
ج -املوقع الجغرافي
ـــ
9
غير دال
9.926
22.494
1
22.494
تفاعل أ  Xب
ـــ
9
غير دال
9.915
15.555
2
01.776
تفاعل أ  Xج
ـــ
9
غير دال
9.966
57.051
2
114.762
تفاعل ب  Xج
ـــ
9
غير دال
9.924
29.621
2
41.242
تفاعل أ  Xب Xج
570.092
555
76925.12
الخطأ
500
776562.00
املجموع

ًّ
إحصائيا بين النوع (ذكور – إناث) ،واملوقع
 -6ال يوجد تفاعل دال
الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ذو أثر دال على
التفكير ما وراء املعرفي؛ حيث كانت قيمة " ف "  9.966وهى غير دالة،
مع عدم وجود تأثير للتفاعل علي التفكير ما وراء املعرفي .وبالتالي يمكن
القول إن متغير النوع في تفاعله مع املوقع الجغرافي ال يسهما في التأثير
على التفكير ما وراء املعرفي.
ًّ
إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
 -7ال يوجد تفاعل دال
أدبي) ،والنوع (ذكور – إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك
عبدالعزيز – الطائف) ذو أثر دال على التفكير ما وراء املعرفي؛ حيث
كانت قيمة " ف "  9.924وهى غير دالة ،مع عدم وجود تأثير للتفاعل
علي التفكير ما وراء املعرفي .وبالتالي يمكن القول إن التفاعالت الثالثية
بين التخصص الدراس ي (علمي – أدبي) ،النوع (ذكور – إناث) ،واملوقع
الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ال تسهم في التأثير
على التفكير ما وراء املعرفي.
ًّ
يتضح مما سبق عدم وجود تأثيرات دالة إحصائيا للتخصص
الدراس ي (علمي-أدبي) ،والنوع (ذكور -إناث) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى
– امللك عبدالعزيز – الطائف) ،والتفاعالت املشتركة بينهم على التفكير
ما وراء املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة .والسبب في ذلك يرجع الى ان
جميع افراد مجتمع الدراسة متحد تقريبا في العادات والقيم واملستوى
التعليمي.
ًّ
تتفق نتيجة السؤال السابق للدراسة الحالية جزئيا مع ما توصلت
إليه دراسة كل من ] [10,16,17,19والتي توصلت إلي أنه ال توجد فروق
في التفكير ما وراء املعرفي تعزى للنوع ،كذلك تتفق نتيجة السؤال
السابق مع ما توصلت إليه دراسة كل من ] [10,17من أنه ال توجد

يتضح من الجدولين ( )10( ،)12السابقين ما يأتي:
ًّ
إحصائيا في التفكير ما وراء املعرفي بين طلبة
 -1ال توجد فروق دالة
التخصصات العلمية (كيمياء) ،وألادبية (لغة عربية)؛ حيث كانت قيمة
ًّ
إحصائيا ،مع عدم وجود تأثير للتخصص
" ف "  ،9.926وهى غير دالة
الدراس ي علي التفكير ما وراء املعرفي.
ًّ
إحصائيا في التفكير ما وراء املعرفي بين الطلبة
 -2ال توجد فروق دالة
الذكور والطلبة إلاناث؛ حيث كانت قيمة " ف "  ،9.102وهى غير دالة
ًّ
إحصائيا ،مع عدم وجود تأثير للنوع علي التفكير ما وراء املعرفي.
ًّ
إحصائيا في التفكير ما وراء املعرفي بين طلبة
 -3ال توجد فروق دالة
جامعة أم القرى ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة الطائف؛ حيث
ًّ
إحصائيا ،مع عدم وجود تأثير
كانت قيمة " ف "  ،9.190وهى غير دالة
للموقع الجغرافي علي التفكير ما وراء املعرفي.
ًّ
إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
 -4ال يوجد تفاعل دال
أدبي) ،والنوع (ذكور – إناث) ذو أثر دال على التفكير ما وراء املعرفي؛
حيث كانت قيمة " ف "  9.926وهى غير دالة ،مع عدم وجود تأثير
للتفاعل علي التفكير ما وراء املعرفي .وبالتالي يمكن القول إن متغير
التخصص الدراس ي في تفاعله مع النوع ال يسهما في التأثير على التفكير
ما وراء املعرفي.
ًّ
 -5ال يوجد تفاعل دال إحصائيا بين التخصص الدراس ي (علمي –
أدبي) ،واملوقع الجغرافي (أم القرى – امللك عبدالعزيز – الطائف) ذو أثر
دال على التفكير ما وراء املعرفي؛ حيث كانت قيمة " ف "  9.915وهى
غير دالة ،مع عدم وجود تأثير للتفاعل علي التفكير ما وراء املعرفي.
وبالتالي يمكن القول إن متغير التخصص الدراس ي في تفاعله مع املوقع
الجغرافي ال يسهما في التأثير على التفكير ما وراء املعرفي.
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فروق في التفكير ما وراء املعرفي يعزي للتخصص الدراس ي ،ويتضح مما
سبق أن معظم الدراسات تتفق مع نتيجة السؤال الحالي ،من جهة
أخرى ال توجد دراسة  -على حد علم الباحث  -اهتمت بموضوع التفكير
ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة في ضوء املوقع الجغرافي مما يعطي
الدراسة الحالية عنصر ألاصالة والجدة في البحث.
ً
خامسا :نتائج السؤال الخامس وتفسيرها:
والذي ينص على ":هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء
املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى ألافراد عينة الدراسة؟"
لإلجابة عن السؤال الخامس قام الباحث بحساب معامل الارتباط
بيرسون لتحديد العالقة بين الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي
لدى ألافراد عينة الدراسة والذي بلغت قيمته ( )9.546مع وجود حجم
تأثير كبير ،حيث اشار كال من ] [22,23إلى أن حجم تأثير معامل ارتباط
بيرسون في ضوء املحكات التي وضعها كوهين ،تأتي على النحو التالي
حجم تأثير صغير عندما  ،r= 0.10وحجم تأثير متوسط عندما ،r= 0.30
وحجم تأثير كبير عندما  r= 0.50فأكثر .وتدل هذه النتيجة على أنه توجد
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = (α
)0.01بين درجات الطالب على مقياس الذكاء املنظومي ودرجاتهم على
مقياس التفكير ما وراء املعرفي ،بمعني أنه كلما ارتفع مستوى الذكاء
املنظومي لدى الطلبة عينة الدراسة تبعه في املقابل ارتفاع في مستوى
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التفكير ما وراء املعرفي لديهم والعكس صحيح ،كما تبين أن معامل
الارتباط يناظره حجم تأثير كبير ،وبالتالي كشف حجم التأثير أن
الارتباط قوي وحقيقي وال يرجع الي الصدفة أو أخطاء القياس.
ومن خالل الدراسات السابقة يتضح أنه ال توجد دراسة -على حد
علم الباحث  -اهتمت بموضوع العالقة بين الذكاء املنظومي والتفكير ما
وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة ،مما يعطي الدراسة الحالية عنصر
ألاصالة والجدة ،في املقابل هناك استنتاج غير مباشر من الدراسات
السابقة حيث أكدت دراسة ] [16أنه توجد عالقة بين التفكير ما وراء
املعرفي والذكاء بصفة عامة والذي من ضمنه الذكاء املنظومي مما يعني
ً
ًّ
إيجابيا غير مباشر بين الذكاء املنظومي والتفكير ما
أن هناك ارتباطا
وراء املعرفي.
ً
سادسا :نتائج السؤال السادس وتفسيرها:
والذي ينص على " :هل يمكن التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من خالل
الذكاء املنظومي لدى ألافراد عينة الدراسة؟ "
ً
لإلجابة عن السؤال السادس إحصائيا تم استخدام تحليل
الانحدار البسيط ،لبحث إمكانية التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من
خالل الذكاء املنظومي لدى الطلبة عينة الدراسة ،وقد تم الحصول
على نتائج تحليل تباين الانحدار البسيط وداللة معامل الانحدار الجزئي
كما هو موضح بالجدولين ( )15( ،)14التاليين:

جدول 14
تحليل تباين الانحدار البسيط للذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة عينة الدراسة
مصدر التباين

مجموع املربعات

درجات الحرية

متوسط املربعات

الانحدار
البواقي
الكلي

556916
229547
776560

1
505
500

556916
245.505

النماذج
املتغير التابع
ثابت الانحدار
التفكير ما وراء املعرفي

قيمة
"ف "
2264

مستوى
الداللة
9.91

جدول 15
داللة معامالت الانحدار الجزئي فى املعادلة التنبؤية للتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة عينة الدراسة
مستوى
الخطأ املعياري
قيمة ت
معامل Beta
قيمة B
الداللة
09.214
9
47.551
9.92
9.546
9.07

ومن خالل الجدولين ( )15( ،)14السابقين يمكن توضيح نتائج تحليل
تباين الانحدار البسيط ملتغيرات الدراسة الحالية بالتفصيل على النحو
التالي:
حجم التأثير كبير حيث أشار ] [24إلى أن حجم تأثير تحليل
الانحدار يتحدد في ضوء مجموعة من املحكات ،والتي تأتي على النحو
التالي حجم تأثير صغير عندما=  ،ƒ² 9.92وحجم تأثير متوسط عندما =
 ،ƒ² 9.15وحجم تأثير كبير عندما =  ƒ² 9.05فأكثر.
بلغ معامل الارتباط املتعدد ( )R) (0.846لدرجات حرية (،)505 ،1
ًّ
إحصائيا عند مستوى ( ،)9.91أما معامل التحديد()R²
وهو معامل دال
ً
فكان مساويا ( )9.716وهو يمثل نسبة التباين املفسر في املتغير التابع
بواسطة املتغير املستقل ،وهذا يشير إلى أن املتغير املستقل (الذكاء
املنظومي) يفسر حوالي  ٪72من التباين في املتغير التابع (التفكير ما وراء

حجم ألاثير
ƒ²
كبير

R

R2

9.546

9.716

املعرفي) ،وهي كمية كبيرة من التباين املفسر بواسطة متغير مستقل
واحد ،كما كانت قيمة " ف " املحسوبة مساوية ( )2260.027وهى قيمة
ًّ
إحصائيا عند مستوى ( )9.91وتناظر حجم تأثير كبير ،وهذا يؤكد
دالة
ً
علي أن الذكاء املنظومي يؤدي دورا في إلاسهام بنسبة ( )٪72في التنبؤ
بالتفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة.
كما تم تحديد ألاهمية النسبية للذكاء املنظومي فى معادلة الانحدار من
خالل حساب قيمة " ت " الختبار مدى الداللة إلاحصائية ملعامل
الانحدار الجزئي ،وقد أسفرت النتيجة عن أن قيمة معامل الانحدار
ً
الجزئي للتفكير ما وراء املعرفي دالة إحصائيا عند مستوى (.)9.91
ومن ثم يمكن القول إن معامل الانحدار الجزئي للمتغير املستقل
ً
تقريبا من التباين املفسر فى قيمة
(الذكاء املنظومي) يسهم بنسبة ٪72
ً
املتغير التابع (التفكير ما وراء املعرفي) ،وبناء عليه يمكن صياغة معادلة
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التنبؤ كالتالي :التفكير ما وراء املعرفي =  ×9.079 +09.214الذكاء
املنظومي
يتضح من املعادلة السابقة أن الذكاء املنظومي منبئ بالتفكير ما
ًّ
جزئيا بطريقة غير مباشرة مع ما
وراء املعرفي ،وتتفق هذه النتيجة
توصلت إليه دراسة ] [16من أنه توجد عالقة بين التفكير ما وراء
ً
ًّ
إيجابيا غير
املعرفي والذكاء بصفة عامة مما يعني أن هناك ارتباطا
مباشر بين الذكاء املنظومي والتفكير ما وراء املعرفي ،وهذا يعني أن
الذكاء املنظومي يعتبر منبئ بالتفكير ما وراء املعرفي.
ويمكن تفسير تلك النتيجة من خالل أن الذكاء املنظومي املستخدم
من قبل طلبة املرحلة الجامعية ساعدهم في تشكيل قدراتهم ،ومن ثم
مكنهم من الحصول على درجات مرتفعة على مقياس التفكير ما وراء
املعرفي؛ حيث تم ذلك على أساس أن الذكاء املنظومي يقوم على أنه
الوقود الذي يحفز الذات للعمل وإلانجاز من خالل استثمار كامل
لقدرات الفرد ،فهو مجموعة من القدرات تتمثل في قدرة الفرد بالوعي
بمكونات النظام وإدراك عالقات التأثير والتأثر بين عناصر املنظومة
وإدراك التغذية املرتدة املستمرة بين مكونات النظام والقدرة على
توضيح دور الذات في املنظومة وكذلك القدرة على التحكم في مكونات
املنظومة بطرق منتجة للسلوك في النظام وكذلك تطويره وتحسين
املنظومة.
 .6التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوص ي الباحث بما يلي:
ً
ً -1
نظرا لكون مستوى الذكاء املنظومي متوسطا لذا توص ي الدراسة
القائمين على العملية التعليمية في الجامعات السعودية على تنظيم
الدورات التدريبية وورش العمل للطلبة من أجل تنمية الذكاء املنظومي
لديهم.
ً
ً -2
نظرا لكون مستوى التفكير ما وراء املعرفي متوسطا لذا توص ي
الدراسة القائمين على العملية التعليمية في الجامعات السعودية على
الاهتمام بالتفكير ما وراء املعرفي وذلك من خالل إقامة الدورات
التدريبية.
ً -0
نظرا لوجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء املنظومي والتفكير ما
وراء املعرفي وألنه يمكن التنبؤ بالتفكير ما وراء املعرفي من خالل الذكاء
املنظومي لذا توص ي الدراسة بالتركيز على الذكاء املنظومي لدى طلبة
الجامعة من خالل البرامج التدريبية املكثفة.
الدراسات والبحوث املقترحة:
 -1إجراء دراسة مماثلة ملتغيرات الدراسة الحالية على عينات متعددة
من املجتمع في مراحل دراسية مختلفة.
 -2إجراء دراسة عن العالقة بين الذكاء املنظومي ومتغيرات دراسية
مختلفة مثل الذكاءات املتعددة والذكاء الناجح.
 -0إجراء دراسة عن التفكير ما وراء املعرفي وعالقته بمتغيرات دراسية
مختلفة مثل أساليب التفكير والتفكير إلايجابي.
 -4دراسة أثر فاعلية برنامج تدريبي قائم على إستراتيجيات التعلم
املنظم ًّ
ذاتيا لتنمية الذكاء املنظومي لدى طلبة الجامعة.
 -5دراسة أثر فاعلية برنامج تدريبي قائم على عادات العقل لتنمية
التفكير ما وراء املعرفي لدى طلبة الجامعة.
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