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   لخص:امل

لتنمية ميارة حؿ المشكالت  الحكمة قائـ عمى جمية برنامرؼ فاع  إلى تع   ىدؼ البحث  
طالب وطالبة  02عينة البحث مف  تكونت طمبة كمية التربية شعبة عمـ النفس، لدى الصفية
إلى مجموعتيف أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية  عمـ النفس موزعيفشعبة الفرقة الثالثة مف 

(، واستخدـ البحث  21 ,5يبمغ متوسط أعمارىـ )و ،(لبطا 02،كؿ مجموعة تتكوف مف )
 اس الحكمةالحكمة الختيار الع ينة ،ومقيمقياس  ،و ميارة حؿ الُمشكالت الصفية يمقياس

الحكمة برنامج قائـ عمى ُممارسة و  ،مف إعداد الباحثةلمتقويـ التك ويني لجمسات البرنامج 
، وأكدت ( مف إعداد الباحثة؟ولماذا  أمارس الحكمة أو ال أمارسياتيب )كُ ،و  بمياراتيا الثمانية

حؿ الُمشكالت البحثعمى أنو توجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى الحكمة في تنمية ميارة  نتائج
 الصفية لدى طمبة كمية التربية مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس والتي اتضحت مف وجود

ا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  و المجموعة  الضابطة في فروؽ دالة إحصائيً 
 .لصالح المجموعة التجريبية ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةالتطبيؽ البعدي عمى  مقياس 
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An efficiency of a Program based on skills of wisdom  to develop skill 

of  class-problems solving of pre- service teachers  
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Abstract 

         This research aimed at investigating the effectiveness of a program 

based on wisdom to develope  class-problems solving of  students  who were 

enrolled in third departement psychology of faculty education. Participants 

included 60 students their average age(18,5), They were divided into two basic 

groups (one control and the other experimental), thirty students each .Measures 

of this research included 3 measures prepared by the researcher:a scale of skill 

of class- problems solving , a scale of  wisdom for diagnostic and formative 

evaluation and a program  based practice of skills of wisdom to  develop skill 

of class- problems solving  of the experimental group by using  module 

(practice wisdom or not and why?).The results of research assured   that: there 

is effectivness of the Program based on skills of wisdom  based on  a 

statistically significant difference between the means scores of the 

experimental group and that of the control group on the post-test of the class-

solving problems  scale. 
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 مكدمة:        

امتالؾ  أفدراؾ إاكساب  الُمتع مـ بيا  إلى    المعرفة تقديـ الجامعات بجانب تيدؼ      
، ؟يستخدمياأف  ف يمك ومتى ،أيًضا كيؼ يدرؾ أف كاٍؼ بؿ عميو المعرفة  العممية ليس

 وتع قيداتيا، غموضيا لمواجيةيا تطويع   وكيفية والحياة، األفرادبأحواؿ  المعرفةوكذلؾ عميو 
 الحقائؽ ىائمة مف كميات باكتساب تكوف لف والعشريف الحادي القرف في فالُمنافسة
نما استظيارىا، التي ينبغي والمعمومات  يةقموالع   المنطقية األساليب باكتساب يكوف وا 
 ضرورة اكتساب الحكمة إلى يقود كمو وتفسير األفكار وىذا واستنتاج انتاج في يةواإلبداع  
عادة وصناعتيا أدواتيا عمى اكتساب مميفالطمبة الُمع   ُمساعدةل بمياراتيا  مف يمياتشك   وا 

 المينية المختمفة شكالتالمُ  قمية لمواجيةالع   وامكاناتيـ قدراتيـ وتطوير استخداـ خالؿ
ميـ الجامعي ُيفيـ عمى أنو أكبر مف فالتع   ُمستقبمي؛ وبفكر بإيجابية معيا حياتية ؛والتعامؿالو 

إلى مفيوـ أشمؿ وىو الحكمة التي وييدؼ الخبرات التعميمية الُجزئية التي يمر بيا الطالب 
   .( 122، 1220 ،وأسامة إبراىيـ ،عالءالديف أيوبتؤثر عمى أدائيـ داخؿ وخارج الجامعة )

 إلي أف Konrad , Criss & Telesman(2019,276)ويشير كؿ مف            
 ووجدانية وسموكية، ىي مع رفية عمميات مف تتضمنو وما ميميةالتع   مؤسسةجامعة كال

ؿ إلى تحتاج تبادلية عمميات  أمر، وولي وطالب مـُمع   أطرافيا مف بيف البناء الُمتبادؿ التفاع 
 الخبيرة رفةوالمع   واالستبصار والحنكة الُمرشد بالحكمة مـع  لمُ ا يتسـ أف إلى يحتاج ىذا وكؿ

 تحقيؽ في النجاح عمى تساعده يفيةتك   تفاوضية ميارات في اتباع الحكيـ السموؾ وتوظيؼ
 في والبدنية النفسية الطاقة استنزاؼ مف بدال التعميمية العممية مف األىداؼ المنشودة

التي تتضح في الُمشكالت الصفية  ،ورغبة المعمـ في  األفراد وبيف المواقؼ تجاه االختالؼ
                                 توفير مناخ صفي صحي ومحقؽ لمنتائج التعميمية واألخالقية المرغوبة.                                                              

 وعبد اهلل ، الديف أيوبعالء كؿ مف  كدراسةالدراسات  بعض وأشارت           
بأنماط  الع ناية في العربي الجامعي التعميـ في فجوة إلى وجود ) 09، 1221الجغيماف)

القرار، وكذلؾ إلى  اتخاذ كالتفكير اإلبداعي وميارة حؿ الُمشكالت وميارات  التفكير الع ميا
 بيئة توفير إلى بيةالعر  الجامعات بعض في التدريس ىيئة ألعضاء الفع مية الُممارسات افتقار

 عمى والتدريب القرار اتخاذ وميارات اإلبداعي والتفكير الع ميا التفكير تربوية ُمشجعة لميارات
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 خريجيف الجامعة  لدييـ مف ديدرفة وتوظيفيا ،وما أدؿ عمى ذلؾ مف أف الع  استخداـ المع  
  .أي لـ  يتحقؽ اليدؼ  مف دراستيـ الجامعية سطحية تفكير أنماط
فالجامعة  مف أدوراىا التي يجب إلقاء الضوء عمييا ُمساعدة طالبيا عمى اكتساب          

؛وىو ما ميمة مع تنمية اإليثار واالستعداد لمتعمـ الدائـ  بعض ميارات الحياة والُمشاركة المُ 
تعمؿ عمى التوازف بيف المصالح الشخصية ومصالح اآلخريف ) التي  الحكمة يمثؿ ميارات 
 بتنمية العنايةوكذلؾ  مف أدوار الجامعة   (.122، 1220أيوب ،وأسامة إبراىيـ ،عالءالديف 

 بالحكمة القةالع   ذات لدى الطالب الجامعي والشخصية والوجدانية يريةالتفك   والميارات القدرات
  مع عمى التع امؿ ليكتسب القدرة  بنائو  في الُميمة أحد الوسائؿك

 .جامعة دميا -كمية التربية  -ـ النفس التربوي المساعد عم : أستاذ *فاطمة محمود الزيات
 في تأخذ أخالقية مع ايير ضوء المية فيلمُمنافسة الع   ُمجتمع اتيا وقيادة التحديات الُمع اصرة

 ;Furman,2019,560 حٍد سواء عمى واإلنسانية والُمجتمع ية الفردية المصمحة تباراالع  
Sternberg,2007,22).    ) 

(عمى أىمية التع امؿ مع شخصية الطالب الجامعي  1212) Ardeltوأكدت دراسة         
ككؿ وليس مف الجانب المع رفي فقط بتنمية المتغيرات كُمتغير الحكمة الذي يتكوف مف ثالث 

 ويحقؽ التوازف في حياة الفرد المينية واالجتماعية. واجتماعية وانفع الية ،مع رفيةمكونات 
  ُمصكلة الدراسة :

الحظت  الباحثة أثناء التدريب الميداني أف الُمشكالت  الصفية بالمرحمة               
الثانوية العامة التي تواجو  الطالب الُمعمميف  أثناء التدريب  الميداني داخؿ الفصوؿ 

عما كانت عميو مما أدى إلى عزوفيـ   وغير تقميدية بالمدارس أصبحت ُمتعددة وُمختمفة
ب بأعذار واىية ؛ وتمؾ الُمشكالت أصبحت غريبة نتيجة لالستخداـ الخاطىء  عنيا والتغي

و زيادة غفمة ،لمتطور التكنولوجي ؛ وكذلؾ  لآلثار السمبية لوسائؿ التواصؿ االجتماعي 
، وعمى االتجاه الموازي  يظير  انخفاض  القدرة عمى ُممارسة ميارة حؿ  األمورأولياء 

ف بالكمية بعد خوض الثانوية العامة واضطالع أولياء األمور بحؿ الُممتحقي-الُمشكالت لدييـ 
أية ُمشكمة)حياتية ، تحصيمية ،اجتماعية ......( تواجييـ لمحصوؿ عمى أعمى مجموع 

يواجو ُمشكالت أثناء التدريب الميداني بصعوبة  طالب جامع ى أنتجمما  -وااللتحاؽ بالجامعة 
شكالت بنفسو أو كيفية مواجيتيا وكذلؾ حميا بطريقة تياد عمى حؿ المُ شديدة؛ و لعدـ االع  
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فيو يجد صعوبة  ؛جتمعو ُمختمفة عف الحموؿ التقميدية ،أي استخداـ معرفتو لخدمتو وخدمة مُ 
امؿ مع في التع   الحكمة وىو مايقصد بو ُمصطمحفي توظيؼ مع رفتو وخبراتو السابقة والحالية 

 لحالي ذوي الُمشكالت الصفية الُمتعددة .        الجيؿ امف طالب فصوؿ التدريب الميداني  
( أف الُمشكالت الصفية ىي نوًعا  مف  الُمشكالت  0، 1229تؤكد شروؽ الطويير )و       

بنفسو  الُمتعمـالقة في ع  ونتائجيا واالجتماعية التي تتجمى مؤشراتيا ،السموكية االنفع الية 
 مع زمالئو أو مع ُمع مميو . وباآلخريف خارج أو داخؿ الفصؿ المدرسي سواء

شكالت الصفية  داخؿ الفصؿ (إلى أف المُ 020، 1222ويشير ضياء الخزرجي )        
مية الذاتية أي القدرة عمى تحميؿ  القوية تحتاج إلى ُمعمـ ُمتزف وحكيـ ،ويتمتع بالفاع 

بينما  دييـ،ل بنقاط القوة والضعؼ مف خالؿ معرفتيـ شكالت لموصوؿ إلى الحؿ المناسب  المُ 
مية الذاتية الُمنخفضة  رفة المع  -الحكمة األولى يحتاجوف إلى التدريب عمي ميارة ذوي الفاع 

الُمتمركز حوؿ  التفكير الداخمي لدييـ بداًل مف  بنقاط القوة والضعؼ  أي المع رفة -الذاتية 
 كذلؾ.لممحيطيف بيـ   زيادة مع دالتيا ويتسببوف في ُمشكالتيـفتزداد الذات 
 مينة في الع امميف تمتع (  إلى   أىمية22، 1225دراسة وفاء عبد الجواد ) نتائج  وأشارت
 ،متنوعة ليا حموؿو  بدائؿ شكالت ووضعالمُ  حؿ عمى والقدرة الحكيـ، بالسموؾ التعميـ،
 واتخاذ قرارات تتسـ بالحكمة وىو ما يتطمب التواصؿ؛ ميارات مف عالية بدرجة والتمتع
 . لممجتمع العامة اآلخريف، واألىداؼ وأىداؼ الفرد داؼأى بيف التوازف
مـ الطمبة عمى أىمية تع  ، Bahtiyar&Can 110, 2016)كما أكدت دراسة  )        

الُمع مميف ميارات حؿ الُمشكالت لمواجية التطورات العممية والتكنولوجية وتأثيرىا عمى البيئة 
 والعالقات  االجتماعية.

 Anderson& Wills (2020,49) Caldarella n,Monsoوأشارت دراسة   
لعديد مف الت الصفية مف خالؿ ااتقيـ مواجية وحؿ الُمشك  أف الُمع مميف يقع عمى ع  إلى 

 ميؼ بالمياـ الجماعية ،والُممارسات التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا كالتك  
ؿ الصفي ، واستخداـ التع   زيز وزيادة مدح الُمعمميف لمطالب لجذب االنتباه وزيادة التفاع 

في إلى تع زيز المناخ الص يؤديمما اإليجابي والتغذية الُمرتدة الفورية وليست المؤجمة 
 1229وأوضحت دراسة كؿ مف فاطمة عبدالفتاح ،ويمنى العتـو  )  سينو،االجتماعي وتح  

الت الصفية مميف الُممح إلى تدريبيـ عمى ميارة حؿ الُمشك  (  احتياج الطالب الُمع  222،

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0883-8890


 ..................................................................... قائم على مهارات الحكمة برنامج  فعالية

- 1125 - 

 (2020,49)وكذلؾ أكدت ك تابات كؿ مف  لتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي .
Brocato, Hix, Jayawickreme    احتياج طالب الجامعة وخاصة في الكميات  عمى

اإلنسانية إلى تنمية ُمتغير الحكمة لدييـ نظرًيا وعممًيا ألنيـ يع انوف مف التشويش  في فيمو 
 لدييـ . وصعوبة استخدامو لتع دد التفسيرات لو

 في السؤاؿ التالي: بحثوتتبمور مشكمة ال 
الحكمة لتنمية ميارة حؿ المشك الت الصفية لدى الطمبة  اراتمي قائـ عمىبرنامج ما فاعمية 
 الُمع مميف؟

 ييدؼ البحث إلى: ٍدف البحح : 
  . طمبة الُمع مميفالفيـ ماىية الُمشكالت الصفية ومدى االختالؼ الذي طرأ عمييا لدي  -2
 .ع مميفطمبة المُ اللدي  الربط بيف الحكمة بمياراتيا الثمانية وميارة حؿ الُمشكالت الصفية -1
التحكـ في الُمشكالت الصفية بأنواعيا لتوفير مناخ صفي صحي لطالب المرحمة الثانوية  -0

 طمبة الُمع مميف ليـ  مف شعبة عمـ النفس.الالُمراىقيف عف طريؽ حكمة 
 :أٍنيةالبحح(0)

 وتنقسـ إلي األىمية النظرية ،واألىمية التطبيقية: 
 (أىمية البحث النظرية تتضح فيما يمي:0/2)
 .الحكمة بمياراتيا الثمانية إطار نظري عف تزويد المكتبة ب /ا(0/2)
تنبيو القائميف عمى العممية التعميمية في الجامعة ،وفي كمية التربية بصفة خاصة  /ب(0/1) 

عمى أىمية اكساب و ُمساعدة طالبيا عمي ُممارسة ميارات الحكمة عممًيا في 
طالبيـ مما ُيح سف مف نتائج العممية تنمية قدرتيـ عمى المواجية والتفاوض مع 

 التعميمية والتربوية مًعا.
 ( أىمية البحث التطبيقية تتضح فيما يمي:0/1)
بمقياس الحكمة بمياراتيا الثمانية في صورة مواقؼ حياتية لتعكس  /ا( تزويد المكتبة0/1)

 مف الطمبة المعمميف. مداىا لدى العينة 
عمى الحكمة بمياراتيا الثمانية لتنمية ميارة حؿ  توفير برنامج تدريبي قائـ /ب(0/1)

 الُمشكالت الصفية لدى العينة  مف الطمبة الُمعمميف.
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ُمساىمة نتائج البحث في تنمية ميارة حؿ الُمشكالت لدى الطمبة الُمعمميف مف  (ج/0/1)
إذا تـ  -شعبة عمـ النفس أي تنمية قدرتيـ عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا عممًيا 

مما يساعد عمى  توفير مناخ صفي جاذب  -حقؽ مف فع الية البرنامج التدريبي الت
 لمطالب  الُمراىقيف في المرحمة الثانوية.

 : صطلحات البححُم(2)

 تتبني الباحثة التع ريفات التالية لُمصطمحات البحث وىي :  
 : البرنامج(2/2) 

جموعة مف الميارات التى توظؼ م بأنو( 192، 1222اسماعيؿ الدرديرى ) وُيع رفو          
فى إطارخطة مرنة ، وتتضمف عدًدا مف الخطوات تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية لمُمتدربيف 

وأنشطتو  مـ فيو ،ومحتواهكتقويـ قبمي،فتحديد أىداؼ البرنامج ،ومصادر التعميـ والتع  
 . يوالنيائ يواجراءاتو التنفيذية،وتقديـ التغذية الراجع ة،والتقويـ التكوين

 wisdom(  الحكمة :2/1)
، ا مع رفية ،واجتماعية وانفع الية دأبع اثالثة  تع دد الميارات  يتضمف وىي مفيوـ مُ          

دارة االنفع االت،يتضمف ثمانية  و  والُمشاركة الُمميمة  ميارات كالتالي: المع رفة الذاتية ،وا 
صدار األحكاـ ،ومعرفة الحياة ، وتتبني   ،يثاراإلو االستعداد لمتعمـ ،  و ياة،ميارات الحو  ،وا 

لتنمية ميارة حؿ  القائـ عمييا بناء البرنامج التدريبي الستخداميا في الباحثة  تمؾ الميارات 
مقياس تصميـ و ، مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس الُمشكالت الصفية لدى الطمبة الُمع مميف

 1220)مصطفى حجازي لا ،ووفقً لجمسات البرنامج  وينيالتقويـ التك  الحكمة الستخدامو في 
 1225( ولدراسة  محمد الشرايدة ) 95، 1222وفاتف عبد الفتاح ،وشيري حميـ ) ؛ (25،
   ( سوؼ يتـ تع ريؼ كؿ ميارة عمى حدة كالتالي:220،

عمى أنيا (: وُتع رؼ Self-knowledg)رفة الذاتية المع   الميارة األولي وتتمثؿ في ميارة 
تقداتو وتفكيره ع  دراؾ الصحيح لمذات والوعي بمشاعر الفرد الداخمية وقيمو ومُ درة عمى اإلالق

إدارة أما الميارة الثانية  فيي ميارة  ،ؼ لديوو وتحديد نقاط القوة ونقاط الضع  ودوافع  
رؼ بأنيا القدرة عمى التوافؽ و الموائمة تع  ف:  (management Emotional)االنفع االت

الميارة و  ،اطفية أثناء مواجيتيا االت والمواقؼ  الع  العصيبة والسيطرة عمي االنفع   مع المواقؼ
ؿ أنياعمى  :engagement (Inspirational)الُمميمةالُمشاركة  في  الثالثة تعد في  تفاع 
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ا بغية تحقيؽ غايات و أىداؼ حدود إدراؾ عاـ لمحاجات اإلنسانية، ويعني ذلؾ العمؿ معً 
 .ناحية، والوحدة مف ناحية أخرى داخؿ الجماعة  شتركة مفعامة مُ 
ويعني إدراؾ الشخص اف  :(Judgment)إصدار الحكـأما الميارة الرابعة تتمثؿ في        

ة حوؿ الماضي تنوع  تنوعة التخاذ القرار وعميو اف يراعي وجيات النظر المُ ىناؾ طرائؽ مُ 
الميارة الخامسة فتتمثؿ في  و ،ة دراؾ والبصير والوضع الحالي والشخص الحكيـ يتسـ باإل

اني واألسئمة العميقة لمحياة فيـ المع   تع نيوالتي   (Life knowledge)مع رفة الحياة 
والوجود وأف يجد الشخص طريقو في األوقات الحرجة التي يمر بيا وفيـ حقائؽ الحياة وأف 

 تسمي ميارات الحياة،أما الميارة السادسة فيدرؾ عدـ اتقانو ليذه الحقائؽ طواؿ العمر 
(Skills of life) ددة والُمسئوليات اليومية الُمتع   الحياتيةعمى إدارة األدوار  قدرة الفرد وتعني 

 Willingness)   في التعمـ ةالرغب والميارة السابعة: ىي ميارة،بشكؿ فع اؿالواجب عميو 
to Learn رفة ستمر بالتعمـ والمع  مُ مثؿ اىتماـ الشخص التو  :( أو االستعداد الُمستمر لمتعمـ
مـ مف الحياة، إذ أَّنيا تعكس الخبرات التي تعمميا وتتطور الحكمة مف خالؿ التع  ،عف العالـ

رفة الفرد داخؿ الصؼ الدراسي وخارجو، أو داخؿ الحـر الجامعي أو خارجو، وتطبيؽ ىذه المع  
ُيع رفو و  :Altruism يثار اإل واألخيرة ىي أما الميارة الثامنةوالمينية،في حياتو العممية 

عمماء االجتماع بأنو السموؾ الذي يعطي الفرد بمقتضاه األولوية إلرضاء ونفع اآلخريف ودفع 
وىو تقديـ الغير عف النفس وُمتطمباتيا الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية وذلؾ  عنيـالضرر 

 ينشأ عف قوة اليقيف وتوكيد المحبة والصبر عمي المشقة.    
الباحثة في بناء البرنامج التدريبي لتنمية ميارة حؿ الُمشكالت  ميارات التي تستخدمياوىي ال
عداد و  ،لدى الطمبة الُمع مميف الصفية  مقياس التقويـ التكويني لجمسات البرنامج .  ا 

 :solving Problems      skill of  (ميارة حؿ الُمشكالت2/0)
 و توماسبورشيا كروس،لكؿ مف شكالت المُ حؿ ميارة وتتبني الباحثة تعريؼ         
معمومات الفرد لم مف خالؿ استخداـ حدوثيا تأكد يعممية عقمية بأنيا  (50، 1225)أنجور

 و، وتتضمف خطوات عديدة تبدأ بادراؾ المشكمة، التي تعمميا واكتسبيا سابقةالميارات الو 
ومحاولة ة الالزمة لحميا، يحدد المبادئ األساسيكيؼ يحمميا لعناصرىا الرئيس ،و و ، يانوع

مف السابؽ حميا  شكالتالنظر إلى ما بعد الخصائص السطحية لممُ ب يااؿ لالفع   التوصؿ لمحؿ
 .ليصؿ إلى الحموؿ مف خالؿ التع ميـ  يـأجؿ الوصوؿ إلى التشابيات الكامنة بين
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 :  class Problems  الُمشكالت الصفية(  2/ 0/ 2) 
فييا  مرغوب أنيا غير الُمع مموف يرى التي سموكياتال مف ألنواعا تمؾ ويقصد بيا           

 سموكيات ويمثموف عمميـ، إلى اضطراب وتؤدي ُمواجيتيا، في صعوبة مف طالبيـ ، ويجدوف
)عبد المجيد وىو ما تتبناه الباحثة الطالب قبؿ مف )انخفاض التوافؽ المدرسي( توافقية ال

وتقاس بمقياس ميارة حؿ  (92، 1221لفقى ،سماعيؿ اازكريا الشربينى، و و  منصور،
 .المشكالت الصفية  الموقفي لقياس ميارة الطالب في حميامف إعداد الباحثة 

ميارة حؿ يتكوف مف ثالثة محاور ،أوليما: الحكمة ،وثانييما :  : اإلطار النظري (5/2)
 :الصفية  الُمشكالت وميارة حؿ، وثالثيما: الحكمة الُمشكالت الصفية

 ريؼ الحكمة :/أ(  تع  5/2)
(بأنيا القدرة التي تتوازف فييا  جوانب 99، 2990ُيع رفيا فؤاد أبوحطب )             

ي رفة والوجداف والفع ؿ في السموؾ اإلنساني وىي القدر الُمشترؾ بيف الذكاء الموضوع  المع  
عمى ة في أنيا قدر (025،  1225) محمد  الشرايدة ،ويتفؽ معوي والشخصي واالجتماع  

مقة بالحياة والسموؾ وسالمة الحكـ عند اختيار األساليب في الحكـ الصحيح فى األمور الُمتع  
 التي المعمومات تمييز عمى الفرد . وتتمثؿ الحكمة في  قدرة لدى طالب الجامعة بموغ الغايات

ية وقفوتسير في ثالث اتجاىات ألنيا مُ  ادتوسع   في يساىـ واختيار منيا ما عمييا، يحصؿ
 )الجغيماف وعبد اهللعالء الديف أيوب، لديو،ويراىا كؿ مف   وسمات الشخصية الخبرة تعكس
مف ىذه الزاوية  يتضح دورىا في تنمية طالب الجامعة وخاصة طالب كمية ( 00، 1221

المواقؼ التعميمية مما قد  أثناء يـُمتغير ُمتع دد األبع اد يؤثر في سموكياتالتربية ؛ ألنيا
خاصة في معيـ  ، وكيؼ يتصرفوفوف  في مواجية طالبيـ في تفسير كيؼ يفكر ىـ يساعد

المواقؼ التي تتطمب التحدي وبذؿ الجيد واتخاذ القرارات الحكيمة ، فطالب الجامعة كفئة 
فيـ  إلى  ىـ عمى الوصوؿ ُمستيدفة ٌميمة ينبغي رعايتيا واالستثمار فييا مما قد يساعد

التي تواجييـ مف زوايا ُمختمفة واتخاذ لمينية واألكاديمية امقضايا  ل شاممة رؤيةو أعمؽ 
 ذيوال لمفرد، النموذجي األداء أشكاؿ أحد الحكمة تصبح وبالتالي   بيا القرارات السميمة

 في مسائؿ صائبة أحكاـ صدارا  و  بو، والعالـ الُمحيط بالذات رفةوالمع   االستبصار تضمفي
 .الصعبة الحياة
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والتي تتضح في معرفة الفرد لؤلمور  المعرفية الحكمة : ىماف اوعلمحكمة نو             
صائبة  قرارات اتخاذ يممية  والتي تتضح فاألكثر أىمية في البيئة الُمحيطة بو، و الحكمة الع  

 (.01، 2990والُميمة)فؤاد أبو حطب ، الحقيقية الحياتية  وبُمشكالت يتع مؽ فيما
 ونات الحكمة :(مك  ب/5/2)

 ثالثة جوانب ىي: مف خميط ( أف الحكمة220، 1225ويؤكد محمد الشرايدة )              
فيـ ي فأ واالنفع الي وسوؼ يتـ تناوليـ كالتالي : يقصد بالجانب المع رفي والتأممي المع رفي

لحياة ومف ثـ إدراؾ المعني العميؽ والداؿ لمظواىر واألحداث )األمورالشخصية االشخص 
 فيو ، أما الجانب التأممي مر بيا أي ترتبط بالرغبة الحقيقية في المع رفة(التي ي واالجتماعية

الوعي  ي الفردإدراؾ الواقع دوف تشويو أوتحريؼ باستخداـ التفكير التأممي الذي ينمي لد
الذاتي واالستبصارالداخمي والخارجي مما يقمؿ مف التمركز حوؿ الذات فيزداد الفيـ العميؽ 

فتشير إلى الرؤية الواضحة مف سموؾ الفرد نحو الُمحيطيف بو  ح سفيُ مما ؛لسموؾ األشخاص 
الفرد أي الحب والتواد والتع اطؼ لدى  فيتمثؿ في مشاعر لمحقيقة ،أما الجانب االنفع الي
 .يستطيع إدارة انفع االتو بكفاءة 

 مف الذكاءتتكوف الحكمة أف ( فيرى 205، 1222أما قصي  الذيباني )              
 الحكـ، امعً  تك وف  الصمبة اإلرادة،و  الواسع ة والمع رفة،المماح  فالذكاء ، واإلرادة رفةمع  وال

 ا،حكيمً  اإلنساف يجعؿ ال بمفرده فالذكاء .كماليا يكوف العناصر ىذه كماؿ مقدار وعمى
 والنقؿ، الحفظ مجرد وظيفتو محدودة وتجعؿ منيا صاحبيا استفادة تجعؿ ذكاء بدوف والمعرفة

 الواسعة الخبرة وال ، المماح يكفي الذكاء وال الحكيـ، الموقؼ والدة تؤخر ذكاء دوف عرفةوالم
 ألمر ننصاع تجعمنا التي وحدىا ىي إنَّيا إذ اإلرادة، قوة يمتمؾ حكيًما مالـ اإلنساف جعؿ في

 .النظرية والتطبيؽ بيف الفارؽ فيو يختفي سموًكا تنتج التي وىي الخبرة،
 الحكمة: تنمية تيسر التي  شروطال/د( 5/2) 

 ريتيسل شروط ثالثة أنو البد مف توافر( 12، 1221أيوب  ) عالء الديف  يوضح        
 :وىي ،الحكمة تنمية
قدرة الفرد وُمشاركتو  بو يقصدو  : Orientation to learning : التعمـ نحو التوجو    
 الفرد توجو يظير في وىذا طةوُممارسة األنش ،اآلخريف يواجو عندما رفةالمع   اكتساب في
 االجتماعية في  تفاع التو الشخص أثرماضية و ختمفالمُ  والمواقؼ لممجاالت الحياة وفًقا نحو
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ـ ويحدث مف ُمنظ غير أو نظـمُ  نشاط أي وتتضمف  Experiences : الخبراتو  ،الجديدة
 الناس مع اربوالتج اآلخريف، مع العامة تالخبرا ُمشاركةو  مع اآلخريف التالتفاع   خالؿ

 :    البيئةو  ،والسمطة النفوذ وذوي واألصدقاء األىؿ مع القاتمثؿ الع   ، الُمختمفيف
Environmentالتعمـ الفرد مع لتفاع ؿ والفرص السياؽ يوفر الذي العاـ الُمحيط بيا ويقصد 

 kimـ وىو ما أكد عميو كي ،الحكمة النتاج ُمتنوعة توليفات في الُمتنوعة والخبرات واآلخريف
( عندما أشار إلى أف الُمتع مـ ليكتسب  الحكمة  التي ىي نتاج مجموعة مف 2016،660)

الميارات والخبرات التي مر بيا   البد مف توافر بيئة تع ميمية ُمناسبة لنجاح عممية الت عميـ 
لمعرفة والتع مـ مع توافر الُمع مـ الذي يجب عمينا إعداده إعداًدا سموكًيا و عممًيا واكسابو ا
 والخبرات والميارات األساسية ليتكوف لديو الحكمة  ،وىومف دوافع إعداد ىذا البحث.

أف     Brocato, Hix and Jayawickreme( 2020,50وأكدت دراسة )             
مف الشروط الُميسرة لتنمية مفيـو الحكمة لدى طالب الجامعة فيمو  وُممارستو عممًيا ؛ 

الوصفية أكدت عمى أف الحكمة ىي  نتاج توافرثالثة مف  السمات فنتائج ىذه الدراسة 
عطاء كؿ شيء معناه  الصحيح الشخصية  لدى الفرد وىي التفاني مف أجؿ اآلخريف ،و  ا 

،وتحديد اليوية لذاتو ولمف يحيطوف بو كما الحظت أف ىناؾ الكثير مف الُمعتقدات الخاطئة 
اىيـ أخرى مما أدي إلى صعوبة ُممارستيا عممًيا الُمرتبطة بالحكمة لدييـ  وتداخميا  مع مف

 في مينتيـ وحياتيـ وىو مف األسباب التي دفعت إجراء ىذا البحث . 
 مـ في العممية التعميمية:دور المع  الحكمة و القة بيف ( الع  ىػ /2/  5) 
أف  الحكمة مف  Pasupathi, Staudinger & Baltes(2001,355)  كؿ مف  يرى   

وماذا  ؟،رؼماذا أع   ر التربوية في التدريس تكوف نتاج لميارة التساؤؿ الذاتيوجيات النظ
باالىتماـ برؤية الُمتع مـ ووجية نظره وما أي رفة؟ رفتو ؟،وكيؼ استفيد مف ىذه المع  أريد مع  

 واحتراـ سعيو لمكشؼ عف المعمومات وفيـ العالـ مف حولو.وفي تعممو  يرغب فيو 
رفية ليا دورًا كبيًرا في تشكيؿ ( أف المكونات المع  299، 1221ف )تؤكد ىياـ شاىيو        

مية المُ  مـ ووفًقا لمعالـ باندورا ُتع د الحكمة أحد ىذه المكونات فيي حالة عقمية سموكية ع  فاع 
ؿ بيف الجوانب العقمية والمعرفية والوجدانية والدافع ية في  تتضمف التوازف والتكامؿ والتفاع 

ارؼ بترقية مع  ؛يتحوؿ إلى التعميـ مف أجؿ الحكمة  رفة فالتعميـ مف أجؿ المع   األداء اإلنساني
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جتمع بحؿ ُمشكالتو بطرؽ بإيجابية عمى المُ  لينعكسا مف سموكيـ؛ الُمتع مميف لتكوف ُجزءً 
 .ُمختمفة وُمتميزة
الحكمة ؛ اكتساب مـ بع  إلى ضرورة أف ييتـ  المُ  Petrinko(2019,314) كما يشير

الُمتعددة الصفية و اجيا بشدة عند اتخاذ القرار داخؿ الفصؿ مع الُمشكالت السموكية ألنو يحت
ميمية في ضوء الخبرة التع   الجامعية الرابعة الفرقةويمكف تفسير تفوؽ طمبة  والٌمع قدة لطالبو.

التي يتعرض ليا الطمبة أثناء دراستيـ والتي تسيـ في تنمية قدرتيـ عمى حؿ  المشكالت، 
ميتيـا وزيادة وتطويرى  مرحمةيزداد تعمـ الفرد ويرتقي إلى  كمماالشخصية واالجتماعية ف فاع 

تغيرات الحياة أعمى يكتسب معمومات، وخبرات أكثر تساعده في تنمية قدرتو عمى مواجية مُ 
 شكالتيا بصورة أفضؿ.ومُ 
  : الُمشكالتميارة حؿ ( 5/1) 

تعق يًدا  اإلنساني السموؾ أشكاؿ ف أكثربأنيا م( 5، 1220ويع رفيا محمد شاىيف )       
 يفُمع   ىدؼ  لتحقيؽ الفرد أماـ يقؼ عائؽ صعب أو موقؼ عف عبارة الُمشكمة ألف  وأىمية
 رفة وخبرةمع   مف لديو بما يسعى فانو لديو وبالتالي المع رفي التوازف عدـ مف حالة ويثير

 حالة التوازف مرة أخرى.  إلى لموصوؿ عميو والتغمبالع ائؽ  أو الموقؼ ىذا لمواجية
 حؿميارة  صطمحمُ  (إلى050، 1222أبو غزاؿ ،و عايدة فموه )معاوية  ويشير كؿ مف      

مع  لمتوافؽ الفرد يستخدميا ُمع قدة ومع رفية وانفع الية عممية سموكية بأنو الُمشكالت
 اليومية. حياتو في يواجييا التي الُمشكالت

 Phelan and Irwin Axe  (2019 ،33 ) , كؿ مف وىو ما اتفؽ مع ما أشار إليو  
وضع شكمة، و شكالت ىي ميارة تستخدـ لتحديد وتحميؿ المُ أف ميارة حؿ المُ  مف حيث 
ناسبة لحؿ ىذا الموقؼ غير التقميدي وتدريب الطالب عمى مواجية الُمشكالت الطرؽ المُ 

قدة ، و تقييـ الحموؿ التى يتوصؿ إلييا لتع ميـ استخدامو في مواقؼ أخرى والمواقؼ الُمع  
وتحدد الباحثة الُمشكالت الصفية النيا اختمفت وتع ددت وأصبحت ُمتشابكة وُمعقدة  ُمختمفة
لي أمريقؼ في صؼ ابنو المتعمـ في كؿ أحوالو مخطىء أوغيرمخطىء ،وُمعمـ فصؿ بيف و 

دارة حائرة تحسـ أـ تتساىؿ ،كما  يتغاضي عف أخطاء طالبو إلعطائيـ دروس خصوصية ،وا 
 1229كؿ مف فاطمة عبدالفتاح ،ويمنى العتـو  )  أوصت العديد مف الدراسات كدراسة

الت الصفية لُممح إلى تدريبيـ عمى ميارة حؿ الُمشك  مميف ا(  احتياج الطالب الُمع  222،

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0001-6182-2145
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      ،ودراسة كؿ مفلتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي 
Anderson& Wills (2020,48) Caldarella Monson,       أف التي أكدت عمى

الت الصفية مف خالؿ العديد مف الُممارسات اتقيـ مواجية وحؿ الُمشك  الُمع مميف يقع عمى ع  
وىو ما دعي الباحثة لدراسة الُمشكالت الصفية  التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا

 الطالب الُمعمميف في التدريب الميداني وفي مينتيـ في الُمستقبؿ. فقط ألثرىا عمى أداء
          :Problems      class  الُمشكالت الصفية/أ( تع ريؼ  5/1)

( إلى أف المدرسة السموكية  تعتقد بأف السموؾ  50، 1222يشير حامد زىراف )           
رد أو اكتسبيا أثناء مراحؿ نموه الُمختمفة مميا الفادات تع  ع  اإلنساني ماىو إال مجموعة مف ال
وأف البيئة تمعب دوًرا محورًيا في تكويف وبناء الشخصية ،سواء كانت إيجابية أو سمبية 

 وىي مرحمة تشتمؿ عمى العديد مف الُمراىقةمرحمة  يكوف في  التعميـ الثانوي مرحمة فطالب
فعالي واالجتماعي والنفسي فيي التغيرات الفجائية والطارئة عمى المستوى الجسمي واالن

وىي ما يتطمب اكسابو مـ وولي أمر قادر عمى تقديـ يد العوف والُمساعدة لو ع  تحتاج إلى مُ 
واكساب الُمحيطيف بو ميارة حؿ الُمشك الت ؛ليستطيعوف ُمساعدتو في مواجيتيا  لتع ددىا 

 وتنوعيا في ىذه المرحمة . 
 تصيب االرتياح الُمعاناة وعدـ مف حالة بأنيا (20، 1220 ( ُيعر فيا ممدوح صابر       
 وتؤثر ذاتو، مع عف التوافؽ بع يًدا يجعمو مما حياتوفي  صعوبات تواجيو لوجود نتيجة الفرد
مو في  االنفع الي أو االجتماعي أو المع رفي المستوى سواء عمى سمبي بشكؿ الواقع مع تفاع 
 . السموكياألدائي  أو

       
 خرًقا أنماط سموكية ظاىرة تعكس (  فترى أنيا25، 1222اف الكاشؼ)أما إيم     

 ذاتو بغرض نحو أو اآلخريف نحو الفرد يوجييا االجتماعية المقبولة،ع راؼ والتقاليد لؤل
 بالتكرار وتتميز بسيولة، اآلخروف ُمالحظتيا يستطيع سموكيات وىي القوانيف، وخرؽ اإليذاء
ضطراب الشديد الذي يتطمب التدخؿ الع الجي وتؤثر ىذه إلى اال تصؿ ال ولكنيا ،والحدة

مو مع اآلخريف .   السموكيات في الكفاءة النفسية واالجتماع    ية  لمفردالتي تحد مف درجة تفاع 
             

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0883-8890
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 نفسية أو تعبيرية أو جسمية أنيا  صعوبات (211، 1225) خولة البمويوتراىا          
 إال بإرشادات بأنفسيـ عمييا التغمب يمكنيـ وال ُمتكرر، بشكؿ تواجو الطالب اجتماعية أو

 يؽع  ويُ  غيرىـ، مع توافقيـ إلى صعوبة يؤدي شكالتالمُ  ىذه بقاء وأف ممييـ،ع  ومُ  والدييـ
مع  ؿالتفاع   تجنب : مثؿ اجتماعًيا، مقبوؿ غير مسمًكا واالجتماعي، فيسمكوف النفسي نموىـ

ميتيـ وقابميتيـ فتقؿ ـ،بأنفسي ثقتيـ ضعؼيُ  مما اآلخريف  الُمشاركة حتى أو لمتعمـ، فاع 
 مف يتمكنوف ال وتحديات قد نفسية ضغوطات يواجيوف أي أنيـاآلخريف  مع اإليجابية
 المسئوؿ ىو التربوي النظاـ ُيع د وستقبؿ ؛التخطيط لممُ  عبء إلى إضافة بنجاح، تجاوزىا
 الضغوط والتحديات .      ىذه مثؿ لمواجية الفرد شخصية تنمية عف باشرةبصورة مُ 

مما سبؽ يتضح أف الُمشكالت الصفية تكوف عائؽ يحوؿ دوف توافؽ الُمتع مـ الصفي      
وتحقيؽ أىدافو وتحدث بشكؿ ُمتكررولكف ال يصؿ إلى حد االضطراب المرضي ،وتحتاج إلى 

ى المناخ الصفي التغمب عمييا بُمساعدة ُمع مميو والُمحيطيف بو كولي األمروتؤثر بالسمب عم
دارتو .  وا 

 أنواع الُمشكالت الصفية :/ب(1/ 5)
 وتصنؼ الباحثة الُمشكالت الصفية وفقا لتصنفيف:

 أو المع رفي ستوىالمُ  وفًقا لمستوياتيـ:التي تنبع مف الطالب الُمشكالت الصفية  أواًل:
 وسوؼ يتـ تناوليا كالتالي:السموكي األدائي  أو االنفع الي أو االجتماعي

 حيث الشرود الذىني، مف :الع قمي النشاط في القصورالمستوى المع رفي  تتمثؿ في  -أ
 المعمومات والتشتت في االنتباه  مما يؤثر بالسمب عمى فيـ التركيز في والصعوبة

 .والقدرة عمى اكتسابيا
 اآلخريف والتواصؿ مع االندماج عمى القدرة عدـ في تتضح   :المستوى االجتماعي -ب

 .معيـ
 الطموحات وضع ؼ واإلحباط الرضا قصور في  مشاعر يكوف ىناؾ  :المستوى االنفعالي-ج

 .والتطمعات
السريعة في ىذا العصر إلى التكنولوجية  أدت التغيرات  :المستوى األدائي أو السموكي-د

ـ الطالب األخالقية وسموكياتيـ وأنماط تفكيرىـ واختفت عدد مف تغيرات ُمتع ددة عمى قي  
يتضح والذي    لدييـ المستوى األدائي أو السموكي التي ظيرت في اإليجابية لدييـ القيـ
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 الغش، والتأخر الجدراف، ومحاولة عمى بالُممتمكات كالكتابة والع بث سوء التصرؼ في 
ىماؿ الصباحي، وسموؾ الخجؿ ،  ،الواجبات وسموؾ الشرود ، والميؿ إلى النشاط الزائد وا 

دواني ، موؾ اإلحجاـ عف األنشطة االجتماعية، والسموؾ الع  والسموؾ الُمخادع ،وس
 داخؿ الفصؿ وخارجو  والنظاـ النظافة وقواعد اإلسالمية باآلداب االلتزاـ  التمرد وعدـو 

وىو ما تيتـ بو الدراسة الحالية فيي تعمؿ عمى إكساب الطمبة الُمع مميف الحكمة 
قايتيـ مف الصدمة عند االحتكاؾ بالواقع الستخداميا في حؿ ىذا النوع مف الُمشكالت ولو 

 1220؛عبد العزيز صقر ، 21، 1220، )ممدوح صابرالعممي في التدريب الميداني 
،20.) 

مصكالت صفية وفكا لدرجة ألفتَا للُنعلنني وتيكشه إلي مألوفة وغري مألوفة وسوف يته ثاىًيا:  

 تياوهلا كالتالي :

 الثرثرة والضحؾ ، والتيريج ،كدث داخؿ الفصؿ المألوفة التي تح لُمشكالت الصفيةا-أ
مية الطالب والمعمـ  د مف فاع   .ونسياف األدوات المدرسية مما  يح 

مد لمُممتمكات،ورفض القياـ  غير المألوفة يقصد بيا التخريب الُمتع   لُمشكالت الصفيةا -ب
، استخداـ  بمغة بذيئةباألعماؿ المدرسية ،واالتجاه السمبي  الع دواني نحو الُمع مـ والتكمـ 

وسائؿ التواصؿ الجتماعي والتميفوف المحموؿ أثناء الشرح ،تصوير المعمـ أو التسجيؿ لو 
   . بدوف عممو ونشرىا عمى سائؿ التواصؿ االجتماعي لمسخرية والتيكـ عميو 

 : صفيةنتائج الُمشكالت ال/س(5/1) 
مف أخطر الُمشكالت تأثيًرا  صفية(أف الُمشكالت ال 21، 1222يؤكد حامد زىراف )         

بالسمب عمى الع ممية التع ميمية بجميع أطرافيا وخاصة في المرحمة الثانوية مرحمة النمو 
راىؽ نتيجة لمتغيرات النمائية الُمختمفة والُمفاجئة التي تطرأ عميو فتسيطر الحرجة  لمطالب المُ 

ميمو والتقميؿ مف فرص اقة عممية تع  ت السموكية وعمى حياتو مما يؤدي إلى إع  العميو الُمشك  
مـ قبؿ توافقو التربوي واالجتماعي والنفسي ،وىو ما يجب أف يتنبو لو القائموف بإعداد المع  

رؼ كيفية مواجية تمؾ الُمشكالت بأساليب تربوية صحيحة بعيًدا عف الخدمة وأثنائيا لتع  
اتفقت معو دراسة كؿ مف فاطمة وىو ما االرتجاؿ والخروج عف الُممارسات المينية الصحيحة 

( ُمؤكدة عمي أف التطور التكنولوجي أضاؼ 225،  1229عبد الفتاح ،ويمني العتوـ )
العديد مف الُمشكالت الصفية التي يعاني الطمبة الُمع مميف منيا وقد تصيب بعضيـ بالصدمة 
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اديمي والميني عند مواجيتيا مما يجعميـ يعزفوف ويتغيبوف عنيا مما يؤثر عمى أدائيـ األك
شكالت داخؿ الصؼ باستخداـ المُ مف  الجوف عددً اديد مف الُمع مميف يع  كما أف الع   .بالسمب 

 أساليب تربوية  غير ُمناسبة مما يؤدي إلى ُمشكالت صفية تؤثر في ُمخرجات التعميـ بشكؿ
ؿ الصفي  ء،وأسما ،،ومحمود الخوالدة )ماجدالخياطبشكؿ خاص عاـ،و فى إحداث التفاع 

 (.105،  1220اإلبراىيـ ،
وتتضح العالقة  : وميارة حؿ الُمشكالت الصفيةالحكمة  العالقة بيف المحور الثالث (0/ 5) 

              بيف الحكمة وميارة حؿ الُمشكالت الصفية  مف خالؿ العديد مف الكتابات والدراسات :
ا لمتغير الحادث مف سموكو وفقً  يرغ  (أف الفرد يُ 12، 2910 )يؤكد سيد خير اهلل حيث        

 -ؿ المبادىءشك  في بيئتو كالتقدـ التكنولوجي السريع الذي نعيش فيو فالمفاىيـ تتحد لتُ 
توظؼ لحؿ الُمشكالت الصفية وليذا يمكف اعتبار التعمـ شكاًل مف أشكاؿ  والمبادىء -الحكمة
 .شكالت التي سيوظفيا الُمتع مـ حؿ المُ 

قدة وُمركبة مف عدد مف مميف يومًيا ُمع  الصفية  التى تواجو الُمع   الت شك  أصبحت  المُ و    
ؿ معً  قيًدا مما ُيعي ؽ حميا بالطرؽ التقميدية  فنحف وتترابط بطرؽ أكثر تع   االعناصر التى تتفاع 

لننمي الحكمة  مـ الُمع   باالىتماـ باكساب الطالبنحتاج لتطوير وتنمية ميارة حؿ الُمشكالت 
فالتع ميـ الذي ال يؤدي إلى تزكية نفس ؛يف مصمحتو ومصمحة الُمحيطيف بو لديو التوازف ب

ميًما مـ وتثقيؼ أخالقو ،وال يؤدي إلى تيذيب سموكو أو تبديمو إلى سموؾ أفضؿ ُيع د تع  تع  المُ 
  (.225، 1229)فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى عتـو ،ناقًصا
 الذي التحميمي، طمب التفكيرتت الحكمة أف  Sternberg( 228، 2001و يع تقد)      
 شكالتالمُ  ىذه في ميؽالع   والتفكير التأمؿ خالؿ عمميو مف الحقيقية الُمشكالت تحميؿ يتضمف
   الحكيـ. القرار إلى لموصوؿ وُمع الجتيا المعمومات عنيا مف أكبر كمية عمى لمحصوؿ

فيزيد مف  كمةينمي الح  أف التعمـ النشط Bang  ( 2009,45)  ويرى                
 لديو بشكؿ ىادؼ في سياؽ اجتماعي والمعارؼ المتعممة قدرة الفرد عمى استخداـ المعمومات

بر عف وجودىا في كؿ ما يتخذه الفرد مف قرارات سواء ع  ، كما أنيا حالة تُ أو في أي سياؽ
عمى القدرة عمى التغمب و أو ُمراجعة أحداث حياتو ، عند التخطيط لحياتو ،أو تنفيذ خططو ،

  .األزمات الحياتية ،واتخاذ القرارالصحيح وااللتزاـ بالمسار الصحيح
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بة فالحكمة  تمثؿ ميارة حؿ الُمشكالت عندما تواجو الفرد أموًرا غامضة  ُمع قدة وصع          
، 1220يؤكد كؿ مف واثؽ موسى ،وبالؿ عبد الواحد ) و (.290،  1221)ىياـ شاىيف، 

 اليالذكاء، والثقة بالنفس،واالتزاف االنفع   لذيف يمتمكوف سمات( أف الطمبة الجامعييف ا11
حؿ  وعمي امتالؾ ميارةالحكمة لدييـ المؤشرة والدالة عمى  مف السمات الشخصية يوى

 الُمشكالت أفضؿ مف غيرىـ مف الطمبة.
 1220)ويؤكد كؿ مف محمد الشرايدة ،وعبد الناصر الجراح ،وموفؽ بشارة            

مُمشكالت لإيجاد حؿ  لدي الفرد أنيا تساعده عمى  الحكمةمف الدالئؿ عمى توافر  (أف 222،
دارة المواقؼ االجتماعية، وُمراجع ة تجعمو قادًرا عمى ، و  والتي تواجي تقديـ النصح لآلخريف ،وا 

أفضؿ اختيار  تمك نو مف و، ألحداث حياتوواالستبطاف أو التأمؿ الذاتي لديو  النمط الحياتي 
،والحكمة تشتمؿ عمى الذكاء والع طؼ عمى أمامومف عدة حموؿ مطروحة  الُممكنة  وؿالحم

 .اآلخريف وُمالطفتيـ  والفضيمة 
( إلى أف الحكمة ميارة مف ميارات الحياة 210، 1225وتشير عفراء العبيدي )            

الت تتطمب قدًرا مف شك  امؿ بيف األفراد وحؿ الُمشكالت التي تتسـ بالجدة ،فميارة حؿ المُ والتع  
ميـ الجامعي أو المراحؿ السابقة يجب الخبرة وميارات تجييز المعمومات ؛لذلؾ فإف ىدؼ التع  

ارؼ والميارات فقط فالبد مف تنمية الحكمة أي االستخداـ أال يقتصر عمى تنمية المع  
ُمشكالت التي وفي حؿ الختمفة ارؼ والميارات في المواقؼ الحياتية المُ والتطبيؽ العممى لممع  

 .تواجيو
 امؿالتع   رات ميا مف ميارة تعد الحكمة أفَّ  ( إلى 205، 1222(يشيرقصي الذيابي و        

 مف قدًرا تتطمب التالمشك   حؿ ميارة أفَّ  إذ بالجدة ، تتسـ الت التيشك  المُ  وحؿ االجتماعي
 ارؼالمع   تنمية في يتمثؿ ال ميـوالتع   التربية ىدؼ فإفَّ  لذا ،تجييز المعمومات وميارات الخبرة
 مف فالعديد مية،بفاع   والميارات ارؼالمع   ىذه استخداـ عمى في القدرة نماا  و  ،فحسب اتار والمي

 ىذه ولكف الطمبة، لدى األساسية المعرفية بتنمية الميارات مشغولة اليوـ الُمجتمعات
 تنمية عمى التركيز ريالضرو  مف لذا ،وسعيدة الُمجتمعات ُمتناغمة لجعؿ كافية غير الميارات
 في قدمةالمُ  ارؼلممع   الحكيـ االستخداـ عمى المدارس لُمساعدة الطمبة في سيما وال الحكمة
 تحميؿ يتضمف الذي التحميمي، تتطمب التفكير الحكمة، فالحكمة عمى القائـ والتفكير المدارس
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 عمى لمحصوؿ شكالتمُ ال ىذه في العميؽ والتفكير التأمؿ خالؿ عمميو مف الحقيقية شكالتالمُ 
 .الحكيـ القرار إلى لموصوؿ الجتياع  ومُ  المعمومات مف أكبر كمية
 حؿ :الحكمة وظائؼ ومف .لدى الفرد  فيالحكمة تمزج الجانب المعرفي والعاطف          

سداء شكالت،المُ  جراء االجتماعي، والعمؿ لآلخريف، النصح وا   والتفكير ُمراجعة لمحياة، وا 
الشرايدة  الموجودة في حياة األفراد والجماعات )محمد التناقضات لحؿ حواروال الروحاني،

،1225 ،220 .) 
 واالعتقاد، والعمؿ القوؿ في اإلصابة أنيا   ( 202،   1220ويراىا  محمد عمر )      
تقاف، بإحكاـ موضعو في شيء كؿ ووضع  ينبغي، الذي عمى الوجو ينبغي ما فعؿ وىي وا 
 وال والرفؽ، الميف تعني ال زف  في كؿ  األمور الحياتية واالجتماعية أي في التوا   والحكمة
 البعض كما يحسبيا ليست ىي وبالتأكيد الحؽ، عف والسكوت والُمداىنة الُمسايرة تعني
حك   األمور إتقاف ي؛ألنيا تتمثؿ فنكرالمُ  عف والنيي بالمعروؼ األمر في اإلفراط  بأف امياوا 
 الفائدة عمى لمداللة معانيو أحد في الحكمة مفيوـ يستخدـ كما ا،األمور منازلي جميع تنزؿ
 في االستداللي و التفكير قالنية،الع   ووالخبرة، ، الفيـ ورفة المع   مف الفرد يحققيا التي

غبلاير ،وعبد العزيز عبد العزيز ،  وأكد كؿ مف طمعت . تواجيو التي الُمشكالت مع تع اممو
لحكمة ىي قدرة الفرد عمى اتخاذ القرارات وايجاد االجابات أف ا (02، 1220ومحمد عيد )

 شكالت اليومية والحياتية .الصائبة لممسائؿ الصعبة والُميمة لممُ 
ليس افتقار الطالب لممع ارؼ ىوالسبب في ( أف  121، 1221ويؤكدعالء أيوب )        

نما ،انخفاض ميارة حؿ الُمشكالت  وعدـ ؛ شكمةالمُ  السمبية نحو تيـتوجيا إلى تعود وا 
لمحؿ وىو ما يتطمب اكتساب المعرفة وتطبيقيا  ُمالئمة غير طرؽ واتباعيـ ؛ألبع ادىا فيميـ

 قادريف عمى اًداأفر  يتطمب والتحديات شكالتبالمُ  المميء العصر عممًيا باستخداـ الحكمة؛فيذا
مع  لمتعامؿ كمةالح عمى القائـ التفكير وتوظيؼ والُمحيرة، الصعبة الُمشكالت مع التعامؿ

 القرارات. واتخاذ شكالتالمُ 
 نميي( أف اتقاف ميارة حؿ الُمشكالت 19، 1221وتؤكد أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ )    

 روح التعاوف وتنمية العممي البحث راتميا تكسبو كما،   دى الطالبل والتأممي الناقد التفكير
وضوعات التعمـ وخبراتو الخاصة ،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بيف م الجماعي والعمؿ

     .لديولتنتج الحكمة 
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في عممية تع ممو يجعؿ الُمتع مـ يمارس دوًرا جديًدا فاتقاف ميػارة حػؿ الُمشػكالت              
ارؼ موضوعات تع ممو عف طريؽ االستفادة مف المع  ليكوف فيو فع ااًل وُمنظًما لخبراتو و 

الجة ختمفة لُمع  لذلؾ البد مف تدريب الطالب عمى أساليب مُ  ممياتنوعة التى يدرسيا ويتع  المُ 
التي ينبغي أف مياراتيا ختمفة ، كالتدريب عمى استخداـ الحكمة برفة المُ مجاالت وأنواع المع  

جتمعيـ وتحسيف ظروؼ حياتيـ ، فالحكمة ُتع د شكالت مُ يتسمح بيا أفراد المجتمع لُمع الجة مُ 
مواجية مجاالت الحياة المختمفة وكذلؾ المجاالت األكاديمية مف األساليب التى تستخدـ فى 

رفة بنفسو، وعمى تزويده بآليات االستقالؿ، و اتخاذ مـ عمى تحصيؿ المع  تع  ساعد المُ تألنيا 
قرارات ىامة في حياتو ،كماتجعمو يسيطر عمى الظروؼ والمواقؼ الضاغطة التي تواجيو 

 .( ,Aldan,2019 153؛   210، 1221)يحيى نبياف،  
 والتي ىدفت إلى دراسة أثر (1225) عالء أيوبكدراسة  الدراسات السابقةوتشير         

البرنامج التدريبي لتنمية التفكير القائـ عمى الحكمة في تحسيف استراتيجيات المواجية لحؿ 
 كانتالمشكالت الضاغطة لدى طالب جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية. و 

 20لممجموعة التجريبية، و  01تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف )  ( طالبا12البحث )عينة 
مف طالب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية  لممجموعة الضابطة(

ا لدرجاتيـ عمى مقياس السعودية، و ىـ الطالب الذيف يمثموف اإلرباعي األدنى وفقً 
تحسيف  أثر الحكمة فيت الضاغطة. وأشارت النتائج إلي استراتيجيات المواجية لحؿ المشكال

  أما دراسة  .المجموعة التجريبيةلدى  استراتيجيات المواجية لحؿ المشكالت الضاغطة
Petrinko  (2019 ) مموف في الخدمة رؼ كيؼ يستخدـ المع  تع   إلى ىدفت الوصفية والتي

استخدمت الدراسة الُمقابالت ،وماىي الحكمة مف وجية نظرىـ ؟و  ،الحكمة  داخؿ الفصؿ
مميف تتمثؿ في مكونيف  نظمة لجمع المعمومات ،وأسفرت الدراسة عف أف الحكمة لدى الُمع  المُ 

مية ديناميكية وتمثؿ أحد دعائـ اتخاذ الخبرة والقيـ االنسانية ،والحكمة ىي عممية تفاع  
ية  دراسة الحكمة كمدخؿ القرارات مع الُمشكالت السموكية داخؿ الفصؿ ،وأوصت الدراسة بأىم

ليـ لُمساعدتيـ في حؿ الُمشكالت التي   ةمميف وكذلؾ في التنمية المينيفي إعداد الُمع  
 .تواجييـ أثناء عمميـ مع طالبيـ

  (1220ماجد الخياط ،ومحمود الخوالدة ،وأسماء إبراىيـ)كؿ مف دراسة وناقشت          
 رشديف التربوييفمميف والمُ ع  وية مف وجية نظر المُ واقع الُمشكالت السموكية في المرحمة الثان
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المرحمة الثانوية مف وجية  البشكالت السموكية الصفية لدى طرؼ نوع المُ ىدفت إلى تع  ،و 
لمُمشكالت واستخدمت الدراسة مقياس محمد العتامنة  نظر الُمعمميف والُمرشديف التربوييف ،

ُمرشد تربوي ،وأسفرت النتائج عمى  أف  02مـ ،وُمع   022ينة مف ،وتكونت الع  السموكية
شكالت )تجنب األكثر شيوًعا مف وجية نظر الُمع مميف  كانت مُ  السموكية الصفية  الُمشكالت

بير عف نفسو ، وأنو الينظـ وقتو لالستذكار ولالمتحانات،كما أنو  االجابة أماـ زمالئو أو التع  
رشديف التربوييف كانت الُمشكالت األكثر أما مف وجية نظر المُ  يبحث عف وسيط لمقياـ بذلؾ،

والشعور بالممؿ وسيطرتو عميو تماًما شيوًعا )الشجار الكثير مع زمالئو  داخؿ الصؼ، 
وأوصت   ،،وانخفاض القدرة عمى  تحمؿ المسئولية، مما يؤثر بالسمب عمى أدائو األكاديمي

مما  يـختالؼ ردود أفع الالدراسة بضرورة تدريب الُمع مميف عمى مواجية ىذه المشكالت ال
يعالجوف عدد مف الُمشكالت   يـيؤثر عمى المناخ الصفي بالسمب. كما أف الع ديد من

ُمشكالت زيادة الالسموكية  داخؿ الصؼ بأساليب تربوية غير ُمناسبة مما يؤدي إلى  
سوءالتوافؽ تؤدي إلى ميـ ، و في ُمخرجات التع   بالسمبتؤثر  وبالتالي صفيةالسموكية ال

مما أظير الحاجة الُممحة لُمتغير الحكمة فيًما وُممارسة عممًيا المدرسي لدى طالبيـ 
 .لمُمع مميف
ميارات حؿ لتقصي  بإجراءالوصفية  (1220دراسة محمد شاىيف ) وقامت         

المشكالت لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في فمسطيف، وتحديد االختالؼ في ىذه 
سب بعض خصائصيـ النوعية كالجنس،والكمية والتخصص، والمستوى الدراسي. الميارات بح

( طالًبا و طالبة، 07220، و بمغ حجـ العينة )في جمع المعمومات  واستخدمت االستبانة
أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تواجد  و ( مف مجمؿ طمبة الجامعة0يمثموف نسبة )% 

ي دوف المتوسط و كما أف الفروؽ كانت دالة ميارات حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة ى
الكمية لصالح الكميات العممية ، كما أف  نوع فقط في مجاؿ توليد بدائؿ الحؿ لممشكمة باختالؼ

كانت لصالح طمبة مستوى السنة الرابعة في مجاؿ التوجو  ميارات حؿ الُمشكالت الفروؽ في
الوصفية االرتباطية أيًضا ( 1222ستو)درابينما  .العاـ نحو المشكمة دوف المجاالت األخرى

شكالت وميارات حؿ المُ أكدت عمى العالقة بيف الكفاءة الذاتية الُمدركة  لدى الطمبة الُمع مميف 
تغيرات الجنس، ونوع الثانوية لدى عينة مف طمبة جامعة القدس واختالؼ كؿ منيما بحسب مُ 

استخدمت الدراسة و ،مميف ع  لمُ مف الطمبة ا 222 مفعينة ال وتكونت العامة، والكمية ،
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إلى أف درجة الكفاءة الذاتية الُمدرك ة لدى  النتائجتوصمت االستبانة في جمع المعمومات،و 
الت ة، وجاءت درجة امتالكيـ لميارات حؿ المشك  رتفع  مميف بجامعة القدس مُ ع  الطمبة  المُ 
موجبة بيف الكفاءة الذاتية ة أيًضا، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بدرجة مرتفع  

وىو مايؤكد عمى العالقة بيف  التشك  ، وبيف ميارات حؿ المُ )كميارة المعرفة الذاتيةةالُمدرك  
  ميارات الحكمة )كميارة المعرفة الذاتية (وميارات حؿ الُمشكالت.

مميف بأف ع  زيادة وعي المُ  إلي ضرورة (Bahtiyar&Can(2016دراسةوتوصمت        
تسع الكتساب كيفية يجب أف ت مومات لطالبيـ فقط بؿيفتيـ  ال تتمخص في تقديـ المع  وظ

،وتكونت العينة )استخداـ الحكمة في حميا ومواجيتيا(وتحميميا  لحميا يـشكالتاستيعاب مُ 
مف الفرقة الثانية  12مف الفرقة األولى ،و 20مف الطمبة الٌمع مميف لمادة العمـو ) (020مف )
استبياف ميارة حؿ  الدراسة  واستخدمت (مف الفرقة الرابعة 09فرقة الثالثة ، ومف ال222و 

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األفراد ذوي األسموب  الُمشكالت،وأسفرت النتائج أف
التجنبي لمُمشكالت ، وذوي األسموب االندفاعي لمُمشكالت وفًقا لمفرقة الدراسية التي ينتمي 

 .الفرقة الرابعة ،ووفًقا  لمعوامؿ المؤثرة  في ميارة حؿ الُمشكالت ليا الطالب لصالح 
الحاجة   التجريبية إلي(1229دراسة فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى العتـو )بينما أظيرت         

الُممحة الكتساب الحكمة نظرًيا وعممًيا لطالبات كمية التربية لتحقيؽ اإلدارة الصفية الفع الة  
( طالبة جامعية مف كمية التربية 51وتكونت العينة مف ) لتدريب الميداني ،في فصوؿ ا

المعممات ممات قبؿ الخدمة(،واستخدمت الدراسة استمارة ُمالحظة لسموكيات الطالبات )ُمع  
وأسفرت النتائج عف  داخؿ الفصؿ ،وبرنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية حؿ الُمشكالت ،

ميارات اإلدارة الصفية  فيما عدا ميارتي التواصؿ والتقويـ  الية البرنامج في تنميةفع  
ميارات اإلدارة الصفية وتع زيزىا بالبرامج التدريبية  تنميةوأوصت الدراسة بضرورة  ف،لطالبي

  المختمفة .
أثر الحكمة القائمة عمى  إلىالتجريبية Fadli& Irwant (2020)دراسة وتوصمت         

الطمبة إللكتروني لتنمية ميارة حؿ الُمشكالت وميارات االتصاؿ لدى نموذج التعمـ ا
مـ انخفضت ،وأكدت الدراسة عمى أف كفاءة الطالب في القرف العشريف عمى التع  الُمع مميف

مف  طالب معمـ (50وتكونت العينة مف ) ،مـتع  مـ وليس حوؿ المُ ع  لقيامو وتمركزه حوؿ المُ 
، جامعة والية ـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة،واستخدمت تـ تقسيمي ماتاـر
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شكالت ومقياس ميارة االتصاؿ ،وبرنامج تدريبي قائـ عمى الدراسة مقياس لميارة حؿ المُ 
الحكمة، وأسفرت النتائج عمى أف ىناؾ فروؽ  ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف 

حقؽ مف أثر البرنامج التدريبي القائـ ،والت الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية
،وكذلؾ وجود عالقة عمى الحكمة عمى تنمية ميارة حؿ الُمشك الت لدى الطمبة الُمع مميف 

،وتوصي الدراسة باستخداـ  الت وميارات االتصاؿ شك  ارتباطية موجبة بيف ميارة حؿ المُ 
 .األكاديمي لمطالب  الُمحاضرات القائمة عمى ُممارسة ميارات الحكمة  لتحسيف األداء

;Anderson&Wills Caldarella Monson  ; دراسةوىوما اتفؽ مع          
دارة الفصمية وما تواجيو مف تحديات في المدارس إلا الوصفية التي تقصت (2020)

،وتـ تصميـ تجربة قائمة عمي  فصولياشكالت الصفية في الخفض مف المُ كيفية الثانوية، و 
شكالت زيادة ثناء المعمـ وجوائزه والتدعيـ االيجابي  والتكميؼ بالمياـ لمطالب ذوي المُ 

معممي الرسـ  وتكونت العينة مف،حظةوبطاقة الُمالالصفية واستخدمت الدراسة االستبياف 
ميؼ بالمياـ  لمطالب ذوي الُمشكالت الصفية أف التك  عمي وأسفرت النتائج ،مدرستيف ثانوي ب

 ،و%أثناء التدخؿ بالتكميؼ بالمياـ21أدي إلي خفض مف نسبة المشكالت الصفية بنسبة 
الت الصفية الُمشك   عم امؿع  عمى الت قدرتيـلدى الُمع مميف يؤثر بالسمب عمى  انخفاض الحكمة

مف مياـ ف أل و لطالبيـ؛ ةتوقع  مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية المُ 
تدريبيـ عمي كيفية التع امؿ معيا بأساليب الصفية يجب  الت الُمشك   مع التعامؿالُمع مميف 

وزيادة  الجماعية ، قبؿ الخدمة وأثنائيا كالتكميؼ بالمياـلدييـ لتنميتيا تربوية صحيحة 
ؿ الصفي ، واستخداـ التع   لطالبيـ   يـمدح زيز اإليجابي والتغذية لجذب االنتباه وزيادة التفاع 
  .زيز المناخ الصفي االجتماعي وتحسينومما يؤدي إلى تع  رتدة الفورية وليست المؤجمة المُ 

ة  التي تناولت الع القة أف ىناؾ قمة في  الدراسات  التربوي يتضح مما سبؽ                 
 مما دعا الباحثة لعرض ُمباشرة  لدى الطمبة الُمع مميف  بالحكمةميارة حؿ الُمشكالت بيف 
راسة  كؿ مف فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى العتوـ توصيات د وPetrinko (2019،)   دراسة

مية الحكمة التي ربطت بيف الُمشكالت الصفية مف خالؿ ُمتغير اإلدارة الصفية وأى( 1229)
تعتبرالدراسة الحالية استجابة لتوصيات  العديد مف  كمالدي المعمميف في الخفض مف حدتيا،

 األجنبية( و 1222، 1220العربية كدراستي محمد شاىيف ) الدراسات السابقة 
التي  أكدت عمى  Monson et al (2020) ،ودراسة Bahtiyar&Can (2016)كدراسة

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-0883-8890
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الت الُمشك   عم ع امؿعمى الت قدرتيـع مميف يؤثر بالسمب عمى لدى المُ  أف انخفاض الحكمة
 كذلؾ  وكما لطالبيـ،  ة توقع  الصفية مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية المُ 

استفادت الباحثة  مف الدراسات السابقة في تصميـ البرنامج التدريبي مف حيث تحديد منيج 
 في البرنامج التدريبي . استخدمتنيات التي الدراسة، وحجـ العينة،  والف

 :اإلحصائية(فروض البحح 6) 

/أ( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  المجموعة التجريبية عمى  2/ 0)
الُمشكالت الصفية لصالح القياس ميارة حؿ دي لمقياس القياسيف القبمي و البع  

 دي.البع  
لة إحصائية بيف متوسطي درجات  المجموعة التجريبية /ب( ال توجد فروؽ ذات دال 0/2) 

 الُمشكالت الصفية.ميارة حؿ ي  لمقياس في القياسيف البع دي والتتبع  
/ج(توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  0/2)

صفية  الُمشكالت  الميارة حؿ ودرجات المجموعة الضابطة فى القياس البع دي لمقياس 
 لصالح المجموعة التجريبية.

/د( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ُمتوسطي درجات  المجموعة الضابطة في 0/2)
 الُمشكالت الصفية.ميارة حؿ القياسيف القبمي و البع دي لمقياس 

 إجراءات البحح:(7) 

 التجرييب: شبُميَج البحح : امليَج (2/2)

القبمى والبعدى  القياسيفالقائـ عمى  بالتصميـ  لشبو تجريبي اتـ استخداـ المنيج          
Expermintal pre-post test  ُتغيرات جموعتيف التجريبية والضابطة لقياس المُ لمم
شكالت الصفية  عمى الُمجموعتيف التجريبية المُ ميارة حؿ التابعة، حيث يتـ تطبيؽ مقياس  

الُمتمثؿ في البرنامج التدريبي  القائـ عمى  والضابطة قبمي ،ثـ إدخاؿ الُمتغير الُمستقؿ
ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية  عمى المجموعة التجريبية فقط ، يمي ذلؾ تطبيؽ مقياس 

دي عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية،ثـ التطبيؽ الُمشكالت  الصفية تطبيؽ بع   ميارة حؿ
 فقط.ي لنفس المقياس عمى المجموعة التجريبية التتبع  
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 (1جدول )

 نهًجًىػت انخجزَبُت وانضابطت وانخخبؼ ٍ دٌانقبهٍ وانبؼ  انخجزَبٍ  انشبه انخصًُى 

ؼ انجت  انقُاس انقبهً انًجًىػت ًُ ان

 انخجزَبُت

 انخخبؼٍ انقُاس انبؼدي

يهارة يقُاس  انخجزَبُت

ًُ حم  شكالث ان

 انصفُت

بزَايج 

حدرَبً قائى 

 ػهً انحكًت

يهارة يقُاس 

ًُشكالثحم   ان

 انصفُت

يهارة حم  يقُاس 

 ًُ  شكالث انصفُتان

يهارة يقُاس  انضابطت

ًُ حم  شكالث ان

 انصفُت

يهارة يقُاس  

ًُ حم  شكالث ان

 انصفُت

 

 (عيية البحح :7/0) 

بكمية التربية مف طالب شعبة  الفرقة الثالثة مف  شعبة عمـ النفس ختيارىا تـ ا             
)لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية االستطالعية ، وتكونت عينة الدراسةجامعة دمياط
طالب وطالبة ُمشتقيف مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس  وقد تـ  02مف  ألدوات البحث

وفًقا لسادة  ب احتياًجا الستثارة الحكمة الموقفية لديياع  اختيار ىذه الفرقة ألنيا تمثؿ أكثر الشُ 
تدريس في  التدريب الميداني  لمطالب في  مرحمة تقـو بال ؛ ألنياُمشرفي التدريب الميداني

التعميـ الثانوي ُمباشرة وليس كبقية الشعب تقوـ بالتدريس في  المرحمة اإلعدادية في الفرقة 
شكالت الصفية  إلى المرحمة الثانوية التي الثالثة الجامعية ،ثـ تنتتقؿ بخبراتيا في حؿ المُ 

راىقة التي النمو النفسي ألنيا تمثؿ مرحمة المُ  صة فيلطالبيا خاتمثؿ مرحمة ُمتميزة بالنسبة 
تتميز بسرعة النمو فييا جسدًيا وفسيولوجًيا وعقمًيا وانفعالًيا مع سرعة تغير شخصية 

ذا لـ تقابؿ ىذه المظاىر الفرد،وىذا ما يجعؿ الُمراىؽ كثير الحركة وسيؿ االنفع   اؿ، وا 
كر صفو مف حولو خاصة في وطائشة تع   السموكية بالحكمة ، ستتحوؿ إلى سموكيات عنيفة

ولقد تـ اختيارىـ ممف يمثموف األرباعي األدني مف  . (25، 1222)ميرة القاسمي ،الفصؿ
الُمشكالت الصفية مف  ميارة حؿالفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس عمى مقياسي الحكمة و 

إلى مجموعتيف  ةبحث التجريبي(، وقد تـ تقسيـ عينة ال0وجدوؿ  ، 1إعداد الباحثة)جدوؿ 
( طالب وطالبة تتراوح أعمارىـ بيف 02أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة كؿ منيما تتكوف مف)

 .( 2, 5وانحراؼ معياري)  ،عاًما وخمسة شيور  21(  بمتوسط عمري 29 -21)
 (األدوات :قامت الباحجة بإعداد األدوات التالية : 7/3)

 (.1ة  ممحؽ)الصفي ميارة حؿ الُمشكالت/أ( مقياس 2/0)
 (.0/ب( مقياس الحكمة )ممحؽ 0/  2)
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تيب )أمارس الحكمة أو ال ، وكُ  (2ممحؽ)/ج(برنامج تدريبي قائـ عمى الحكمة 0/ 2)
 .( 5ممحؽ)( ؟أمارسيا ولماذا

 :الت الصفية  الُمشك  ميارة حؿ  /أ(  مقياس 2/0)
 ولبناءصفية:  شكالت ال( الخصائص السيكومترية لمقياس ميارة حؿ المُ 2/أ/ 0/  2)

 الخطوات التالية : باتباع قامت الباحثة الُمشكالت الصفية ؿمقياس ميارة ح
شكالت الصفية  كاستبانة خولة البموي المُ ميارة حؿ االطالع عمى العديد مف مقاييس -2

أمؿ  مقياس كؿ مف،Cansoy& Türkoglu( 2017)  دراسة(،و مقياس 1225)
 . Fadli& Irwanto(2020) س كؿ مفمقيا،و (1221المنصوري،وضحى سالـ )

شكالت الصفية بأبع اده األربعة عمى شكؿ مواقؼ المُ ميارة حؿ تـ صياغة مواقؼ مقياس  -1
عمى حؿ  ميارتو ُمشكمة تضع المفحوص في موقؼ ضاغط ليختار استجابة توضح مدى

 الُمشكالت .
،ثـ تـ حذؼ   وقؼ ُمشكمةم 12تكونت الصورة األولية لممقياس مف   :وصف املكياس 
)خمسة وفًقا آلراء السادة الُمحكميف  ليتكوف في صورتو النيائية مف   مواقؼ ُمشكمة خمسة

 قاعات كمية التربية بدمياط. في إحديالتطبيؽ  وتـ ،(عشرموقؼ ُمشكؿ
 السيكومترية لممقياس عمى النحو التالي: لخصائصقامت الباحثة بالتحقؽ مف ا 

ميارة حؿ الُمشكالت الصفية تـ ايجاد معامالت االرتباط لحساب االتساؽ الداخمي لمقياس 
 (.1بيف الدرجة الكمية لممقياس ودرجة كؿ موقؼ ُمشكؿ )جدوؿ 

 (2جدول )

 ( 33َىضح يؼايم االرحباط  بٍُ كم يىقف يٍ يىاقف انًقُاس واندرجت انكهُت )ٌ=

رقى 

 انًىقف

يؼايم االرحباط بٍُ 

انًىقف واندرجت 

 انكهُت

 

رقى 

 انًىقف

 ؼايم االرحباط بٍُ اندرجت انكهُتي

ًُشكالث  نًقُاس يهارة حم ان

 انصفُت

1 655, 9 452, 

2 555, 13 555, 

3 524, 11 655, 

4 634, 12 797, 

5 723, 13 557, 

6 497, 14 735, 

7 535, 15 577, 

5 597, 
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موقؼ مية لكؿ امالت االرتباط بيف الدرجة الكع  حساب مُ أنو تـ  يتضح مف الجدوؿ السابؽ    
عمى عينة الدراسة  ووالدرجة الكمية ل ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةمقياس  مواقؼ مفُمشكؿ 

مف  الفرقة الثالثة مف شعبة عمـ النفس ( وتراوحت ُمع امالت  اطالبً  02االستطالعية )
مما يؤكد عمى التماسؾ الداخمي لممقياس  كما يوضح  (, 152:   ,211ارتباطيا بيف )

 (.1)جدوؿ 
 :(الصدؽ : تـ حساب الصدؽ بطريقتيف2/أ/ 0/ 2) 
، موقؼ ُمشكؿ( 12: وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف ) طريقة صدؽ الُمحكميف-أ

 اوفقً  وقؼ ُمشكؿ(م5، أي تـ حذؼ )موقؼ ُمشكؿ( 25)خمسة عشرو تـ تع ديميا إلى 
عمـ النفس والصحة  ( بيف السادة الُمحكميف الُمتخصصيف في,292لنسبة االتفاؽ )
، وىذه النسبة تمثؿ نسبة اتفاؽ ُمرتفعة بيف السادة الُمحكميف عمى  ( 2النفسية ممحؽ)

امؿ ُمفردات المقياس وبالتالي ُمع امؿ الصدؽ لممقياس ُمرتفع ألنو قريب مف أعمى مع  
أي أف المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويشمؿ جميع ،صدؽ وىو الواحد الصحيح 

 (.2ميف )ممحؽلرأى السادة الُمحك   االمطموب قياسيا وال يحيد عنيا وفقً  عناصر القدرة
: تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية معامؿ صدؽ الُمقارنة الطرفية -ب

 ا(،ثـ ترتيب درجات أفراد العينة ترتيبً  02حساب الخصائص السيكومترية ف =)عينة 
% مف الدرجات ،ثـ الُمقارنة 12وتحديد أدنى ، % مف الدرجات12لتحديد أعمى  اتنازليً 

 (.0كما ىو موضح بجدوؿ ) t-test    بيف المتوسطات باستخداـ اختبار"ت" 
 (3)جدول 

ًُشكالث انصفُت يهارة حم دالنت انفزوق  بٍُ األرباػٍ األػهً واألدًَ فً يقُاس   ان

اندرجت  انًقُاس

 انؼظًً

قًُت  ع و ٌ انًجًىػاث

 "ث"

دالنت 

 "ث"

هارة حم ي

 ًُ شكالث ان

 انصفُت

األرباػٍ   63

 األػهً

5 62,46 56,4 -

3,14 

331, 

األرباػٍ   

 األدًَ

5 53,25 37,3   

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف ُمرتفعي وُمنخفضي الدرجات 0يتضح مف جدوؿ )           
الية مف الت الصفية وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عشك  عمى مقياس ميارة حؿ المُ 

الصدؽ تجعمو قاباًل لمتطبيؽ ويمكف استخدامو في تشخيص العينة األساسية لمتجربة أي مف 
الت الصفية  وبالتالي ىـ األكثر احتياًجا شك  الذيف يعانوف مف انخفاض في ميارة حؿ المُ 
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و )ولياـ ميرىنز ،  لتنمية ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةلمبرنامج التدريبي القائـ عمى لمحكمة 
 (. 51، 1220إرفيف ج لو ىيـ ،

 (: الثبات: 1/ أ /0/  2)    
تـ التحقؽ مف الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ باستخداـ معادلة  ُمع امؿ االرتباط         

( طالب وطالبة 02)  التي كانت تتكوف مفتقنيف األدوات  بيرسوف وتـ حسابو عمى مجموعة 
وكانت قيمة معامؿ الثبات  ية التربية جامعة دمياط،كم مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس

 ( وىو ما يؤكدعمى ثبات المقياس وامكانية استخدامو بثقة .,212)
 : )التصحيح((:  تقدير االستجابة عمى المقياس 0/ أ/ 0/  2)

يتقف ميارة حؿ لمف  2ويتـ تقدير االستجابة عمى المقياس  بإعطاء درجة             
 ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةلمف يستخدـ  1بدرجة ضعيفة ، و درجة ية الصف الًمشكالت

بدرجة كبيرة، و درجة  ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةلمف يستخدـ  0بدرجة متوسطة،و درجة 
بدرجة أكبر مف الُممارسات السابقة، وتتراوح   ميارة حؿ الُمشكالت الصفية لمف يستخدـ 2

 تفسيرىا كالتالي : ، ويتـ 02:25الدرجة عميو  مابيف  
  02درجة ،وكمما اقتربت مف الدرجة  25يحصؿ عمى  ميارة حؿ الُمشكالت الصفيةأقؿ األفراد 

نؼ بأنو يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة 02أو حصؿ عمى الدرجة  و كمما اقترب مف ،ُيص 
بدرجة  ميارة حؿ الُمشكالت صفية( أو حصؿ عمييا يكوف ممف يستخدموف 02الدرجة )
 . عالية

 :(1ممحؽ)  الحكمة (  مقياس ب/2/0)
 : وفًقا لمخطوات التالية مقياس الحكمةقامت الباحثة بإعداد 

 Brownالثمانية  كمقياس  بمياراتيالحكمة  لُمتغير ااالطالع عمى العديد مف المقاييس -2
& Greene (2006)  ومقياس كؿ مف ( 1221)وأسامة إبراىيـ ،عالء أيوب مقياس ،و،

غبلاير ،وعبد العزيز عبد  (؛ومقياس كؿ مف  طمعت 1222وشيري حميـ ) ،لفتاحفاتف عبد ا
(، 1221ضحى سالـ ) ،وومقياس  كؿ مف أمؿ المنصوري ،(1220العزيز،و محمد عيد )

( ولكنيا تأخذ 1221، ومقياس آماؿ جمعة ) (1221ومقياس بتوؿ الناىي ،وزينب عبود )
المقياس عمى شكؿ مواقؼ ُمشكمة وفًقا لميارات  شكؿ االستبانة ، ولكف الباحثة قامت إعداد

 الحكمة لتع رؼ مدى ُممارسة الطالب لميارات الحكمة عممًيا في حؿ الُمشكالت الصفية.
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تـ صياغة مواقؼ ُمشكمة  وفًقا لميارات الحكمة الثماف عمى شكؿ مواقؼ ُمشكمة تضع  -1
ميارات لاكتسابو مدى ليختار استجابة توضح )ُمشكمة صفية(المفحوص في موقؼ ضاغط 

 لحكمة. ا
ع اد وفًقا لميارات الحكمة ثمانية أب ونت الصورة األولية لممقياس مفتك    :وصف املكياس

فردة ،ثـ تـ حذؼ مُ  أربعيف ُمفردات  أي مجموع ُمفرداتوخمس  الثمانية  كؿ ُبع د يتكوف مف
وف في ليتك   تساؽ الداخمي وكذلؾ لنتيجة اال  ميف ُمفردات وفًقا آلراء السادة الُمحك   ثماني

 مفردات(. أربعكؿ ُبع د يتكوف مف أي ُمفردة   إثناف ثالثوفصورتو النيائية مف 
التحقؽ  في تشخيص العينة واليدؼ مف إعداد ىذا المقياس  استخدامو في          

متحقؽ  مف  الفيـ  النظري والُممارسة )األرباعي األدني (عمي مقياس الحكمة وكذلؾ ل
أي اكتساب الحكمة لتكوف ُجزءا مف  لبرنامج التدريبيا الع ممية لميارات الحكمة القائـ عمييا 

لستخدموىا في حؿ الُمشكالت الصفية التي  البناء المعرفي ألفراد المجموعة التجريبية
أي القائمة عمى لع ب األدوار ،عف طريؽ استخداـ مجموعة مف المواقؼ  الُمشكمة تواجييـ 

تمثيؿ الموقؼ الُمشكؿ ، وتتناقش الباحثة مع صاحب المشكمة في الحؿ الذي اختاره كطالب 
ميؽ رض لمتع  ،وكذلؾ عرض  لعدد مف الُمشكالت السموكية الصفية  عمى شاشة الع  ُمع مـ

دراسات واألطر ا مف الع ديد مف الختيارىوالُمناقشة عمى كيفية ُممارسة  الحكمة فييا تـ ا
تيب واستخداـ كُ Petrinko  (2019،)  دراسة؛ و  (1225)النظرية كدراسة محمد الشرايدة 

 الطالب )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟(مف إعداد الباحثة .
 اخلصائص الشيكومرتية ملكياس احلكنة:  

  (:االتساؽ الداخمي لمقياس الحكمة : 2/ ب /0/ 2) 
خالؿ حساب ُمعامالت االرتباط  اب االتساؽ الداخمي لممقياس مف قامت الباحثة بحس 

 : ,222امالتيا بيف )ع  وترواحت مُ ،د الذي تنتمي إليو تمؾ الُمفردة فردة والُبع  بيف كؿ مُ 
د مف أبع اد مقياس الحكمة امالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ ُبع  ع  (، ثـ حساب مُ ,122

 02الكمية لممقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية لممقياس )مياراتيا الثمانية والدرجة ب
 , - 225مف  الفرقة الثالثة مف شعبة عمـ النفس ( وتراوحت ُمع امالت ارتباطيا بيف ) اطالبً 
         (. 2مما يؤكد عمى التماسؾ الداخمي لممقياس  كما يوضح جدوؿ ) (,112
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 (4)جدول 

فزداث واألبؼ اد انخٍ حُخًٍ إنُها،ويؼايالث االرحباط ودالنخها َىضح ُيؼايالث االرحباط ودالنخها ب ًُ ٍُ ان

 بٍُ 

 درجتانكهُت نهبُؼد واندرجت انكهُت نهًقُاس
 أبؼاد انًقُاس

 )يهاراث انحكًت(
يؼايم االرحباط بٍُ  رقى انًفزدة

 ًُ فزداث واألبؼاد ان
 انخٍ حُخًٍ إنُها

يؼايم االرحباط بٍُ 
د ؼ  اندرجت انكهُت نهبُ 

جت انكهُت واندر
 نهًقُاس

 

،  ,599، ,  641 19، 7،13، 1  انًؼ زفت انذاحُت -1
531,   ،455, 

 

535,  

 ,531، ,474 39، 23، 14، 2 ادارة  االَفؼاالث -2
،555, 

573 ,    

445,  

ًُههًت  -3 ًُشاركت ان  21، 15، 9،  3 ان
، 

494, ،633, 
،461, ،455 , 

737,  

،  ,761، ,574 22، 16، 13، 4 إصدار األحكاو -4
599, ،494,. 

631,  

  ,752، ,641 23،37،  11، 5 يؼزفت انحُاة -5
،575, 
،461,  

495,  

  24،  12، 6 يهاراث انحُاة   -6
35 

772, ،749, 
،531,. 
،633,  

459,  

 25،33، 15 االسخؼداد نهخؼهى -7
،32 

761,، 531, ، 
455  , ،455 , 

 

523,  

 29، 27، 26 اإلَثار--5
،36 

749, ،455, 
،641, 752, 

31,  

 
 يسخىي اندالنت

 حزاوحج بٍُ
 (35,   :31, ) 

حزاوحج   
 بٍُ

(35:, 
31,) 

( يتضح أف جميع ُمعامالت االرتباط  بيف الُمفردات 2مف جدوؿ )          
امالت  ع  و كذلؾ مُ ،التى تنتمي إلييا جميعيا دالة  األبع اد)ميارات الحكمة( لممقياسو 

 1) فردات، وتـ حذؼ المُ  د والدرجة الكمية لممقياسع  الدرجة الكمية لمبُ  االرتباط بيف
 الة.د الغير (22، 00،   05، 00، 02، 11، 22،
 تـ قياس الصدؽ لمقياس الحكمة بطريقتيف كالتالي: الصدؽ :(:  1/ ب /0/ 2)  
 مف السادة الٌمحكميف (22): تـ عرض المقياس بمحتواه عمى عدد صدؽ الُمحكميف -أ

( ,152( وجاءت نسبة االتفاؽ )2الُمتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية ممحؽ )
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بيف السادة الُمحكميف عمى ُمفردات المقياس وبالتالي ُمع امؿ الصدؽ لممقياس ُمرتفع ألنو 
قريب مف أعمى معامؿ صدؽ وىو الواحد الصحيح أي أف المقياس يقيس ما وضع لقياسو 

لرأى السادة الُمحكميف  االمطموب قياسيا وال يحيد عنيا وفقً  ويشمؿ جميع عناصر القدرة
اد وفًقا لمتعريؼ اإلجرائي أبع   1ثمانيةمفردة ب 22،وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف 

 1ثمافالتي تتبناه الباحثة في البحث الحالي ،وتـ حذؼ  )ميارات الحكمة الثمانية(لمحكمة
لتصبح الصورة (   22، 00، 05، 00، 02 ،11، 1،22مفردات وفًقا آلرائيـ وىـ )
 ُمفردة. 01النيائية لممقياس تتكوف مف 

: تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية معامؿ صدؽ الُمقارنة الطرفية -ب
لتحديد  اتنازليً  ا(،ثـ ترتيب درجات أفراد العينة ترتيبً  حساب الخصائص السيكومترية)عينة 
  ي% مف الدرجات ،ثـ الُمقارنة بيف متوسط12درجات وتحديد أدنى % مف ال12أعمى 

 (.5كما ىو موضح بجدوؿ ) t-test    باستخداـ اختبار"ت" الدرجات 
 (5جدول)

 دالنت انفزوق  بٍُ األرباػٍ األػهً واألدًَ فً يقُاس انحكًت 

اندرجت  انًقُاس

 انؼظًً

قًُت  ع و ٌ انًجًىػاث

 "ث"

دالنت 

 "ث"

األرباػٍ   125 انحكًت

 ًاألػه

5   

333,1 

55,2 -

55,9 

331, 

األرباػٍ   

 األدًَ

5 37,54 23,3   

بيف ُمرتفعي وُمنخفضي الدرجات  ا( وجود فروؽ دالة إحصائيً 5يتضح مف جدوؿ )          
وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعمو قاباًل ، عمى مقياس الحكمة 
دامو في تشخيص العينة األساسية لمتجربة أي مف الذيف يعانوف مف لمتطبيؽ ويمكف استخ

انخفاض في ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية  وبالتالي ىـ األكثر احتياًجا لمبرنامج 
)ولياـ ة الت الصفية غير الشائع  مشك  التدريبي القائـ عمى الحكمة ليستطيعوف مواجية الً 

 (. 51، 1220ميرىنز ، و إرفيف ج لو ىيـ ،
 (: الثبات: 0/ ب /0/  2)

 -Cronbachقامت الباحثة بحساب ثبات المقياس مف خالؿ حساب معامؿ          
lphaα   ( طالب وطالبة مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ 02اد المقياس بتطبيقو عمى )ألبع

، وتـ حساب الثبات أيًضا بطريقة ‚(  591( )حساب الخصائص السيكومتريةالنفس)عينة 
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أي قيمة معامؿ االرتباط بمعادلة معامؿ الثبات  وبمغت قيمة لتجزئة النصفية  لممقياسا
ما يؤكدعمى ثبات المقياس وامكانية  وىو  ‚( 001وبمعادلة جتماف)  ‚( 002رولوف)

 .في تشخيص عينة الدراسة مف منخفضي الحكمة استخدامو بثقة 
 : تصحيح()ال (:  تقدير االستجابة عمى المقياس 2/ب / 0/  2)

لمف يستخدـ الحكمة بدرجة  2ويتـ تقدير االستجابة عمى المقياس  بإعطاء درجة         
لمف يستخدـ الحكمة  0لمف يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة،و درجة  1ضعيفة ، و درجة 

لمف يستخدـ الحكمة بدرجة أكبر مف الُممارسات السابقة، وتتراوح   2بدرجة كبيرة، و درجة 
 ، ويتـ تفسيرىا كالتالي : 211:01ة عميو  مابيف  الدرج
أو حصؿ عمى   02درجة ،وكمما اقتربت مف الدرجة  01أقؿ األفراد حكمة يحصؿ عمى      

نؼ بأنو يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة 02الدرجة  ( أو 211و كمما اقترب مف الدرجة )،ُيص 
 حصؿ عمييا يكوف ممف يستخدموف الحكمة بدرجة عالية .

  : (:  زمف تطبيؽ المقياس 5/ب / 0/ 2)
أبع اد تـ تطبيقو وبعد ساعتيف  2تـ تقسيـ المقياس إلى ُجزئيف  كؿ ُجزء يتكوف مف          

تـ تطبيؽ الٌجزءاآلخر،وتـ حساب زمف التطبيؽ لممقياس بحساب متوسط الزمف بيف أوؿ 
 اب الخصائص السيكومتريةحسوآخر طالب أنيى  الُجزء األوؿ مف المقياس مف عينة 

 دقيقة(. 02،وكذلؾ في تطبيؽ الُجزء الثاني ليصبح زمف التطبيؽ)
بعد االطالع عمى العديد مف (:2البرنامج التدريبى القائـ عمى الحكمة ممحؽ ) /د/أ(0/ 2)

 (. 52،  52، 25، 05،  10، 21،  1، 2الدراسات السابقة العربية واألجنبية أرقاـ )
امج التدريبي مف األدوات األساسية التي يتـ تصميميا لخدمة أىداؼ البحث أال ُيع د البرن    

لدى  شكالت الصفيةالمُ  ميارة حؿ تنميةوىو البرنامج التدريبي  القائـ عمى ُممارسة الحكمة ل
الُمراىقيف   يـطالب لمواجية ُمشكالت  الفرقة الثالثة  شعبة عمـ النفسمف  الطمبة الُمع مميف

رفية ، ويتضمف البرنامج بعض األساليب والفنيات المع   لثانوية بالتدريب الميدانيبالمرحمة ا
دت بطريقة خاصة بحيث تكوف ُمرتبطة باألىداؼ وترتبط منيا التك ميفات المنزلية وقد ُأع  

عادة البناء  ارتباًطا وثيًقا بجمسات البرنامج والُمستخدـ بو الُمحاضرة، والُمناقشة الجماعية،وا 
 .ولعب األدوار ي والنمذجةرفالمع  
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 (: 5تيب )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ، ولماذا؟( )ممحؽ /د/ب(كُ 2/0)
لعينة الدراسة الصفية شكالت المُ  ميارة حؿووفًقا لنتيجة مقياسي الحكمة و               

سات االستطالعية، والدراسات السابقة التي اطمع ت عمييا الباحثة ، قامت الباحثة بتصميـ جم
عداد ُكتيب)أمارس الحكمة أوال أمارسيا 5البرنامج وميامو وتكميفاتو المنزلية)ممحؽ ( وا 

الُمختمفة لعرضيا عمى المجموعة التجريبية مف  صفيةالت الولماذا؟( وصياغة عدد مف الُمشك  
لطالبيـ مف الصفية  ك التشمميف  ليتقنوا ُممارسة الحكمة  في مواجية المُ الطمبة الُمع  

 (.0)ممحؽمة الثانويةالمرح
تيب )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ، ولماذا؟( )ممحؽ ولقد قامت الباحثة بإعداد كُ        

(مف القراءات والدراسات السابقة وىو يتضمف إطار نظري عف الحكمة وكيفية استخداميا 0
مواقؼ الصفية، و  اتقاف حؿ الُمشكالت عند التوافؽ الميني لمطالب الُمع مميففي تحقيؽ 

ميفات المنزلية والمياـ ، والتك   ُمشكمة لمتحقؽ مف ُممارسة الحكمة ومع رفتيا ع ممًيا ونظرًيا
التي ُيكمؼ بيا أفراد المجموعة التجريبية فقط . ومف الكتب والبحوث والبرامج التى اطمع ت 

عداد كُ  ا؟ ( تيب )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذعمييا الباحثة لتصميـ البرنامج وا 
 .مف مراجع البحث ( 52، 52،  52، 25، 05،  10، 21،  1، 2)بالمراجع

 اـ لمبرنامج:( التخطيط الع  2/د/2/0) 
اـ  منو والفرعية تتضمف عممية التخطيط العاـ لمبرنامج تحديد  اليدؼ الع             

 -ثالثة )القبميوطرؽ تقويمو الاإلجرائية، ومحتواه العممي، واألساليب الُمتبعة في تنفيذه ، 
وتحديد المدى الزمني لو وعدد الجمسات والتوقيت الزمني لكؿ جمسة البعدي (  -التكويني

،وكيفية تقديـ التغذية الراجع ة بطريقة فورية والتع زيز لمطالب بأنواعو المادي والمعنوي 
 .ومكاف إجرائيا 

لب عمى أف يكتسب حددت الباحثة أىداؼ البرنامج العامة كالتالي: وىى ُمساعدة الطا 
ُجزًءا مف  ؛لتصبحالثمانية   بمياراتيامـ ذاتًيا تحت إشراؼ الباحثة كيفية ُممارسة الحكمة ويتع  

مقة  في حياتو الحالية والُمستقبمية ، أي تحميؿ المظاىر الُمتع   اطبقيليُ و رفية بنيتو المع  
خدمة مما يؤثر عمى أدائو مـ قبؿ الع  بالُمشكالت الصفية الذي يؤثر بالسمب عمى سموكيات المُ 

ثـ التخطيط لحميا)زمنًيا  وكذلؾ عمى النتائج األكاديمية ليـ،الميني واألخالقي مع طالبو 
جراءات  باستخداـ ختمفة شكالت صفية بأنواع مُ ( بدًءا مف عرض مُ التطبيؽومكانًيا وأدوات وا 



 ..................................................................... قائم على مهارات الحكمة برنامج  فعالية

- 1121 - 

ا  تحت إشراؼ ثـ جمع  المعمومات عنيُكتيب )أمارس الحكمة أوال أمارسيا، ولماذا؟( 
 الباحثة.

 ية اإلجرائية :(األىداؼ الفرع   1/د/2/0)
وتتحقؽ األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج مف خالؿ العمؿ داخؿ الجمسات وتطبيؽ الفنيات 

 الُمختمفة،وتتمخص ىذه األىداؼ فيما يمي :
 الثمانية بطريقة تع رؼ أفراد المجموعة التجريبية كيفية ُممارسة الحكمة بمياراتيا -2

 .  ميارةُمتداخمة ،وكذلؾ بطريقة ُمنفصمة لكؿ 
يا ، امؿ مع  الت الصفية لمتع  التدريب عمى التحقؽ مف القدرة عمى تحديد أنواع الُمشك   -1

 .مقة بيذه القراراتوكيفية اتخاذ القرار الصحيح مع ُمراعاة السموكيات الُمتع  
الت امؿ مع الُمشك  في التع   تياميارابلمطالب الُمع مـ  تع رؼ أىمية ُممارسة الحكمة  -0 

 الصفية غير المألوفة  لمتع امؿ معيا يومًيا أخالقًيا وعممًيا .
الحالي والُمستقبمي في  الطالب الُمع مـبو الحكمة في رفع كفاءة إدراؾ الدور الذي تمع  -2

 التخمص مف الُمشكالت الصفية لتطوير أدائو الميني واألخالقي .
( جمسة بمع دؿ 20: تكونت جمسات البرنامج التدريبي مف ) (المدى الزمني0/د/2/0)

 جمستيف أسبوعًيا،كؿ جمسة تستغرؽ ساعة ونصؼ.
 جامعة دمياط. - قاعات كمية التربية بكمية التربية بدمياط إحديمكاف التطبيؽ :(2/د /2/0)
 الُمستخدمة في البرنامج التدريبي : الفنيات(5/د /2/0)

 تستخدـ في شكؿ ُمتكامؿ تجمع بيف :تـ اختيار عدد مف الفنيات ل
( 0)ممحؽ تيب أمارس الحكمة أوال أمارسيا ولماذا؟( ميفات المنزلية)ويشمؿ كُ التك   

لممشكالت  والُمحاضرات، والُمناقشات الجماعية والنمذجة  والعروض التوضيحية والفيديوىات
 كالتالي: ولعب األدوار الصفية

شكالت الثمانية في المُ  مياراتياية ُممارسة الحكمة ب:وتشمؿ ُمحاضرات عف كيف الُمحاضرات-أ
 الصفية ، وعالقتيا بالسموؾ في المواقؼ الُمختمفة ، ومعايير التقييـ ليا ولُمحتواىا.

 الُمناقشات الجماعية والعروض التوضيحية :-ب
،وكيفية  ياُمناقشت و في المرحمة الثانويةعروض توضيحية لصور لُمشكالت صفية  وتشمؿ
ة أفراد المجموعة لرفع حكم ليا ،وتصنيفيا  ميميا لمتوصؿ لمسبب الرئيسىا وتحديدتح
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ثـ  مينيةالثمانية فى الحياة ال مياراتيا، باستخداـ في إدارة المواقؼ الُمشكمة  التجريبية
وتعميـ ُممارستيا في الُمشكالت نتقاؿ إلى الحياة اليومية لتثميف تمؾ الميارات اال 

لردود  )المادي والمعنوي(تغذية الراجعة الفورية مف الباحثة والتعزيزواستخداـ  الاليومية،
اؿ الصحيحة  مف الطالب  الُمع مميف التي تنـ عف الحكمة، وكذلؾ تطبيؽ مقياس األفع  

 وفًقا لمحتواىا .الحكمة في التقويـ التكويني لمجمسات 
 ميفات المنزلية (:المياـ )التك  -ج

التى ُيكمؼ بيا أعضاء المجموعة التجريبية مف الباحثة فى وتتمثؿ فى المياـ            
تيب)أمارس الحكمة أو الأمارسيا ولماذا؟( مف إعداد نياية كؿ جمسة فردية باستخداـ كُ 

 (.0الباحثة)ممحؽ 
: يتـ ترتيب جمسات البرنامج التدريبي بشكؿ منطقي  ( محتوى جمسات البرنامج0/د /2/0)  

( جمسة 20ث، وتتكوف عدد جمسات البرنامج التدريبي مف )يتناسب وطبيعة ُمشكمة البح
بناء عمى أىداؼ البرنامج وكذلؾ الفنيات الُمتبع ة  محتواىا ستيف أسبوعًيا،وتـ تحديدبمعدؿ جم  

 (.5)ممحؽ بو
 ( خطوات تنفيذ البرنامج :2/د /2/0) 
، كالت الصفية والتطبيؽ القبمي لمقياس ميارة حؿ الُمشارؼ ويتـ مف خالليا التع  البدء:-2

طار العمؿ فيو ويستغرؽ الجمسة األولى  .  والتمييد لمبرنامج وشرح أىدافو وا 
،وكيفية ُممارستيا بمياراتيا الثمانية  : وىدؼ ىذه الخطوة التركيز عمى الحكمة االنتقاؿ-1

ممي شكالت الصفية بأنواعيا الُمختمفة لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعامؿ مع المُ ا فى التع  عمميً 
شكالت  باستخداـ برنامج العروض التوضيحية عمى ، ويتـ عرض المُ كطالب ُمع مـ في إعداده

التجريبية إلى ثالث مجموعات لضماف        شاشة العرض،و يتـ تقسيـ طالب المجموعة 
ؿ ، واكتساب القدرة عمى ُممارسة الحكمة في  الت الصفية )بأنواعيا الُمشك   حؿالتفاع 

 تعددة(.المُ 
في ُكتيب ميؼ بالمياـ المنزلية تنتيي الجمسات الفردية لمبرنامج التدريبي بالتك            

ويتـ ُمراجعتيا في بداية الجمسات الزوجية حيث تتـ )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا،ولماذا(
الُمقارنة بيف أداء المجموعات  في أوؿ الجمسة التالية )الجمسات الزوجية ( والُمقارنة بيف 

 وفًقا لمحتوي الجمسة لُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانيةالتعريفات اإلجرائية يـ باستخداـ أدائ
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 المختمفةشكالت الصفية وأنواعيا ريؼ المُ )إعداد الباحثة(، )ويتـ إعداد  الُمشكالت وفًقا لتع  
راؾ ما واستخداميا في إد عممًياالثمانية  مياراتيالمتحقؽ مف  التدريب عمى ُممارسة الحكمة ب

حينما يتعرض لمواقؼ وخبرات ُمختمفة عف  الطاؿ المعمـ مف أفراد المجموعة التجريبيةيدور 
مف فيـ  الطالب الُمع مـتوقع و لمبيئة الصفية، وتعتمد مصادر تمؾ القدرة عمى ما يمتمؾ 

حيطيف بو )كُمشرؼ التدريب رفة وخبرات مربيا أو اكتسبيا مف المُ واستيعاب لممع  
ممية( وعمى ما يمتمؾ مف  ميارات تتطمبيا حؿ  خبرة ع   يمـ الفصؿ أوزميؿ لو ذع  مُ الميداني،و 

وتتجمى تمؾ القدرة حينما يمارس الطالب   ،الُمشكالت الصفية بطرؽ حكيمة وغير مألوفة
وتمايزه رفة ذاتية لقدراتو وامكانياتو مف مع   مياراتيامـ في التدريب الميداني الحكمة بع  المُ 

ؿ مع الطالب والُبع د عف اعتبار ما يصدر مف سموكيات إىانة شخصية لو النفسي عند ا لتفاع 
أو تحقير لذاتو فيتخذ قرارات إنفع الية سريعة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة تمنع و مف دخوؿ ىذا 

،و كيفية إدارة االنفع االت  في الفصؿ مرة أخري مف ُمشرفي التدريب الميداني تفادًيا لمصداـ(
متوقع ة الالية وردود أفع اليـ غير صيبة مع طالب ٌمراىقيف سريعي االستثارة االنفع  ع  المواقؼ ال

،والُمشاركة الُمميمة مع الُمحيطيف بو في إيجاد الحموؿ   والقدرة عمى بالمرحمة الثانوية 
)معمـ الفصؿ وخوفو مف أف ينصرؼ الطالب عنو إصدار األحكاـ عمى  الطالب والُمحيطيف بو

 حموؿلم؛ وفي وضع بدائؿ  لخصوصي لمشرح ليـ بطريقة واضحة وُمبسطة(في الدرس ا
ؿ  منياالتحقؽ عند اتخاذ القرارقبؿ  الُمقترحة لمُمشك الت مع الطالب ُمثيري خالؿ التفاع 
الشخصية لمطالب عف التوقع ات السمات ديؿ الحموؿ في حاؿ اختمفت ،وتع  الُمشك الت الصفية

ثير عديد مف الُممارسات كالتالي: )أفكر قبؿ الرد عمى الطالب مُ ويظيرىذا الُبع د في ال ،لديو
ة ، أنظـ معموماتي توقع  الت الصفية الغير مُ شك  مُ المة ،أضع أكثر مف حؿ  لمواجية الُمشك  

أدائي في حؿ الُمشكالت  قي ـأُ  ،لتساعدني عمى فيـ اآلخريف،  أعي نقاط ضعفي وقوتي
ُمشرفي التدريب الميداني مـ الفصؿ و ع  الخبرات السابقة كمُ ذوي بانة واقتراح البدائؿ مع االستع  

لمحد مف الُمشكالت الصفية لدى الطالب زميمي بالفرقة الرابعة وُمشرؼ  التدريب الميداني ،و 
الُمراىقيف بالمرحمة الثانوية التي تواجو الطالب المعمـ لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعممي في 

  إعداده.
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 العمؿ :-0
سة ستيف أسبوعًيا،وكؿ جم  سة بُمع دؿ جم  ( جم  20ونت جمسات البرنامج التدريبي مف )ك  ت       

تيب)أمارس الحكمة أوال كُ  يتـ توزيعلتحقيؽ أىداؼ البرنامج و تستغرؽ ساعة ونصؼ ،
عمي أفراد المجموعة التجريبية مف الطالب الُمع مميف بالفرقة الثالثة شعبة أمارسيا ،ولماذا؟(

في ضوء ما اطمع ت عميو الباحثة  والذي تـ إعداده (0إعداد الباحثة )ممحؽمف   عمـ النفس
مف بحوث سابقة عف إمكانية و كيفية استخداـ البرامج التدريبية في ُممارسة الحكمة وحؿ 

يتـ تقسيـ المجموعة التجريبية إلى ثالث مجموعات كؿ منيا يتكوف مف  الت الصفية.الُمشك  
يقـو كؿ طالب بالُمناقشة مع طالب حيث  داخؿ كؿ مجموعة والُمناقشة تتـ  طالب( 22)

مجموعتو واختيار الحؿ المناسب لمموقؼ الُمشكؿ المعروض أماميـ  بُممارسة الحكمة تحت 
، ويتـ تقديـ التغذية  )الُمتفؽ عميو( مُمناقشةثـ يتـ إعالف الحؿ النيائي  ل ،إشراؼ الباحثة

الحكمة وتنمية ميارة حؿ ميارات السمبية لدعـ ُممارسة الراجع ة الفورية بنوعييا االيجابية و 
مع استخداـ التعزيز المادي والمعنوي ،واستخداـ التقويـ  الت الصفية لدييـ ما أمك فالُمشك  

( بمياراتيا الثمانية بعد كؿ جم ستيف 1التكويني بمقياس الحكمة مف إعداد الباحثة)ممحؽ
 .مة( )وفًقا لمحتوي الجم ستيف مف ميارات الحك

 : ليفات امليزليةالتّك

ويقصد بيا المواقؼ الُمشك مة المطموب مف الطالب الُمع مـ حميا وفًقا لمحتوي الجمسة         
لمتحقؽ مف اكتسابو لممع رفة النظرية والُممارسة العممية لمحك مة بمياراتيا الثمانية ، وفييا 

تيبو )أمارس تكميفات المنزلية في كُ ال بحؿ مف أفراد العينة التجريبيةمعمـ كؿ طالب  قـو ي
الموازنة ( ويقوـ بالتقويـ الذاتي ألدائو في المنزؿ و  0الحكمة أوال أمارسيا ،ولماذا؟( )ممحؽ

بمياراتيا ووفًقا لمحتوي الجمسات الحكمة  وفًقا لتع ريؼ االختيارات المعروضة عميو بيف 
التي يصعب عميو لميارات ىي اوما، ة الحكمة بمفردهُممارس ليتعرؼ قدرتو الذاتية عمى

دراؾ الخمؿ فييا وبالتالى  اُممارستي مو ويوضح ، وا  يحتاج لتع رفيا أكثر وىو ما يزيد مف تفاع 
وتقديـ التغذية  وتقوـ الباحثة بُمراجع تيا قبؿ بدء الجمسة التالية لو مدي احتياجو لمبرنامج 

  .ية(المرتدة الفورية والتعزيز المادي الفوري لو)ىدايا ع ين
 اإلنياء: -2
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وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص ما تـ انجازه مف خطوات في البرنامج           
براز نقاط القوة والضع   ويمو وتق ؼ فيو مف وجية نظر أفراد المجموعة التجريبية كما تشمؿ وا 

مقياس التنبيو عف القياس التتبعي ل القياس البعدي لمقياس ميارة حؿ الُمشكالت الصفية،و
  الُمشكالت الصفية بعد شير مف تطبيؽ البرنامج.ميارة حؿ 

 تـ التحقؽ مف صحة الفروض وتفسيرىا كالتالي:(ىتائج البحح ومياقصتَا وتفشريٍا: 8)
 ىتائج الفرض األول  ومياقصتُ:  (2/ 1) 

ي وكاف ينص الفرض األوؿ عمى أف ىناؾ "فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط      
ميارة حؿ درجات  المجموعة التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي  عمى مقياس 

 شكالت الصفية لصالح القياس البعدي".المُ 
بيف متوسطي درجات  المرتبطة  t-testتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار      

الت الصفية الُمشك  ة حؿ ميار المجموعة التجريبية عمى  القياسييف القبمي والبعدي لمقياس 
 (.0كما يتضح مف جدوؿ )

 (6جدول )

 دالنت انفزوق  بٍُ انقُاسٍُ انقبهٍ وانبؼدٌ نهًجًىػت انخجزَبُت ػهً 

ًُشكالث انصفُت يهارة حم  يقُاس    ( 33)ٌ=ان
انؼد انًجًىػت انقُاس انًقُاس

 د

االَحزاف  انًخىسظ

 انًؼُارٌ

قًُت 

 "ث"

يسخىي 

 اندالنت

يزبغ 

 إَخا

حجى 

 انخأثُز

يهارة 

حم 

ًُشكال ان

ث 

 انصفُت 

 ,  52- 413,4 533,41 33 انخجزَبُت انقبهٍ

7 

 كبُز ,675 ,333

     132,4 44  ,533   انبؼدٌ 

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة 0ويتضح مف جدوؿ ) 
الت الصفية بعد شك  المُ ة حؿ ميار  التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس 

،وُتع بر  المرتبطة t-testدي باستخداـ اختبار "ت"  تطبيؽ البرنامج لصالح القياس البع  
دي اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البع  

أثر البرنامج ، كما قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقؽ مف حجـ لممجموعة التجريبية
( وفًقا لتفسير كؿ مف فؤاد أبوحطب ،وآماؿ صادؽ 0التدريبي واتضح أنو كبير)جدوؿ 

(2992 ،209 . ) 
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 ُمياقصة ىتيجة الفرض األول :

وتعنى ىذه النتيجة أف  الفرض األوؿ قد تحقؽ  تحقًقا كاماًل ، ويمكف تفسير ىذه           
ا مياراتيلتدريبي  القائـ عمى ُممارسة الحكمة بالنتيجة عمى  أساس أف التدخؿ بالبرنامج ا

ميفات الثمانية وفًقا لما يتطمبو  مواجية الموقؼ الُمشكؿ باستخداـ الُمناقشة الجماعية والتك  
 ميارةتيب )أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟(   ساعد عمى تنمية  المنزلية ومف خالؿ كُ 

صحيًحا ليتخذ قراًرا  لطالب المعمـارض ليا  ي يتع  الت الصفية الغير مألوفة التشك  حؿ المُ 
الُمشكؿ  لمموقؼ  اومدى ُمناسبتي ةقترححياليا،  فيبدأ في  الُمقارنة بيف الحموؿ التقميدية المُ 

وخصائص المرحمة العمرية لمطالب  المسبب لمُمشكمة أو موضوعيا وكذلؾ مدى ُمناسبتو 
ة الُمحيطة بو قبؿ أف يصدر منو أي سموًكا ال يتفؽ الُمجتمعيالتكنولوجية و لثقافتو المدرسية و 

عمي ئـ عمى الحكمة امعيا،فيو يمثؿ قدوة لجيؿ بأكممو، وكذلؾ ساعد البرنامج التدريبي الق
رفتو الذاتية  عمى التمييز بيف  ما يتفؽ   وما ال يتفؽ  مف اآلراء التي يسمعيا  مف مع  
وخبراتو التعميمية ليصدر  ييب الميدانر التد شرفيو فيمميو ومف الذيف يحيطوف بو مف مُ ُمع  

أحكاًما عمى ىؤالء الفئة مف الطالب ذوي الُمشكالت الصفية غير المألوفة  الُمجتمعية 
الُمحيطة مما يؤثر باإليجاب عمى حكمتو في حؿ الُمشكالت وأدائو الميني مع طالبو في 

 فيجعمو يتخمص مف التقميدية  ماالتدريب الميداني  وفي فصمو أثناء الخدمة في الُمستقبؿ، ك
التي تنطوي  عمى حكمة معمـ ذوخبرة مثؿ عدـ التيديد الدائـ باإلرساؿ الُمستخدمة  الحموؿ 

راىقيف يستيينوف بردود أفع ا لو ألنيا قديمة إلى المديرة أو معمـ الفصؿ مما يجعؿ الطالب المُ 
 األداء أشكاؿ أحد ُتع د الحكمةف ،وغير مؤثرة وخاصة عندما تكوف إدارة المدرسة غير حازمة 

 صدارا  و  بو، والعالـ الُمحيط بالذات رفةوالمع   االستبصار تتضمف والتي لمفرد، النموذجي
)عالء الديف أيوب الصعبة الحياة في مسائؿ حيطيف بواألفراد المُ باالستعانة ب صائبةال حكاـاأل

 .(05، 1221، ، وعبد اهلل الجغيماف
الت شك  ( عمى  أف المُ 020، 1222ضياء الخزرجي )تو  دراسة وىو ما أكد           

مية الذاتية أي القدرة عمى ع  السموكية داخؿ الفصؿ تحتاج إلى مُ  مـ ُمتزف وحكيـ ،ويتمتع بالفاع 
مية الذاتية الُمنخفضة شك  تحميؿ المُ  الت لموصوؿ إلى الحؿ المناسب  ليا بينما ذوي الفاع 

 بالميارة األوليوىو ما يرتبط ،الت ويتسببوف فيياشك  زداد المُ يحولوف التفكير إلى داخميـ فت
التي ُتع رؼ بأنيا القدرة عمى االدراؾ الصحيح لمذات والوعي رفة الذاتية المع   يمحكمة وىل
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ؼ و وتحديد نقاط القوة ونقاط الضع  تقداتو وتفكيره ودوافع  ع  بمشاعر الفرد الداخمية وقيمو ومُ 
 Monson etدراسة ،وىو ما يتفؽ مع  (25، 1220ى حجازي ،لديو وفًقا لكتابات )مصطف

al (2020)   الت الصفية مف خالؿ العديد أف الُمع مميف يقع عمى عاتقيـ التخمص مف الُمشك
 ميؼ بالمياـ الجماعية ،ومف الُممارسات التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا كالتك  

ؿ الصفي ، واستخداـ التعزيز ب االنتباه وزيادة التفاع  مميف عمى الطالب لجذوزيادة مدح الُمع  
زيز المناخ الصفي مما أدى إلى تع  رتدة الفورية وليست المؤجمة اإليجابي والتغذية المُ 
  االجتماعي وتحسينو.

ويمنى وكذلؾ  تتفؽ  نتيجة الفرض األوؿ مع نتائج  دراسة  كؿ مف فاطمة عبد الفتاح ،     
مميف الحتياجيـ الشديد ع  بضرورة تدريب الطالب المُ تي أوصت  (ال 1229،229)العتـو 

 لميارة حؿ الُمشكالت الصفية لتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي .
قامت الباحثة بحساب الداللة العممية لمبرنامج أى قياس حجـ التأثير بحساب   كما        

ر كبير وفًقا لمتفسيراإلحصائي لحجاج ( ووجدت  الباحثة حجـ التأثي0مربع إيتا  )جدوؿ
( وتفسير كؿ مف إخالص عبد الحفيظ ،ومصطفى باىي ، وعادؿ النشار 000،  1221غانـ)

 ( و يمكف تفسير ىذا التأثير الكبير لمبرنامج لثالثة أسباب كالتالى :105، 1221)
التيـ  الصفية أوليا: شعورأفراد المجموعة التجريبية بالحاجة إلى الُمساعدة فى حؿ ُمشك   

دالتيا وغرابتيا مما يؤدي في كثير مف األحياف إلى ىروبيـ أو تغيبيـ مف التدريب الرتفاع مع  
الميداني مما يؤثر بالسمب عمى درجاتيـ وعمى أدائيـ الميني الحالي والُمستقبمي كُمع مميف 

خبرة  وحكمة  في الخدمة. وثانييا : اشباع رغبتيـ  في إدارة الفصؿ إدارة  صحيحة تنـ عف 
والُمساعدة عمى التع امؿ مع الُمشكالت الغير متوقع ة فى حياتيـ   ـُمستقاة مف الُمحيطيف بي

األكاديمية الحالية ،والمينية مع تالميذىـ في الُمستقبؿ،وثالثيا: التيقف مف انخفاض  مستوى 
موكيات طالبيـ  قبؿ الخدمة وظيور  السذاجة والصعوبة في مواجية س يفممع  الحكمة لدييـ كمُ 

( أف اتقاف 19، 1221دراسة كؿ مف  أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ ) وىو ما أكدتو نتائج 
 العممي البحث راتميا تكسبو كما لمطالب والتأممي الناقد التفكير تنميميارة حؿ الُمشكالت 

،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بيف موضوعات    الجماعي والعمؿ روح التعاوف وتنمية
 .تعمـ وخبراتو الخاصة لتنتج الحكمة ال
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(   التي أكدت  عمى أف الحكمة 2019)Petrinkoوىو ما يتفؽ مع نتائج وتوصية دراسة   
ية داخؿ صفشكالت المية ديناميكية وتمثؿ أحد دعائـ اتخاذ القرارات مع المُ ىي عممية تفاع  

مميف وكذلؾ في التنمية ع  مُ الفصؿ ،وأوصت الدراسة بأىمية  دراسة الحكمة كمدخؿ في إعداد ال
 التي تواجييـ أثناء عمميـ مع طالبيـ. الصفية الميني  ليـ لُمساعدتيـ في حؿ الُمشكالت

 (ىتائج الفرض الجاىي: 8/0)

وكاف ينص الفرض الثاني عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي         
ميارة حؿ بع دي و التتبع ي عمى مقياس درجات  المجموعة التجريبية في القياسيف  ال

 الت الصفية". شك  المُ 
بيف متوسطي درجات   الُمرتبطة  t-testتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار   

المجموعة التجريبية عمى  القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس الُمشكالت الصفية كما يتضح 
 (.2مف جدوؿ )

 (7جدول )

 انخجزَبُت ػهً وانخخبؼٍ نهًجًىػتانقُاسٍُ انبؼدٌ  بٍُ   دالنت انفزوق

ًُ يهارة حم يقُاس   شكالث انصفُتان

=ٌ(33 ) 

انًجًىػ انقُاس انًقُاس

 ة

االَحزاف  انًخىسظ انؼدد

 انًؼُارٌ

قًُت 

 "ث"

يسخىي 

 اندالنت

يهارة حم 

ًُشكالث انصفُت  ان

  ,533 33 انخجزَبُت انبؼ دٌ

44 

 غُز دانت 349,1- 132,4

   77,6 43, 166   ؼ ٍانخخب 

(  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي درجات المجموعة 2ويتضح مف جدوؿ )
 الُمشكالت الصفية  .ميارة حؿ  التجريبية بعد القياسيف البع دي والتتبع ي  لمقياس 

 ُيُاقشت َخُجت انفزض انثاٍَ :

جريبية بكيفية ُممارسة ميارات ويمكف تفسير ىذه النتيجة لوعي أفراد المجموعة الت      
مًيا بعد فيميا  ويقصد بيا الميارات العممية المُ  ساعدت أفراد  تنوعة لمحكمة  والتي الحكمة عم 

ليذه  مشكالت صفية صادمة أحياًنالو  مف  وفمف مواجية  ما  يتعرضالمجموعة التجريبية 
لمسموكيات الطالب المعمـ عاب وتعتمد ُممارسة الحكمة  عمى مدى فيـ واستيالمرحمة العمرية ،

والخصائص االنفع الية لمطالب الٌمراىقيف وعمى ما يمتمؾ مف  الميارات التي يتطمبيا التدريب 
وىو ما يتفؽ مع  خبرات الُمحيطيف الصحيحة والخاطئةمف  فادةاالستكيفية و ،الميداني 
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ف الحكمة ( عمي أ 25، 1222وميرة القاسمي )(  0، 2919كتابات إبراىيـ قشقوش )
اختيار ما ىو أفضؿ ليـ  امتالؾ القدرة عمى تعني لمطالب الُمراىقيف بالمرحمة الثانوية 

رؤيتيـ ألنفسيـ بشكؿ ُمنفصؿ عف الُمحيطيف بيـ مما اليؤثر ُمساعدتيـ عمي ولُمجتمعيـ و 
 ،ـعمى اتخاذ القرار لدييـ وبالتالي انجاز المياـ الُمكمفيف بيا وحؿ الُمشكالت التي تواجيي

( فيشير إلى أف الحكمة تظير لدى  Bang,2009,121مع  بانج ) أيًضا وىو ما يتفؽ
اكتسبوىاعممًيا ونظرًيا ارؼ األساسية و الثوابت التي طالب الجامعة مف خالؿ الق يـ والمع  

 . عمي مواجية الُمشكالت األكاديمية واليومية تساعدىـ ف
فو عند مناقشة مع رفتو الذاتية لنواحي قوتو وضع   ا مف خالؿيوتتجمى تمؾ القدرة حين         

ردود  شرفيو ومعمـ الفصؿ، وكذلؾ يحكـ الطالب الُمعمـ عمىالحموؿ الُمقترحة  مع زمالئو ومُ 
أفع الو وردود أفع اؿ طالبو؛ و قدرتو عمى إدارة انفع االتو عند مواجية الُمشكالت الصفية الغير 

وكذلؾ استخداـ ميارة الُمشاركة  أمامو ، الُمقترحةمألوفة  لطالبو والتحقؽ مف الحموؿ 
وُمثيرييا مف طالب المرحمة الثانوية ذوي االستثارة  والُمميمة في مواجية الُمشكالت مع زمالئ

،ويظيرىذا الُبع د في العديد مف  ليا االنفعالية السريعة وتحدى السمطة ورفض االنصياع
 :العممية التالية الُممارسات
ر قبؿ المواجية الُمباشرة ،  أضع لنفسي ىدًفا االنتياء مف الشرح عند حدوث )أفك       

أعي نقاط ضعفي  شكمة مع الطالب، أنظـ خبراتي لتساعدني عمى اختيار حؿ ُمناسب،مُ 
رفة الذاتية ( ،أقي ـ أدائي في إدارة الفصؿ مف )المع   وقوتي عند ُمواجيتي لممشاكؿ الصفية

التي أثناء التعامؿ مع ُمشكالت طالبي في التدريب الميداني( خالؿ  تقويمي الدارة انفعا
والتحقؽ مف  حاجاتيـ لمحكمة بمياراتيا الثمانية في  المواقؼ الفصمية الُمشكمة لمخفض 

مـ قبؿ الخدمة لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعممي في إعداده ،وىو ما يتفؽ مع  ع  منيا لدى المُ 
تتوازف فييا  جوانب في قدرة  بأف الحكمة تتمثؿ ( 99، 2990كتابات فؤاد أبوحطب )

وىي القدر الُمشترؾ بيف الذكاء الموضوعي ،المع رفة والوجداف والفع ؿ في السموؾ اإلنساني 
وميرة القاسمي ( 02، 1222واتفؽ مع كتابات حامد زىراف ) واالجتماعي والشخصي .

كية تسيطر عمى حياة الطالب شكالت السمو التي تؤكد عمى أف الكثير مف المُ  (25، 1222)
في مرحمة المراىقة مف مرحمة التعميـ الثانوي وتبدأ مف نيايات المرحمة اإلعدادية وبالتالي 

ا لمعجز رضً ع  ا ومُ ضطربً ا مُ ؼ نمو شخصيتو، وينمو قمقً تقمؿ مف فرص توافقو النفسي وتضع  
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كالتو الشخصية شحؿ مُ معمـ واع حكيـ يساعده عمي والفشؿ وليذا فيي أحوج ما يكوف ل
الجية النفسية رشادية والع  لـ يتـ اتخاذ االجراءات الوقائية واإل  ممو ماُتع يؽ تع  التي الية واالنفع  

 رفة ذاتو والحياة وفيميما.مة ومارسيا فيستطيع مع  الالزمة وخاصة إذا اكتسب الحك  
مما   Fadly& Irwanto  (2020)مع  دراسة نتيجة ىذا الفرض كما  اتفقت           

؛الستمرار تأثير البرنامج التدريبي القائـ عمى  سبؽ يتضح تحقؽ  صحة الفرض الثاني 
ُممارسة ميارات الحكمة عممًيا عمى ُمع ممي قبؿ الخدمة، وىو ما أشارت إليو  دراسة  كؿ مف 

(التي أوصت بضرورة تدريب الُمع مميف عمى مواجية ىذه  1220ماجد الخياط ،وآخريف )
ختالؼ ردود أفع اؿ الُمع مميف مما يؤثر عمى المناخ الصفي بالسمب. كما أف الع ديد المشكالت ال

بأساليب تربوية غير ُمناسبة مما يؤدي  الصفيةالجوف عدد مف الُمشكالت مف الُمع مميف  يع  
، وسوءالتوافؽ المراد تحقيقياإلى  ُمشكالت صفية مدرسية تؤثر في ُمخرجات التع ميـ 

 ( 2019) مع نتائج وتوصيات دراسة وكذلؾ تتفؽ نتيجة ىذا الفرضبيـ  ، المدرسي لدى طال
Petrinko   مميف تتمثؿ في مكونيف  الخبرة والقيـ الحكمة لدى الُمع  التي أكدت عمى أف
أحد دعائـ اتخاذ القرارات مع الُمشكالت كمية ديناميكية عممية تفاع   تمثؿلحكمة فا ،االنسانية

مميف ت الدراسة بأىمية  دراسة الحكمة كمدخؿ في إعداد الُمع  داخؿ الفصؿ ،وأوص صفيةال
وكذلؾ في التنمية الميني  ليـ لُمساعدتيـ في حؿ الُمشكالت التي تواجييـ أثناء عمميـ مع 

 طالبيـ.
 (ىتائج الفرض الجالح: 8/3) 

توسطي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مُ  "وكاف ينص الفرض الثالث عمى أنو        
ميارة دي  عمى مقياس رجات  المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في القياس البع  د

الت الصفية لصالح المجموعة التجريبية" ، تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ الُمشك  حؿ 
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة    الُمستقمة t-testاختبار 

 (.1دي لمقياس الُمشكالت الصفية كما يتضح مف جدوؿ )عمى  القياس البع  
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 (5جدول )

 دٌ  نهًجًىػت انخجزَبُت وانضابطتدالنت انفزوق  بٍُ انقُاسٍُ انبؼ  

ًُشكالث انصفُتيهارة حم ػهً يقُاس   ان
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41 

265,4     

ى (أف الفروؽ دالة إحصائًيا لصالح المجموعة التجريبية عم1ويتضح مف جدوؿ )          
بيف متوسطي درجات  االُمشكالت الصفية ،أي أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيً ميارة حؿ مقياس 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي  القائـ عمى ُممارسة 
ميارات الحكمة عممًيا لصالح المجموعة التجريبية ، وُتع بر اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ 

 دي لممجموعة التجريبية . لح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البع  لصا
 ياقصة ىتيجة الفرض الجالح :ُم

مف ىذه النتيجة نتحقؽ مف أف المجموعة التجريبية قد استفادت مف تطبيؽ البرنامج       
عمى أداء في ُممارسة الحكمة بمياراتيا في التعامؿ مع الُمشكالت السموكية الصفية  المؤثرة 

الميني واالجتماعي واألخالقي لمُمعمـ قبؿ الخدمة أثناء التدريب الميداني وذلؾ بالُمقارنة 
               .بالمجموعة الضابطة التي لـ ُيطبؽ عمييا البرنامج،أي أف الفرض قد تحقؽ تحقًقا كاماًل 

بضرورة   Fadli& Irwanto  2020))وىو ما اتفؽ مع توصيات دراسة كؿ مف         
،ونبذ السمبية الضارة بالفرد كالحكمةتدريب الُمع مميف قبؿ الخدمة وغرس القيـ اإليجابية بيـ 

لدى الُمع مميف يؤثر بالسمب عمى القدرة عمى مواجية الُمشكالت  فانخفاض الحكمة والمجتمع؛
ـ؛وليذا يجب ة  لطالبيتوقع  الصفية مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية المُ 

تدريبيـ عمى  العديد مف الُممارسات واستثارتيا لدييـ لتنميتيا قبؿ الخدمة وأثنائيا ككيفية 
ؿ الصفي باستخداـ التع زيز اإليجابي  التكميؼ بالمياـ الجماعية ،وجذب االنتباه وزيادة التفاع 
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لصفي االجتماعي مما يؤدي إلى تع زيز المناخ اوالتغذية الُمرتدة الفورية وليست المؤجمة 
 .وتحسينو
أف فقد أشارت إلي ( 19، 1221أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ )  دراسة كؿ مف أما       

 البحث راتميا تكسبو كما لمطالب والتأممي الناقد التفكير تنمياتقاف ميارة حؿ الُمشكالت 
ف موضوعات  ،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بي الجماعي والعمؿ روح التعاوف وتنمية العممي

 .التعمـ وخبراتو الخاصة لتنتج الحكمة 
( ودراسة كؿ مف فاطمة عبد 1220) نتائج دراسة ماجد الخياط وآخريف اتفقت كما        

والُمرشديف  قبؿ الخدمة وأثنائيامميف توجيو الُمع   لى أىمية( إ1229الفتاح ،و يمنى عتـو )
الُمشكالت الصفية والوصوؿ بيـ إلى   اجيةعمى مو  الطمبػة لُمساعدة التربوييف  بالمدارس 

،والعمؿ عمى غرس وُممارسة الحكمة في معاىد إعداد والفيـ  درجة عالية مف النضج
الُمع مميف، وبناء أساليب جديدة لممراحؿ  التعميمية كافة بما يتناسب مع قدراتيـ ورغبػاتيـ 

حالي والوصوؿ بو لمحكمة في مـ وفًقا لُمتطمبات الوقت اللكػي يػستطيعوا النيوض بالُمع  
     . وحؿ ُمشك التيـ ؿ مع طالبوالتفاع  
مية البرنامج            اتضحت ،وقدوقد قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقؽ مف فاع 

( وىذا يعني 000، 1221الداللة الع ممية لمبرنامج بحجـ تأثير متوسط وفًقا لحجاج غانـ )
مى ُممارسة الحكمة بمياراتيا كالعمؿ ضمف فريؽ قد أحدث نمًوا أف البرنامج التدريبي القائـ ع

مميف معرفًيا وثقافًيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مما أثر باإليجاب عمى أدائيـ الميني كُمع  
شكالت مع طالبيـ في التدريب قبؿ الخدمة، ودورىـ كطالب بكمية التربية عند مواجية المُ 

مية البرنامج التدريبي القائـ عمى  ُممارسة الحكمة الميداني ، وتؤكد ىذه النتي جة فاع 
بمياراتيا لمخفض مف مظاىر المناخ الصفي السمبي  ؛ ألنو تضمف : فنيات الُمحاضرة 

في ُممارسة الحكمة وحؿ ولعب األدوار ، واستخداـ النمذجة لمطالب )الُمصغرة(،والحوار الذاتي
ناقشة )الجماعية (،والتقويـ الخارجي مف جانب الُمشكالت الصفية مف خالؿ الباحثة ، والمُ 

مـ قبؿ الخدمة مف أفراد المجموعة ع  ة الفورية لُممارسة المُ الباحثة مع تقديـ التغذية الراجع  
الت والمواقؼ اليومية التي يتعرضوف ليا مف شك  التجريبية لمحكمة ومياراتيا الثمانية عمى المُ 
ة آلراء الُمشرفيف لمتدريب الميداني تابع  اذا؟(، والمُ كتيب)أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولم

ألفراد المجموعة التجريبية ومدى تغيبيـ وانتظاميـ الذي تحسف وازداد مع جمسات البرنامج 
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يجب أف  مف حيث أنو (21، 1222حامد زىراف ) ىو ما ُيع د استجابة إلرشاداتو ، التدريبي
أثنائيا لتعرؼ كيفية مواجية تمؾ الُمشكالت يتنبو القائموف بإعداد المعمـ قبؿ الخدمة و 

بأساليب تربوية صحيحة بعيًدا عف االرتجاؿ والخروج عف الُممارسات المينية الصفية 
الُمشكالت السموكية مف أخطر الُمشكالت تأثيًرا بالسمب عمى الع ممية  فيذه  ؛الصحيحة

راىؽ لنمو الحرجة  لمطالب المُ التع ميمية بجميع أطرافيا وخاصة في المرحمة الثانوية مرحمة ا
الت السموكية نتيجة لمتغيرات النمائية الُمختمفة والُمفاجئة التي تطرأ عميو فتسيطر عميو الُمشك  

ميمو والتقميؿ مف فرص توافقو التربوي اقة عممية تع  وعمى حياتو مما يؤدي إلى إع  
  .واالجتماعي والنفسي 

 إلى أف( 50، 1221راسات كدراسة بتوؿ الناىي )لدا مف العديدأشارت    ولقد             
 فترة الُمراىقة مرحمة دع  حيث تُ  والشباب راىقةالمٌ  تنبت خالؿ مرحمتي اليامة الحكمة لبنات
فمف  نموه العقمي واالجتماعي واالنفعالي ؛وفًقا لمنمو المع رفي لمفرد و  الحكمة لتطور حاسمة

وال يتـ ذلؾ إال في ضوء  الحكمة مف اليةع مستويات الجامعة المفترض أف يحقؽ طالب
وليس عمي الحفظ واالستظيار  التعميـ القائـ عمى تنمية التفكير والمستويات العميا العقمية

رفي المع  نساف اإل  لنمو المرغوب تحقيقيا الغاية ىي فالحكمة الذي أفرز ىؤالء الطالب ،
ىو ما يميد  بأنواعياقدرات الد و الفر  لمقومات امؿالتك  وأف  ،االجتماعي وتطورهقمي والع  

      ممكف مف النمو. حد تصؿ قدراتو إلى أقصى عندما وخاصة لديو الطريؽ لظيورالحكمة
المجوء و  أفراد المجموعة الضابطةفي انخفاض مستوى الحكمة لدي وىو ما اتضح         

ت الصفية في مواجية الُمشكال الخروج عف الُممارسات المينية الصحيحةو  االرتجاؿ إلي
لطالبيـ في المرحمة الثانوية في التدريب الميداني وفًقا آلراء ُمشرفييـ وُمتابعة الباحثة  التي 

رضيـ لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الحكمة بمياراتيا لـ يطرأ عمييا أي تغير )لعدـ تع  
حسف مواجيتيا ت بعد تدريبيا باستخداـ البرنامج  أثناء والثمانية( أما المجموعة التجريبية

مدى احتياجيا لمحكمة ل لمُمشكالت الصفية لطالبيـ الُمراىقيف بالمرحمة الثانوية لمعرفتيا
وىو ما يفسر إقباؿ أفرادىا عمى لتحسيف المناخ الصفي ،بمياراتيا والتدريب عمى ُممارستيا 
ية  فمذلؾ كانت رتدة مف الباحثة والقياـ بالتكميفات المنزلالجمسات وتقبؿ التغذية الراجعة المُ 

 الفروؽ لصالحيا.
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 ( ىتائج الفرض الرابع :8/4) 

وكاف ينص الفرض الرابع عمى أنو"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف           
مقياس ميارة حؿ متوسطي درجات  المجموعة الضابطة في القياسيف  القبمي  والبع دي عمى 

بيف متوسطي  t-testباستخداـ اختبار  الُمشكالت الصفية" . تـ التحقؽ مف صحة الفرض
ميارة حؿ درجات المجموعة الضابطة عمى  القياسيف  القبمي والبعدي  عمى مقياس 

 (.9الُمشكالت الصفية كما يتضح مف جدوؿ )
 (9جدول)

 دالنت انفزوق  بٍُ انقُاسٍُ انقبهٍ و انبؼدٌ   نهًجًىػت انضابطت 

 انًشكالث انصفُتيهارة حم ػهً يقُاس 

االَحزاف  انًخىسظ انؼدد انًجًىػت انقُاس قُاس انً

 انًؼُارٌ

قًُت 

 "ث"

يسخىي 

 اندالنت

يهارة 

حم 

انًشكالث 

 انصفُت 

  ,73 33 انضابطت انقبهٍ

42 

 غُزدانت ,533 33,6

  ,73   انبؼدٌ 

41 

26,4   

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ، تـ حساب الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة  
شكالت الصفية  المُ ميارة حؿ  لضابطة في القياسيف القبمي  والبعدي  عمى مقياس ا

باستخداـ اختبار "ت" لممجموعات الُمترابطة الستقاللية الُمشاىدات ضمف المجموعة الضابطة 
( الفروؽ 9( ويوضح جدوؿ ) 02، 1222فقط أي ضمف الُمجتمع الواحد )زكريا الشربيني ،

موعة الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس بيف متوسطي درجات المج
 الُمشكالت الصفية .

وتؤكد ىذه النتيجة عدـ وجود فروؽ دالة بيف ُمتوسطي درجات المجموعة الضابطة         
 شكالت الصفية .المُ ميارة حؿ في القياسيف القبمي والبع دي عمى مقياس 

 : ياقصة ىتائج الفرض الرابعُم

لدى أفراد  الصفية تعنى ىذه النتيجة عدـ حدوث تغير داٍؿ في ميارة حؿ الُمشكالتو           
عمى أف ميارة حؿ الُمشكالت لدى ىذه  المجموعة الضابطة، وتؤكد ىذه النتيجة أيًضا

رضيا لمبرنامج المجموعة لـ تتغير بالسمب أو باإليجاب وىو أمر متوقع وذلؾ لعدـ تع  
الثمانية بجمساتو وفنياتو بجانبيو )العممي  مياراتياالحكمة ب التدريبي القائـ عمى ُممارسة
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ية( و استخداـ كتيب )أمارس الحكمة أو والنظري( الذي يتضمف الُمحاضرة والُمناقشة )الجماع  
 الأمارسيا ،ولماذا ؟(.

رضوا لمتغذية الُمرتدة الفورية مف جانب الباحثة التي قدمتيا ألفراد وكذلؾ لـ يتع              
شكالت المجموعة التجريبية فقط ،مع التفسير والتفنيد لمحموؿ التقميدية الخاطئة الُمختارة لممُ 

مسة تدريبية والتك   ة ميفات المنزلية والُمتابع  الصفية غير المألوفة في المواقؼ التجريبية بكؿ ج 
ب الميداني، مف الباحثة آلراء ُمشرفي التربية العممية ليـ ومدى انتظاميـ وتغيبيـ عف التدري

وىذا يؤكد أف التغيير الذي حدث في أداء المجموعة التجريبية يعود بالكامؿ لمبرنامج التدريبي 
 دي ليا . بدليؿ بقاء المجموعة الضابطة كما ىي في القياسيف القبمي والبع  

(،ودراسة 1229ويمنى العتوـ )،ما اتفقت عميو  دراسة كؿ مف فاطمة عبد الفتاح  ذاوى   
(2020)Irwanto Fadli&  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف القياسيف القبمي مف

مية البرنامج مع المجموعة التجريبية،وتوصي والبعدي لممجموعة الضابطة مما يؤكد عمى فاع  
الدراسة باستخداـ الُمحاضرات القائمة عمى ُممارسة ميارات الحكمة  لتحسيف األداء 

 . األكاديمي لمطالب
  يمكف استنتاج مايمي :توصؿ إليو البحث مف نتائج وفي ضوء ما 

ىناؾ احتياج إلى اكتساب الحكمة بمياراتيا الثمانية وُممارستيا لدى الطمبة الُمع مميف -2
والذي ال  لمتوصؿ إلى المناخ الصفي  الذي يحقؽ األىداؼ والنواتج األكاديمية المرغوبة

ُمشكالت الصفية في فصوليـ واحتوائيا يمكف توفيره إال في ضوء اتقانيـ لميارة حؿ  ال
بطرؽ عديدة ومتنوعة فيجب تضمينيا في برامج إعداد الُمع مميف وكذلؾ في برامج تدريب 

 .الُمع مميف في الخدمة
لمطمبة الُمعمميف  في التدريب يضمف النجاح  بمياراتيا الثمانية الحكمةالتدريب عمى -1

لُمستقبؿ التقانيـ ميارة حؿ الُمشكالت الصفية الميداني حالًيا وفي حياتيـ المينية في ا
يؤثر باإليجاب  داخؿ فصوليـ أي  إيجاد الحؿ الصحيح لمواجية مثؿ ىذه الُمشكالت مما

             وأدائيـ األكاديمي والميني الحالي والُمستقبمي . يـ داخؿ الفصوؿعمى سموكيات
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 املراجع 

 املراجع العربية:  اًل:وأ

استراتيجية التعمم التخيمي  في تدريس الفمسفة عمى  (.فاعمية استخدام8102آمال جمعة محمد .)-2
 .54- 82(،0)82، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةتنمية مهارات الحكمة.

 (.القاهرة :األنجمو المصرية .2)  سيكولوجية الُمراهقة(.0828إبراهيم قشقوش .)-8
(.التحميل 8108.) لنشارعادل محمد ا  اخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفي حسين باهي،-2

 األنجمو المصرية.   اإلحصائي في العموم التربوية. القاهرة :
(.أثر برنامج تدريبى قائم عمى التعمم من أجل االتقان  فى  تنمية 8111اسماعيل محمد الدرديرى )-5

 02،ياجامعة المن ،مجمة البحث فى التربية وعمم النفسممين.الكفايات التدريسية لدى الطالب الُمع  
(5،)870-888    . 

 نظامي ظل في سمع ًيا الُمع اق لدى الذات وتقدير السموكية شكالتالمً  (.8118الكاشف .) إيمان-4
 .   27- 98(، 0)05رابطة األخصائيين النفسيين رانم ،راسات نفسية ،د مجمة والدمج. العزل

 واالكتئاب القمق من بكل ُمنبئةال االجتماعية الُمشكالت حل ادأبع  (.8100أسامة محمد الغريب .)-9
 لدى
-804(،8)00،التربويين العرب النفس عمم في عربية مجمة دراساتاألساسية .  التربية كمية طالب

844.  
(. بناء مقياس مهارة حل الُمشكالت لدى 8102أمل عبد الرازق المنصوري ،وضحى عادل سالم .)-7

 .015- 27(، 5)52،ة البصرةمجمة العموم النفسية جامعطمبة اإلرشاد النفسي. 
 الراشدين. لدى المشكالت حلب وعالقته التخيمي التفكير تطور ).8109(. بان عدنان عبدالرحمن-2

 مجمة
  . 250-280( ،2)87،جامعة بغداد، لمبنات التربية كمية
(. قياس التفكير القائم عمى الحكمة لدى طمبة  8102بتول غالب الناهي ،وزينب عمى عبود .)-8

 .044: 082(،05)82، بابل جامعة ،التربية ميسانكمية  أبحاثمجمة امعة . الج
 ضوء في الحاسمة القرارات واتخاذ المشكالت حل ىمع القدرة(.8107).السيد بخيت محمد -01

مجمة دراسات  .الجنسين من اإلدارية المناصب ذوي من الجامعة موظفي لدى الصالبة النفسية
 . 011-97(،0)87، جامعة الزقازيق ،ةالتربي تربوية ونفسية، كمية

)ترجمة  األساليب الغير تقميدية في التقويم الصفي(. 8114بورشيا كروس، و ثوماس أنجور. ) -00
 . حمزة محمد دودين( القاهرة : دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع
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 .الجامعة طمبة لدى المعرفي وعالقته بالقمق التشك  المُ  حل أسموب (.8107حبيب.) ادريب تغريد -08
 . 781-744( 82) 87،  ، الجامعة المستنصرية  األساسية التربية كمية مجمة 
(. القاهرة :عالم الكتب 9)ط والمراهقة الطفولة النمو نفس عمم(. 8111حامد عبد السالم زهران .) -02

. 
 م الكتب.(.القاهرة :عال4)ط عمم النفس االجتماعي(.  8111).حامد عبد السالم زهران  -05
(. مستوى الحكمة والدافعية األخالقية والعالقة بينهما لدى عينة من 8102حنان محمود فتح اهلل.) -04

 .844-820(،0) 49،جامعة عين شمس، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةطالب الجامعة .
 طالبات لدى راتتغيالمُ  ببعض وعالقتها الشائعة السموكية التشك  (. المُ 8104البموي.) سعد خولة -09

-784(،2) 58 ، الجامعة األردنية التربوية، دراسات العمومتبوك.  جامعة التحضيرية في السنة
759. 

 .القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية . عمم النفس التعميمي(. 0822سيد خير اهلل .) -07
الُمشكالت  ممة في استخدام القصة في حلع  (. دور المُ 8108شروق عبد العزيز الطويهر.) -02

المؤسسة العربية  :مصر ،المجمة العربية لإلعالم وثقافة الطفلالسموكية داخل حجرة الصف .
 . 54-0(،8)8.لمتربية والعموم واآلداب

. تعميم التفكير: النظرية والتطبيق(. 8101صالح محمد أبو جادو ،و محمد بكر نوفل. ) -08
 .ع مان : دار المسيرة.2ط

مية 8107زرجي.)الخ هيمضياء إبرا -81  المشكالت االجتماعية حل عمى بالقدرة قتهاوعال الذات (.فاع 
 .272-287، (0)78،جامعة ديالي العراق،  الفتح  مجمة . االبتدائية المرحمة ُمع ممي لدى

سماعيل محمد الفقى .)و منصور،  سيد أحمد عبد المجيد -80 (. 8118زكريا أحمد الشربينى، وا 
مكتبة  القاهرة : .اصرع  لتفسير اإلسالمي  وأسس عمم النفس المُ بين ا السموك اإلنساني

 المصرية. األنجمو
ينة من طمبة جامعة (. الحكمة وعالقتها بالسعادة النفسية لدى ع   8104عفراء إبراهيم العبيدي .) -88

 فوقمركز تطوير الت -جامعة العموم والتكنولوجيا  :اليمن ، المجمة العربية لتطوير التفوقبغداد. 
،01(9،)028-801   . 
 في الحكمة عمى القائم التفكير لتنمية تدريبي برنامج أثر(8108عالء الدين عبد الحميدأيوب .) -82

 المصرية المجمة الجامعة. طالب لدى الضاغطة المشكالت لحل   استراتيجيات المواجهة  تحسين
 . 850-818(، 88)77جامعة عين شمس،،النفسية لمدراسات



 ..................................................................... قائم على مهارات الحكمة برنامج  فعالية

- 1159 - 

 تنمية في الحكمة اكتساب (. أثر8108الجغيمان .) محمد عبداهللو  أيوب، دين عبد الحميدالء الع-85
 .السعودية العربية بالمممكة فيصل الممك جامعة طالب لدى رارالق اتخاذ ومهارات الجدلي التفكير
 . 98-25، (0)4،  هقةالمرالعموم  المصرية المجمة

(. تطور التفكير القائم عمى الحكمة لدى طالب 8102عالء الدين أيوب ،وأسامة إبراهيم .) -84
الجمعية المصرية لمدراسات  ، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالجامعة بدول الخميج .

 . 858-801(،8) 78،النفسية
 جامعة طالب كما يراها  والمستقبمية الحالية الشباب مشكالت . (8112العزيز صقر. ) عبد-89

 .51-25( ،8) 88،والتنمية لمتعميم العربي المركز :،مصرالعربية يةالترب مستقبل مجمة طنطا.
 .القاهرة :عالم الكتب. spss(.اإلحصاء التربوى يدوًيا وباستخدام  8112حجاج غانم  .) -89
 المتوسطة مدراء المدارس لدى الحدسي بالتفكير وعالقتها الحكمة (.8107رجاء ياسين عبد اهلل .)-87

 . 074-052(،0) 08، جامعة كربالءاحث ،مجمة الب.واالعدادية
- think(. فاعمية كل من إستراتيجية )فكر8108رعد مهدى رزوقى ، ومحمد إبراهيم البهادلى .)-82

فى تنمية  Discovery  Guided( واستراتيجية االكتشاف الموجهshareشارك  -  pairزاوج  
مجمة الكمية .حتفاظ بها لدى الطالبمهارات التفكير المنظومى واكتساب المفاهيم العممية واال

  . 04-0( ،0)00بغدادالجمعية العممية ، ،التربوية المفتوحة
.القاهرة اإلحصاء وتصميم التجارب  في البحوث التروية والنفسية(.8110زكريا أحمد الشربيني .)-88

 مكتبة األنجمو المصرية .
الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة (. 8102فاتن فاروق عبد الفتاح ،وشيري  مسعد حميم .) -21

 80(،0)04جامعة بورسعيد ،مجمة كمية التربية ،وعالقته بكل من الحكمة وفاعمية الذات لديهم .
:025 . 
الية برنامج تدريبي قائم عمى (.فع  8108ويمنى أحمد العتوم .) فاطمة  مصطقي عبد الفتاح ،-20

مجمة العموم الصفية لدى الطالبات الجامعيات . استراتيجية حل الُمشكالت لتنمية مهارات اإلدارة 
 . 410 -578(،0) 81جامعة البحرين ، ،التربوية والنفسية

 .القاهرة : األنجمو المصرية . 4. طالقدرات العقمية(. 0889فؤاد أبو حطب .) -28
كمية (. التفكير القائم عمى الحكمة لدى طمبة الدراسات العميا في 8107قصي سعود الذيباني .) -22

 . 408-594( ،0) 881جامعة العراق .،األستاذ مجمة .التربية
السموكية لدى  المشكالث (. واقع 8102ماجد الخياط ،ومحمود الخوالدة ،وأسماء اإلبراهيم .) -25

جامعة المجمة التربوية مرشدين التربويين .عممين والُ الثانوية من وجهة نظر المُ  طمبة المرحمة
 . 218-894(، 87) 012ي لمنشر ،المجمس العمم ،الكويت
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