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 :الدراسة مشتخلص

لدى طػب  المرحمػة الجامعيػة  التعرؼ يمى ممستوى الحكمة إلى ةالحالي الدرامسة تهدف
المتفػػوقيف اكاديميػػًاذ وكػػذا التعػػرؼ يمػػى الفػػروؽ فػػى الحكمػػة ب بعادهػػا وبػػدرجت ا الكميػػة وف ػػًا 

إضػػافة  ذألنمػػاط اتمسػػتتارات النفمسػػية الفاى ػػة لػػدى طػػب  المرحمػػة الجامعيػػة المتفػػوقيف اكاديميػػاً 
نفمسػية الفاى ػة لػدى طػب  إلى الكشػؼ يػف الفػروؽ فػى كػؿ مػف الحكمػةذ وانمػاط اتمسػتتارات ال

المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديميًا تبًعا لنوع الجنس ومحؿ اإلقامة. وتكونت العينة األمسامسػية 
( طالبػػًا وطالبػػة مػػف المتفػػوقيف اكاديميػػًا بكميػػة التربيػػة باإلمسػػماييميةذ جامعػػة ٕٛلمدرامسػػة مػػف  

ارهـ الزمنيػػػػة مػػػػيا ذ وقػػػػد بمػػػػ  متومسػػػػط(ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓ  الجػػػػامعىاـ معػػػػلقنػػػػاة المسػػػػويسذ 
إنػػاث(ذ وكػػذلؾ مػػن ـ  ٘ٔذكػػورذ  ٖٔذ مػػن ـ  (ٖ٘.ٓقػػدر)   ييػػار اؼ معمسػػنة بػػانحر ( ٔٚ.ٕٓ 
اختبػار كاتػؿ لمػذكاا "الم يػاس التالػث الصػورة   (" إيػداد/ وبتطبيػؽ ذ حضػر( ٔٔريؼذ  ٚٔ 

انمػػاط اتمسػػتتارات وم يػػاس ذ (ٕ٘ٓٓذ وآمػػاؿ صػػادؽذ ومصػػطفى يبػػدالعزيز   فػػداد ابػػو حطػػ
 ,Falk, Lindإيػػداد/ فالػػؾذ لينػػدذ ميمػػرذ بيكومسػػكىذ ومسػػيمفرماف   (OEQ II الفاى ػػة 

Miller, Piechowski & Silverman, 1999 م يػاس الحكمػة  وايضػاً ( ترجمػة/ الباحتػةذ
 توصػمت الدرامسػة إلػى ذترجمػة/ الباحتػة (Ardelt, 2003)تبتى األبعاد إيداد/ مونيكا ارديمػت 
تفػوقيف اكاديميػًا ممسػتوى متومسػط مػف الحكمػةذ ويػدـ وجػود إمتبؾ طب  المرحمة الجامعيػة الم

فػػروؽ فػػى الحكمػػة ب بعادهػػا وبػػدرجت ا الكميػػة وف ػػًا ألنمػػاط اتمسػػتتارات النفمسػػية الفاى ػػة لػػدي ـذ 
وكػػذلؾ يػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػى جميػػ  الحكمػػة تبًعػػا لنػػوع الجػػنس. يػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػى وايًضػػا 

ع الجػػنس يػػدا نمػػط اتمسػػتتارة الػػنفس حركيػػة كانػػت انمػػاط اتمسػػتتارات النفمسػػية الفاى ػػة تبًعػػا لنػػو 
كػؿ مػف الحكمػة وانمػاط اتمسػتتارات يػدـ وجػود فػروؽ فػى  الفروؽ لصالح الػذكور. إضػافة إلػى

 .لمحؿ اإلقامة اتبعً النفمسية الفاى ة 
 - انماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة - اكاديمياً  المتفوقوف – الحكمة الكممات المفتاحية:

 .OEsى نظرية دابرومسك
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Abstract 

 

 The present study aimed to identify the level of wisdom among 

the academically Talented students in the university stage, as well as 

identifying the differences in the wisdom in its dimensions and its total 

score according to the patterns of Over excitability, in addition to clarify 

the differences in both the wisdom and patterns of Over excitability 

according to gender and place of residence. The main sample of the 

study consisted of (28) male and female students of academically 

Talented students at the Faculty of Education in Ismailia, Suez Canal 

University, for the Academic year (2018 - 2019), and their age average 

(20.71) years with a standard deviation of (0.53), including (13 males, 15 

females), The study found that academically Talented students have an 

average level of the wisdom, no differences in the wisdom in its 

dimensions and Total score according to patterns of Over excitability, 

and also no differences in the wisdom according to gender. As well as 

There no significant differences in all patterns of Over excitability 

according to gender except the pattern of Psychomotor Overexcitability 

differences were in favor of males. In addition, there are no differences 

in both the wisdom and patterns of Over excitability according to the 

place of residence. 

Keywords: Wisdom - Academically Talented - Over Excitabilities - 

Theory of Dabroski (OEs). 
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 مكدمـة:

المدمسمسػػات ( إلػػى اف Sternberg, 2001, 227 - 228يشػػير مسػػتيرنبرج  
ألف ت ػػتـ مػػةذ وانػػج توجػػد امسػػبا  يػػدة تػػديو يجػػ  اف ت ػػتـ بالتربيػػة مػػف اجػػؿ الحك التعميميػػة

 تمػؾ المدمسمسػاتانػج يجػ  اف يكػوف هػدؼ  المسػب  األوؿبتنميػة الحكمػةذ  المدمسمسات التعميمية
اتمسػتخداـ الحكػيـ تطػوير م ا لمطب ذ بػؿ وممسػايدت ـ يمػى المعرفة او ت دي ن ؿ هو ليس ف ط

ذ ألف المعرفػػة فػػى ن ايػػة األمػػر يمكػػف امسػػتخدام ا يمػػى نحػػو حمسػػف او مسػػي ذ لػػذا لتمػػؾ المعرفػػة
طبب ا يمى امسػتخداـ معػارف ـ يمػى نحػو جيػد وفيمػا هػو  المدمسمسة التعميميةينبغى اف تمسايد 

 ضػمن بشػكؿ يس التفكير الحكيـ داىمًا ما يكوف اف تدر خير. اما المسب  التانى ففيج إشارة إلى 
ـ مػف دروس فمتًب الفػرد الػذى يػتعمـ التػاريك يمكنػج اف يػتعم ذالدرامسيةوالم ررات داخؿ المناهج 

اف يصػب  حياتػج بمػا تعممػج مػف ذ والفػرد الػذى يػتعمـ األد  يمسػتطي  الماضى وت يكػرر اخطػاا)
فػػى حاجػػة المػػراه يف  فهػػو ا   التالػػثالمسػػبو دروس حػػوؿ الشخصػػيات األدبيػػة التػػى درمسػػ ا. 

ذا لػـ يحػدث ذلػؾ اتخػاذ قػرارات حكيمػةذ مػف  لمتمكف ممحة تمسػتحؽ  المدمسمسػات التعميميػة فػنفوا 
 نيداد هدتا المراه يف تتخاذ متؿ هذ) ال رارات.بلعدـ التزام ا ذ المـو

اؼ ولذا فنف التربية مف اجؿ التفكير ال اىـ يمػى الحكمػة يجػ  اف تكػوف احػد اهػـ اهػد
لمػنشا منظومة المدمسمسات التربوبة التى يػف طري  ػا تمسػعى المجتمعػات إلػى إكمسػا  الحكمػة 
 ػػى ب ػػا تمػػف خػػبؿ اهػػداؼ إجراىيػػة يػػددى النجػػاح فػػى تح ي  ػػا إلػػى تػػدييم ا ك ػػدرة ي ميػػة ير 

الطػػب . فالحكمػػة هػػى تربيػػة لمممسػػت بؿذ تربيػػة تتػػوازف في ػػا اهتمامػػات الطالػػ  الشخصػػية مػػ  
   (.ٜ٘ذ ٕٚٔٓوالمسياؽ اتجتمايى المحيط  احمد تابت ويبا مسعيدذ  اهتمامات اآلخريف

صػػدار األحكػػاـذ وحمسػػف التصػػرؼ . ويػػرتبط مف ػػـو الحكمػػة فػػى المغػػة بنت ػػاف األمػػورذ وا 
وين مسػػػػـ المف ػػػػـو لنػػػػوييف األوؿ: حكمػػػػة نظريػػػػة مجػػػػردة تػػػػرتبط بالمعػػػػارؼ والعمػػػػـو الدينيػػػػة 

بالمسػػػموكيات واألفعػػاؿذ فالحكمػػة النظريػػػة  والفممسػػفيةذ والتػػانى: حكمػػة يمميػػػة برجماتيػػة تػػرتبط
تتضػػح جميػػًا فػػى كون ػػا تػػنـ يػػف "تمػػاـ العمػػـ وكمػػاؿ المعرفػػة"ذ وان ػػا ت تضػػى مػػف صػػاحب ا اف 
يكوف بصيرًا ب مور)ذ متعم ًا فى ف مجذ دقي ًا فى إدراكجذ مت نيًا فػى تفكيػر). امػا الحكمػة العمميػة 

ب ا مف إتياف اى فعؿ مشػيف ومخػالؼ لت اليػد "ذ وان ا كؿ ما يمن  صاحإت اف األمور"فتبدو فى 
الجمايػػػة وايراف ػػػاذ وهػػػى ال ػػػدرة يمػػػى الحكػػػـ حكمػػػًا صػػػحيحًا يمػػػى األمػػػور المرتبطػػػة بالحيػػػاة 

فالحكمة إصػابة  (.ٖٚ – ٖٙذ ٕٚٓٓذ الدمسوقىمحمد والمسموؾذ كما ت تضى حمسف التصرؼ  
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هيػ ت قػد  يكػوف"ذ والشػريعة الحؽ بالعمـ والعمؿ؛ إذ "العمـ بب يمؿ جنوفذ والعمؿ بغير يمػـ ت
الحكمػػة العمميػػة التػػى بعػػث الرمسػػوؿ مػػف اجم ػػا: تمػػاـ مكػػاـر األخػػبؽ وتمػػاـ محامسػػف األفعػػاؿ 

      (.ٛٔذ ٕٓٔٓيباس ارحيمةذ  
يتفػػؽ كػػؿ مػػف تتعػػدد خصػػاىص ومسػػمات ذوى الممسػػتويات المرتفعػػة مػػف الحكمػػةذ إذ و 
ركػػػػػى يمػػػػػاف وبوالجغي ؛(Ardelt, 2004 مػػػػػت يوارد (؛Webster, 2003ويبمسػػػػػتر  

 Aljughaiman & Berki, 2013)وفيشر   ؛Fischer, 2015وفضيمة   (؛Fadilah, 
 & Sharma؛ وشػػػػارما وديوانجػػػػاف  (ٕٚٔٓاحمػػػػد تابػػػػت ويػػػػبا مسػػػػعيد  و (؛ 2016

Dewangan, 2018)  اف مف يمتمؾ ممستويات مرتفعة مف الحكمة يتمتػ  بدرجػة ياليػة يمى
الف ػػػـ العميػػػؽ لمظػػػواهر  ذالػػػويى المعرفػػػى ذالضػػػمير ذالعدالػػػة ذالرقابػػػة الذاتيػػػة المعرفػػػةذ مػػػف

التفكيػػػر  ال ػػػدرة يمػػػىذ األمانػػػةذ الشػػػجايةذ البصػػػيرةذ العػػػدؿذ اإلت ػػػافواألحػػػداث مػػػف حولػػػجذ 
 المعرفػػة العمي ػػةذذ التفػتح الع مػػىذ التمسػػامحذ التواضػػ ذ الػتحكـ الػػذاتىذ نكػػراف الػػذاتاإلبػدايىذ 

معاممػػة اآلخػػريف متممػػا يحػػ  اف لوالػػديفذ الحػػدسذ الػػذكااذ احتػػراـ ا يػػدـ الخػػوؼ مػػف المػػوتذ
ذ ولديج ال درة يمى الحػد مػف انج يت بؿ اتختبفات ووج ات النظر المتباينة إضافة إلىيعاممو)ذ 

التعاونية فػى حػؿ النزايػات بػيف األفػراد بػدًت  اتاآلتار المسمبية لممشكبتذ وامستخداـ اتمستراتيجي
       مف فرض ال يمنة او المسيطرة يمي ـ.  

نجػػػازات الموهػػػوبيف  ونظػػػرًا تيتمػػػاد المجتمعػػػات فػػػى ت ػػػدم ا وريادت ػػػا يمػػػى ايمػػػاؿ وا 
ت ػػ  يمػػى  -اى الموهػوبيف والمتفػػوقيف  – والمتفػوقيف مػػف ابناى ػػاذ فػنف ممسػػىولية إيػػداد هػػدتا

ي ػػ  التعميـ الجػػامعى فػػ وخاصػػة المرحمػػة الجامعيػػة ذبكافػػة المراحػػؿ التعميميػػةيػػاتؽ الممسػػىوليف 
العمميػػة التعميميػػة إليػػداد األجيػػاؿ ال ادمػػة مػػف الخػػريجيف ل يػػادة العمػػػؿ يميػػج يػػ ا تطػػوير 

الوطنىذ ومتابعة التنميػة اتقتصػادية واتجتماييػة والمسيامسػيةذ واترت ػاا بالممسػتوى اتجتمػايى 
والت ػافى واإلدارى فػى مختمػؼ ال طايػػاتذ ومحاولػة التوظيػؼ األمتػػؿ لمعبقػات اتجتماييػة بػػيف 

ورفػػ  كفػػااة األفػػراد بمػػا ينامسػػ  اتخػػاذ ال ػػرارات  ذمختمػػؼ مواقػػ  العمػػؿمختمػػؼ األجيػػاؿذ وفػػى 
(. فضػًب ٜٗٙذ ٕٛٓٓ... إلػك  منػى بػدوىذ المبىمة لحؿ ال ضايا الدولية وال ومية والوطنيػة 

لكتيػر مػف التغيػرات النفمسػية واإلجتماييػةذ قد يتعرض خبل ا الطب   المرحمة الجامعيةيف اف 
ة ويبقػات اجتماييػة شػتى تػدتر تػ تيرًا جػذريًا يمػى امسػموب ـ فػى وقد تعصػؼ ب ػـ تيػارات فكريػ

وتمسػػيما الطػػب  المتفػػوقيف اكاديميػػًا الػػذيف ايتػػادوا يمػػى  ذمواج ػػة متطمبػػات الحيػػاة الجامعيػػة
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ومتؿ هذ) التحػديات تتطمػ   (.ٗ٘ذ ٕٙٔٓآماؿ الف ىذ التفوؽ فى مراحم ـ الدرامسية المساب ة  
ولػػذا يجػػ  اترت ػػاا بمعرفػػة الطالػػ  المسػػميـ والحػػؿ األمتػػؿذ حكمػػة فػػى التفكيػػر تتخػػاذ ال ػػرار 

لممستوى الحكمة حتى تصبح جزاًا مف مسموكجذ إما يف طريؽ تػدريس الحكمػة كمسػمة شخصػية 
او كم ارة لحؿ المشكبت الغامضة وصوًت إلػى التػوازف بػيف اتهتمامػات الشخصػية واهتمامػات 

خاصػػة واف معممػػى  .(ٜٕذ ٕٛٔٓافذ فاطمػػة الجامسػػـذ ومومسػػى النب ػػوفػػاا نػػاجىذ   اآلخػػريف
وكفػػااات التفكيػػر الن ػػدى لػػدي ـ دوف   ػػـذطببوف لتعزيػػز معرفػػة الموهػػوبيف والمتفػػوقيف يميمػػ
 اخبقيػػػات المعرفػػػةذ ودوف إشػػػراك ـ بشػػػكؿ اكتػػػر يم ػػػًا وتػػػ تيراً  وؿممسػػػايدت ـ فػػػى التفكيػػػر حػػػ

يف "وهػذ) هػى مكونػات لمحاولة إيجاد نوع مف اإلتصاؿ بػيف الع ػؿ والػروحذ وبػيف الػذات واآلخػر 
 (.Heng & Tam, 2009, 1168 - 1169الحكمة"  

فننج ينبغى البحث يف امسالي  مختمفة ت ػتـ بالخصػاىص الشخصػية ومف ناحية اخرى 
النفمسػػية والمحوريػػة التػػى تميػػز الموهػػوبيف والمتفػػوقيفذ وخيػػر متػػاؿ لػػذلؾ نظريػػة اتن مسػػامات 

ف ػـو اإلمكانػات المتطػورة الجػة تفصػيمية لموالتػى ت ػدـ مع Dabrowski اإليجابية لدابرومسكى
 Overexcitabilities لمموهبةذ وتطورات ػا الديناميكيػةذ حيػث يعػد مف ػـو اتمسػتتارات الفاى ػة

ذ وذلػػؾ مػػف ؽالموهبػػة والتفػػوالنظر إلػػى مف ػػـو بػػالػذى تضػػمنتج النظريػػة إطػػارًا جػػديرًا باتهتمػػاـ 
اإلنفعاليػة. إذ و  الع ميػةذو التخيميػةذ و ذ الحمسيةو خبؿ خممسة انماط امسامسية هى: النفس حركيةذ 

تمتػػؿ المظػػػاهر الشخصػػػية الخاصػػة باتمسػػػتتارات الفاى ػػػة مدشػػػرًا قويػػًا يمػػػى النمػػػو واتمسػػػتعداد 
        (.     ٛٗ- ٚٗذ ٕ٘ٔٓآتا الشيا  وببؿ الخطي ذ التطورى لمموهبة والتفوؽ  

حػػول ـ مسػػواا فػػالموهوبوف والمتفوقػػوف يػػادة مػػا يظ ػػروف حمسامسػػية شػػديدة لمػػا يػػدور 
ذ فنجػدهـ يشػعروف بػالحزف او الفػرح كاف ذلؾ فى محيط ـ األمسرى او المدرمسى او اتجتمػايى

فػػى مواقػػؼ قػػد تبػػدو ياديػػة بالنمسػػبة ليخػػريف. كػػذلؾ يتصػػفوف بحػػدة اتنفعػػاؿ فػػى امسػػتجابات ـ 
ذ األمػػر الػػذى يمسػػب  ل ػػـ العديػػد مػػف المشػػكبت فػػى البيػػت او الممواقػػؼ التػػى يتعرضػػوف ل ػػ

مسػػواا كػػاف ذلػػؾ مػػف الموهػػو  نفمسػػج إلدراكػػج ب نػػج يختمػػؼ يػػف اقرانػػج فػػى مشػػاير)ذ  المدرمسػػةذ
وافكػػار) وردود افعالػػج ونظرتػػج لأمػػورذ او مػػف المحيطػػيف بػػج الػػذيف قػػد ينظػػروف لػػج يمػػى انػػج 
يصابى او شاذذ نظرًا لحدة انفعاتتج وحمسامسيتج ال وية والشديدة التى تتير امسػت جان ـ  فتحػى 

          (.٘ٙٔذ ٕٔٔٓجروافذ 
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   :الدراسة مشللة

تناولػػت درامسػػات يديػػدة يربيػػة واجنبيػػة متغيػػرى الحكمػػة والموهبػػة / التفػػوؽ واختمفػػت 
تنميػة الحكمػة لػدى الموهػوبيف والمتفػوقيف هػو تمؾ الدرامسات فى اهداف اذ فمن ا ما كاف هدف ا 

لحكمػػة فػػى مراحػػؿ يمريػػة مختمفػػةذ ومن ػػا مػػا كػػاف هػػدف ا درامسػػة العبقػػات واتختبفػػات فػػى ا
ومتغيػػرات اخػػرى لػػدى الموهػػوبيف والمتفػػوقيف. ورألػػـ تبػػايف األهػػداؼذ إت اف هػػذ) الدرامسػػات قػػد 

إحػػدى اتف ػػت فػػى مجمم ػػا يمػػى اهميػػة درامسػػة الحكمػػة لػػدى الموهػػوبيف والمتفػػوقيفذ بايتبارهػػا 
الموهوبيف والمتفوقيف كغيػرهـ وبايتبار اف هدتاذ الخصاىص ال امة الت  يج  اف يتصؼ ب ا 

ألفراد العادييف ممف يتعرضوف لتحػديات ومشػكبت تتطمػ  نويػًا مػف الحكمػة فػى التصػرؼ مف ا
 الصالح العاـ. واتخاذ ال رارات والموازنة بيف اتهتمامات ألجؿ تح يؽ

درامسػة من ػا  تجػدوفى حدود ما اطمعت يميج الباحتػة مػف درامسػات يربيػة واجنبيػةذ لػـ 
اى ػػة لػػدى المتفػػوقيف اكاديميػػًاذ وهػػو مػػا تحػػاوؿ الف اتبػػيف الحكمػػة وانمػػاط اتمسػػتتار  جمعػػتقػػد 

ومػف تػـ الدرامسة الحالية ال ياـ بج مف خبؿ اإلجابة يمى بعض األمسػىمة المتعم ػة ب ػذا الشػ ف. 
 فى األمسىمة اآلتية: الحالية مشكمة الدرامسة تتحدد
 ما ممستوى الحكمة لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديميًا؟.  -ٔ

"المعرفػىذ والتػػ ممىذ والعػاطفى" بػػاختبؼ انمػػاط  ةة ب بعادهػػا التبتػػهػؿ تختمػػؼ الحكمػ  -ٕ
 الع ميػػةذ واإلنفعاليػػة"الػػنفس حركيػػةذ الحمسػػيةذ التخيميػػةذ اتمسػػتتارات النفمسػػية الفاى ػػة "

   ؟.لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديمياً 

رحمػة الجامعيػة هؿ تختمؼ الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسػية الفاى ػة لػدى طػب  الم -ٖ
 إناث"؟. –المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ النوع "ذكور 

هؿ تختمؼ الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسػية الفاى ػة لػدى طػب  المرحمػة الجامعيػة  -ٗ
 حضر"؟. –المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ محؿ اإلقامة "ريؼ 

 :الدراسة فاهدأ

 هدفت الدرامسة الحالية إلى:
 .كمة لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديمياً التعرؼ يمى ممستوى الح -

نماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة لدى أل  وف اً الحكمة ب بعادها فى  التعرؼ يمى الفروؽ -
  طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديميًا.
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لدى طب   فى الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة الكشؼ يف الفروؽ النويية -
 .مرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديمياً ال

لدى طب  المرحمة  فى الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسية الفاى ةالكشؼ يف الفروؽ  -
 .لمحؿ اإلقامة تبعاً  الجامعية المتفوقيف اكاديمياً 

 :الدراسةأهمية 

تكمػػف اهميػػة الدرامسػػة الحاليػػة مػػف خػػبؿ توظيػػؼ نتػػاىج الدرامسػػة نظريػػًا وتطبي يػػًاذ امػػا 
 فيمكف اف تمس ـ الدرامسة بما يم :  باتهمية النظرية؛يتعمؽ يما ف
الطبيعػػة الع ميػػة المعرفيػػة الػػذى يجمػػ  فػػى  ذوذلػػؾ المتغيػػر  "الحكمػػة"متغيػػر  يمػػى التركيػز -

ألايػػة مػػا تطمػػح المدمسمسػػات التعميميػػة  وهػػوالعمػػـ والعمػػؿذ والنظريػػة والتطبيػػؽ معنػػا) بػػيف 
   .بب اإلى ت مسيمسج وتدييمج لدى ط بكافة مراحم ا

انمػػاط اتمسػػتتارات النفمسػػية " طبيعػػة انفعاليػػة وهػػو متغيػػر ذيايضػػًا بمتغيػػر آخػػر  اتهتمػػاـ -
 ذمدشرًا قويًا يمى النمو واتمسػتعداد التطػورى لمموهبػة والتفػوؽوالتى تعتبر بمتابة  "الفاى ة

 داة جديػػػدة فػػػى مجػػػاؿ الكشػػػؼ والتعػػػرؼ يمػػػى الموهػػػوبيف ومػػػف تػػػـ يمكػػػف امسػػػتخدام ا كػػػ
   .كومسيمة إضافية ألير ت ميديةوالمتفوقيف 

 فيمكف اف تمس ـ الدرامسة بما يم : باألهمية التطبي ية؛يتعمؽ فيما اما 
بيف الحكمة وانماط اتمستتارات النفمسية الفاى ةذ اى تجم  بيف متغير ي مػى معرفػى  الجم  -

ذ ممػػا يمسػػ ـ فػػى التعػػرؼ يمػػى مػػدى تػػ تير وتػػ تر كػػب الجػػانبيف ببعضػػ ما وآخػػر انفعػػالى
 البعض.

انمػػاط اتمسػػتتارات و  ى الحكمػػةذـ نمسػػخة معربػػة وم ننػػة يمػػى يينػػة مصػػرية "لم يامسػػيت ػػد -
   .لممكتبة المصرية والعربيةذ (OEQ - Towالنفمسية الفاى ة"  

تتنػػاوؿ فىػػة طػػب  المرحمػػة الجامعيػػة والػػذيف هػػـ يمػػى ايتػػا  التخػػرج واتحتكػػاؾ بالحيػػاة  -
مػػ   التوافػػؽحكمػػة كػػى يمسػػتطيعوا التفكيػػر ال ػػاىـ يمػػى الالعمميػػة ومػػف تػػـ الحاجػػة إلػػى 

    .الظروؼ الحياتية الصعبة التى يمروف ب ا بنجاح

 بػالمجتم  المصػري تشكؿ منطم ًا لدرامسات ممست بمية تح ة ف  ظؿ متغيرات درامسية جديدة -
 .والعرب 
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 :الدراسةمصطلخات 

  :Wisdom احللمة -ٔ

ر) يمميػػة بايتبػػا مف ػػـو الحكمػػة (Ardelt, 2003, 277 - 278مػػت   يتناولػػت ارد
ذ إذ يشػير البعػد المعرفػى إلػى قػدرة المعرفيػة والت مميػة واتنفعاليػةالفػرد تكاممية ألبعاد شخصػية 

الشػػػخص يمػػػى ف ػػػـ الحيػػػاةذ وف ػػػـ المعػػػانى العمي ػػػة لمظػػػواهر واألحػػػداث خاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ 
ة بالممساىؿ الشخصية والبيف شخصيةذ والتػى تشػمؿ معرفػة الجوانػ  اإليجابيػة والمسػمبية لمطبيعػ

بمتابػػة  البعػػد التػػ ممىيعػػد . فػػى حػػيف يػػدـ الي ػػيفمعرفػػة مت صػػمة ت تحتمػػؿ الشػػؾ او  البشػػرية
اى إدراؾ الواق  كما هو يميػج دوف تحريػؼ  ذايمؽ لمحياة اتطور لمبعد المعرفىذ ويتضمف ف مً 

او تشػويجذ والنظػػر فػى الظػػواهر واألحػداث مػػف زوايػا متعػػددةذ وذلػؾ ألجػػؿ تنميػة الػػويى الػػذاتى 
. امػػا البعػػد التالػػث والػػذى يتعمػػؽ بػػالنواحى العاطفيػػة ف ػػو يشػػير إلػػى اهميػػة يرة الذاتيػػةوالبصػػ

ودورهػا فػى تحمسػيف العبقػات العاطفيػة  –كالتعاطؼ والح   -اتنفعاتت والمسموكيات اإليجابية 
 بيف األشخاص وبعض ـ البعضذ وكذا اتنفعاتت والمسموكيات المسمبية نحو اآلخريف.   

 :   Over excitabilities الفائكة تاأمناط االستجار -ٕ

يمػػى ان ػػا امسػػتجابة ايمػػى مػػف ( Dabrowski, 1972, 303دابرومسػػكى   يرف ػػا
نفػس حركيػةذ او  فػى خممسػة انمػاط هػى: هذ) اتمسػتجابة وتبدوالمنب اتذ / المتومسط لممتيرات 

ًا لمػا وف ػهػذ) األنمػاط  وصػؼويمكف  حمسيةذ او انفعاليةذ او تخيميةذ او ي مية او مزيج من ا.
مسػػػكى بيكو و  ؛(Colangelo, 1984 Piechowski &مسػػػكى وكوتنجيمػػػو  بيكو  ورد فػػػى

 Piechowski, 1991) :يمى النحو التالى   
 النفص حركية  :Psychomotor Overexcitability 

تبدو اتمستتارة النفس حركية فى صورة طاقة زاىدة او امسػتتارة مفرطػة لمج ػاز العضػمى 
وحيويػػة داىمػػة وحركػػة ممسػػتمرةذ وحمػػاس ومسػػرية فػػى الكػػبـذ  العصػػبى تظ ػػر فػػى صػػورة نشػػاط

ذ ذ وحػػ  الرياضػػة واأللعػػا  المسػػريعةومسػػموكيات مت ػػورةذ ودافػػ  نحػػو التنػػافس والعمػػؿ بنشػػاط
   .... إلك والمسعى إلى النشاط البدنى المكتؼ
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 شيةاحل  :Sensual Overexcitability 

يبػػر الحػػواسذ وتظ ػػر فػػى قويػػة نحػػو المتيػػرات التػػى يػػتـ امسػػت بال ا  فعػػؿوهػػى ردود 
ذ وتمييػز الطعػـ والنك ػاتذ متعة حمسية ياليةذ والبحث يف منافػذ حمسػية لمتػوتر الػداخمىصورة 

مممػس األشػيااذ والمنػاظر التمتػ  بو والتمت  برواىح معينػة كعػادـ المسػيارات يمػى مسػبيؿ المتػاؿذ 
 .... إلكالطبيعيةذ واتهتماـ بالمببس والمظ رذ وول  بالمجوهرات والحمى

 فنفعاليةاال  :Emotional Overexcitability 

انفعػػػاتت إيجابيػػػةذ انفعػػػاتت مسػػػمبيةذ مشػػػاير متناقضػػػةذ مشػػػاير  شػػػكؿ تظ ػػػر فػػػىو 
اآلخػػريف واألمػػاكف واألشػػيااذ كمػػا تشػػمؿ تطػػرؼ المشػػايرذ حمسامسػػية مفرطػػة نحػػو  مع ػػدةذ   

 والمزاجيػة اتنتحاريػةوالذاكرة العاطفية ال ويةذ وال مؽ مف الموتذ والشعور بالذن ذ واتكتىػا ذ 
 .... إلك

 تخيليةال  :Imaginational Overexcitability 

وامسػتخداـ ذ واحػبـ الي ظػةذ والتفكير التخيمػى تبدو فى شكؿ امستغراؽ يميؽ فى الخياؿ
ذ ذ والخمػػط بػػيف الح ي ػػة والخيػػاؿذ والمعػػ  الحػػرذ واألوهػػاـفػػى الكتابػػة والتحػػدث المجػػازالصػػور و 

ذ وال ػدرة يمػى اإلبػداعذ والميػؿ مسػتدياا البصػرىذ وتصػور األحػداثوالخػوؼ مػف المج ػوؿذ وات
 ... إلك.  لمحكايات الخرافية

 عكليةال  :Intellectual Overexcitability 

الرألبػة فػى المعرفػةذ والبحػث يػف الح ي ػةذ وحػ  األفكػارذ والتحميػؿ تظ ر يمػى شػكؿ 
 ال ػدرة يمػىو ذ تح ؽ مف المج ػوؿوالتفاهـذ والمسعى نحو ال ذذ وشدة المبحظة والتركيزالنظرى 

ومواصػػمة األيمػػاؿ التػػى تتطمػػ   وتطػػوير مفػػاهيـ جديػػدةذ حػػؿ المشػػكبتذ وحػػ  اتمسػػتطبعذ
والتفكيػر األخبقػى مػ  تطػوير والتفكيػر الرمػزىذ مج ود ي مى كبيرذ والتفكيػر مػاوراا المعرفػىذ 

     نظاـ او نمسؽ قيمى ... إلك.
 : تفوقامل -ٖ

( تعريفػػػًا يػػػنص يمػػى اف المتفػػػوؽ هػػو مػػػف لديػػػج ٜ٘ذ ٕٕٓٓاقتػػرح فتحػػػى الزيػػات  
اإلمكانات البزمة لتح يؽ إنجازات او ادااات ألير ياديػة فػى اى مػف المجػاتت المختمفػة التػى 
تحظػػى بت ػػدير الجمايػػةذ بمػػا تشػػممج مػػف قػػدرات ي ميػػة فػػى المومسػػي ى او الفػػف او الم ػػارات 

 الم ارى. اإلجتمايية او ال يادية او التحصيؿ األكاديمى المعرفى و 
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 املتفوقني أكادمييًا:  -4

 ذيمكف تعػريف ـ فػى الدرامسػة الحاليػة يمػى ان ػـ طمبػة الفرقػة التالتػة بػالتعميـ الجػامعى
%(ذ إضػافة لحصػول ـ يمػى ٜٓوالحاصميف يمى مجمػوع كمػى فػى التانويػة العامػة تي ػؿ يػف  
( ٕٓٔ  ت ػػدر بػػػػػػػكػػاا درجػػة ذ وكػػذات ػػدير  امتيػػاز( بػػالفرؽ األولػػى والتانيػػة والتالتػػة بالجامعػػة. 

الفاى ػة والػذى  اتذ م  حصول ـ يمى درجػات مرتفعػة يمػى م يػاس انمػاط اتمسػتتار ف يمى درجة
يعد بمتابة اداة جديدة فى مجاؿ الكشؼ والتعػرؼ يمػى الموهػوبيف والمتفػوقيف كومسػيمة إضػافية 

يػة بايتبارهػا متغيػر ذ حيث تـ امستخداـ "انماط اتمستتارات الفاى ة" فى الدرامسػة الحالألير ت ميدية
 .    مف متغيرات الدرامسةذ وبايتبارها ايضًا اداة لمكشؼ يف الموهوبيف والمتفوقيف

 :سابكةدراسات اإلطار النظرى و

 :احللمة
أللفػػػاظ التػػػى وردت فػػػى ال ػػػرآف الكػػػريـذ وفػػػى يديػػػد مػػػف امصػػػطمح الحكمػػػة مػػػف  إفّ 

 َواْذُكػُروا ِنْعَمػَت الِمػِج  ٖٕٔ :اآلية  رة"مسورة "الباألحاديث النبوية الشريفةذ فاهلل تعالى ي وؿ فى 
ـْ َوَما َانَزَؿ َيَمْيُكـ مَِّف اْلِكتَػاِ  َواْلِحْكَمػِة َيِعُظُكػـ ِبػِج(  ِإْذ  ٓٔٔ :اآليػة وفػ  مسػورة "الماىػدة" ؛َيَمْيُك

ـَ اْذُكْر ِنْعَمِت  َيَمْيَؾ َوَيَمٰى َواِلَدِتَؾ ِإذْ  ـُ الِنػاَس  َقاَؿ الِمُج َيا ِييمَسى اْبَف َمْرَي َاِيدتَُّؾ ِبُروِح اْل ُػُدِس ُتَكمِّػ
نِجيَؿ( ِف  اْلَمْ ِد َوَكْ ًب  ْذ َيِمْمُتَؾ اْلِكتَاَ  َواْلِحْكَمَة َوالِتْورَاَة َواإلِْ  ٕ٘ٔ: النحػؿ اآليػةوفػى مسػورة  ؛َواِ 

 ِحْكَمػٌة َباِلَغػٌة َفَمػا  ٘: ال مر اآلية رةوف  مسو (؛  اْدُع ِإَلٰى مَسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِيَظِة اْلَحمَسَنةِ 
 ذورد لفظ الحكمػة فػ  ال ػرآف الكػريـ يشػريف مػرةإذ  ... إلك مف اآليات الكريماتذ  ُتْغِف النُُّذُر(
 اختمػؼ حول ػا المفمسػروفذ متباينػة معػافب جػااوقػد  ذاتنتػ  يشػرة مسػورةو يشر آيػة  ةف  تمسع

فػػ  مسػػب   وذلػػؾ حكيـبػػالوصػػؼ ذاتػػج العميػة  تبػارؾ وتعػػالى قػػد جيتجمػى فضػػؿ الحكمػػة فػػ  كونػػو 
 .وتمسعيف آية

ذ وألن ا تبحث فى اهلل والكوف واتنمسافذ هى قدرة ال درات اإلنمسانيةوألف الحكمة 
والبحث والتدقيؽ فى  تجم  بيف العمـ والعمؿ ... إلك. ف د مسعت األدياف إلى تفحص ا وألن ا

مف الفممسفة  بمزيد مف اتهتماـ بدااً   افالفممسفات يمى اختبوتناولت ا ذ مفاهيم ا ومعاني ا
الفممسفة اإلألري يةذ والفممسفة الكونفوشيةذ والفممسفة البوذيةذ والفممسفة إلى  المصرية ال ديمة

  ووف ًا لما قاـ بج بروجماف .الي وديةذ والفممسفة الممسيحيةذ والفممسفة اإلمسبمية
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Brugmannؿ ما نشر حول ا كاف فى مف مراجعات لما تـ حوؿ الحكمة مف كتاباتذ فنف او
 Clayton and كبيتوف وبيريف وتعتبر األيماؿ التى قدم ا كؿ مفذ (ٜٜ٘ٔ ياـ 

Birenn   دليًب حوؿ إمكانية  ايطت( هى اولى األيماؿ التى ٕٜٛٔ – ٜٙٚٔفى الفترة مف
محمد الدمسوقىذ ؛ ٜٜٙٔذ فداد ابو حط  empirically درامسة الحكمة درامسة تجريبية 

        (.Abu Jado, Nofal & Mustafa, 2014؛ ٕٚٓٓ
 :مفووم احللمة 

 ,Maxwell)لمحكمة يعنى البحث يف شي  ألير موجػود دقيؽإف البحث يف تعريؼ 

بػيف المسػيكولوجييفذ إت اف اتتفػػاؽ  كبيػرةاف مف ػـو الحكمػة قػد اكتمسػػ  شػعبية  رألـفػ .(2013
مػا يرجػ  ذلػؾ إلػى تػ تر ورب (.ٕٚٓٓ محمػد الدمسػوقىذ  لػـ يظ ػر بعػد ل ػاحوؿ مف ػـو موحػد 

الحكمة باإلطار البيىى الت افى لمباحتيف في اذ وما يترت  يمى ذلػؾ مػف نمسػبية المسػموكيات التػى 
كمكػػػوف ذو ابعػػاد متعػػددةذ او بايتبارهػػػا  طري ػػػة تنػػاوؿ الحكمػػةيمكػػف اف توصػػؼ بالحكمػػةذ و 

ث كون ػا مجموية مف المعت دات فى اذهاف الناسذ او ألف الحكمػة ذات طبيعػة خاصػة مػف حيػ
تنػػاوؿ المف ػػـو  امػػاـتضػػـ مسػػمات شخصػػية إلػػى جانػػ  قػػدرات ي ميػػةذ األمػػر الػػذى شػػكؿ ياى ػػًا 

    (.  ٕٚٔٓوتطور) يبر المسنوات الماضية  هانى فدادذ 
تمؾ ال درة التى يمتمك ا الفرد لمتخمص مف الشر بشتى صػور)ذ لػيس  قد تعنى فالحكمة

عانػػػاةذ والحػػػزفذ واإلحبػػػاطذ والكراهيػػػة ف ػػػط مػػػف الج ػػػؿ والخطػػػ  والػػػوهـذ ولكػػػف ايضػػػًا مػػػف الم
 Alves, Morgado & Oliveira, 2014, 40 ) تعنػػى التطبيػػؽ العممػػى لممعرفػػة  او

إيجػاد نويػًا مػف الصريحة والضمنية التى تتومسط ا ال يـ ألجؿ تح يؽ الصػالح العػاـ مػف خػبؿ 
وبالبيىػة ذ interpersonal وبػاآلخريفذ intrapersonal بذاتػجالتوازف بيف اهتمامات الفرد 

تعكػس خممسػة مكونػات األوؿ: و (ذ extrapersonal  Sternberg, 2001, 231 الخارجيػة
معرفة واقعية ترية يامة ومتخصصػة حػوؿ ظػروؼ الحيػاة واختبفات ػاذ التػانى: معرفػة إجراىيػة 
ترية يامة ومتخصصة حوؿ امستراتيجيات الحكـ والمشورة فيمػا يتعمػؽ ب ضػايا الحيػاةذ التالػث: 

مسياقات الحياة ويبقات ا التطوريةذ الراب : المعرفة حوؿ اتختبفات فػى ال ػيـ واألهػداؼ  معرفة
تمتػػؿ الحكمػػة ك حػػد و  .(Sternberg, 2003b, 150واألولويػػاتذ والخػػامس: يػػدـ الي ػػيف  

المفػػاهيـ المركبػػة محصػػمة لتوج ػػات الطمبػػة نحػػو الػػتعمـذ وخبػػرات ـ المتنويػػةذ وتفػػايبت ـ مػػ  
وقػد تكػوف  (.Brown, 2004  طب ماى محصمة لمخرجات التعمـ المتكاممة لة والبيى اآلخريف
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ذ والفػرؽ بين مػا فػى general wisdomذ او يامػة personal wisdomالحكمة شخصػية 
اف األولى تتعمؽ بالخبرات الشخصية وتركز يمى الحياة الخاصة بالشخص نفمسػجذ فػى حػيف اف 

 بصػػفة يامػػة وت تػػرتبط بالضػػرورة بػػالخبرة الشخصػػيةالتانيػػة تركػػز يمػػى حيػػاة اإلنمسػػاف والعػػالـ 
(Gluck et al., 2013 ; Zacher & Staudinger, 2018).    

قدرة الفرد يمػى التصػرؼ المسػميـ فػ  المواقػؼ وحػؿ المشػكبت ويمكف ايتبار الحكمة: 
الحياتية حًب صحيحًاذ والحكـ يمى األمور مػف منظػور قيمػ ذ وذلػؾ فػ  إطػار النظػرة المسػياقية 

 محمػد  لمموقؼ والتوازف بيف اتهتمامات الشخصية واهتمامات اآلخريف لتح يػؽ الصػالح العػاـ
كما يمكف النظػر إلي ػا بايتبارهػا نػوع محػدد مػف المعرفػة التػى تتعتمػد  .(ٜذ ٕٚٓٓالدمسوقىذ 

ف ط يمى النمػو الفكػرى بػؿ تتمسػ  لتتضػمف الخبػرة الحياتيػة وف ػـ المعنػى وال ػدؼ مػف الحيػاةذ 
تابػػة موجػج لمفػػرد نحػػو امسػتتمار إمكاناتػػج وقدراتػج وم اراتػػج بشػػكؿ فعػاؿ تجػػا) تح يػػؽ وتكػوف بم

يمػػى  قػػدرة الفػػرد قػػد تمتػػؿ الحكمػػةوايضػػًا  .(ٜٖٗذ ٕٙٔٓالفتػػوحذ  ابػػو محمػػد  جػػودة الحيػػاة
امستخداـ مجموية مف المعارؼ وم ارات التفكير العميا بغػرض إصػدار الحكػـ الصػاى  فػى شػ ف 

يمى إيجاد الحؿ المنامس  لممشكبت التػى يواج  ػا بنػاًا يمػى الفطنػة مف شىوف الحياة والعمؿ 
تعنػى الحكمػة وف ػًا وربما  .(ٜٚذ ٕٚٔٓ احمد تابت ويبا مسعيدذ  والبصيرة والخبرات المساب ة

 إدراؾ وتحديػد مػا يعرفػجذ ومػا يمى الطال  قدرة (ٖٖذ ٕٛٔٓف  وفاا ناجى وآخريْ  لما ورد فى
يمستطي ذ مف خبؿ مسيناريوهات تحػاكى الواقػ ذ وتتنامسػ   وما ت يمستطي  معرفتج ت يعرفجذ وما

وفمسػػيولوجية الطالػػ  فػػى هػػذ) المرحمػػة العمريػػةذ فيصػػبح قػػادرًا يمػػى الموازنػػة بػػيف مصػػمحتج 
إن ػا لمحكمػة بػؿ  موحػدوهكذا فننػج ت يوجػد تعريػؼ  .ومصمحة اآلخريف ومصمحة المجتم  ككؿ

   ن ا اآلرااذ وتتناقض حول ا وج ات النظر. تختمؼ بشكغيرها مف المفاهيـ النفمسية التى 
 :احللمة واملوهبة 

 ,Sternberg, 1985, 2001) مسػػتيرنبرجتعػػد النظريػػات والنمػػاذج التػػى قػػدم ا 

2003a, b, 2005, 2009, 2010)  النظريػات والنمػاذج ر الموهبػة والتفػوؽ مػف اكتػلتفمسػير
 The Theory of Successfulفػى هػذا المجػاؿذ ومػف بين ػا نظريػة الػذكاا النػاجح  شيوياً 

Intelligence ذ ونظريػة التػوازف فػى الحكمػةThe Balance Theory of Wisdom ذ
 Wisdom, Intelligence, and Creativityوالنموذج المرك  لمحكمػة والػذكاا واإلبػداع 

Synthesized " WICS " (ذ وقد كاف جوهر اهتماـ مستيرنبرج فى تمػؾ النظريػات هػو تركيػز
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ينصرًا مف يناصػر الموهبػة او مكونػًا مػف مكونات ػاذ فالموهبػة  االحكمة" بايتبارهيمى ينصر "
/ التفػوؽ لػـ تعػد تعنػى مػف وج ػة نظػػر) المعرفػة التػى يمتمك ػا الشػخصذ بػؿ كيفيػة امسػػتخدامج 

بعنػػػػواف الػػػذكاا األكػػػػاديمى لػػػػيس كافيػػػػًا  ة لػػػػجمسػػػػتيرنبرج فػػػػى م الػػػ اكػػػدل ػػػذ) المعرفػػػػة. وقػػػػد 
Academic Intelligence is not Enough ! WICS: An Expanded Model 

for Effective Practice in School and in Later Life ذ يمػى حاجػة الطمبػة فػى
المػػدارس والجامعػػات إلػػى م ػػارات إبداييػػة واتجاهػػات لخمػػؽ افكػػار جديػػدة تجعم ػػـ يتعػػامموف 

وم ػػارات يمميػػة بمرونػػة مػػ  تغيػػرات العػػالـ المسػػريعةذ كمػػا ان ػػـ بحاجػػة إلػػى م ػػارات تحميميػػةذ 
قناع اآلخػريف ب ػاذ وفػوؽ ذلػؾ كمػج هػـ بحاجػة إلػى الم ػارات ال اىمػة  لتنفيذ األفكار الجديدةذ وا 

يمى الحكمة ألجؿ ضػماف تح يػؽ تمػؾ األفكػار لممصػمحة المشػتركة او الصػالح العػاـ وذلػؾ فػى 
ف الػػذكاا وقػػد ايتبػػر مسػػتيرنبرج الحكمػػة بمتابػػة نويػػًا مػػمسػػياج مػػف ال ػػيـ األخبقيػػة اإليجابيػػة. 

لكون ػػا تتضػػمف امسػػتخداـ ذ ولكن ػػا نويػػًا ذات خصوصػػية Practical Intelligenceالعممػػى 
لممعرفة الضمنية والصريحة فى إطار مف ال ػيـ لتح يػؽ التػوازف بػيف مصػالح واهتمامػات الفػرد 

يػف  لذاتج وليخريف ولممسياؽ البيىى ومف تـ تح يؽ النف  العاـذ وهو ما يميز الشخص الحكػيـ
ي خػػػذ بعػػػيف اتيتبػػػار مصػػػالحج الشخصػػػيةذ ومصػػػالح  فػػػالحكيـ ذص ذو الػػػذكاا العممػػػىالشػػػخ

الشػػخص ذو  امػػا اآلخػػريفذ وقػػد يغمػػ  مصػػالح اآلخػػريف يمػػى مصػػالحج إذا اقتضػػت الضػػرورةذ
ويميػج فػنف  .المصػالح هذا النوع مػف التػوازف بػيف بتح يؽ او ت ي تـ ربما ي تـفالذكاا العممى 

الحكمة واجػ  وشػرط امسامسػىذ بينمػا فػى الػذكاا العممػى قػد يكػوف فى حالة  balanceالتوازف 
إت  مبػدييف او جػداً  اايػقػد يكونػوا اذك هنػاؾ اشخاصػاً اف ايضػًا مسػتيرنبرج  اضػاؼو او ت يكوف. 

تختمػؼ كتيػرًا يػف وصػفج  يػدةوهػدتا وصػف ـ بخصػاٍؿ  ذتفت ػادهـ لمحكمػةيبػدوف حم ػى  ان ـ
ذ كمػػا ان ػػـ يػػ منوف اىموف بدرجػػة أليػػر واقعيػػة ػػـ متفػػالصػػفات ان تمػػؾومػػف : لمشػػخص الحكػػيـ

كمػا يتصػفوف  ذايت ػادهـ ان ػـ ت يخطىػوف يواق  افعال ـذ ويت وف بذوات ـ بشكؿ مفرط لدرجػة
باألنانيةذ ويتصرفوف كما لوكاف العالـ كمج يدور حول ـذ ويتصرفوف وكػ ن ـ خبػراا واقويػاا فػى 

مػف الع ػا  فػى حالػة الكػوارث إذا مػا تػـ  كافة المجاتتذ ويعت دوف ب درت ـ الفذة يمى ال رو 
   .اكتشاف ـ ب ى حاؿ مف األحواؿ

الػذكاا  اف"ذ فػرألـ إف كػؿ حكػيـ ذكػىذ ولػيس كػؿ ذكػى حكػيـ"ومف هنا يصػدؽ ال ػوؿ: 
إت انػج ينظػر إلي مػا يمػى ان مػا مف ومػاف  يشتركاف فػى الكتيػر مػف العمميػات الع ميػةذ والحكمة
فيػة امسػتخداـ هػذ) العمميػات وتطبي  ػاذ إذ اف الحكػيـ ت ذ والفػرؽ بين مػا يكمػف فػى كيممست بف
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نما يمسعى لف ـ اآلخريف وطري ػة تصػرفات ـذ ويتمسػااؿ يػف  يمستخدـ النمط اآللى فى التفكيرذ وا 
األمسػػبا  وراا تمػػؾ التصػػرفات. امػػا الػػذكى فننػػج يمسػػتخدـ اآلليػػة والتم اىيػػة لمعالجػػة العمميػػات 

يبدالناصػر محمػد الشػريدةذ   ا ت يمسج اختبارات الػذكااالروتينية بمسرية وكفااةذ وهذا مالع مية 
 . (ٖٕٔٓمحمد حمسيفذ و ؛ ٖٕٔٓالجراحذ وموفؽ بشارةذ 

 –( فػػى م التػػج: "تربيػػة الموهػػوبيف مػػف اجػػؿ الحكمػػة ٕٛٓٓمحمػػد الدمسػػوقى   ويدكػػد
يتج ػػػوف  مرتفعػػػ  الػػػذكااو  والمتفػػػوقيف الموهػػػوبيف معظػػػـاف  ديػػػوة لمخػػػروج يػػػف المػػػ لوؼ"ذ

بيػػن ـذ ممػػا ديػػا  فيمػػا تػػارة الكراهيػػةوا  جوانػػ  مسػػمبية كالمسػػخرية مػػف النػػاس  لػػىإبمسػػموكيات ـ 
ف معػدؿ الػذكاا افعمػى الػرألـ مػف  .ذف مػف الػذكاا والموهبػة؟إما الفاىدة  :لى التمسادؿإبالبعض 

ف هػػذ) الزيػػادة قػػد اؿ يميػػج ف يعػػوّ انػػج ت يوجػػد مسػػب  واضػػح يمكػػف ات إفػػ  زيػػادة مضػػطردةذ 
ف العػالـ يعػان  الزيػادة فػ  الصػرايات إبعض ـ الػبعضذ بػؿ باس مف يبقات الن بالفعؿحمسنت 

 ف الحكمػػػػة تعػػػػد ضػػػػرورة لتمكػػػػيف الموهػػػػوبيفاحػػػػداث المدلمػػػػةذ لػػػػذا يػػػػرى المسػػػػيكولوجيوف واأل
مػف امسػتخداـ ذكػاى ـ وقػدرات ـ ب صػد تح يػؽ الصػالح العػاـ مػف خػبؿ التػوازف بػيف  والمتفوقيف

خاصػػة واف األمػػ  المنظػػريف  تمػػ  المحػػيط.خػػريف والمجاهتمامػػات ـ الشخصػػية واهتمامػػات اآل
 والبػػاحتيف فػػى مجػػاتت الموهبػػة والتفػػوؽ قػػد تركػػزت توج ػػات ـ العمميػػة فػػى تربيػػة الموهػػوبيف

لعمػػػؿ بػػػرامج تنمويػػػة للرت ػػػاا بالموهبػػػة ذات ػػػاذ حتػػػى اصػػػبح البطػػػؿ الرياضػػػىذ  والمتفػػػوقيف
آلخريفذ فكػـ مػف دوؿ والمومسي ىذ والشاير ... إلك يمسعى لتح يؽ التميز لنفمسج يمى حمسا  ا

 يديػػدة وانديػػة رياضػػية مرموقػػة ف ػػدت بطػػوتت يالميػػة بمسػػب  األنانيػػة التػػى يتمسػػـ ب ػػا هػػدتا
الموهوبيف والمتفوقيف. وقد ارج  التربويوف ذلػؾ لأمسػاس التربػوى الػذى نشػ  فػى احضػانج هػذا 

مسػت دؼ تنميػة ذ واشػاروا إلػى اف األمػ  البػرامج التربويػة واإلتراىيػة التػى تاو المتفػوؽ الموهو 
الموهبػة تمسػعى فػى األمسػاس إلػى اترت ػػاا بالموهبػة دوف النظػر لخصػاىص الشخصػية او حتػػى 

     مراياة المصمحة العامة.
الدرامسػػات التػػى تناولػػت الحكمػػة لػػدى الموهػػوبيف والمتفػػوقيفذ  ولػػذا انطم ػػت العديػػد مػػف

محكمػػة لػػدى ( درامسػػة لمتعػػرؼ يمػػى المكونػػات العامميػػة لٕٚٓٓمحمػػد الدمسػػوقى  اجػػرى  حيػػث
وف ػػػًا  بين مػػػاذ والكشػػػؼ يػػػف الفػػػروؽ فػػػى الحكمػػػة بالمرحمػػػة التانويػػػة الموهػػػوبيف والعػػػادييف

يػدـ وجػػود فػروؽ دالػػة وامسػفرت النتػػاىج يػف  لمتغيػرات: مجػاؿ الموهبػػةذ النػوعذ البيىػةذ العمػػر.
 وجػػودذ و بػػيف البنيػػة العامميػػة لمحكمػػة لػػدى الموهػػوبيف والبنيػػة العامميػػة لمحكمػػة لػػدى العػػادييف
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ذ فروؽ دالة إحصاىيًا ف  الحكمة بيف الموهوبيف والعادييف بالمرحمة التانوية لصػالح الموهػوبيف
بػػيف ذ بػيف الػػذكور واإلنػاث وجػود فػػروؽ دالػة إحصػػاىيًا فػ  الدرجػػة الكميػة لمحكمػػة إضػافة لعػػدـ

 .بيف ايمار طب  المرحمة التانويةذ الريفييف والحضرييف
راا درامسػػة لمتعػػرؼ يمػػى ممسػػتوى تطػػور ابعػػاد ( بػػنجٕٙٔٓكمػػا قامػػت ب يػػة األحمػػد  

التفكيػػر ال ػػاىـ يمػػى الحكمػػة لػػدى الطالبػػات الموهوبػػات بالمرحمػػة التانويػػة بمحافظػػة اإلحمسػػاا. 
والتعػػػرؼ يمػػػى تبػػػايف اداا مجمويػػػات الطالبػػػات الموهوبػػػات فػػػى التفكيػػػر ال ػػػاىـ يمػػػى الحكمػػػة 

( طالبةذ ُطبػؽ يمػي ف ٓٙمسة مف  باختبؼ انماط المسيطرة الدماألية لدي ـذ وتكونت يينة الدرا
واختبػػار المسػػيطرة الدماأليػػةذ واشػػارت النتػػاىج إلػػى تطػػور ابعػػاد التفكيػػر م يػػاس تطػػور الحكمػػةذ 

نتػػاىج تمييػػز الال ػػاىـ يمػػى الحكمػػة لػػدى الطالبػػات الموهوبػػات بالمرحمػػة التانويػػةذ وكػػذا اظ ػػرت 
ف ػا بػاختبؼ انمػاط المسػيطرة تبتة تجمعات مف الطالبات فى التفكير ال اىـ يمى الحكمػة واختب

    الدماألية لدي ف.
( درامسػػة لمكشػػؼ يػػف تبػػايف ممسػػتوى التفكيػػر ٕٙٔٓواجػػرى يبػػد الػػرحمف آؿ دحػػيـ  

ال اىـ يمى الحكمة لدى الطب  الموهوبيف بالمرحمة التانويػة بػاختبؼ العوامػؿ الخمػس الكبػرى 
لباحػػػث م يػػػاس تطػػػور ( طالػػػ ذ وامسػػػتخدـ أٛٔوبمػػػ  يػػػدد افػػػراد العينػػػة  لمشخصػػػية لػػػدي ـذ 

الحكمػػةذ وم يػػاس العوامػػؿ الخمػػس الكبػػرى لمشخصػػيةذ وقػػد امسػػفرت النتػػاىج يػػف يػػدـ تبػػايف 
ممسػػتوى التفكيػػر ال ػػاىـ يمػػػى الحكمػػة لػػدى مجمويػػات الطػػػب  الموهػػوبيف بالمرحمػػة التانويػػػة 

اتنفتػػاح  –الضػػمير  –اتنبمسػػاطية  –بػػاختبؼ العوامػػؿ الخمػػس الكبػػرى لمشخصػػية  العصػػابية 
   الم بولية(.  –الخبرة يمى 

لتعػرؼ يمػى طبيعػة العبقػة بػيف إلػى ا( ٕٙٔٓمحمد ابو الفتوح   هدفت درامسةايضًا و 
ممستوى الحكمة والحاتت المختمفة لتشكيؿ هوية األنا  التح يؽذ التشػتتذ اتنغػبؽذ التعميػؽ(ذ 

ؿ بيػن ـ وبػيف رتػ  إضافة لمتعرؼ يمى ت تير كؿ مف النوع والعمر الزمنى والبعد الت افى والتفاي
هوية األنا يمى ممسػتوى الحكمػة لػدى طػب  الجامعػة المتفػوقيف درامسػيًا فػى مصػر والمسػعوديةذ 

( طالػػػ  وطالبػػػةذ وبامسػػػتخداـ م يػػػاس الحكمػػػةذ والم يػػػاس ٓٓٔوتكونػػػت يينػػػة الدرامسػػػة مػػػف  
وجػود يبقػة ارتباطيػة موجبػة بػيف تح يػؽ هويػة  الموضويى ل وية األناذ توصمت الدرامسػة إلػى

نا وممستوى الحكمةذ ووجود ت تير لمتغيرات النوع والعمر الزمنى والبعد الت ػافى يمػى ممسػتوى األ 
   الحكمة. 
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( تنميػػػة الحكمػػػة لػػػدى طػػػب  ٕٚٔٓ دفت درامسػػػة احمػػػد تابػػػت ويػػػبا مسػػػعيد  امسػػػتو 
المرحمػػة التانويػػة المتفػػوقيف ي ميػػًا ومعرفػػة اتػػر تنميػػة الحكمػػة فػػى تحمسػػيف الصػػمود النفمسػػى 

(ذ وم يػػػاس ٖٕٓٓالباحتػػػاف م يػػاس الحكمػػػة تبتػػػى األبعػػاد إيػػػداد اردلػػػت   لػػدي ـذ وامسػػػتخدـ
التػدريبى الممسػتخدـ الصمود النفمسى إيداد/ الباحتيفذ وقد امسفرت النتػاىج يػف فعاليػة البرنػامج 

     فى تنمية الحكمة.
( بدرامسػػة لمعرفػػة اتػػر برنػػامج تػػدريبى قػػاىـ يمػػى ٕٛٔٓقامػػت وفػػاا نػػاجى وآخػػرْيف  و 

وقػػد تكونػػت  المرحمػػة التانويػػةذبة م ػػارات الحكمػػة لػػدى الطالبػػات الموهوبػػات الحكمػػة فػػى تنميػػ
( طالبػػة مػف الموهوبػات بالمرحمػة التانويػػةذ تػـ ت مسػيم ف بالتمسػاوى إلػػى ٕٗيينػة البحػث مػف  

مجمػػويتيف تجريبيػػة وضػػابطةذ وبتطبيػػؽ م يػػاس الحكمػػة إيػػداد البػػاحتيفذ والبرنػػامج التػػدريبى 
( جممسةذ وبعد المعالجة اإلحصػاىية جػاات النتػاىج ٕٕتغرؽ مدة  والذى امس ال اىـ يمى الحكمة

يمػى النحػػو التػالى: وجػػود فػروؽ دالػػة إحصػاىيًا لصػػالح التطبيػؽ البعػػدى يمػى م يػػاس الحكمػػة 
   مما يدؿ يمى اتر البرنامج التدريبى فى تنمية م ارات الحكمة لدى الطالبات الموهوبات.

 :احللمة والعمر 

تم ػػا متػػؿ الخيػػاؿ والػػذكاا واإلرادة ولكػػف بػػدرجات متفاوتػػة مػػف جميعنػػا لػػدينا الحكمػػة م
فػى نمػو داىػـ  وهػى(. ٕٙٔٓمجػاتت يػدة  مصػطفى مسػويؼذ الخبرات المتنوية والمكتفػة فػى 

ليمسػت بالضػرورة  إت ان ػا ذتميػؿ إلػى الزيػادة مػ  الت ػدـ فػى العمػر(ذ إذ ٖٕٔٓ يع و  يادؿذ 
ذ (ٜٜٙٔ فػداد ابوحطػ  كونػات الحكمػة لػيس مػف م العمر فػى ذاتػجفػمف خصػاىص الممسػنيفذ 

ألن ػػا تتطمػػ  بعػػض المسػػمات األخػػرى المكممػػة كالدافعيػػة والحاجػػة لممعرفػػة  يػػادؿ المنشػػاوىذ 
ولكف مف المتوق  انج م  الت دـ فى العمر والوصوؿ لمرحمة الشيخوخة تكػوف فرصػة  (.ٕ٘ٔٓ

 ة فػػى ح ي ػػة األمػػررألػػـ اف ذلػػؾ قػػد ت يكػػوف ضػػرور  ايمػػؽاألفػػراد اكبػػر لتح يػػؽ معرفػػة وخبػػرة 
(Baltes & Smith, 1990).  ويمػى ممسػتوى الدرامسػات والبحػوث التػى تناولػت الحكمػة ف ػد

؛ ٕٙٔٓابػػو الفتػػوحذ تناقضػػت نتاىج ػػا إذ امسػػفر بعضػػ ا يػػف ارتبػػاط العمػػر بالحكمػػة  محمػػد 
(. وبعضػ ا اآلخػر قػػد نفػى العبقػة بػػيف ٕٚٔٓألفػػراف راضػىذ ومسػماا فرحػػافذ وجػداف يامسػيفذ 

مسػػومية حمػدي يامسػيف و ؛ ٕ٘ٔٓ؛ يػادؿ المنشػاوىذ ٕٚٓٓكمػة  محمػد الدمسػوقىذ العمػر والح
 (.  ٕٛٔٓمرزوؽذ 



 ...............................الحكمة لدى المتفوقين أكاديمياً بالمرحلة الجامعية فى ضوء أنماط االستثارات النفسية

 - ٘ٚٓ - 

 الفائكة: اتأمناط االستجار

اتج ػػػت األنظػػػار مػػػدخرًا لدرامسػػػة اوضػػػاع الطمبػػػة الموهػػػوبيف والمتفػػػوقيف وتفمسػػػير مػػػا 
يتعرضػػوف لػػج مػػف مظػػاهر انفعاليػػةذ حيػػث اكػػدت درامسػػات يديػػدة تعرضػػ ـ تضػػطرابات نفمسػػية 

ذ وتػدتر يمػى اداى ػـ جيػدة  مبات انفعالية خبؿ مراحؿ نموهـ تحد مف تمتع ـ بصػحة نفمسػيةوت
العممػػىذ وتفػػايم ـ اتجتمػػايى. ولػػذا يكػػؼ العديػػد مػػف البػػاحتيف لتفمسػػير مػػا يتعرضػػوف لػػج مػػف 
اضػػطرابات نفمسػػيةذ والبحػػث يػػف مرجعيػػة يمميػػة توضػػح تمػػؾ الظػػاهرةذ ب ػػدؼ الحػػد مػػف آتارهػػا 

(. ٕٓٙذ ٕٙٔٓنػػورة المسػػػميمافذ ة لمطػػب  الموهػػوبيف والمتفػػوقيف  وتح يػػؽ الصػػحة النفمسػػي
 Theoryتمستعدات التطورية للمكانات / او ادابرومسكى  يالـ النفس البولندى نظرية وتعتبر

of developmental Potential "TDP"  لف ػـ  وامسػ  يمػؿ بنطػارالتػى تمػدنا هى النػواة
 ,Piechowski)لموهػػوبيف والمتفػػوقيف مػػف ال ػػدتا الطمبػػة  كيفيػػة تطػػور النمػػو اتنفعػػالى

إطارًا جديدًا لتعريػؼ وتحديػد الموهبػةذ وف ػـ وتعمػيـ وريايػة الموهػوبيف  إذ تمتؿ .(286 ,1991
والمتفوقيف. وتشكيؿ وج ات نظر جديدة ومداخؿ إرشادية لمعمؿ م  األفراد الذيف يتعػامموف مػ  

فمنػػذ يػػاـ .  (Bailey, 2010)وؽال ضػػايا والتحػػديات المختمفػػة فػػى مجػػاؿ الموهبػػة والتفػػ
( وهذ) النظرية يتـ توظيف ا لف ـ الجوانػ  المختمفػة لشخصػية الموهػو  والمتفػوؽ وت ٜٓٛٔ 

       .(Mendaglio & Tillier, 2006, 68) مسيما فيما يتعمؽ بالنواحى اتجتمايية اتنفعالية
هػػذ) وتصػػؼ نظريػػة دابرومسػػكى خممسػػة ممسػػتويات مختمفػػة لنمػػو وتطػػور الشخصػػيةذ و 

الممسػػتويات الخممسػػة تعكػػس اتختبفػػات فػػى الخصػػاىص النفمسػػية لأفػػرادذ والتػػى بػػدورها تعكػػس 
إمكانات النمو المت دـ لمشخصية. وقد امسػتخدـ دابرومسػكى مصػطمح اإلمكانػات / او اتمسػتعدات 
التطورية مف خبؿ الرجوع إلى مجموية مف الخصاىص النفمسية التى ايت د ان ا تػرتبط بػالنمو 

قػػدرات خاصػػة متػػؿ ال ػػدرة المومسػػي يةذ مواهػػ  و وهػػذ) الخصػػاىص تتضػػمف:  لمشخصػػيةالمت ػػدـ 
. motivation"" واألنمػػاط الخممسػػة لبمسػػتتارات الفاى ػػةذ ومحػػرؾ قػػوى ممسػػت ؿ لتح يػػؽ التفػػرد

ان يػػار لمبنػػاا  تنطػػوى يمػػىالنمػػو  وامتطػػور ل األمسامسػػيةكمػػا اشػػار دابرومسػػكى إلػػى اف العمميػػة 
لمفػػػرد باختبػػػار قيمػػػجذ وانفعاتتػػػجذ ومسػػػموكياتجذ والخصػػػاىص النفمسػػػى الموجػػػودذ بحيػػػث يمسػػػمح 

مػػف العصػػبية والػذهاف النفمسػػى خاصػػة فػػى حالػػة  شػػكؿ ي خػذ. وهػػذا اتن يػػار الشخصػية األخػػرى
ال مػػؽ الشػػديد واتكتىػػا . ويػػ تى التطػػور ليحػػؿ تمػػؾ الصػػرايات الداخميػػة وتكػػوف النتيجػػة بنػػاا 

 - Mendaglio & Tillier, 2006, 69)شخصية قويةذ متفردةذ ممسػت مةذ ذات قػيـ اصػيمة 
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وهكذا ت ترح النظريػة اف اإلمكانػات / او اتمسػتعدات التطوريػة لمفػرد يامػؿ م ػـ جػدًا فػى  .(70
تحديد ممسار نمػو الشخصػيةذ واف انمػاط اتمسػتتارات الفاى ػة تػدتر فػى اكتمسػا  تمػؾ اتمسػتعدات 

ج بظ ػور والتحػديات التػى تتػوّ  ةالتطوريةذ كما ان ا ربما ت ود إلى مسممسمة مف األزمػات التطوريػ
 & Rinn, Mendaglio, Rudasill) شخصػػية ممسػػت مة تتميػػز باإليتػػار وقبػػوؿ الػػذات

McQueen, 2010, 4) . 
اف مجػػػرد الػػػذكاا واتمسػػػتعدادات الخاصػػػة ت  Dabrowskiوقػػػد اوضػػػح دابرومسػػػكى 

نمػا تبػد واف يكفياف لبمػوغ الموهػو  او المتفػوؽ مرتبػة ياليػة مػف النمػو والنضػج اتنفعػالىذ و  ا 
ذ Overexcitabilitiesيتصػػؼ الموهػػو  والمتفػػوؽ بمػػا امسػػما) باتمسػػتتارة النفمسػػية المفرطػػة 

واتمستجابة ب وة وحمسامسية يالية ألنماط مختمفػة مػف المتيػرات لمػا لػذلؾ مػف اهميػة فػى ت ويػة 
 نشاطج الع مػىذ وتومسػي  نطػاؽ خبراتػج. ويمػى الػرألـ مػف إشػارتج إلػى اف الػذيف يتمتعػوف ب ػذ)
الحمسامسػػية واتمسػػتتارة المفرطػػة يشػػعروف ان ػػـ مختمفػػوف وأليػػر يػػادييفذ وربمػػا يتشػػككوف فػػى 
مسواى ـذ ويحاولوف الحد مف شدة امستجابات ـ وفرط حمسامسيت ـ اتنفعالية خاصة حاؿ شػعورهـ 
بامسػػػت جاف المحيطػػػيف ب ػػػـذ ف ػػػد راى دابرومسػػػكى اف فػػػرط اتمسػػػتتارة تـز وضػػػرورى لمموهػػػو  

يمكػف  OEsواف قػوة هػذ) األنمػاط  (.ٖٛٔ – ٕٛٔذ ٕٗٔٓال ريطىذ  والمتفوؽ  يبدالمطم 
   .(Piechowski & Colangelo, 1984) امستخدام ا فى قياس موهبة الشخص

وقد وجد اف األفراد الموهوبيف والمتفوقيف والمبدييف يظ روف درجات يالية فى انمػاط 
وتمتػؿ فرقػًا جوهريػًا فػى نمسػيج  اتمستتارات الفاى ة تبػدو فػى زيػادة الحمسامسػية والػويى والكتافػةذ

: الحركيػػةذ الحمسػػيةذ الع ميػػةذ الحيػػاة ونوييػػة الخبػػرةذ وقػػد حػػددها دابرومسػػكى فػػى خممسػػة انمػػاط
   .(Lind, 2011) الخياليةذ اتنفعالية. ويمكف لمفرد اف يمتمؾ واحدة او اكتر مف هذ) األنماط

ا مػف ناحيػة كونػج الدرامسػات التػى اهتمػت بتنػاوؿ هػذا المف ػـو مسػوا توجد العديػد مػفو 
لمكشؼ يف الموهوبيف والمتفوقيفذ او مف حيث كونج متغير متمػج متػؿ المتغيػرات األخػرىذ  اداة

 ومف هذ) الدرامسات:
وهدفت إلػى فحػص العبقػة بػيف  (Bouchet & Falk, 2001)درامسة بوشيت وفالؾ 

( طالبػػًا ٕٙ٘الجػػنس وانمػػاط اتمسػػتتارات الفاى ػػةذ وقػػد تضػػمنت يينػػة الدرامسػػة  نػػوع  ذالموهبػػة
 النمسػػخة التانيػػة ذ وبامسػػتخداـ م يػػاس اتمسػػتتارات الفاى ػػةالموهػػوبيف طمبػػة الجامعػػةوطالبػػة مػػف 

اشارت النتاىج إلى وجود يبقة ارتباطيػة دالػة بػيف الموهبػة واتمسػتتارات الفاى ػةذ وكػذلؾ وجػود 
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يف كانػػت فػػى حػػ ذلصػػالح الػػذكور فػػروؽ دالػػة فػػى اتمسػػتتارات "الع ميػػة والتخيميػػة والنفمسػػحركية"
      الحمسية. اتمستتارةنمط اتمستتارة اتنفعالية و  نمط الفروؽ دالة لصالح اإلناث فى

تحديػػػد مػػػا إذا كانػػػت انمػػػاط اتمسػػػتتارات  (Tieso, 2007)وامسػػػت دفت درامسػػػة تيمسػػػو 
الفاى ة لدى الطمبة الموهوبيف تتبايف بتبايف انماط اتمستتارات الفاى ة لدى اوليػاا امػورهـذ وفػى 

( مػف اوليػاا األمػور. ٔٙٔذ و ( مف الطمبػة الموهػوبيفٖٗٔتضمنت يينة الدرامسة  ضوا ذلؾ 
وقػػد تػػـ امسػػتخداـ م يػػاس اتمسػػتتارات الفاى ػػة النمسػػخة التانيػػةذ وتػػـ معالجػػة البيانػػات باألمسػػالي  
اتحصػػاىية المنامسػػبةذ وتوصػػمت النتػػاىج إلػػى اف نمػػط اتمسػػتتارة التخيميػػة لػػدى اآلبػػاا لػػج تػػ تير 

مػػط اتمسػػتتارة التخيميػػة لمطمبػػةذ بينمػػا نمطػػى اتمسػػتتارة التخيميػػة واتنفعاليػػة مسػػمبى داؿ يمػػى ن
كمػا اظ ػرت النتػاىج حصػوؿ  لأم ات ذات ت تير موج  داؿ يمػى هػذيف النمطػيف لػدى الطمبػة.

الطمبة الموهوبيف يمى درجات يالية فى نمط اتمستتارة النفس حركية. إضافة إلى وجػود فػروؽ 
ث فػػى نمطػػى اتمسػػتتارة الحمسػػية واتنفعاليػػة لصػػالح اإلنػػاث. واف الػػدخؿ دالػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػا

     .األمسرى ذات ت تير متمايز داؿ يمى امستتارات الطمبة التخيمية والحمسية

العبقػة بػيف انمػاط اتمسػتتارة  ت صىإلى ف د هدفت ( ٕٛٓٓدرامسة تامر المطيرى  اما 
ؿ الدرامسػىذ وفايميت ػا فػى الكشػؼ يػف الفاى ة وفؽ نظرية دابرومسكى وكؿ مف الذكاا والتحصػي

( طالبػػػًا وطالبػػػة ٕٓٓٔالطمبػػػة الموهػػػوبيف. واجريػػػت الدرامسػػػة يمػػػى يينػػػة بمػػػ  يػػػدد افرادهػػػا  
وامسػتخدـ ذ (ٜٗذ حيػث بمػ  يػدد الموهػوبيف مػن ـ  بالصفيف المساب  والتامس  المتومسط بالكويػت

ذ وامسػفرت النتػاىج يػف  ػةالباحث اختبار المصػفوفات المتتابعػة لػريففذ وم يػاس اتمسػتتارة الفاى
كمػا توجػد يبقػة  وجود فروؽ بيف الموهوبيف والعادييف فى انماط اتمستتارة لصػالح الموهػوبيفذ

ارتباطية بيف درجات الطمبة الموهوبيف يمى م ياس اتمسػتتارة الع ميػة "الفريػى" ودرجػات ـ يمػى 
موهػوبيف يمػػى م يػػاس فضػًب يػػف وجػػود يبقػة ارتباطيػػة بػيف درجػػات الطمبػػة الاختبػار الػػذكااذ 

 اتمستتارة الع مية "الفريى" ودرجات تحصيم ـ الدرامسى. 
( بدرامسة لمتح ؽ مف فايميػة م يػاس اتمسػتتارت الفاى ػة ٕٔٔٓقاـ فتحى جرواف  كما 

فػػى الكشػػؼ يػػف الطمبػػة الموهػػوبيفذ والكشػػؼ يػػف الفػػروؽ فػػى األداا يمػػى هػػذا الم يػػاس تبعػػًا 
اد العينػػةذ واقتصػػرت الدرامسػػة يمػػى يينػػة مػػف الموهػػوبيف لمتغيػػرى الجػػنس والفىػػة العمريػػة ألفػػر 

ذ ويينػػة مماتمػػػة ل ػػا مػػػف الطمبػػة العػػػادييف بمػػدارس يمػػػاف (٘ٔٔويػػػددهـ   بمدرمسػػة اليوبيػػؿ
 .( طالبػػًا وطالبػػػةٜٕٛبمجمػػوع كمػػى   (ٗٚٔوبمػػػ  يػػددهـ   بالصػػؼ التامسػػ  والحػػادى يشػػر
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ت النتػػػاىج وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف ذ وقػػػد بينػػػوتمتمػػت اداة الدرامسػػػة فػػػى م يػػػاس اتمسػػػتتارات الفاى ػػػة
الموهوبيف والعادييف يمى جميػ  ابعػاد الم يػاس لصػالح الموهػوبيف ممػا يدكػد فايميػة الم يػاس 

       فى الكشؼ يف الموهوبيف والمتفوقيف.  
( درامسػػة ٖٕٔٓومعيػػوؼ المسػػبيعى   ذتػػامر المطيػػرىواجػػرى كػػؿ مػػف صػػباح العنيػػزاتذ 

اتمسػػػتتارات الفاى ػػػة لػػػدى يينػػػة مػػػف الطمبػػػة لمتعػػػرؼ يمػػػى اتػػػر الت افػػػة والجػػػنس يمػػػى انمػػػاط 
( طالبػػًا ٘ٔٔالموهػوبيف فػػى كػػؿ مػػف الكويػت واألردف. وتػػـ اختيػػار يينػػة يشػواىية مكونػػة مػػف  

( بالكويػػػػت وم يػػػػديف بالصػػػػؼ التامسػػػػ  ٚ٘( بػػػػاألردفذ و ٛ٘مػػػػن ـ   وطالبػػػػة مػػػػف الموهػػػػوبيف
رت النتػاىج وجػود فػروؽ المتومسطذ وتـ تطبيؽ م ياس فرط اتمستتارات النمسخة التانيةذ وقد اظ 

دالة فى انماط اتمسػتتارات الفاى ػة تعػزى لمتغيػرى العوامػؿ الت افيػة والجػنس لػدى يينػة الدرامسػة 
  الموهوبيف األردنييف والكويتييف.  

متعػرؼ يمػى العبقػة بػيف بنجراا درامسة ل( ٕ٘ٔٓآتا الشيا  وببؿ الخطي    وقامت
مسػكى وبػيف التفكيػر اتبػدايى لػدى الطمبػة الموهػوبيف انماط اتمستتارة الفاى ػة وفػؽ نظريػة دابرو 

( ٓٓٔ( طالبػًا وطالبػةذ مػن ـ  ٖٖٙوالعادييف بمدارس المسػمط. واشػتممت يينػة الدرامسػة يمػى  
وبامسػػتخداـ م يػػاس انمػػاط اتمسػػتتارة الفاى ػػةذ وم يػػاس تػػورانس ( يػػادييفذ ٖٕٙموهػػوبيفذ و 

رتباطيػة موجبػة دالػة بػيف انمػاط اتمسػتتارة وجػود يبقػة المتفكير اإلبدايىذ واشارت النتاىج إلى 
ذ كمػا اظ ػرت النتػاىج وجػود فػروؽ الفاى ة والتفكير اتبػدايى لػدى الطمبػة الموهػوبيف والعػادييف

فػػػى انمػػػاط اتمسػػػتتارة الفاى ػػػة والتفكيػػػر اتبػػػدايى بػػػيف الطمبػػػة الموهػػػوبيف والعػػػادييف لصػػػالح 
         .الموهوبيف

رط اتمسػتتارة وهػدفت إلػى التعػرؼ يمػى انمػاط فػ (ٕٙٔٓدرامسة نورة المسميماف  وايضًا 
لدابرومسػػكىذ والكشػػؼ يػػف يبقػػة هػػذ) األنمػػاط بكػػؿ مػػف التفػػوؽ الدرامسػػى وال ػػدرات اإلبداييػػةذ 
إضػافة لمحاولػػة الكشػػؼ يمػػا إذا كانػػت هنػػاؾ فػػروؽ فػػى انمػػاط اتمسػػتتارة تعػػزى لتػػ تير التفايػػؿ 

( مػػف ٖٓٔكونػػت يينػػة الدرامسػػة مػػف  بػػيف متغيػػرى التفػػوؽ الدرامسػػى وال ػػدرات اإلبداييػػة. وقػػد ت
الطالبػػات المتفوقػػات وأليػػر المتفوقػػات بالمرحمػػة الجامعيػػةذ وامسػػتخدمت الباحتػػة اختبػػار تػػورانس 
لمتكيػػػر اتبػػػدايىذ وم يػػػاس فػػػرط اتمسػػػتتارةذ واظ ػػػرت النتػػػاىج وجػػػود يبقػػػة بػػػيف انمػػػاط فػػػرط 

اتمسػػػتتارة  الحمسػػػية( اتمسػػػتتارة  الذهنيػػػة( والتفػػػوؽ الدرامسػػػىذ ووجػػػود يبقػػػة بػػػيف انمػػػاط فػػػرط 
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يمى م ياس انماط فرط اتمستتارة تعزى لت تير التفايؿ بػيف متغيػرى واإلبداعذ ويدـ وجود فروؽ 
 .التفوؽ الدرامسى وال درات اإلبدايية

( التػػى امسػػت دفت الكشػػؼ يػػف ممسػػتوى فايميػػة ٜٕٔٓقػػورة  كػػوتر ابو واخيػػرًا درامسػػة 
ذ Memleticsوامسػػالي  الػػتعمـ النوييػػة  انمػػاط اتمسػػتتارات الفاى ػػةوكػػؿ مػػف  الػػذات اإلبداييػػة

وت تير النوع اتجتمػايى فػى كػؿ مػن ـ. باإلضػافة لمكشػؼ يػف طبيعػة العبقػات اترتباطيػة بػيف 
وذلػؾ يمػى  ذفايمية الذات اإلبدايية وكؿ مف انماط اتمسػتتارات الفاى ػة وامسػالي  الػتعمـ النوييػة

( مػف ٜٕٙ  قوام ػامـو والتكنولوجيا بمػ  يينة مف المتفوقيف بمدرمسة المتفوقيف التانوية فى الع
م يػػاس ابػػوت ل يػػاس فايميػػة  امسػػتخدمت الباحتػػة ولتح يػػؽ األػػراض الدرامسػػةالػػذكور واإلنػػاثذ 

ذ وم يػػاس امسػػالي  الػػتعمـ (OEQ II الػػذات اإلبداييػػةذ وم يػػاس انمػػاط اتمسػػتتارات الفاى ػػة 
لػدى  لفاى ػة بجميػ  انماط ػاالنويية. وتوصمت الدرامسة إلى ارتفاع ممستوى اتمستتارات النفمسية ا

. كما اشارت النتاىج ايضػًا إلػى وجػود فػروؽ فػى يدا اتنفعالية من ا كانت متومسطة افراد العينة
كػؿ مػف اتمسػتتارة الحمسػية واتنفعاليػة لصػالح اإلنػاثذ وفػى اتمسػتتارة التخيميػة لصػالح الػػذكور. 

بداييػػة وكػػؿ مػػف انمػػاط إضػػافة لوجػػود يبقػػات ارتباطيػػة موجبػػة دالػػة بػػيف فايميػػة الػػذات اإل
    .اتمستتارات الفاى ة وامسالي  التعمـ النويية

 :الدراسةض وفر

مػػف خػػبؿ العػػرض المسػػابؽ لمدرامسػػات ضػػوا مشػػكمة الدرامسػػة واهػػداف ا واهميت ػػاذ و  فػػ 
  يمى النحو التالى:  حاليةال لمدرامسة ضو فر والبحوث المساب ة يمكف صياألة 

 .مف الحكمة امرتفعً ممستوى  اكاديمياً  رحمة الجامعية المتفوقوفطب  الم يمتمؾ -ٔ
تختمػػؼ الحكمػػة ب بعادهػػا التبتػػة "المعرفػػىذ والتػػ ممىذ والعػػاطفى" بػػاختبؼ انمػػاط  -ٕ

الع ميػػػػػةذ الحمسػػػػػيةذ التخيميػػػػػةذ حركيػػػػػةذ النفمسػػػػػية الفاى ػػػػػة "الػػػػػنفس  اتمسػػػػػتتارات
 .واإلنفعالية" لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديمياً 

اط اتمستتارات النفمسية الفاى ػة لػدى طػب  المرحمػة الجامعيػة تختمؼ الحكمةذ وانم -ٖ
 .إناث" –المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ النوع "ذكور 

تختمؼ الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسية الفاى ػة لػدى طػب  المرحمػة الجامعيػة  -ٗ
 .حضر" –المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ محؿ اإلقامة "ريؼ 
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 رجرااات:الطريكة واإل

 : الدراسةمنوج  -أ

نػػج احيػػث الوصػػف   الم ػػارف(ذ  يمػػى المػػن ج ةالراهنػػالدرامسػػة  فػػ  ةالباحتػػ ايتمػػدت
انمسػ  المنػاهج البحتيػة إلجػراا متػؿ ذ ومف تػـ ف ػو المن ج المنامس  لنويية البيانات والفروض

 .هذ) الدرامسة

 :الدراسةعينة  -ب

( طالبػًا ٓٔٔف  تكونت يينػة التح ػؽ مػف الخصػاىص المسػيكومترية ألدوات الدرامسػة مػ
ذ (ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓ  الجػامعىاـ معػلذ بكمية التربية باإلمسماييميةذ جامعة قناة المسويسوطالبة 
اؼ مسػنةذ بػانحر ( ٓٚ.ٕٓ ايمػارهـ الزمنيػة بم  متومسط وقد إناث(ذ  ٔٙذكورذ  ٜٗ     من ـ 
مػف  ( طالبػًا وطالبػةٕٛمػف   لمدرامسػة األمسامسػية عينػةالتكونػت . فى حيف (ٔٙ.ٓقدر)   ييار مع

اؼ مسػػنة بػػانحر ( ٔٚ.ٕٓ ارهـ الزمنيػػة مػػياذ وبمػػ  متومسػػط بالكميػػة ذات ػػا المتفػػوقيف اكاديميػػاً 
مػف  وقد تـ اشت اؽ تمؾ العينػة األمسامسػية .إناث( ٘ٔذكورذ  ٖٔذ من ـ  (ٖ٘.ٓقدر)   ييار مع

وذلػؾ  ( طالبػًا وطالبػة مػف مختمػؼ الشػع  العمميػة واألدبيػةٖٓٓيينة اولية بمػ  يػدد افرادهػا  
   تة:وا محكات تب فى ض

حيث يكوف الفرد حاصًب يمى مجموع كمى فى التانوية العامػة بمحؾ التحصيؿ األكاديم :  -ٔ
%(ذ إضػػافة لحصػػولج يمػػى ت ػػدير  جيػػد جػػًدا او امتيػػاز( بػػالفرؽ األولػػى ٜٓتي ػػؿ يػػف  

 والتانية والتالتة بالجامعة.

( درجػة فػ يمى ٕٓٔػػػ  حيث يكوف الفػرد حاصػًب يمػى درجػة ذكػاا ت ػدر بػػػبمحؾ الذكاا:  -ٕ
 فى األداا يمى اختبار الذكاا الممستخدـ بالدرامسة الحالية.

حيث يكوف الفرد حاصػًب يمػى درجػات مرتفعػة  اإلربػاي  بمحؾ انماط اتمستتارات الفاى ة:  -ٖ
اداة جديػدة  يمػى م يػاس انمػاط اتمسػتتارات الفاى ػةذ والػذى يعػد بمتابػة األيمى( ف  األداا

   رؼ يمى الموهوبيف والمتفوقيف كومسيمة إضافية ألير ت ميدية.فى مجاؿ الكشؼ والتع
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 :والجدوؿ التال  يوضح بيانات العينة تبعًا لمتغيرات الدرامسة
  .ويحم اإلقايتانجُس،  نُىع( وصف وتىصيع عيُت انذساست تبعاً 1جذول )

 

 انعذد انكهً انعذد انتصُيف انًتغيش

 22 13 ركىس َىع انجُس

 15 إَاث

 22 11 سيف قايتيحم اإل

 11 حضش

 اسـة:درالت اوأد -ج

  لت يأردموفنيلا  إعداد/احللمة ثالثى األبعاد مكياض(Ardelt, 2003)   /الباحجة.ترمجة 

ذ وقامػت الباحتػة (Monika Ardelt, 2003 مػت يقامت بنيداد الم يػاس مونيكػا ارد
( ٗٔويشػتمؿ يمػى   "معرفػى"ؿ الحالية بترجمتج إلى العربيةذ وهو يتكوف مف تبتػة ابعػادذ األو

ت يس قدرة الشخص يمى ف ـ الحياةذ وف ػـ المعػانى العمي ػة لمظػواهر واألحػداث خاصػة مفردة 
الشخصػػػية والبػػػيف شخصػػػيةذ والتػػػى تشػػػمؿ معرفػػػة الجوانػػػ  اإليجابيػػػة  فيمػػػا يتعمػػػؽ بالممسػػػاىؿ

والمسػػمبية لمطبيعػػة البشػػرية معرفػػة مت صػػمة ت تحتمػػؿ الشػػؾ او يػػدـ الي ػػيف. امػػا البعػػد التػػانى 
( مفػػردة ويعػػد بمتابػػة تطػػور لمبعػػد المعرفػػىذ وي ػػيس ف ػػـ الفػػرد العميػػؽ ٕٔويتضػػمف   "تػػ ممى"

واألحػػداث مػػف زوايػػا متعػػددةذ وذلػػؾ ألجػػؿ تنميػػة الػػويى لمحيػػاةذ وقدرتػػج يمػػى النظػػر لمظػػواهر 
( مفػػػردة ت ػػػيس ٖٔويتكػػػوف مػػػف   "يػػػاطفى"الػػػذاتى والبصػػػيرة الذاتيػػػة. بينمػػػا البعػػػد التالػػػث 

ودورهػا فػى تحمسػيف العبقػات العاطفيػة  –كالتعاطؼ والح   -اتنفعاتت والمسموكيات اإليجابية 
   مسموكيات المسمبية نحو اآلخريف.   بيف األشخاص وبعض ـ البعضذ وكذا اتنفعاتت وال

( = موافػؽ ٔ( حيػث  ٘ – ٔ وكؿ مفردة يتـ ت ديرها وفؽ م ياس خمامسى يتدرج مػف 
( مفػردات ي ػ  من ػا ٛذ يػدا بعػض المفػردات المعكومسػة ويػددها  ( = ارفض بشػدة٘بشدةذ و 

 خػػػذ ( فػػػى البعػػػد العػػػاطفى وهػػػذ) المفػػػردات المعكومسػػػة تٖ( مفػػػردات فػػػى البعػػػد التػػػ ممىذ و ٘ 
( = ارفػض بشػدة. ومػف تػـ تتػراوح الدرجػة ٔ( = موافؽ بشػدةذ و ٘( حيث  ٔ – ٘الت ديرات  

متومسػط  –وقد تـ تحديد ممستوى الحكمة  مرتفػ  ذ ( درجةٜ٘ٔ – ٜٖالكمية لمم ياس ما بيف  
مػػنخفض( لػػدى افػػراد يينػػة الدرامسػػة فػػى الم يػػاس ككػػؿ وفػػى كػػؿ بعػػد فريػػى مػػف ابعػػاد) يمػػى  –

(ذ ٘  يمػى الم يػاس وهو خارج قمسػمة الفػرؽ بػيف ايمػى ت ػدير( ٖٖ.ٔة  امساس اف طوؿ الفى
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 ذمػنخفض –متومسػط  –يػف الممسػتويات التبتػة: مرتفػ  والتػى تعبػر ( ٖ( يمػى  ٔواقؿ ت دير  
 ومف تـ فنف:

   .(ٖٖ.ٕ – ٔ ذوى الممستوى المنخفض مف الحكمة هـ مف تتراوح درجات ـ مف 
 (.ٚٙ.ٖ – ٖٗ.ٕ تراوح درجات ـ مف ذوى الممستوى المتومسط مف الحكمة هـ مف ت

    (.٘ – ٛٙ.ٖ ذوى الممستوى المرتف  مف الحكمة هـ مف تتراوح درجات ـ مف 
 اخلصائص الشيلومرتية للمكياض:

صػدقج مػف حيػث  فػى صػورتج األصػمية الخصاىص المسػيكومترية لمم يػاسب فيما يتعمؽ
ياليػة حيػث تراوحػت معػامبت مسػيكومترية  عدة الم ياس إلى تمتعػج بكفػااةاشارت مُ وتباتج ف د 

(. فػى حػيف قامػت بحمسػا  ٘ٛ.ٓ – ٔٚ.ٓتباتج بطري ة الفا كرونباخ لأبعاد التبتػة مػا بػيف  
صػػػدؽ الم يػػػاس بعػػػدة طػػػرؽ من ػػػا صػػػدؽ المحتػػػوىذ والصػػػدؽ التنبػػػدىذ والصػػػدؽ التمييػػػزىذ 

 والصدؽ الت اربى وجميع ا اشارت إلى معدتت مرتفعة مف الصدؽ. 
يمػػى النحػػو الخصػػاىص المسػػيكومترية لمم يػػاس ة تػػـ التح ػػؽ مػػف الدرامسػػة الحاليػػوفػػ  

 التالى: 
محكمػيف مػف ال( ٜيمػى  بعد ترجمتػج  الم ياس رضحيث يُ تـ إجراا صدؽ المحكميف 

 ذ ويمػػـ الػػنفس التربػػويالمغػػة العربيػػة وال يػػاس والت ػػويـمتخصصػػيف فػػ  المغػػة اتنجميزيػػة و ال
 تذ وقامػالدرامسػةمة الصياألة ومنامسبت ا لعينػة لمت كد مف وضوح الف رات ومسب والتربية الخاصة

بنيػػادة صػػياألة وتعػػديؿ بعػػض الف ػػرات التػػ  اشػػار إلي ػػا المحكمػػوفذ وقػػد بمغػػت نمسػػ   ةالباحتػػ
 .% وذلؾ يشير إلى الصدؽ الظاهري لمم ياسٓٓٔاتفاؽ المحكميف يمى ف رات الم ياس 

وذلػؾ  التمييػز( بامسػتخداـ صػدؽ الم ارنػة الطرفيػة  الم يػاستػـ الت كػد مػف صػدؽ كما 
ذ حيػث تػػـ ترتيػ  الػػدرجات الخصػاىص المسػػيكومترية التح ػؽ مػػف يمػى يينػػةمػف خػبؿ تطبي ػػج 

% مػف الدرجػة الكميػةذ لتمتػؿ ٕٚترتيبػًا تنازليػًاذ وتػـ تحديػد نمسػبة ايمػى وادنػى  لمم ياسالكمية 
منخفضػػ  األفػراد % ٕٚذ وتمتػؿ مجمويػػة ادنػى الحكمػةمرتفعػػ  فػراد األ% ٕٚمجمويػة ايمػى 

لدتلػػة بػػارامتري ال" ت" روتػػـ امسػػتخداـ اختبػػا. وطالبػػة ا( طالًبػػٖٓوبمػػ  يػػدد كػػؿ من ػػا   حكمػػةال
منخفضػػ  األداا  (ذ ومتومسػػطٕٗ.ٖٔذ ع=ٓ٘.ٕٙٔمرتفعػػ  األداا  ـ= الفػػروؽ بػػيف متومسػػط

ا يند ممسػتوي  وه  قيمة دالة إحصاىيً ( ٛ٘.ٖ"  ت" ة( وبمغت قيمٕٜ.ٓٔذ ع=ٕٚ.٘ٔٔ ـ=
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لديػػج قػػدرة يمػػى التمييػػز بػػيف  الم يػػاسالنتيجػػة تشػػير إلػػى اف  وهػػذ)(. ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓدتلػػة  
  اذ مما يجعمج صالحًا لبمستخداـ ف  الدرامسة الحالية.ومنخفضي الحكمةمرتفع  

طري ػػة "الفػػا  بامسػػتخداـفػػى الدرامسػػة الحاليػػة  تػػـ التح ػػؽ مػػف تبػػات الم يػػاس فػػى حػػيف
لمبعػػػػد التػػػػامم ذ  (ٖٙ.ٓ وبعػػػػد المعرفػػػ ذ مل (٘٘.ٓ  التبػػػات بتمعػػػػام تبمغػػػ كرنبػػػاخ"ذ وقػػػػد

لمم يػػاس ككػػؿذ وهػػى معػػامبت تبػػات م بولػػة ومنامسػػبة  (ٔٚ.ٓ ولمبعػػد العػػاطف ذ  (٘ٙ.ٓ و
 لمم ياس.

قامػػت الباحتػػة الحاليػػة بػػالتح ؽ مػػف اتتمسػػاؽ الػػداخمى لمم يػػاس مػػف خػػبؿ إيجػػاد كمػػا 
ؿ مػاع  محمساذلؾ بو (ذ ٕٛٓٓ يمى ماهر خطا ذ  Test Homogeneityتجانس الم ياس 

 بعػد مػف ابعػاد الحكمػة والدرجػة الكميػة لمم يػاسذ وذلػؾ يمػى افػراد يينػة ؿتباط بيف درجة كاتر 
 الخصاىص المسيكومتريةذ والجدوؿ التال  يوضح ذلؾ. التح ؽ مف

 ( يعايالث االستباط بيٍ دسجت كم بعذ يٍ أبعاد انحكًت وانذسجت انكهيت نهًقياس 2جذول )

 اطيعايالث االستب أبعاد انحكًت سقى انبعذ

 0.62 انبعذ انًعشفي 1

 0.62 انبعذ انتأيهي 2

 0.11 انبعذ انعاطفي 3

 (0.01* هزِ انقيى دانت عُذ يستىي )         

اف جميػػ  قػػيـ معػػامبت اترتبػػاط مرتفعػػة ودالػػة إحصػػاىيًا ينػػد ( ٕيتضػػح مػػف جػػدوؿ  
 ( مما يدؿ يمى اتتمساؽ الداخمى لمم ياس.ٔٓ.ٓممستوى دتلة  

  مستتارات الفاى ة  انماط اتم ياسOEQ II)/ذ ليندذ ميمرذ بيكومسكىذ فالؾ إيداد
      (Falk, Lind, Miller, Piechowski & Silverman, 1999ومسيمفرماف  

 ترجمة/ الباحتة.
النمسػخة  تمػؾ تتميػز بتج لعينػة الدرامسػة الحاليػةذ حيػث تـ امستخداـ هذا الم ياس لمنامسػ

العديػد مػف البػاحتيف مػف قبػؿ امستخدم ا  وتـ ذالمسيكومترية مف صدؽ وتبات بكفااة خصاىص ا
(؛ تػػامر Tieso, 2007(؛ تيمسػػو  Bouchet & Falk, 2001لػػؾ  ات وفيبوشػػ امتػػاؿ:

 ,Rinn, Mendaglio(؛ ريػػػػفذ مينػػػػداجميوذ رودامسػػػػيؿذ ومككػػػػويف  ٕٛٓٓالمطيػػػػرى  

Rudasill, & McQueen, 2010؛ ٕٙٔٓ(؛ نػورة المسػميماف  ٕٔٔٓفتحػى جػرواف   (؛)
مػػ  يينػػات مػػف األطفػػاؿ والمػػراه يف والراشػػديف مػػف الموهػػوبيف . (ٕٚٔٓواحػػد  مسػػميماف يبدال

 والعادييف لمتعرؼ يمى انماط اتمستتارات الفاى ة فى ت افات متعددة.
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( مفردة موزية بالتمساوى يمى األنمػاط الخممسػة لبمسػتتارات ٓ٘ويتكوف الم ياس مف  
الع مية( بمعنى اف كؿ نمط يتضػمف يػدد  الفاى ة  النفس حركيةذ الحمسيةذ اتنفعاليةذ التخيميةذ

وف ػػًا لتػػدريج  ( مفػػرداتذ وكػػؿ مفػػردة يتبع ػػا خمػػس امسػػتجابات متدرجػػةٓٔمػػف المفػػردات =  
ه   ت تنطبػؽ يمػّى إطبقػًاذ ت تنطبػؽ يمػّى كتيػرًاذ تنطبػؽ و  Likert Scale ليكارت الخمامسى

ذ ٗذ ٖذ ٕذ ُٔتعطػى الت ػديرات  و  يمّى إلى حد ماذ تنطبؽ يمّى كتيرًاذ وتنطبؽ يمّى كتيرًا جػدًا(
الدرجػة تتػراوح ومػف تػـ  ( ت خذاف درجػات معكومسػة.ٗٗذ ٖٛ( يمى الترتي ذ يدا المفردتيف  ٘

نمػاط األ ( درجػة لكػؿ نمػط مػف ٓ٘ – ٓٔ( درجػة بواقػ   ٕٓ٘ – ٓ٘مم ياس ما بػيف  الكمية ل
والعكػػس صػػحيحذ  وتشػػير الػػدرجات العاليػػة إلػػى ممسػػتوى يػػاٍؿ مػػف اتمسػػتتارات الفاى ػػة الخممسػػة.

 يمى ابعاد م ياس انماط اتمستتارات الفاى ة:  المفرداتويوضح الجدوؿ التالى توزي  
 عهً أبعاد يقياس أًَاط االستثاساث انفائقت انًفشداثتىصيع  (3جذول )

 أسقاو انًفشداث أًَاط االستثاساث انفائقت سقى انبعذ

 50، 42، 33، 23، 21، 12، 15، 10، 1، 2 االستثاسة انُفس حشكيت 1

 42، 46، 45، 32، 31، 32، 21، 13، 2، 3 االستثاسة انحسيـــــــــــــــت 2

 43، 44، 41، 35، 31، 26، 11، 11، 3، 6 االستثاسة االَفعــــــــــانيت 3

 41، 34، 33، 22، 24، 22، 20، 14، 4، 1 االستثاسة انتخيهيـــــــــــــــت 4

االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثاسة  5

 ــــــــــــتانعقهيـــــــ

5 ،12 ،16 ،13 ،23 ،25 ،30 ،36 ،40 ،

43 

 اخلصائص الشيلومرتية للمكياض:

 صدق املكياض: 

صػػدقج فػػ  صػػورتج األصػػمية مػػف خػػبؿ إجػػراا التحميػػؿ بحمسػػا  قػػاـ معػػدو الم يػػاس 
لمكشػؼ يػف  Varimaxالعاممى لج بامستخداـ طري ة التدوير المتعامد وف ًا لمعادلة فاريماكس 

( ٓٔ( يوامػػؿ يحتػػوى كػػؿ يامػػؿ يمػػى  ٘دات حػػوؿ العوامػػؿذ وتػػـ الحصػػوؿ يمػػى  تشػػب  المفػػر 
مفردات تـ تمسميت ا بنحػدى اتمسػتتارات الفاى ػة بنػاًا يمػى محتػوى المفػردات الموضػحة لمظ ػر 

 (.Bouchet & Falk, 2001مف المظاهر المسموكية الدالة يمى اتمستتارة  
 س مف خبؿ ما يمى:تـ التح ؽ مف صدؽ الم ياوف  الدرامسة الحالية  

 صدق احملّلمني: -1

متخصصػػيف ال محكمػيفمػف ال( ٜرضػج يمػى  قامػت الباحتػػة بع ترجمػة الم يػاسبعػد  
 والتربيػة الخاصػة ذ ويمـ النفس التربويالمغة العربية وال ياس والت ويـف  المغة اتنجميزية و 
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 ةالباحتػػ تقامػػذ و الدرامسػػةلمت كػػد مػػف وضػػوح الف ػػرات ومسػػبمة الصػػياألة ومنامسػػبت ا لعينػػة 
بنيادة صياألة وتعديؿ بعػض الف ػرات التػ  اشػار إلي ػا المحكمػوفذ وقػد بمغػت نمسػ  اتفػاؽ 

 .% وذلؾ يشير إلى الصدؽ الظاهري لمم ياسٓٓٔالمحكميف يمى ف رات الم ياس 
 )الصدق التمييزي(: صدق املكارفنة الطرفية -2

وذلؾ مف  التمييز(  بامستخداـ صدؽ الم ارنة الطرفية الم ياستـ الت كد مف صدؽ  
ترتي  الدرجات الكمية و ذ الخصاىص المسيكومترية التح ؽ مف يمى يينةخبؿ تطبي ج 

% مف الدرجة الكميةذ لتمتؿ ٕٚتحديد نمسبة ايمى وادنى  تـترتيبًا تنازليًاذ  لمم ياس
فراد األ% ٕٚذ وتمتؿ مجموية ادنى الفاى ةاتمستتارة مرتفع  األفراد % ٕٚمجموية ايمى 

 . وتـ امستخداـ اختباروطالبة ا( طالبً ٖٓوبم  يدد كؿ من ا   اتمستتارة الفاى ةض  منخف
(ذ ٙ٘.ٕٗذ ع=ٚٙ.ٕٜٔمرتفع  األداا  ـ= لدتلة الفروؽ بيف متومسطبارامتري ال" ت"

وه  ( ٚٚ.ٗ"  ت" ة( وبمغت قيمٗٚ.ٕ٘ذ ع=ٚٙ.ٔٙٔمنخفض  األداا  ـ= ومتومسط
وهذ) النتيجة تشير إلى اف (. ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓ     ا يند ممستوي  دتلة قيمة دالة إحصاىيً 

ذ مما يجعمج  اومنخفضيالفاى ة  اتمستتارةقدرة يمى التمييز بيف مرتفع   لديج الم ياس
 مستخداـ ف  الدرامسة الحالية.صالحًا لل

 ثبات املكياض:

تباتػػج فػػى صػػورتج األصػػمية بطري ػػة الفػػا كرونبػػاخ وكانػػت حمسػػا  قػػاـ معػػدو الم يػػاس ب
لبمسػػػتتارة  (ٜٛ.ٓ لبمسػػػتتارة الػػػنفس حركيػػػةذ  (ٙٛ.ٓ  ات يمػػػى النحػػػو التػػالى:معػػامبت التبػػػ

لبمسػػػتتارة الع ميػػػة  (.ٜٛ لبمسػػػتتارة التخيميػػػةذ  (.٘ٛ لبمسػػػتتارة اتنفعاليػػػةذ ( .ٗٛ الحمسػػػيةذ 
 (.Bouchet & Falk, 2001وجميع ا معامبت تبات مرتفعة  

حيػػث تػػـ   ػػة "الفػػا كرنبػػاخ"وفػػ  الدرامسػػة الحاليػػة تػػـ التح ػػؽ مػػف تبػػات الم يػػاس بطري
 التبػػات بتمعػػام تبمغػػ الخصػػاىص المسػػيكومتريةذ وقػػد التح ػػؽ مػػف يمػػى افػػراد يينػػة جتطبي ػػ

لبمسػػػتتارة  (ٗٙ.ٓ ولبمسػػػتتارة الحمسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذ  (ٔٚ.ٓ ولبمسػػػتتارة الػػػنفس حركيػػػةذ  (ٜٙ.ٓ 
لبمسػػػػػػتتارة الع ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذ  (ٜٚ.ٓ ولبمسػػػػػػتتارة التخيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذ  (ٜٙ.ٓ واتنفعػػػػػػػػػػػػػػػػاليةذ 

   لمم ياس ككؿذ وهى معامبت تبات م بولة ومنامسبة. (ٛٛ.ٓ و
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 االتشاق الداخلي للمكياض:

التح ؽ مف اتتمساؽ الداخمى لمم ياس مف خبؿ إيجػاد تجػانس بالحالية قامت الباحتة 
ؿ مػػػاع  محمسػػػاذلػػػؾ بو (ذ ٕٛٓٓ يمػػػى مػػػاهر خطػػػا ذ  Test Homogeneityالم يػػػاس 

 بعػد تطبي ػجذ جػة الكميػة لمم يػاسنمط مف انماط اتمستتارات الفاى ة والدر  ؿدرجة كاترتباط بيف 
 يوضح ذلؾ. صاىص المسيكومتريةذ والجدوؿ التال الخ التح ؽ مف يمى افراد يينة

 ( يعايالث االستباط بيٍ دسجت كم ًَظ وانذسجت انكهيت نهًقياس 4جذول )

 يعايالث االستباط تثاساث انفائقتأًَاط االس سقى انًُظ

 0.11 االستثاسة انُفس حشكيت 1

 0.16 االستثاسة انحسيـــــــــــــــت 2

 0.10 االستثاسة االَفعــــــــــانيت 3

 0.66 االستثاسة انتخيهيـــــــــــــــت 4

 0.12 االستثاسة انعقهيـــــــــــــــــــت 5

 (0.01ُذ يستىي )* هزِ انقيى دانت ع         

( اف جميػػ  قػػيـ معػػامبت اترتبػػاط مرتفعػػة ودالػػة إحصػػاىيًا ينػػد ٗجػػدوؿ  يتضػػح مػػف 
 .لمم ياس ( مما يدؿ يمى اتتمساؽ الداخمىٔٓ.ٓممستوى دتلة  

  ذ آماؿ  إيداد/ فداد ابو حط "( الصورة   التالثالم ياس "اختبار كاتؿ لمذكاا
 .(ٕ٘ٓٓصادؽذ ومصطفى يبدالعزيز  

(ذ وترجمج لمبيىة المصرية فداد ٜٜ٘ٔالم ياس  ر.  . كاتؿذ وا. ؾ. كاتؿذ ايد هذا 
(ذ وتعد اختبارات كاتؿ لمعامؿ العاـ مف ٕ٘ٓٓآماؿ صادؽذ ومصطفى يبد العزيز  ذ  ابوحط

اش ر وافضؿ م اييس الذكاا المتحررة مف اتر الت افةذ ول ا تبث ممستويات  الم ياس األوؿذ 
التالث( ولكؿ مف الممستويات التبتة صورتاف متكافىتاف  اذ  (ذ الم ياس التان ذ الم ياس 

ف  الدرامسة الحالية الم ياس  وقد امستخدـالجمع . دي او لمتطبيؽ الفر وتصمح هذ) اتختبارات 
  .التالث الصورة   ( والت  تصمح لطب  المرحمة الجامعية

 اخلصائص الشيلومرتية لالختبار:

بار بحمسابج بطري تى الصور المتكافىةذ والتجزىة مف حيث التبات قاـ معدو اتخت
( ٓٓٔالنصفيةذ حيث ُطبؽ فى الطري ة األولى اتختبار بصورتيج  اذ  ( يمى يينة قوام ا  

(. فى ٜٚٚ.ٓمف طب  المدارس اإليدادية والتانوية والجامعيةذ وبمغت قيمة معامؿ التبات  
( مف طب  الجامعةذ وقد ٓٙقوام ا  حيف ُطبؽ اتختبار فى الطري ة التانية يمى يينة 
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(. اما يف الصدؽ ف د ٖٜٗ.ٓوصمت قيمة معامؿ التبات بعد تصحيحج مف اتر التجزىة إلى  
تـ حمسابج ايضًا مف قبؿ معّدى اتختبار بطرؽ متعددة من ا الصدؽ العاممىذ والصدؽ المرتبط 

يتمت  بدرجة منامسبة بالمحكاتذ وصدؽ التكويف الفرضىذ واشارت جميع ا إلى اف الم ياس 
    مف الصدؽ.

 :ومناقشتوا الدراسة فنتائج

يمتمؾ طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف " :ينص يمى انجنتاىج الفرض األوؿ والذى 
 .مف الحكمة" مرتف اكاديميًا ممستوى 

 يةالمعيار  اتواتنحراف اتولمتح ؽ مف صحة هذا الفرض تـ حمسا  المتومسط
التى ذ وم ارنت ا بالممستويات ييةالفر  وابعاد) ككؿلم ياس ايمى رامسة افراد يينة الد اتتمستجاب

 ويتضح ذلؾ بالجدوؿ التالى:ذ تـ تحديدها
عهً انًقياس ككم أفشاد عيُت انذساست  الستجاباث( انًتىسطاث واالَحشافاث انًعياسيت 5جذول )

 وأبعادِ انفشعيت

 يستىي االيتالك ع و أبعاد انحكًت

 يتىسظ 0.33 3.26 انبعذ انًعشفي

 يتىسظ 0.55 3.12 انبعذ انتأيهي

 يتىسظ 0.42 3.31 انبعذ انعاطفي

 يتىسظ 0.33 3.26 انذسجت انكهيت

( ٖٚ.ٖ - ٕٔ.ٖ( اف المتومسػػػطات الحمسػػػابية تراوحػػػت بػػػيف  ٘يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ  
ذ وقػػد بمػػ  المتومسػػط الحمسػػابى متومسػػط( وبممسػػتوى ٘٘.ٓ - ٖٖ.ٓوبانحرافػػات معياريػػة بػػيف  

(ذ وهػذ) ال يمػة تشػير إلػى اف ٖٖ.ٓ( وبػانحراؼ معيػارى قػدر)  ٕٙ.ٖية لمم يػاس  لمدرجة الكم
كػػاف متومسػػًطا. حيػػث جػػاا  طػػب  المرحمػػة الجامعيػػة المتفػػوقيف اكاديميػػاً لػػدى  الحكمػػةممسػػتوى 

( وبممسػتوى ٛٗ.ٓ( وانحراؼ معيػارى قػدر)  ٖٚ.ٖ" فى المرتبة األولى بمتومسط  البعد العاطف "
( وانحػراؼ معيػػارى قػػدر) ٕٙ.ٖ" فػػى المرتبػػة التانيػة بمتومسػػط  المعرفػ البعػػد ذ تػػـ تػب) "متومسػط

بمتومسػط  واألخيػرة  " المرتبػة التالتػةالبعػد التػ مم احتػؿ " فػ  حػيف( وبممستوى متومسػطذ ٜٖ.ٓ 
يػػدـ ذ وهػػو مػػا يشػػير إلػػى ايًضػػا ( وبممسػػتوى متومسػػط٘٘.ٓ( وانحػػراؼ معيػػارى قػػدر)  ٕٔ.ٖ 

 .لمدرامسة الحالية األوؿتح ؽ الفرض 
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( ٕٛٔٓهنػػػاا زكػػػى   التػػػى اجرت ػػػا درامسػػػةالنتيجػػػة  نتيجػػػة هػػػذا الفػػػرض مػػػ  تتفػػػؽو  
بعنػواف "ممسػتوى الحكمػة والدافعيػة األخبقيػة والعبقػة بين مػا لػدى يينػة مػف طمبػة  والمومسومة
ف كانػت يينػة درامسػت ا قاصػرة يمػى طمبػة الجامعػة مػف العػادييف ولػيس المتفػوقيف الجامعة" ذ وا 

إت ان ا قػد توصػمت إلػى اف طمبػة الجامعػة يتمتعػوف بوجػود  .الحاليةكما هو الحاؿ فى الدرامسة 
 .  ممستوى متومسط مف الحكمة ب بعادها المختمفة

امسػػت دفت التػػى  (ٖٕٔٓف  كمػػا تتفػػؽ ايضػػًا مػػ  نتيجػػة درامسػػة محمػػد الشػػريدة وآخػػريْ 
يػػف ممسػػتوى الحكمػػة لػػدى الطمبػػة الجػػامعييف بػػاألردفذ وامسػػفرت يػػف وجػػود ممسػػتوى  الكشػػؼ 

 الحكمة لدي ـ. متومسط مف
مػػف ( ٕ٘ٔٓمػػ  نتيجػة درامسػة محمػد الشػريدة   منمسػجمة كػذلؾنتيجػة ال وجػاات هػذ)

    .حيث امتبؾ طمبة الجامعة لممستوى متومسط مف الحكمة
رألـ محدودية الدرامسات التى كشفت يػف ممسػتوى الحكمػة لػدى طمبػة الجامعػة بصػفة و 

مدة مػف بعػض الدرامسػات تحمػؿ إت اف هنػاؾ دتىػؿ ممسػت ذيامة والمتفوقيف من ـ بصػفة خاصػة
إشارات توحى ب ف ممستوى الحكمة لدى المتفوقيف اكاديميًا مف طمبة الجامعػة لػيس يمػى النحػو 

درامسػػػة محمػػػد ابوالفتػػػوح المطمػػػو  ومػػػف بػػػيف هػػػذ) الدرامسػػػات يمػػػى مسػػػبيؿ المتػػػاؿ ت الحصػػػر 
طػب   حيث اشارت إلى تفوؽ طب  الجامعة المتفوقيف درامسػيًا مػف المسػعودييف يمػى (ٕٙٔٓ 

وفػى إطػار ذلػؾ اوصػى الباحػث  فػى ممسػتوى الحكمػة. الجامعة المتفوقيف درامسيًا مػف المصػرييف
إلػػى اهميػػة  من ػػا بضػػرورة لفػػت انتبػػا) المدمسمسػػات التربويػػة بمختمػػؼ مراحم ػػا خاصػػة الجامعيػػة

تطوير وتنمية الحكمة لػدى الطػب  وديػـ البػرامج واألنشػطة التػى تتضػمف تطػوير الحكمػة مػف 
               اد األكاديمى فى الجامعة. خبؿ اإلرش

ويمكػف تفمسػير حصػػوؿ المتفػوقيف اكاديميػػًا فػى الدرامسػػة الحاليػة يمػػى ممسػتوى متومسػػط 
 :من امف الحكمة فى ضوا امسبا  يديدة 

اف النماذج المختمفة التػى تناولػت الموهبػة والتفػوؽ اهتمػت بدرجػة كبيػرة بتحديػد الكيفيػة   -
إلػى قػدرات اداىيػة تابتػة يتمسػـ  "الموهبة" ت الفطرية الكامنةالتى تتطور ب ا تمؾ اتمستعدادا

ظ ػػر فيػػج اهتمامػػًا ممػػاتًب بنمػػو الحكمػػة لػػدى لػػـ ي الػػذى"التفػػوؽ"ذ فػػى الوقػػت  ب ػػا الفػػرد
 .(ٕٛٓٓذ الدمسوقىمحمد المتفوؽ او الموهو   
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اف ما ي دـ لمطػب  بصػفة يامػة ومػن ـ المتفػوقيف اكاديميػًا مػف منػاهج وم ػررات درامسػية  -
 ن  المعرفى دوف ألير).زز ف ط الجايع

اف الظروؼ اتقتصػادية التػى يعيشػ ا المػراه يف الجػامعييف المتفػوقيف اكاديميػًا حمسػ  مػا  -
تعيػػؽ هػػدتا مػػف فرصػػة خػػوض تجػػار  متنويػػة  (ٕٙٔٓاشػػار إليػػج محمػػد ابوالفتػػوح  

ومتطػػورة مػػف خػػبؿ المسػػفر والتن ػػؿ إلػػى بػػبد ومجتمعػػات وت افػػات مختمفػػة ممػػا يػػدتر فػػى 
 طور الحكمة ونموها إذا ما مسممنا ب ف الحكمة هى نتاج لمعوامؿ البيىية المختمفة.ت
التحصػيمية لػدى  الجوانػ  يمػى هػى األخػرى اف األمسرة متمتمة فى الوالػديف داىمػًا مػا تركػز -

كػػاف اتبػػف مػػف المتفػػوقيف تحصػػيميًا حين ػػا يمتػػؿ المجمػػوع او الت ػػدير  فا  و ابناى ػػا خاصػػة 
 .المتفوؽر) مف الخصاىص او المسمات األخرى لمشخص داىرة اتهتماـ دوف ألي

التػى خػص اهلل  مجمويػة مػف الممكػاتاف الحكمة رألـ ان ا تبدو مجرد كممة إت ان ا تمتػؿ  -
 ُيػػْدتَ  َوَمػػفُيػػْدِت  اْلِحْكَمػػَة َمػػف َيَشػػاُا ب ػػا انامسػػًا دوف آخػػريف وذلػػؾ مصػػداقًا ل ولػػج تعػػالى "

 .ٜٕٙ اأْلَْلَباِ ": الب رةذ ُاوُلو ِإتِ  َيِذِكرُ  َوَما يرًاَكتِ  َخْيرًا ُاوِت َ  َفَ دْ  اْلِحْكَمةَ 
اف طبيعة العصر الحالى اختمفت اختبفًا جذريًا يف العصػور المسػاب ةذ فمػـ تعػد مدمسمسػات  -

ومسػػػاىؿ اإليػػػبـذ تنشػػػىة اتجتماييػػػة كافػػػة "األمسػػػرةذ المدرمسػػػةذ دور العبػػػادةذ النػػػوادىذ ال
 ػػد اختمػػت ال ػػيـ وان مبػػت فكمػػا ينبغػػى اف يكػػوفذ وجمايػػة الرفػػاؽ " تػػددى دورهػػا المنػػوط 

الموازيف وكترت ومساىؿ التواصػؿ اتجتمػايى بعيوب ػا التػى فاقػت مزاياهػا بكتيػرذ واصػبحت 
الغالبيػػة العظمػػى مػػف الشػػبا  بػػؿ واألطفػػاؿ تعػػيش فػػى يػػالـ افتراضػػىذ فابتعػػدو بػػذلؾ يػػف 

 لمتػؿ والمبػادو وال ػيـممػف يعممػون ـ ا وحنكػة وحكمػة مجالمسة اآلخريف األكبر مسنا وخبرة
 إلك.  وكيفية التعامؿ م  المشكبت ...

اف الحكمػػػة تعػػػد احػػػد ارقػػػى اوجػػػج النشػػػاط اإلنمسػػػانى فػػػى جوانبػػػج المعرفيػػػة واتنفعاليػػػة  -
واتجتماييػػةذ وامػػتبؾ هػػذا المف ػػـو والوصػػوؿ إلػػى ممسػػتويات مرتفعػػة منػػج لػػيس بػػاألمر 

  (.  ٕ٘ٔٓ محمد الشريدةذ اليمسيرذ ف و مطم  نماىى قد يمتد إلى مراحؿ البموغ 
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كمة ب بعادها التبتة "المعرفىذ تختمؼ الح" :ينص يمى انجنتاىج الفرض التانى والذى 
لحمسيةذ االنفمسية الفاى ة "النفس حركيةذ  الت ممىذ والعاطفى" باختبؼ انماط اتمستتارات

 اديمياً".نفعالية" لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكالع ميةذ وات التخيميةذ 
إلػى المتفػوقيف اكاديميػًا ولمتح ؽ مف صحة هػذا الفػرض تػـ ت مسػيـ يينػة الدرامسػة مػف 

اتمستتارة الػنفس حركيػة لدي ـ:  انماط اتمستتارات النفمسية الفاى ةخمس مجمويات يمى امساس 
اتمسػتتارة الع ميػة  ف = (ذ ٚاتمسػتتارة التخيميػة  ف = (ذ ٘(ذ اتمستتارة الحمسػية  ف = ٙ ف = 

والػػػػيس  -اختبػػػػار كرومسػػػػكاؿ  ت الباحتػػػػة. تػػػػـ امسػػػػتخدم(٘واتمسػػػػتتارة اتنفعاليػػػػة  ف =  (ذ٘
(Kruskal-Wills Test)   افػػراددرجػػات رتػػ  إليجػػاد الفػػروؽ بػػيف متومسػػطات الببػػارامترى 

. وقد امسػفر التحميػؿ يػف النتػاىج التػ  الحكمة ب بعادها ودرجت ا الكميةف  الخممسة مجمويات ال
 :يوضح ا الجدوؿ التال 

انًتفىقيٍ أكاديًياً فً انحكًت بأبعادها ( انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث أفشاد عيُت 6جذول )

 وفقاً ألًَاط االستثاساث انُفسيت انفائقت ودسجتها انكهيت

أبعاد  م
 الحكمة

 متوسط الرتب العدد

حرية
جة ال

در
 

قيمة 
كا

2
 

صائية
ح
إل
اللة ا

الد
 

حركية
س 

النف
 

سية
ح
ال

 

خيلية
الت

 

العقلية
النفعالية 

ا
النفس  

سية حركية
ح
ال

 

خيلية
الت

 

العقلية
النفعالية 

ا
 

البعد  1
 المعرفي

6 5 7 5 5 13.9
2 

16.8
0 

غير  1.44 4 11 15.40 15.21
 دالة

البعد  2
 التأملي

6 5 7 5 5 12 16.3
0 

8.43 19.90 18.8
0 

غير  8.16 4
 دالة

البعد  3
 العاطفي

6 5 7 5 5 15.2
5 

16.2
0 

9.07 19.20 14.8
0 

غير  4.98 4
 دالة

13.1 5 5 7 5 6 الدرجة الكلية
7 

16.9
0 

9.86 19.60 15.1
0 

غير  4.77 4
 دالة

قيمة "كا
2

 .9.844( = 0...عند مستوى )؛ و01.222( = 0..." الجدولية عند مستوى )

دالػػػة بػػػيف مجمويػػػات انمػػػاط اتمسػػػتتارات  ( يػػػدـ وجػػػود فػػػروؽٙيتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ  
التػػ ممىذ والعػػاطفى" ودرجت ػػا ة ب بعادهػػا التبتػػة "المعرفػػىذ كمػػالحالنفمسػػية الفاى ػػة الخمػػس فػػ  

ذ لمبعػػد التػػ مم   (ٙٔ.ٛ ذ لمبعػػد المعرفػػ  (ٗٗ.ٔ " المحمسػػوبة ٕ"كػػا قيمػػةبمغػػت  ثحيػػالكميػػةذ 
وجميع ػػا لػػـ تصػػؿ إلػػى ممسػػتوى الدتلػػة  لمدرجػػة الكميػػة  (ٚٚ.ٗ ذ وطف المبعػػد العػػ (ٜٛ.ٗ 

 فػى الحكمػةر ألنمػاط اتمسػتتارات النفمسػية الفاى ػة تػ تي داإلحصاىية. ممػا يشػير إلػى انػج ت يوجػ
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طمبػػة المرحمػػة فػػروؽ دالػػة إحصػػاىيًا بػػيف  وهػػذا يعنػػى يػػدـ وجػػود .افػػراد يينػػة الدرامسػػةلػػدى 
   .الحكمةفى  انماط اتمستتارات النفمسية الفاى ةمختمفى  الجامعية المتفوقيف اكاديمياً 

نتيجة هذا الفػرضذ إت انػج ويمى الرألـ مف يدـ وجود درامسات مساب ة تديد او تعارض 
 يدة ن اط اهم ا: يمكف تفمسير هذ) النتيجة فى إطار

اخػػتبؼ جػػوهر وبنيػػة الحكمػػة يػػف جػػوهر وبنيػػة اتمسػػتتارات النفمسػػية الفاى ػػة إذ يتمحػػور  -ٔ
التوازف بيف مصالح واهتمامات الفرد لذاتػج وليخػريف ولممسػياؽ البيىػى جوهر األولى حوؿ 

 .حيف يفت ر جوهر وبنية التانية لذلؾ ذ فىومف تـ تح يؽ النف  العاـ

انمػػػاط اتمسػػػتتارات النفمسػػػية الفاى ػػػة تشػػػير إلػػػى نويػػػًا مػػػف الحػػػدة والحمسامسػػػية الزاىػػػدة  اف -ٕ
ذ األمػػر الػػذى قػػد إذ تمتػػؿ ردود افعػػاؿ قويػػة نحػػو المتيػػرات الداخميػػة والخارجيػػة المفرطػػة

لمدرمسة ممػا يغيػر فى البيت او امسواا يتمسب  فى العديد مف المشكبت لذوى هذ) األنماط 
إذ  ـيف اآلخريفذ او يغير مػف نظػرة اآلخػريف ل ػ إلختبؼبا ـلشعوره ـات و لذ ـمف نظرت 

وهػػذ) المسػػمات ت تتبقػػى  .... إلػػك يظنػػوف ان ػػـ يصػػابيوفذ او مػػف ذوى النشػػاط الزاىػػد
 ومسمات الشخصية الحكيمة.

لممتيػػػػرات  مسػػػػتجابةمسػػػػتتارات الفاى ػػػػة هػػػػى قػػػػدرات وراتيػػػػة لباألشػػػػكاؿ الخممسػػػػة للاف   -ٖ
لػدى األفػراد المبػدييف والموهػوبيف يػتـ  كخصػاىص شخصػيةيمكف مبحظت ا و والمحفزاتذ 

فػى حػيف  (.ٜٖذ ٕٛٓٓالتعبير ين ا فى حدة وويى وحمسامسية متزايػدة  تػامر المطيػرىذ 
ف وجػػدت ف ػػى أليػػر م يػػدة  .اف الحكمػػة ت يشػػترط وجودهػػا لػػدى الموهػػوبيف والمتفػػوقيف وا 

رألـ اف الخصاىص الشخصية تمتؿ إحػدى العوامػؿ  ذلشخصيةمف الخصاىص ا بنمط معيف
تبػػدو متػػ ترة بعوامػػؿ  متعػػدد األبعػػادو المػػدترة فػػى الحكمػػة إت اف الحكمػػة بمف وم ػػا المع ػػد 

تمعػ   البيىػة إلػى اف (ٕٙٔٓاشػار محمػد الدمسػوقى   ف ػد ذالبيىػة اهم ا ذاخرى كتيرة جداً 
اخػػتبؼ بنيػػة الحكمػػة بػػيف البيىػػات  ؿمػػلػػذا فمػػف المحتو ذ ة الحكمػػةفػػ  بنيػػدورًا جوهرًيػػا 

    .الجغرافية المتباينة ت افًيا

 انػػج ت يوجػػد فػػى التػػراث النظػػرى مػػا يػػديـ العبقػػة بػػيف الحكمػػة وانمػػاط اتمسػػتتارات الفاى ػػة -ٗ
 .  ومف تـ ف ناؾ حاجة مامسة لمزيد مف الدرامسات المتعم ة بتمؾ الن طة
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لحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسية تختمؼ ا" :ينص يمى انجنتاىج الفرض التالث والذى 
 إناث". –الفاى ة لدى طب  المرحمة الجامعية المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ النوع "ذكور 

اختبار "ماف ويتنى" الببارامترى لمكشؼ  امستخداـولمتح ؽ مف صحة هذا الفرض تـ 
 .والجدوؿ التال  يوضح نتاىج هذا الفرضة الفروؽ بيف المتومسطاتذ ليف دت 

 انذساست أفشاد عيُتويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 1جذول )

 إَاث(. –تبعاً نُىع انجُس )ركىس في انحكًت 

َىع  أبعاد انحكًت

 انجُس

يتىسظ  ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U "

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انبعذ 

 انًعشفي

 غيش دانت 22.50 113.50 13.35 13 ركىس

 232.50 15.50 15 إَاث

 غيش دانت 31 123 14.54 13 ركىس انبعذ انتأيهي

 211 14.41 15 إَاث

انبعذ 

 َفعانياال

 غيش دانت 11.50 162.50 12.50 13 ركىس

 243.50 16.23 15 إَاث

 غيش دانت  25.50 116.50 13.52 13 ركىس انذسجت انكهيت

 223.50 15.30 15 إَاث

 نذالنت انطشف انىاحذ. 61( = 0.05عُذ يستىي )؛ و41( = 0.01" انجذونيت عُذ يستىي )Uقيًت "

 انذساستأفشاد عيُت ويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 2جذول )

 إَاث(. –تبعاً نُىع انجُس )ركىس  في أًَاط االستثاساث انفائقت

ساث أًَاط االستثا
 انُفسيت انفائقت

َىع 

 انجُس

تىسظ ي ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U" 

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انُفس ًَظ االستثاسة 

 حشكيت

عُذ  دانت 43 243 12.63 13 ركىس

؛ 0.01

0.05 
 163 10.21 15 إَاث

 غيش دانت 21 112 13.23 13 ركىس انحسيتًَظ االستثاسة 

 234 15.60 15 إَاث

ًَظ االستثاسة 

 انتخيهيت

 غيش دانت 26 200 15.32 13 ركىس

 206 13.13 15 إَاث

 غيش دانت 34 125 14.23 13 ركىس انعقهيتًَظ االستثاسة 

 221 14.13 15 إَاث

ًَظ االستثاسة 

 االَفعانيت

 غيش دانت 24 115 13.46 13 ركىس

 231 15.40 15 إَاث

 غيش دانت 33.50 124.50 14.13 13 ركىس انذسجت انكهيت

 221.50 14.11 15 إَاث

 نذالنت انطشف انىاحذ. 61( = 0.05عُذ يستىي )؛ و41( = 0.01جذونيت عُذ يستىي )ان "U" قيًت
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بيف متومسطات  الحكمة( يدـ وجود فروؽ دالة إحصاىيًا ف  ٚيتضح مف جدوؿ  
 قيمةذ حيث كانت المتفوقيف اكاديمياً المرحمة الجامعية مف طمبة رت  درجات الذكور واإلناث 

"U"  افراد ( مما يشير إلى اف الذكور واإلناث ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓألير دالة يند ممستوي   الصغرى
 الت مم ذادها التبتة  المعرف ذ ف  الحكمة ب بع يختمفوف يف بعض ـ البعضت يينة الدرامسة

  واتنفعال ( وبدرجت ا الكمية.

جود فروؽ دالة إحصاىيًا ف  انماط اتمستتارات يدـ و ( ٛكما يتضح مف جدوؿ  
الفاى ة بيف متومسطات رت  درجات الذكور واإلناث مف طمبة المرحمة الجامعية المتفوقيف 

الصغرى ألير دالة يند  "U" قيمةاكاديميًاذ يدا نمط اتمستتارة النفس حركيةذ حيث كانت 
الع ميةذ تخيميةذ ال الحمسيةذ  لفاى ة التاليةا( ألنماط اتمستتارات ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓممستوي   
؛ ٔٓ.ٓالصغرى دالة يند ممستوي    "U" قيمةبينما كانت  ذ والدرجة الكمية.واتنفعالية(

افراد يينة مما يشير إلى اف الذكور واإلناث مف  ذ( لنمط اتمستتارة النفس حركية٘ٓ.ٓ
الع ميةذ يةذ  الحمسيةذ التخيم اتمستتارة انماط ت يختمفوف يف بعض ـ البعض ف  الدرامسة

فى نمط  افراد يينة الدرامسةمف فروؽ نويية بيف الجنمسيف  فى حيف توجد واتنفعالية(.
 لصالح الذكور. (النفس حركية اتمستتارة 

الحكمة بيف متومسطات رت  ممستوى يدـ وجود فروؽ دالة إحصاىيًا ف   ومف حيث
قد ديميًاذ فنف هذ) النتيجة درجات الذكور واإلناث مف طمبة المرحمة الجامعية المتفوقيف اكا

قصى  ؛ٕ٘ٔٓيادؿ المنشاوىذ  ؛ٕٚٓٓم  نتاىج درامسات كؿ مف  محمد الدمسوقىذ  اتف ت
حمدي يامسيف ؛ ٕٚٔٓألفراف راضىذ ومسماا فرحافذ وجداف يامسيفذ  ؛ٕٚٔٓيجاجذ 

نتيجة الدرامسة الحالية م   اختمفتبينما  (.ٕٛٔٓ؛ هناا زكىذ ٕٛٔٓذ ومسومية مرزوؽ
( والتى امسفرت يف وجود فروؽ بيف الجنمسيف فى ٕٙٔٓحمد ابو الفتوح  نتيجة درامسة م
    ممستوى الحكمة. 

يدـ اتختبؼ بيف الذكور واإلناث فى ممستوى الحكمة مف منطمؽ اف  رويمكف تفمسي 
يتمتعوف بال در نفمسج إلى حد ما مف حرية الحركة والبحث  ااألفراد مف كب الجنمسيف قد اصبحو 

البحث يف حمول ا. ومواج ة المشكبت و  والخبرات والتجار  لمتاي يف الطموحات وخوض ا
كما تحتضن ـ جميعًا بيىة  .بمعنى ان ـ يعيشوف الظروؼ نفمس ا ويتعرضوف لممتغيرات ذات ا
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اكاديمية واحدة ت تفرؽ بين ـ يمى اإلطبؽذ إضافة تنطبق ـ مف بيىات امسرية متشاب ة فى 
 .. إلك.اإلمكانيات والظروؼ والتعامبت .

ف  انماط  افراد يينة الدرامسةيدـ اختبؼ الذكور واإلناث مف اما مف ناحية 
واختبف ـ فى نمط اتمستتارة النفس حركية  الع ميةذ واتنفعالية(اتمستتارات  الحمسيةذ التخيميةذ 

اتف ت نتاىج الدرامسة الحالية جزىيًا م  نتاىج درامسات كؿ مف  تامر  لصالح الذكورذ ف د
يبدالحافظ  ؛ٖٕٔٓصباح العنيزات وآخريفذ  ؛ٕٔٔٓذ Warnوارف  ؛ٕٛٓٓىذ المطير 

( إذ اشارت جميع ا إلى تفوؽ الذكور يمى اإلناث ٕٛٔٓوتميـ التميمىذ  ؛ٕٙٔٓالشاي ذ 
ميًب وهذ) النتيجة تكاد تكوف منط ية لكوف الذكور اكتر فى نمط اتمستتارة النفس حركية. 

مكانالمكتفةواألنشطة البدنية والجرى  حركةلم ية ذ كما ان ـ يتمسموف ببنية يضمية اقوىذ وا 
مف خبؿ المع  والتنافس مسواا فى الشارع او يف انفعاتت ـ اكتر لتفري  طاقات ـ والتنفيس 

  المختمفة. األندية
تختمؼ الحكمةذ وانماط اتمستتارات النفمسية " :ينص يمى انجنتاىج الفرض الراب  والذى 
 –مة الجامعية المتفوقيف اكاديميًا باختبؼ محؿ اإلقامة "ريؼ الفاى ة لدى طب  المرح

 حضر".
اختبار "ماف ويتنى" الببارامترى لمكشؼ  امستخداـولمتح ؽ مف صحة هذا الفرض تـ 

 والجدوؿ التال  يوضح نتاىج هذا الفرض.يف دتلة الفروؽ بيف المتومسطاتذ 
 انذساستأفشاد عيُت يٍ يتىسطاث ستب دسجاث ويتًُ نذالنت انفشوق ب -( َتائج اختباس ياٌ 3جذول )

 حضش(. –تبعاً نًحم اإلقايت )سيف في انحكًت 

يحم  أبعاد انحكًت

 اإلقايت

يتىسظ  ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U "

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

انبعذ 

 انًعشفي

 غيش دانت 13.50 260.50 15.32 11 سيف

 145.50 13.23 11 حضش

 غيش دانت 33.50 246.50 14.50 11 سيف تأيهيانبعذ ان

 153.50 14.50 11 حضش

انبعذ 

 االَفعاني

 غيش دانت 20 223 13.11 11 سيف

 113 15.13 11 حضش

انذسجت 

 انكهيت

 غيش دانت 31 243 14.65 11 سيف

 151 14.21 11 حضش

 نذالنت انطشف انىاحذ. 51( = 0.05؛ و عُذ يستىي )44( = 0.01" انجذونيت عُذ يستىي )Uقيًت "
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 انذساستأفشاد عيُت ويتًُ نذالنت انفشوق بيٍ يتىسطاث ستب دسجاث  -( َتائج اختباس ياٌ 10جذول )

 حضش(. –تبعاً نًحم اإلقايت )سيف في أًَاط االستثاساث انفائقت 

أًَاط االستثاساث 

 انُفسيت انفائقت

يحم 

 اإلقايت

تىسظ ي ٌ

 انشتب

يجًىع 

 انشتب

قيًت 

"U" 

 انصغشي

يستىي 

انذالنت 

 اإلحصائيت

ًَظ االستثاسة انُفس 

 حشكيت

 غيش دانت 15.50 264.50 15.56 11 سيف

 141.50 12.26 11 حضش

 غيش دانت 21 240 14.12 11 سيف ًَظ االستثاسة انحسيت

 166 15.03 11 حضش

 غيش دانت 65.50 212.50 12.25 11 سيف ًَظ االستثاسة انتخيهيت

 121.50 11.05 11 حضش

 غيش دانت 11 230 13.53 11 سيف ًَظ االستثاسة انعقهيت

 116 16 11 حضش

ًَظ االستثاسة 

 االَفعانيت

 غيش دانت 22 252 14.22 11 سيف

 154 14 11 حضش

 غيش دانت 61.50 220.50 12.31 11 سيف انذسجت انكهيت

 125.50 16.26 11 حضش

نذالنت انطشف  51( = 0.05؛ و عُذ يستىي )44( = 0.01ذ يستىي )انجذونيت عُ "U" قيًت

 انىاحذ.

بيف  الحكمة ممستوى ( يدـ وجود فروؽ دالة إحصاىيًا ف ٜيتضح مف جدوؿ  
 "U" قيمةذ حيث كانت ال اطنيف بالريؼ والحضر افراد يينة الدرامسةمتومسطات رت  درجات 

ت  افراد يينة الدرامسةشير إلى اف مما ي .(٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓألير دالة يند ممستوي   الصغرى 
 ذالت مم ادها التبتة  المعرف ذ الحكمة ب بعممستوى ف   يختمفوف يف بعض ـ البعض

  واتنفعال ( وبدرجت ا الكمية باختبؼ محؿ اإلقامة مسواا كاف ريؼ اـ حضر.

( يدـ وجود فروؽ دالة إحصاىيًا ف  انماط اتمستتارات ٓٔكما يتضح مف جدوؿ  
 –تبًعا لمحؿ اإلقامة  ريؼ افراد يينة الدرامسة الخممسة بيف متومسطات رت  درجات الفاى ة 

( ألنماط ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓالصغرى ألير دالة يند ممستوي    "U" قيمةحضر(ذ حيث كانت 
 ذالكمية والدرجة الع ميةذ واتنفعالية(النفس حركيةذ الحمسيةذ التخيميةذ اتمستتارات الفاى ة  
ت يختمفوف يف بعض ـ ممف ي يموف بالريؼ او الحضر  يينة الدرامسةافراد مما يشير إلى اف 

 البعض ف  هذ) األنماط.
فيمػػا يتعمػػؽ وذلػػؾ  (ٕٚٓٓمػػ  نتيجػػة درامسػػة محمػػد الدمسػػوقى  وتتفػػؽ هػػذ) النتيجػػة 

ربمػا و  .بالجزا الخاص بعػدـ وجػود فػروؽ بػيف ال ػاطنيف بػالريؼ والحضػر فػى ممسػتوى الحكمػة
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فػػ   التكنولػػوج  لتطػػورا ( إلػػىٓٚٔذ ٕٚٓٓ  الباحػػث نفمسػػجج ذلػػؾ وف ػػًا لمػػا اشػػار إليػػ يعػػود
ومسػػاىؿ اتتصػػاؿ ونظػػـ المعمومػػات والتػػ  مسػػاهمت فػػ  ت ريػػ  الفجػػوات الت افيػػة بػػيف الريػػؼ 
والحضػر لمحػد الػذي اصػبحت فيػج ال ريػة تنػافس المدينػة فػ  اشػكاؿ المدنيػة والتحضػرذ فباتػػت 

وومسػاىؿ اتصػاؿ وفضػاىيات  ادوات ترفيػج ال رية المصرية ممست مكة لعناصر المدنية الحديتة مف
انترنػػػت حتػػػى اصػػػبحت العػػػادات والت اليػػػد الغربيػػػة ممسػػػيطرة يمػػػى بكات حامسػػػو  وشػػػواج ػػػزة 

  .المسموكيات والمظ ر الشكم  لشبا  ال رية والمدينة يمى حد مسواا
عدـ وجود فػروؽ دالػة إحصػاىيًا بػيف متومسػطات رتػ  درجػات افػراد يينػة بوفيما يتعمؽ 

فػػى نػػدرة ف نػػاؾ  حضػػر( –تبًعػػا لمحػػؿ اإلقامػػة  ريػػؼ  نمػػاط اتمسػػتتارات الفاى ػػةفػػ  ا الدرامسػػة
إت انػػج يمكػػف تفمسػػير ذلػػؾ  نتيجػػة هػػذا الفػػرض. تتنػػافى مػػ الدرامسػػات والبحػػوث التػػى تعضػػد او 

ومسػػػاىؿ متعػػػددة لمتواصػػػؿ  ومػػػا ظ ػػػر مػػػفايضػػػًا فػػػى إطػػػار مػػػا حػػػدث مػػػف تطػػػورات تكنولوجيػػػة 
إذ اصػػبح العػػالـ كمػػج وك نػػج  ذ ريػػة والمدينػػة مػػف فػػروؽاتجتمػػايى ادت إلػػى انصػػ ار مػػا بػػيف ال

 ذفػػى ال ريػػة او المدينػػة ذالػػذكور واإلنػػاث ذالكتيػػر مػػف الشػػبا  والصػػغارقريػػة صػػغيرةذ واضػػحى 
مػف الحريػة درجػة ومسػاىؿ التواصػؿ هػذ) ب ومف ذوى الممستويات التعميميػة المختمفػة يمسػتخدموف

عرفػػة بمػػا يػػدور حػػول ـذ ف صػػبحوا مػػدتريف اكمسػػبت ـ قػػدرًا تبػػ س بػػج مػػف المواتنفتاحيػػة التػػى 
مف احاديث واقاويؿ قد تجػرهـ إلػى  وما يمسمعونج مف مشاهدذ إلى حد كبير بما يرونج ومت تريف

النور او الظمماتذ كما اصبحوا م مديف لما يروؽ ل ـ مف الشخصيات المحمية والعالمية. ومػف 
 تـ لـ تعد هناؾ مسمات شخصية مميزة لريفى او حضرى.  

 وصيات واملكرتحات:الت

  :الرتبوية )أ( التوصيات 

 :الباحتة بما يم  ف  ضوا ما امسفرت ينج الدرامسة مف نتاىج ومناقشت اذ توص 
التفكير ال اىـ يمى  بصفة خاصة والتعميـ العالى ذبالتربية والتعميـ الممسىولوف ف يولى ب  -ٔ

 .يمسج بشكؿ صريحمسواا مف خبؿ تضمينج فى المناهج او تدر  اً الحكمة اهتمامًا خاص

توفير البيىة المنامسبة والمناخ المبىـ لتعزيز اتمستعدادات او اإلمكانات  محاولةب  -ٕ
 التطورية لدى الموهوبيف والمتفوقيف.

مراحؿ نموهـ  فىتويية اولياا األمور بضرورة ألرس الحكمة فى مسموكيات ابناى ـ ب  -ٖ
  .مطم  نماىى قد يمتد إلى البموغ الحكمةف المبكرة 
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حة الفرصة لأبناا الذكور واإلناث يمى حد مسواا بخوض معارؾ الحياة ب نفمس ـ حتى بنتا -ٗ
 يكتمسبوا الخبرات والتجار  بذوات ـ ويتعمموا كيفية حؿ المشكبت. 

بمظػػاهر فػػرط اتمسػػتتارة ويبقت ػػا بتطػػور  بتوييػػة اآلبػػاا والمعممػػيف واألخصػػاىييف النفمسػػييف -٘
ىص النفمسية لأفرادذ ومػا يترتػ  يمي ػا مػف وما تعكمسج مف اختبفات فى الخصا الشخصية
    .معينة لمتعامؿ مع اتمستديى طرؽ وامستراتيجيات  ومسموكيات مشكبت

 )ب( مكرتحات بإرجراا حبوث مشتكبلية:

لحم ػػات مسممسػػمة البحػػث فػػ  موضػػوع الدرامسػػة الحاليػػةذ ت تػػرح الباحتػػة لعمػػج امسػػتكماًت 
 :ما يم  إجراا يدد مف الدرامسات والبحوث الممست بميةذ ومن ا

فعالية التفكير ال اىـ يمى الحكمة فى الحد مف اتنفعاتت المسمبية لدى المتفوقيف   -ٔ
 بالمرحمة الجامعية.

 درامسة دور الحكمة فى الكشؼ يف الموهوبيف والمتفوقيف.  -ٕ

درامسة لمحكمة وانماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة لدى يينات مف ذوى اتمستتناا المزدوج   -ٖ
الموهوبيف المعاقيف  –الموهوبيف المعاقيف بصريًا  –صعوبات التعمـ  الموهوبيف ذوى 

 مسمعيًا"

 رياضيًا(. –قياديًا  –الموهوبيف  فنيًا  انماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة لدى الحكماا  -ٗ

فعالية برنامج قاىـ يمى اترشاد النفمسى الدينى فى تنمية الحكمة لدى المتفوقيف ذوى   -٘
   ف انماط اتمستتارات النفمسية الفاى ة.الممستويات المختمفة م
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 املرارجـــع

 املرارجع العربية:

(. تنملت  س حممت  ممتدلل  تحدتلن س  تمالد س نددت   تد  >710أحمد ثابت  ضلتلو الءتسع دتالد س تد    
و مللت  ءلتالم ساءاقت  الس تل،لتلو مجمة التربيػة الخاصػةطسب س م حل  س ثانالل  س متدالقلن ءقلًلا. 

 .1>0 – 8=و 07 جاما  س زقازلقو
(. س اسقتت  بتتلن أنمتتاط سالدتتتثا   س دا قتت   الضتتق ن  لتت  :710آالع لالدتتا س اتتلابو البتتسل ءتتالد  س لطلتتب  

دسب الدمى( البلن س تدمل  سابدسءى  د  س طلب  س مال،البلن الس طلب  س اادللن ضى متدس   س دتلط. 
 .8; – ;9(و 07  9و المجمة الدولية التربوية المتخصصة

(. ضاا لتت  سا اتتاد س ت بتتالد ضتت  إدس   س لتتج   تتد  طتتسب س جاماتت  س متدتتالقلن ;710س دقتت   آمتتال إبتت س،لم 
 – 1:و :0و مللتت  ءلتتالم ساءاقتت  الس تل،لتتلو جاماتت  س زقتتازلقو مجمػػة التربيػػة الخاصػػةد سدتتًلا. 
01:. 

سادتتتهام س ندتتتب   نمتتتاط س دتتتلط   س مللتتت  ضتتت  س تدملتتت  س قتتتا م ءلتتتى (. ;710  بهلتتت  بنتتت  محمتتتد س حمتتتد
 0;8(و 01  8 والتربية الخاصة والت هيػؿمجمة .  حمم   د  ءلن  من س طا با  س مال،البتا س
– 8;8. 

(. أنمتتتتاط سالدتتتتتثا س  س دا قتتتت  الءسقتهتتتتا با ماتقتتتتدس  س ما ضلتتتت   تتتتد  طلبتتتت  =710تمتتتتلم حدتتتتلن س تملمتتتت   
اماتت  جو مللتت  س ت بلتت   لالتتالم ساندتتانل و ديػػالى لمبحػػوث اإلنمسػػانية مجمػػةس م حلتت  ساءدسدلتت . 

 .0<9 – 1;9و =>دلا ىو 
(. س اسقت  بتلن أنمتاط سالدتتثا س  س دا قت  الضتق ن  لت  دسب الدتمى البتلن س ت ماع =711ثام  ضهد س مطلت    

الس تح لل س د سدى الضاءللتها ضى س ماتا ءتن س طلبت  س مال،تالبلن ضتى س م حلت  س متالدتط  بدال ت  
 اللاو س  دن.و جاما  ءّمان س ا بل   لد سدا  س )رمسالة دكتوراس مالل . 

(. س حممت  الس تالء  با ت س  محتددس   مدتاع  مالمت  =710حمدد محمد لادتلنو الدتالمل  محمتد مت زالق  
و <0و مللتت  س بنتتا و جاماتت  ءتتلن اتتم و مجمػػة البحػػث العممػػ  فػػ  التربيػػةس م حلتت  س ثاناللتت . 

700 – 78;. 
ما ضلت  الس تند  ح ملت  ضتى س دسع س نلال الدلمال الجى  ال تا ا س متا س (. >710دللمان ءبدس السحد لالدا  

و  تد  س مال،تالبلن  ال   تاالبا  OEsلالع أنماط سالدتثا س  س دا قت  والضتق ن  لت  دسب الدتمى 
(و ><  >7و المجمػػػة المصػػرية لمدرامسػػػات النفمسػػػيةس تتتالم متتن طتتسب س تالتتتلم س ثتتانال  س دنتتى. 

7<8 – 877. 
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. تتتلثل  س االسمتتل س ثقاضلتت  (7108 تتباح حدتتن س انلتتزس و الثتتام  ضهتتد س مطلتت  و المالتتالا طلتتق س دتتبلاى  
الس جن  ءلى ض ط سالدتثا س   د  س طلب  س مال،البلن ضى س مالل  الس  دن  د سد  ءب  ثقاضلت (. 

 .>:9 – 978(و 7  09و ملل  س ت بل و جاما  س بح لنو مجمة العموـ التربوية والنفمسية
 دسضالت  س اقللت  ضت  س تنبتؤ (. سادتهام س ندتب   متل متن س حاجت   لما ضت  الس:710ءادل محمالد س مناتاالد  

 – :08(و ==  :7و المجمػػة المصػػرية لمدرامسػػات النفمسػػيةبا حممتت   تتد  طلبتت  مللتت  س ت بلتت . 
0==. 
 .=0 – 00و دلدمب و مجمة الحكمة(. مدهالم س حمم . 7171ءبا  أ حلل   

ال   (. قابللتتت  مقا نتتت  متالدتتتطا  د جتتتا  س طلبتتت  س مال،تتتالبلن ءلتتتى س  تتت;710ءبتتتدس حاض  قادتتتم س اتتتالب  
و مجمػة الدرامسػات التربويػة والنفمسػيةس  دنل   مقلا  سالدتثا س  س دا ق  حدب متغل  س جن . 

 .999 – =97(و 7  01جاما  س دلطان قابال و 
(. س تدملتتت  س قتتتا م ءلتتتى س حممتتت  ممنبتتتىع با االسمتتتل س لمتتت  س مبتتت   ;710ءبتتتدس  حمن  تتتاض  آل دحتتتلم  

و رمسػالة ماجمسػتيربا مملمت  س ا بلت  س دتاالدل .   لال تل   تد  س مال،تالبلن ضت  س م حلت  س ثاناللت 
 ملل  س ت بل و جاما  س ملك ضل ل.

. س قتا،    الموهوبوف والمتفوقوف خصاىص ـ واكتشاف ـ وريايت ـ(. 7109ءبدس مطلب أملن س ق لطت   
 ءا م س متب.
(. >  ط ال يػػاس والت ػػػويـ فػػ  العمػػوـ النفمسػػػية والتربويػػة واتجتماييػػػة(. =711ءلتتى متتا،  لطتتاب  

 س قا،    س ممتب  س مادلمل .
(. ضاءلل  مقلا  سالدتثا س  س دا قت  ضت  س ماتا ءتن س طلبت  س مال،تالبلن 7100ضتح  ءبدس  حمن ج السن  

 .9=0 – 0;0(و 8  <0و العموـ التربويةأمادلمًلا. 
المتفوقوف ي ميًا ذوو صػعوبات الػتعمـذ قضػايا التعريػؼ والتشػخيص (. 7117ضتح  م طدى س زلتا   

 . س قا،    دس  س نا   لجاماا .والعبج
 (. س قا،    ممتب  س نجلال س م  ل .: ط  ال درات الع مية(. ;<<0ضؤسد ءبا لطلا أبالحطب  

اختبػػارات (. :711ضتتؤسد ءبتتد س لطلتتا أبتتال حطتتبو الآمتتال ملتتتا   تتادقو الم تتطدى محمتتد ءبتتدس ازلز  
 . س قا،    ممتب  س نجلال س م  ل .افةكاتػؿ لمعامؿ العاـ: م ياس الذكاا المتحرر مف اتر الت 

(. س تدمل  س قا م ءلى س حممت   تد  طلبت  س د سدتا  س اللتا ضت  مللت  س ت بلت . >710ق   ءجاج س  لاب   
 – :;9(و 771  0 مللتت  س ت بلتت  سبتتن  اتتد  لالتتالم ساندتتانل و جاماتت  بغتتدسدو ومجمػػة األمسػػتاذ

:07. 
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بدسءلتت  الءسقتهتا بلنمتاط سالدتتتثا   س دا قت  الأدتا لب س تتتالم (. ضاءللت  س ت س  سا<710متالث  قطتب أبالقتتال    
 تتتتتتد  طلبتتتتتت  مد دتتتتتت  س متدتتتتتتالقلن س ثاناللتتتتتت  ضتتتتتت  س التتتتتتالم الس تمنال الجلتتتتتتا  (Memletics)س نالءلتتتتتت  

(STEM) .8> – 0و 8;و ملل  س ت بل و جاما  دال،اجو المجمة التربوية. 
س باتاد  تت وأ د ت و ضت  لتالؤ ن  لت  (. س بنتاع س اتامل   مقلتا  س حممت  ثسثت  7108محمد حدلن دتالد  

 .<9 -0و 0و جاما  بن  داللاو ءدد لال لالو مجمة كمية التربيةس  ماع س متادد . 
(. مدتال  س تدملت  نمتا ال سع س ما ضت  الس حممت   تد  ءلنت  متن طلبت  س جامات  :710محمد لللد  س ا لد   

 .:90 – 918(و 9  00و المجمة األردنية ف  العموـ اتجتماييةالس اسق  بلنهما. 
(. س قتد   س تنبؤلت   لت ماعس  7108محمد لللد  س ا لد و الءبدس نا    لاب س جت سحو المالضتق دتللم باتا    

مجمػػة إتحػػاد الجامعػػات العربيػػة س متاتدد  بمدتتتال  س حممت   تتد  س طلبتت  س جتاماللن ضتت  س  دن. 
 .;08 – <01(و 0  00و لمتربية ويمـ النفس

و مللت  رمسػالة دكتػورا)س بنل  س ااملل   لحممت   تد  س مال،تالبلن الس اتادللن. (. >711محمد غازد س ددالق   
 س ت بل و جاما  ءلن ام .

مجمػة دءال   للت الج ءتن س متل الا.  –(. ت بل  س مال،البلن من أجل س حمم  =711محمد غازد س ددالق   
 .=:0 – 009و ;و س جزس  و 7و جاما  دطلا تنمية الموارد البشرية

 . طنطا  دس  س نابغ   لنا  الس تالزلع.مسيكولوجية الحكمة(. ;710  محمد غازد س ددالق 
(. س حممت  ضت  ءسقتهتا بتاتملل ،اللت  س نتا  تد  طتسب س جامات  س متدتالقلن ;710محمد ممال أبالس دتتالح  

و مجمػػة كميػػة التربيػػة ب مسػػيوطد سدتتًلا ضتت  جمهال لتت  م تت  س ا بلتت  الس مملمتت  س ا بلتت  س دتتاالدل . 
 .1<9 – =97و 7 (و7  87جاما  أدلالطو 

س هل تتت  س م تتت ل  س اامتتت   لمتتتتابو و مجمػػػة يمػػػـ الػػػنفس(. دتتتلملالجل  س حممتتت . ;710م تتتطدى دتتتاللا  
 .071-000(و 001 <7

(. نمتال ج مقتت ح  تنملت  مهتا س  س تدملت  سابتدسء  الس ناقتد  تد  طتسب س جاماتت  =711منتى حدتن بتدالد  
يػؿ ذوى اتحتياجػات الخاصػة: رصػد المدتمر الدول  المسادس "ت هس متدالقلن   ؤل  مدتتقبلل . 
 – ;0و ماهتد س د سدتا  س ت باللت و جامات  س قتا،  و ضت  س دتت   متن الواق  وامستشػراؼ الممسػت بؿ"

 .;019 – 1;<و 7لال لالو  >0
(. أنماط ضت ط سالدتتثا   الءسقتهتا بتا تدالق س د سدتى الس قتد س  سابدسءلت   تد  ;710نال   إب س،لم س دللمان  

و مللت  س ت بلت و جامات  س بحت لنو مجمػة العمػوـ التربويػة والنفمسػية جامال . س طا با  با م حل  س
 .;7; – <<:(و 7  >0

(. مدتتتال  س حممتت  الس دسضالتت  س لسقلتت  الس اسقتت  بلنهمتتا  تتد  ءلنتت  متتن طلبتتت  =710،نتتاع محمتتد زمتت   
 .=91 – 0;8(و =<  =7و المجمة المصرية لمدرامسات النفمسيةس جاما . 
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(. س قلمتت  س تنبؤلتت   لحممتت  ضتت  سدتتت ستلجلا  س تتتالم س متتن م  ستًلتتا  تتد  طتتسب >710،تتان  ضتتؤسد دتتللمان  
 .998 – <91(و :<  >7و المجمة المصرية لمدرامسات النفمسيةملل  س ت بل  جاما  حلالسن. 

(. س تدملت  س مدتتند إ تى س حممتت  >710الجتدسن حملتد لادتلنو الغدت سن نامت   سلت و الدتتماع بادتم ض حتان  
بحػػث م ػػدـ إلػػى مجمػػس كميػػة التربيػػةذ س تت س  السادس   سالنداا لتت  السالثتتا .  ضتت  مجتتا   ما ضتت 
و قدم س الالم س ت بالل  الس نددل و  نلتل اتهاد  س بمتا ال لال  ضت  س ت بلت  تل ت  جامعة ال ادمسية

 .:9 – 0ءلم س ند  س ت بالدو 
مج تتد لب  ضت  (. أثت  ب نتا=710الضاع ناج  آل ءثمانو الغاطم  أحمد س جادمو المالدى محمتد س نبهتان  
و المجمة الدوليػة لتطػوير التفػوؽتنمل  س حمم   د  س طا با  س مال،البا  ض  س م حل  س ثانالل . 

 .1: – :7(و >0  <جاما  س الالم الس تمنال الجلا با لمنو 
. ءّمتان  س مملمت  س  دنلت  مف ػـو الحكمػة وابعادهػا شػرًيا ووضػًعا(. 7108لاقالب ءادل نا ت  س تدلن  
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