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امللخص:
فاعمية برنامج قائـ عمى الحكمة لتنمية ميارة حؿ المشكالت
تعرؼ ّ
ىدؼ البحث إلى ّ
الصفية لدى طمبة كمية التربية شعبة عمـ النفس ،تكونت عينة البحث مف  02طالب وطالبة
مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس موزعيف إلى مجموعتيف أحدىما ضابطة واألخرى تجريبية
،كؿ مجموعة تتكوف مف ( 02طالب)،ويبمغ متوسط أعمارىـ ( ،) 21 ,5واستخدـ البحث
العينة ،ومقياس الحكمة
المشكالت الصفية ،و مقياس الحكمة الختيار ّ
مقياسي ميارة حؿ ُ
لمتقويـ الت ّكويني لجمسات البرنامج مف إعداد الباحثة ،وبرنامج قائـ عمى ُممارسة الحكمة

بمياراتيا الثمانية ،و ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا ؟) مف إعداد الباحثة ،وأكدت

المشكالت
نتائج البحثعمى أنو توجد فاعمية لمبرنامج القائـ عمى الحكمة في تنمية ميارة حؿ ُ

الصفية لدى طمبة كمية التربية مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس والتي اتضحت مف وجود

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
فروؽ دالة
ً
المشكالت الصفية لصالح المجموعة التجريبية.
التطبيؽ البعدي عمى مقياس ميارة حؿ ُ
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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
*Dr. Fatma Mahmoud Al Zayat

assistant –prof. of Educational Psychology
, Damietta Faculty of Education.
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 classsolving problems scale.
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مكدمة:
تعمـ بيا إدراؾ أف امتالؾ
الم ّ
تيدؼ الجامعات بجانب تقديـ المعرفة إلى اكساب ُ
المعرفة العممية ليس ٍ
أيضا كيؼ ،ومتى يمكف أف يستخدميا؟،
كاؼ بؿ عميو أف يدرؾ ً
وتعقيداتيا،
وكذلؾ عميو المعرفة بأحواؿ األفراد والحياة ،وكيفية
تطويعيا لمواجية غموضيا ّ
ّ

فالمنافسة في القرف الحادي والعشريف لف تكوف باكتساب كميات ىائمة مف الحقائؽ
ُ
العقمية
والمعمومات التي ينبغي استظيارىا ،وانما يكوف باكتساب األساليب المنطقية و ّ

اإلبداعية في انتاج واستنتاج وتفسير األفكار وىذا كمو يقود إلى ضرورة اكتساب الحكمة
و
ّ
الم ّعمميف عمى اكتساب أدواتيا وصناعتيا واعادة تش ّكيميا مف
بمياراتيا ل ُمساعدة الطمبة ُ
المشكالت المختمفة المينية
خالؿ استخداـ وتطوير قدراتيـ وامكاناتيـ ّ
العقمية لمواجية ُ
فالتعميـ الجامعي ُيفيـ عمى أنو أكبر مف
والحياتية ؛والتعامؿ معيا بإيجابية وبفكر ُمستقبمي؛ ّ
الجزئية التي يمر بيا الطالب وييدؼ إلى مفيوـ أشمؿ وىو الحكمة التي
الخبرات التعميمية ُ
تؤثر عمى أدائيـ داخؿ وخارج الجامعة (عالءالديف أيوب ،وأسامة إبراىيـ. )122، 1220 ،
ويشير كؿ مف ) Konrad , Criss & Telesman(2019,276إلي أف
معرفية ووجدانية وسموكية ،ىي
التعميمية وما تتضمنو مف عمميات ّ
الجامعة كمؤسسة ّ
المتبادؿ البناء بيف أطرافيا مف ُم ّعمـ وطالب وولي أمر،
عمميات تبادلية تحتاج إلى
ّ
التفاعؿ ُ
المعرفة الخبيرة
المرشد بالحكمة والحنكة واالستبصار و ّ
الم ّعمـ ُ
وكؿ ىذا يحتاج إلى أف يتسـ ُ
وتوظيؼ السموؾ الحكيـ في اتباع ميارات تفاوضية ت ّكيفية تساعده عمى النجاح في تحقيؽ
األىداؼ المنشودة مف العممية التعميمية بدال مف استنزاؼ الطاقة النفسية والبدنية في

المشكالت الصفية ،ورغبة المعمـ في
االختالؼ تجاه المواقؼ وبيف األفراد التي تتضح في ُ
توفير مناخ صفي صحي ومحقؽ لمنتائج التعميمية واألخالقية المرغوبة.
وأشارت بعض الدراسات كدراسة كؿ مف عالء الديف أيوب  ،وعبد اهلل
العناية بأنماط
الجغيماف( ( 03، 1221إلى وجود فجوة في التعميـ الجامعي العربي في ّ
المشكالت وميارات اتخاذ القرار ،وكذلؾ إلى
التفكير ّ
العميا كالتفكير اإلبداعي وميارة حؿ ُ
الفعمية ألعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات العربية إلى توفير بيئة
الممارسات ّ
افتقار ُ
العميا والتفكير اإلبداعي وميارات اتخاذ القرار والتدريب عمى
تربوية ُمشجعة لميارات التفكير ّ
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العديد مف خريجيف الجامعة لدييـ
المعرفة وتوظيفيا ،وما أدؿ عمى ذلؾ مف أف ّ
استخداـ ّ
أنماط تفكير سطحية أي لـ يتحقؽ اليدؼ مف دراستيـ الجامعية.
فالجامعة مف أدوراىا التي يجب إلقاء الضوء عمييا ُمساعدة طالبيا عمى اكتساب
المميمة مع تنمية اإليثار واالستعداد لمتعمـ الدائـ ؛وىو ما
المشاركة ُ
بعض ميارات الحياة و ُ

يمثؿ ميارات الحكمة التي تعمؿ عمى التوازف بيف المصالح الشخصية ومصالح اآلخريف (

عالءالديف أيوب ،وأسامة إبراىيـ  .)122، 1220،وكذلؾ مف أدوار الجامعة العناية بتنمية
العالقة بالحكمة
القدرات والميارات التف ّكيرية والوجدانية والشخصية لدى الطالب الجامعي ذات ّ
التعامؿ مع
الميمة في بنائو ليكتسب القدرة عمى ّ
كأحد الوسائؿ ُ
*فاطمة محمود الزيات  :أستاذ عمـ النفس التربوي المساعد  -كمية التربية  -جامعة دميا.

معايير أخالقية تأخذ في
العالمية في ضوء ّ
لممنافسة ّ
الم ّعاصرة وقيادة ُم ّ
جتمعاتيا ُ
التحديات ُ
االعتبار المصمحة الفردية والمجتمعية واإلنسانية عمى ٍ
حد سواء ;Furman,2019,560
ّ
ُ ّ
)Sternberg,2007,22).

التعامؿ مع شخصية الطالب الجامعي
وأكدت دراسة ) 1212(Ardeltعمى أىمية ّ
كمتغير الحكمة الذي يتكوف مف ثالث
ككؿ وليس مف الجانب ّ
المعرفي فقط بتنمية المتغيرات ُ

انفعالية ويحقؽ التوازف في حياة الفرد المينية واالجتماعية.
معرفية ،واجتماعية و ّ
مكونات ّ

مُصكلة الدراسة :

الحظت

المشكالت
الباحثة أثناء التدريب الميداني أف ُ

الثانوية العامة التي تواجو

المعمميف
الطالب ُ

أثناء التدريب

الصفية بالمرحمة

الميداني داخؿ الفصوؿ

ومختمفة وغير تقميدية عما كانت عميو مما أدى إلى عزوفيـ
بالمدارس أصبحت ُمتعددة ُ
المشكالت أصبحت غريبة نتيجة لالستخداـ الخاطىء
عنيا والتغيب بأعذار واىية ؛ وتمؾ ُ

لمتطور التكنولوجي ؛ وكذلؾ لآلثار السمبية لوسائؿ التواصؿ االجتماعي ،و زيادة غفمة

أولياء األمور  ،وعمى االتجاه الموازي يظير انخفاض القدرة عمى ُممارسة ميارة حؿ
الممتحقيف بالكمية بعد خوض الثانوية العامة واضطالع أولياء األمور بحؿ
المشكالت لدييـ ُ -
ُ
أية ُمشكمة(حياتية  ،تحصيمية ،اجتماعية  )......تواجييـ لمحصوؿ عمى أعمى مجموع
جامعى يواجو ُمشكالت أثناء التدريب الميداني بصعوبة
وااللتحاؽ بالجامعة  -مما أنتج طالب
ّ
المشكالت بنفسو أو كيفية مواجيتيا وكذلؾ حميا بطريقة
شديدة؛ و لعدـ ّ
االعتياد عمى حؿ ُ
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ُمختمفة عف الحموؿ التقميدية ،أي استخداـ معرفتو لخدمتو وخدمة ُمجتمعو ؛فيو يجد صعوبة
التعامؿ مع
معرفتو وخبراتو السابقة والحالية وىو مايقصد بو ُمصطمح الحكمة في ّ
في توظيؼ ّ
المتعددة .
المشكالت الصفية ُ
طالب فصوؿ التدريب الميداني مف الجيؿ الحالي ذوي ُ
المشكالت
المشكالت الصفية ىي ً
نوعا مف ُ
وتؤكد شروؽ الطويير ( ) 0، 1223أف ُ

المتعمـ بنفسو
السموكية
ّ
االنفعالية ،واالجتماعية التي تتجمى مؤشراتيا ونتائجيا في ّعالقة ُ
وباآلخريف خارج أو داخؿ الفصؿ المدرسي سواء مع زمالئو أو مع ُم ّعمميو .
المشكالت الصفية داخؿ الفصؿ
ويشير ضياء الخزرجي ()020، 1222إلى أف ُ
بالفاعمية الذاتية القوية أي القدرة عمى تحميؿ
تحتاج إلى ُمعمـ ُمتزف وحكيـ ،ويتمتع
ّ

المشكالت لموصوؿ إلى الحؿ المناسب مف خالؿ معرفتيـ بنقاط القوة والضعؼ لدييـ ،بينما
ُ
المعرفة
ذوي
ّ
المنخفضة يحتاجوف إلى التدريب عمي ميارة الحكمة األولى ّ -
الفاعمية الذاتية ُ

المتمركز حوؿ
المعرفة بنقاط القوة والضعؼ لدييـ ً
الذاتية  -أي ّ
بدال مف التفكير الداخمي ُ
معدالتيا لممحيطيف بيـ كذلؾ.
الذات فتزداد ُمشكالتيـ ويتسببوف في زيادة ّ
العامميف في مينة
وأشارت نتائج دراسة وفاء عبد الجواد ( )22، 1225إلى أىمية تمتع ّ
المشكالت ووضع بدائؿ وحموؿ متنوعة ليا،
التعميـ ،بالسموؾ الحكيـ ،والقدرة عمى حؿ ُ
والتمتع بدرجة عالية مف ميارات التواصؿ؛ واتخاذ ق اررات تتسـ بالحكمة وىو ما يتطمب

التوازف بيف أىداؼ الفرد وأىداؼ اآلخريف ،واألىداؼ العامة لممجتمع .
تعمـ الطمبة
كما أكدت دراسة (، Bahtiyar&Can (2016 ,110عمى أىمية ّ
المشكالت لمواجية التطورات العممية والتكنولوجية وتأثيرىا عمى البيئة
الم ّعمميف ميارات حؿ ُ
ُ
والعالقات االجتماعية.

وأشارت دراسة )Monson, Caldarella Anderson& Wills (2020,49
المش ّكالت الصفية مف خالؿ العديد مف
الم ّعمميف يقع عمى ّعاتقيـ مواجية وحؿ ُ
إلى أف ُ
الممارسات التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا كالت ّكميؼ بالمياـ الجماعية ،و
ُ
التعزيز
المعمميف لمطالب لجذب االنتباه وزيادة
ّ
التفاعؿ الصفي  ،واستخداـ ّ
وزيادة مدح ُ
تعزيز المناخ الصفي
المرتدة الفورية وليست المؤجمة مما يؤدي إلى ّ
اإليجابي والتغذية ُ

وتحسينو ،وأوضحت دراسة كؿ مف فاطمة عبدالفتاح ،ويمنى العتوـ ( 1223
االجتماعي ّ
المش ّكالت الصفية
الممح إلى تدريبيـ عمى ميارة حؿ ُ
الم ّعمميف ُ
 )222،احتياج الطالب ُ
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لتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي  .وكذلؾ أكدت ّكتابات كؿ مف )(2020,49

Brocato, Hix, Jayawickremeعمى احتياج طالب الجامعة وخاصة في الكميات

يعانوف مف التشويش في فيمو
نظريا
اإلنسانية إلى تنمية ُمتغير الحكمة لدييـ
ً
ً
وعمميا ألنيـ ّ
لتعدد التفسيرات لو لدييـ .
وصعوبة استخدامو ّ
وتتبمور مشكمة البحث في السؤاؿ التالي:

ما فاعمية برنامج قائـ عمى ميارات الحكمة لتنمية ميارة حؿ المش ّكالت الصفية لدى الطمبة

الم ّعمميف؟
ُ

ٍدف البحح :

ييدؼ البحث إلى:

الم ّعمميف .
المشكالت الصفية ومدى االختالؼ الذي ط أر عمييا لدي الطمبة ُ
 -2فيـ ماىية ُ
الم ّعمميف.
المشكالت الصفية لدي الطمبة ُ
 -1الربط بيف الحكمة بمياراتيا الثمانية وميارة حؿ ُ

المشكالت الصفية بأنواعيا لتوفير مناخ صفي صحي لطالب المرحمة الثانوية
 -0التحكـ في ُ
الم ّعمميف ليـ مف شعبة عمـ النفس.
المراىقيف عف طريؽ حكمة الطمبة ُ
ُ

()0أٍنيةالبحح:

وتنقسـ إلي األىمية النظرية ،واألىمية التطبيقية:
()2/0أىمية البحث النظرية تتضح فيما يمي:
(/2/0ا) تزويد المكتبة بإطار نظري عف الحكمة بمياراتيا الثمانية .
(/1/0ب) تنبيو القائميف عمى العممية التعميمية في الجامعة ،وفي كمية التربية بصفة خاصة
عمميا في
عمى أىمية اكساب و ُمساعدة طالبيا عمي ُممارسة ميارات الحكمة
ً
تنمية قدرتيـ عمى المواجية والتفاوض مع طالبيـ مما ُي ّحسف مف نتائج العممية

معا.
التعميمية والتربوية ً

( )1/0أىمية البحث التطبيقية تتضح فيما يمي:
(/1/0ا) تزويد المكتبة بمقياس الحكمة بمياراتيا الثمانية في صورة مواقؼ حياتية لتعكس
مداىا لدى العينة مف الطمبة المعمميف.
(/1/0ب) توفير برنامج تدريبي قائـ عمى الحكمة بمياراتيا الثمانية لتنمية ميارة حؿ
المعمميف.
المشكالت الصفية لدى العينة مف الطمبة ُ
ُ
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المعمميف مف
المشكالت لدى الطمبة ُ
(/1/0ج) ُمساىمة نتائج البحث في تنمية ميارة حؿ ُ
عمميا  -إذا تـ
شعبة عمـ النفس أي تنمية قدرتيـ عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا
ً
فعالية البرنامج التدريبي  -مما يساعد عمى توفير مناخ صفي جاذب
التحقؽ مف ّ
المراىقيف في المرحمة الثانوية.
لمطالب ُ

()2مُصطلحات البحح :

لمصطمحات البحث وىي :
تتبني الباحثة ّ
التعريفات التالية ُ
()2/2البرنامج:
وي ّعرفو اسماعيؿ الدرديرى ( )132، 1222بأنو مجموعة مف الميارات التى توظؼ
ُ
لممتدربيف
فى إطارخطة مرنة  ،وتتضمف ً
عددا مف الخطوات تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية ُ
التعمـ فيو ،ومحتواه وأنشطتو
كتقويـ قبمي،فتحديد أىداؼ البرنامج ،ومصادر التعميـ و ّ
اجعة،والتقويـ التكويني والنيائي .
واجراءاتو التنفيذية،وتقديـ التغذية الر ّ

( )1/2الحكمة wisdom:

انفعالية ،
معرفية ،واجتماعية و ّ
أبعادا ّ
تعدد الميارات يتضمف ثالثة ّ
وىي مفيوـ ُم ّ
المميمة
المعرفة الذاتية ،وادارة
ويتضمف ثمانية ميارات كالتالي:
ّ
ّ
المشاركة ُ
االنفعاالت ،و ُ

،واصدار األحكاـ ،ومعرفة الحياة  ،وميارات الحياة ،و االستعداد لمتعمـ  ،واإليثار ،وتتبني
الباحثة تمؾ الميارات الستخداميا في بناء البرنامج التدريبي القائـ عمييا لتنمية ميارة حؿ
الم ّعمميف مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس ،وتصميـ مقياس
المشكالت الصفية لدى الطمبة ُ
ُ
الحكمة الستخدامو في التقويـ الت ّكويني لجمسات البرنامج ،ووفقًا لمصطفى حجازي (1220

 )25،؛ وفاتف عبد الفتاح ،وشيري حميـ ( ) 35، 1222ولدراسة محمد الشرايدة (1225
تعريؼ كؿ ميارة عمى حدة كالتالي:
 )220،سوؼ يتـ ّ
المعرفة الذاتية ( :)Self-knowledgوتُ ّعرؼ عمى أنيا
الميارة األولي وتتمثؿ في ميارة
ّ
وم ّعتقداتو وتفكيره
القدرة عمى اإلدراؾ الصحيح لمذات والوعي بمشاعر الفرد الداخمية وقيمو ُ

فيي ميارة إدارة

الضعؼ لديو ،أما الميارة الثانية
افعو وتحديد نقاط القوة ونقاط
ّ
ودو ّ
فتعرؼ بأنيا القدرة عمى التوافؽ و الموائمة
االنفعاالت(:)Emotional management
ّ
ّ

العاطفية أثناء مواجيتيا  ،والميارة
مع المواقؼ العصيبة والسيطرة عمي
االنفعاالت والمواقؼ ّ
ّ
تفاعؿ في
المميمة( :(Inspirational engagementعمى أنيا ّ
المشاركة ُ
الثالثة تعد في ُ
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معا بغية تحقيؽ غايات و أىداؼ
حدود إدراؾ عاـ لمحاجات اإلنسانية ،ويعني ذلؾ العمؿ ً
عامة ُمشتركة مف ناحية ،والوحدة مف ناحية أخرى داخؿ الجماعة .

أما الميارة الرابعة تتمثؿ في إصدار الحكـ( :)Judgmentويعني إدراؾ الشخص اف

تنوعة حوؿ الماضي
الم ّ
ىناؾ طرائؽ ُمتنوعة التخاذ القرار وعميو اف يراعي وجيات النظر ُ
والوضع الحالي والشخص الحكيـ يتسـ باإلدراؾ والبصيرة  ،و الميارة الخامسة فتتمثؿ في
المعاني واألسئمة العميقة لمحياة
تعني فيـ
ّ
م ّعرفة الحياة ) (Life knowledgeوالتي ّ
والوجود وأف يجد الشخص طريقو في األوقات الحرجة التي يمر بيا وفيـ حقائؽ الحياة وأف
يدرؾ عدـ اتقانو ليذه الحقائؽ طواؿ العمر ،أما الميارة السادسة فتسمي ميارات الحياة
المسئوليات
الم ّ
تعددة و ُ
( )Skills of lifeوتعني قدرة الفرد عمى إدارة األدوارالحياتية اليومية ُ
فعاؿ،والميارة السابعة :ىي ميارة الرغبة في التعمـ ( Willingness
الواجب عميو بشكؿ ّ
المعرفة
المستمر بالتعمـ و ّ
المستمر لمتعمـ  :وتمثؿ اىتماـ الشخص ُ
 )to Learnأو االستعداد ُ
التعمـ مف الحياة ،إذ أَّنيا تعكس الخبرات التي تعمميا
عف العالـ،وتتطور الحكمة مف خالؿ ّ
المعرفة
الفرد داخؿ الصؼ الدراسي وخارجو ،أو داخؿ الحرـ الجامعي أو خارجو ،وتطبيؽ ىذه ّ
وي ّعرفو
في حياتو العممية والمينية،أما الميارة الثامنة واألخيرة ىي اإليثار ُ : Altruism

عمماء اال جتماع بأنو السموؾ الذي يعطي الفرد بمقتضاه األولوية إلرضاء ونفع اآلخريف ودفع
ومتطمباتيا الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية وذلؾ
الضررعنيـ وىو تقديـ الغير عف النفس ُ
ينشأ عف قوة اليقيف وتوكيد المحبة والصبر عمي المشقة.
المشكالت
وىي الميارات التي تستخدميا الباحثة في بناء البرنامج التدريبي لتنمية ميارة حؿ ُ

الم ّعمميف ،واعداد مقياس التقويـ التكويني لجمسات البرنامج .
الصفية لدى الطمبة ُ
:
المشكالت skill of solving Problems
()0/2ميارة حؿ ُ

المشكالت لكؿ مف بورشيا كروس،و توماس
وتتبني الباحثة تعريؼ ميارة حؿ ُ
أنجور( )50، 1225بأنيا عممية عقمية يتأكد حدوثيا مف خالؿ استخداـ الفرد لممعمومات
والميارات السابقة التي تعمميا واكتسبيا ،وتتضمف خطوات عديدة تبدأ بادراؾ المشكمة ،و
نوعيا ،وكيؼ يحمميا لعناصرىا الرئيس ،ويحدد المبادئ األساسية الالزمة لحميا ،ومحاولة
لممشكالت السابؽ حميا مف
التوصؿ لمحؿ ّ
الفعاؿ ليا بالنظر إلى ما بعد الخصائص السطحية ُ
التعميـ .
أجؿ الوصوؿ إلى التشابيات الكامنة بينيـ ليصؿ إلى الحموؿ مف خالؿ ّ
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المشكالت الصفية : class Problems
(ُ ) 2 / 0 / 2
الم ّعمموف أنيا غير مرغوب فييا
ويقصد بيا تمؾ األنواع مف السموكيات التي يرى ُ
مف طالبيـ  ،ويجدوف صعوبة في ُمواجيتيا ،وتؤدي إلى اضطراب عمميـ ،ويمثموف سموكيات

ال توافقية (انخفاض التوافؽ المدرسي) مف قبؿ الطالب وىو ما تتبناه الباحثة(عبد المجيد
منصور ،وزكريا الشربينى ،واسماعيؿ الفقى  )32، 1221،وتقاس بمقياس ميارة حؿ
المشكالت الصفية الموقفي لقياس ميارة الطالب في حميامف إعداد الباحثة .
( )2/5اإلطار النظري  :يتكوف مف ثالثة محاور ،أوليما :الحكمة ،وثانييما  :ميارة حؿ
المشكالت الصفية :
المشكالت الصفية ،وثالثيما :الحكمة وميارة حؿ ُ
ُ
تعريؼ الحكمة :
(/2/5أ) ّ

جوانب

ُي ّعرفيا فؤاد أبوحطب ()33، 2330بأنيا القدرة التي تتوازف فييا
الموضوعي
المشترؾ بيف الذكاء
ّ
المعرفة والوجداف و ّ
ّ
الفعؿ في السموؾ اإلنساني وىي القدر ُ
االجتماعي والشخصي ،ويتفؽ معو محمد الشرايدة ()025 ، 1225في أنيا قدرة عمى
و
ّ

تعمقة بالحياة والسموؾ وسالمة الحكـ عند اختيار األساليب في
الم ّ
الحكـ الصحيح فى األمور ُ
بموغ الغايات لدى طالب الجامعة  .وتتمثؿ الحكمة في قدرة الفرد عمى تمييز المعمومات التي
سعادتو وتسير في ثالث اتجاىات ألنيا ُموقفية
يحصؿ عمييا ،واختيار منيا ما يساىـ في ّ
تعكس الخبرة وسمات الشخصية لديو،ويراىا كؿ مف عالء الديف أيوب ،وعبد اهلل الجغيماف(

) 00، 1221مف ىذه الزاوية يتضح دورىا في تنمية طالب الجامعة وخاصة طالب كمية
األبعاد يؤثر في سموكياتيـ أثناء المواقؼ التعميمية مما قد
تعدد
ّ
التربية ؛ ألنيا ُمتغير ُم ّ
يساعدىـ في تفسير كيؼ يفكروف في مواجية طالبيـ  ،وكيؼ يتصرفوف معيـ خاصة في
المواقؼ التي تتطمب التحدي وبذؿ الجيد واتخاذ الق اررات الحكيمة  ،فطالب الجامعة كفئة
ُمستيدفة ٌميمة ينبغي رعايتيا واالستثمار فييا مما قد يساعدىـ عمى الوصوؿ إلى فيـ
أعمؽ ورؤية شاممة لمقضايا المينية واألكاديمية التي تواجييـ مف زوايا ُمختمفة واتخاذ

الق اررات السميمة بيا وبالتالي تصبح الحكمة أحد أشكاؿ األداء النموذجي لمفرد ،والذي
المحيط بو ،واصدار أحكاـ صائبة في مسائؿ
يتضمف االستبصار و ّ
المعرفة بالذات والعالـ ُ
الحياة الصعبة.
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ولمحكمة نوعاف ىما  :الحكمة المعرفية والتي تتضح في معرفة الفرد لؤلمور
العممية والتي تتضح في اتخاذ ق اررات صائبة
المحيطة بو ،و الحكمة ّ
األكثر أىمية في البيئة ُ
الميمة(فؤاد أبو حطب .)01، 2330،
فيما ّ
بمشكالتو الحياتية الحقيقية و ُ
يتعمؽ ُ

(/2/5ب)م ّكونات الحكمة :

ويؤكد محمد الشرايدة ( )220، 1225أف الحكمة خميط مف ثالثة جوانب ىي:

المعرفي أف يفيـ
االنفعالي وسوؼ يتـ تناوليـ كالتالي  :يقصد بالجانب ّ
المعرفي والتأممي و ّ
ّ
الشخص الحياة ومف ثـ إدراؾ المعني العميؽ والداؿ لمظواىر واألحداث (األمورالشخصية
المعرفة  ،أما الجانب التأممي فيو
واالجتماعية )التي يمر بيا أي ترتبط بالرغبة الحقيقية في ّ
إدراؾ الواقع دوف تشويو أوتحريؼ باستخداـ التفكير التأممي الذي ينمي لدي الفرد الوعي
الذاتي واالستبصارالداخمي والخارجي مما يقمؿ مف التمركز حوؿ الذات فيزداد الفيـ العميؽ
المحيطيف بو فتشير إلى الرؤية الواضحة
لسموؾ األشخاص ؛مما ُي ّحسف مف سموؾ الفرد نحو ُ
التعاطؼ لدى الفرد أي
لمحقيقة ،أما الجانب
االنفعالي فيتمثؿ في مشاعر الحب والتواد و ّ
ّ

انفعاالتو بكفاءة .
يستطيع إدارة ّ
أما قصي الذيباني ( )205، 1222فيرى أف الحكمة تتكوف مف الذكاء

معا الحكـ،
المعرفة الو ّ
المعرفة واإلرادة  ،فالذكاء المماح ،و ّ
و ّ
اسعة ،واإلرادة الصمبة ت ّكوف ً
حكيما،
وعمى مقدار كماؿ ىذه العناصر يكوف كماليا .فالذكاء بمفرده ال يجعؿ اإلنساف
ً

والمعرفة بدوف ذكاء تجعؿ استفادة صاحبيا منيا محدودة وتجعؿ وظيفتو مجرد الحفظ والنقؿ،
والمعرفة دوف ذكاء تؤخر والدة الموقؼ الحكيـ ،وال يكفي الذكاء المماح  ،وال الخبرة الواسعة

حكيما مالـ يمتمؾ قوة اإلرادة ،إذ َّإنيا وحدىا ىي التي تجعمنا ننصاع ألمر
في جعؿ اإلنساف
ً
الخبرة ،وىي التي تنتج سمو ًكا يختفي فيو الفارؽ بيف النظرية والتطبيؽ.
(/2/5د) الشروط التي تيسر تنمية الحكمة:
يوضح عالء الديف أيوب () 12، 1221أنو البد مف توافر ثالثة شروط لتيسير
تنمية الحكمة ،وىي:
ومشاركتو
التوجو نحو التعمـ  : Orientation to learning :ويقصد بو قدرة الفرد ُ

وممارسة األنشطة وىذا يظير في توجو الفرد
في اكتساب ّ
المعرفة عندما يواجو اآلخريفُ ،
تفاعالتو االجتماعية
المختمفة وأثرماضي الشخص في
ّ
نحو الحياة وفقًا لممجاالت والمواقؼ ُ
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الجديدة ،والخبرات  : Experiencesوتتضمف أي نشاط ُمنظـ أو غير ُمنظـ ويحدث مف
ومشاركة الخب ارت العامة مع اآلخريف ،والتجارب مع الناس
خالؿ
ّ
التفاعالت مع اآلخريف ُ
:
العالقات مع األىؿ واألصدقاء وذوي النفوذ والسمطة ،والبيئة
المختمفيف  ،مثؿ ّ
ُ
لتفاعؿ الفرد مع التعمـ
المحيط العاـ الذي يوفر السياؽ والفرص
ّ
Environmentويقصد بيا ُ
المتنوعة في توليفات ُمتنوعة النتاج الحكمة ،وىو ما أكد عميو كيـ kim
واآلخريف والخبرات ُ

تعمـ ليكتسب الحكمة التي ىي نتاج مجموعة مف
الم ّ
( )660،2016عندما أشار إلى أف ُ
تعميمية ُمناسبة لنجاح عممية التّعميـ
الميارات والخبرات التي مر بيا البد مف توافر بيئة ّ
عمميا واكسابو المعرفة
سموكيا و
إعدادا
الم ّعمـ الذي يجب عمينا إعداده
ً
ً
ً
و ّ
التعمـ مع توافر ُ
والخبرات والميارات األساسية ليتكوف لديو الحكمة ،وىومف دوافع إعداد ىذا البحث.
وأكدت دراسة ( Brocato, Hix and Jayawickreme )2020,50أف
عمميا ؛
وممارستو
ً
الميسرة لتنمية مفيوـ الحكمة لدى طالب الجامعة فيمو ُ
مف الشروط ُ
فنتائج ىذه الدراسة الوصفية أكدت عمى أف الحكمة ىي نتاج توافرثالثة مف السمات
الشخصية لدى الفرد وىي التفاني مف أجؿ اآلخريف ،واعطاء كؿ شيء معناه الصحيح
المعتقدات الخاطئة
،وتحديد اليوية لذاتو ولمف يحيطوف بو كما الحظت أف ىناؾ الكثير مف ُ
عمميا
المرتبطة بالحكمة لدييـ وتداخميا مع مفاىيـ أخرى مما أدي إلى صعوبة ُممارستيا
ً
ُ
في مينتيـ وحياتيـ وىو مف األسباب التي دفعت إجراء ىذا البحث .

المعمـ في العممية التعميمية:
العالقة بيف الحكمة و دور ّ
( /2 / 5ىػ) ّ
يرى كؿ مف ) Pasupathi, Staudinger & Baltes(2001,355أف الحكمة مف
أعرؼ؟ ،وماذا
وجيات النظر التربوية في التدريس تكوف نتاج لميارة التساؤؿ الذاتي ماذا ّ
تعمـ ووجية نظره وما
الم ّ
معرفتو ؟،وكيؼ استفيد مف ىذه ّ
أريد ّ
المعرفة؟ أي باالىتماـ برؤية ُ
يرغب فيو وفي تعممو واحتراـ سعيو لمكشؼ عف المعمومات وفيـ العالـ مف حولو.

كبير في تشكيؿ
دور ًا
المعرفية ليا ًا
وتؤكد ىياـ شاىيف ( )233، 1221أف المكونات ّ
الم ّعمـ ووف ًقا لمعالـ باندو ار تُ ّعد الحكمة أحد ىذه المكونات فيي حالة عقمية سموكية
ّ
فاعمية ُ

الدافعية في
تتضمف التوازف والتكامؿ و ّ
التفاعؿ بيف الجوانب العقمية والمعرفية والوجدانية و ّ
معارؼ
المعرفة يتحوؿ إلى التعميـ مف أجؿ الحكمة ؛بترقية ّ
األداء اإلنساني فالتعميـ مف أجؿ ّ
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المجتمع بحؿ ُمشكالتو بطرؽ
الم ّ
تعمميف لتكوف ُجزًءا مف سموكيـ؛ لينعكس بإيجابية عمى ُ
ُ
ومتميزة.
ُمختمفة ُ
الم ّعمـ باكتساب الحكمة ؛
كما يشير) Petrinko(2019,314إلى ضرورة أف ييتـ ُ
المتعددة
المشكالت السموكية الصفية و ُ
ألنو يحتاجيا بشدة عند اتخاذ القرار داخؿ الفصؿ مع ُ

التعميمية
الم ّعقدة لطالبو .ويمكف تفسير تفوؽ طمبة الفرقة الرابعة الجامعية في ضوء الخبرة ّ
و ٌ
حؿ المشكالت،
التي يتعرض ليا الطمبة أثناء دراستيـ والتي تسيـ في تنمية قدرتيـ عمى ّ
فاعميتيـ الشخصية واالجتماعية فكمما يزداد تعمـ الفرد ويرتقي إلى مرحمة
وتطويرىا وزيادة ّ
أعمى يكتسب معمومات ،وخبرات أكثر تساعده في تنمية قدرتو عمى مواجية ُمتغيرات الحياة
ومشكالتيا بصورة أفضؿ.
ُ
المشكالت :
( )1/5ميارة حؿ ُ

يدا
ويعرفيا محمد شاىيف ( )5، 1220بأنيا مف أكثر أشكاؿ السموؾ اإلنساني تعقّ ً
ّ
المشكمة عبارة عف موقؼ صعب أو عائؽ يقؼ أماـ الفرد لتحقيؽ ىدؼ ُم ّعيف
وأىمية ألف ُ

معرفة وخبرة
المعرفي لديو وبالتالي فانو يسعى بما لديو مف ّ
ويثير حالة مف عدـ التوازف ّ
العائؽ والتغمب عميو لموصوؿ إلى حالة التوازف مرة أخرى.
لمواجية ىذا الموقؼ أو ّ

ويشير كؿ مف معاوية أبو غزاؿ ،و عايدة فموه ()050، 1222إلى ُمصطمح ميارة حؿ
ومعرفية ُم ّعقدة يستخدميا الفرد لمتوافؽ مع
انفعالية
ّ
المشكالت بأنو عممية سموكية و ّ
ُ
المشكالت التي يواجييا في حياتو اليومية.
ُ

وىو ما اتفؽ مع ما أشار إليو كؿ مف ) 33، 2019( Axe , Phelan and Irwin

المشكمة ،ووضع
المشكالت ىي ميارة تستخدـ لتحديد وتحميؿ ُ
مف حيث أف ميارة حؿ ُ
المشكالت
المناسبة لحؿ ىذا الموقؼ غير التقميدي وتدريب الطالب عمى مواجية ُ
الطرؽ ُ
لتعميـ استخدامو في مواقؼ أخرى
الم ّعقدة  ،و تقييـ الحموؿ التى يتوصؿ إلييا ّ
والمواقؼ ُ
ومعقدة
المشكالت الصفية النيا اختمفت ّ
وتعددت وأصبحت ُمتشابكة ُ
ُمختمفة وتحدد الباحثة ُ

،ومعمـ فصؿ
بيف ولي أمريقؼ في صؼ ابنو المتعمـ في كؿ أحوالو مخطىء أوغيرمخطىء ُ
يتغاضي عف أخطاء طالبو إلعطائيـ دروس خصوصية ،وادارة حائرة تحسـ أـ تتساىؿ ،كما
أوصت العديد مف الدراسات كدراسة كؿ مف فاطمة عبدالفتاح ،ويمنى العتوـ ( 1223
الممح إلى تدريبيـ عمى ميارة حؿ ال ُمش ّكالت الصفية
الم ّعمميف ُ
 )222،احتياج الطالب ُ
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لتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي ،ودراسة كؿ مف
)Monson, Caldarella Anderson& Wills (2020,48

التي أكدت عمى

أف

الممارسات
المش ّكالت الصفية مف خالؿ العديد مف ُ
الم ّعمميف يقع عمى ّعاتقيـ مواجية وحؿ ُ
ُ
المشكالت الصفية
التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا وىو ما دعي الباحثة لدراسة ُ

المستقبؿ.
المعمميف في التدريب الميداني وفي مينتيـ في ُ
فقط ألثرىا عمى أداء الطالب ُ
:
المشكالت الصفية class Problems
(/ 1/5أ) ّ
تعريؼ ُ

يشير حامد زىراف ( ) 50، 1222إلى أف المدرسة السموكية تعتقد بأف السموؾ

تعمميا الفرد أو اكتسبيا أثناء مراحؿ نموه ال ُمختمفة
العادات ّ
اإلنساني ماىو إال مجموعة مف ّ
محوريا في تكويف وبناء الشخصية
دور
سواء كانت إيجابية أو سمبية ،وأف البيئة تمعب ًا
ً

المراىقة وىي مرحمة تشتمؿ عمى العديد مف
فطالب مرحمة التعميـ الثانوي يكوف في مرحمة ُ
التغيرات الفجائية والطارئة عمى المستوى الجسمي واالنفعالي واالجتماعي والنفسي فيي

المساعدة لو وىي ما يتطمب اكسابو
تحتاج إلى ُم ّعمـ وولي أمر قادر عمى تقديـ يد العوف و ُ
لتعددىا
المش ّكالت ؛ليستطيعوف ُمساعدتو في مواجيتيا
ّ
المحيطيف بو ميارة حؿ ُ
واكساب ُ
وتنوعيا في ىذه المرحمة .
المعاناة وعدـ االرتياح تصيب
ُي ّ
عرفيا ممدوح صابر )  )20، 1220بأنيا حالة مف ُ
يدا عف التوافؽ مع ذاتو ،وتؤثر
بع ً
الفرد نتيجة لوجود صعوبات تواجيو في حياتو مما يجعمو ّ
االنفعالي
المعرفي أو االجتماعي أو
في ّ
ّ
تفاعمو مع الواقع بشكؿ سمبي سواء عمى المستوى ّ
أو األدائي السموكي .
أما إيماف الكاشؼ( )25، 1222فترى أنيا أنماط سموكية ظاىرة تعكس خرقًا

لؤل ّعراؼ والتقاليد االجتماعية المقبولة ،يوجييا الفرد نحو اآلخريف أو نحو ذاتو بغرض
اإليذاء وخرؽ القوانيف ،وىي سموكيات يستطيع اآلخروف ُمالحظتيا بسيولة ،وتتميز بالتكرار

والحدة ،ولكنيا ال تصؿ إلى االضطراب الشديد الذي يتطمب التدخؿ ال ّعالجي وتؤثر ىذه
تفاعمو مع اآلخريف .
السموكيات في الكفاءة النفسية و
االجتماعية لمفردالتي تحد مف درجة ّ
ّ
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وتراىا خولة البموي ( )211، 1225أنيا صعوبات جسمية أو تعبيرية أو نفسية
أو اجتماعية تواجو الطالب بشكؿ ُمتكرر ،وال يمكنيـ التغمب عمييا بأنفسيـ إال بإرشادات
وي ّعيؽ
المشكالت يؤدي إلى صعوبة توافقيـ مع غيرىـُ ،
وم ّعممييـ ،وأف بقاء ىذه ُ
والدييـ ُ

التفاعؿ مع
اجتماعيا ،مثؿ  :تجنب
نموىـ النفسي واالجتماعي ،فيسمكوف مسم ًكا غير مقبوؿ
ّ
ً
المشاركة
اآلخريف مما ُيضعؼ ثقتيـ بأنفسيـ ،فتقؿ ّ
فاعميتيـ وقابميتيـ لمتعمـ ،أو حتى ُ

اإليجابية مع اآلخريف أي أنيـ يواجيوف ضغوطات نفسية وتحديات قد ال يتمكنوف مف

لممستقبؿ ؛و ُي ّعد النظاـ التربوي ىو المسئوؿ
تجاوزىا بنجاح ،إضافة إلى عبء التخطيط ُ
بصورة ُمباشرة عف تنمية شخصية الفرد لمواجية مثؿ ىذه الضغوط والتحديات .

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

المحيطيف بو كولي األمروتؤثر بالسمب عمى المناخ الصفي
بمساعدة ُم ّعمميو و ُ
التغمب عمييا ُ
وادارتو .
المشكالت الصفية :
(/1 /5ب)أنواع ُ
المشكالت الصفية وفقا لتصنفيف:
وتصنؼ الباحثة ُ

المعرفي أو
المستوى
ّ
المشكالت الصفية التي تنبع مف الطالب وفقًا لمستوياتيـُ :
أوًالُ :
االنفعالي أو األدائي السموكي وسوؼ يتـ تناوليا كالتالي:
االجتماعي أو
ّ

العقمي :مف حيث الشرود الذىني،
المعرفي تتمثؿ في القصور في النشاط ّ
أ -المستوى ّ
والصعوبة في التركيز والتشتت في االنتباه مما يؤثر بالسمب عمى فيـ المعمومات
والقدرة عمى اكتسابيا.
ب -المستوى االجتماعي  :تتضح في عدـ القدرة عمى االندماج مع اآلخريف والتواصؿ
معيـ.
وضعؼ الطموحات
ج-المستوى االنفعالي :يكوف ىناؾ قصور في مشاعر الرضا واإلحباط
ّ
والتطمعات.
د-المستوى األدائي أو السموكي :أدت التغيرات التكنولوجية السريعة في ىذا العصر إلى
قيـ الطالب األخالقية وسموكياتيـ وأنماط تفكيرىـ واختفت عدد مف
تعددة عمى ّ
تغيرات ُم ّ
القيـ اإليجابية لدييـ التي ظيرت في المستوى األدائي أو السموكي لدييـ والذي يتضح
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بالممتمكات كالكتابة عمى الجدراف ،ومحاولة الغش ،والتأخر
في سوء التصرؼ و ّ
العبث ُ
الصباحي ،واىماؿ الواجبات وسموؾ الشرود  ،والميؿ إلى النشاط الزائد ،وسموؾ الخجؿ ،
العدواني ،
المخادع ،وسموؾ اإلحجاـ عف األنشطة االجتماعية ،والسموؾ ّ
والسموؾ ُ
والتمرد وعدـ االلتزاـ باآلداب اإلسالمية وقواعد النظافة والنظاـ داخؿ الفصؿ وخارجو
الم ّعمميف الحكمة
وىو ما تيتـ بو الدراسة الحالية فيي تعمؿ عمى إكساب الطمبة ُ
المشكالت ولوقايتيـ مف الصدمة عند االحتكاؾ بالواقع
الستخداميا في حؿ ىذا النوع مف ُ

العممي في التدريب الميداني (ممدوح صابر  21، 1220،؛عبد العزيز صقر 1220،
.)20،

ثاىيًا :مصكالت صفية وفكا لدرجة ألفتَا للنُعلنني وتيكشه إلي مألوفة وغري مألوفة وسوف يته
تياوهلا كالتالي :
المشكالت الصفية المألوفة التي تحدث داخؿ الفصؿ كالثرثرة والضحؾ  ،والتيريج ،
أُ -
فاعمية الطالب والمعمـ .
يحد مف ّ
ونسياف األدوات المدرسية مما ّ
لمممتمكات،ورفض القياـ
الم ّ
تعمد ُ
المشكالت الصفية غير المألوفة يقصد بيا التخريب ُ
بُ -
الم ّعمـ والتكمـ بمغة بذيئة  ،استخداـ
باألعماؿ المدرسية ،واالتجاه السمبي
ّ
العدواني نحو ُ

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

المشكالت الصفية :
(/1/5س)نتائج ُ
تأثير
المشكالت ًا
المشكالت الصفية مف أخطر ُ
يؤكد حامد زىراف () 21، 1222أف ُ
التعميمية بجميع أطرافيا وخاصة في المرحمة الثانوية مرحمة النمو
العممية ّ
بالسمب عمى ّ
المفاجئة التي تط أر عميو فتسيطر
المختمفة و ُ
المراىؽ نتيجة لمتغيرات النمائية ُ
الحرجة لمطالب ُ
تعميمو والتقميؿ مف فرص
المش ّكالت السموكية وعمى حياتو مما يؤدي إلى ّ
إعاقة عممية ّ
عميو ُ

المعمـ قبؿ
توافقو التربوي واالجتماعي والنفسي ،وىو ما يجب أف يتنبو لو القائموف بإعداد ّ
بعيدا عف
المشكالت بأساليب تربوية صحيحة ً
الخدمة وأثنائيا ّ
لتعرؼ كيفية مواجية تمؾ ُ

الممارسات المينية الصحيحة وىو ما اتفقت معو دراسة كؿ مف فاطمة
االرتجاؿ والخروج عف ُ
عبد الفتاح ،ويمني العتوـ (ُ )225 ، 1223مؤكدة عمي أف التطور التكنولوجي أضاؼ
الم ّعمميف منيا وقد تصيب بعضيـ بالصدمة
المشكالت الصفية التي يعاني الطمبة ُ
العديد مف ُ
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عند مواجيتيا مما يجعميـ يعزفوف ويتغيبوف عنيا مما يؤثر عمى أدائيـ األكاديمي والميني
المشكالت داخؿ الصؼ باستخداـ
الم ّعمميف ّ
بالسمب  .كما أف ّ
يعالجوف عددً ا مف ُ
العديد مف ُ
أساليب تربوية غير ُمناسبة مما يؤدي إلى ُمشكالت صفية تؤثر في ُمخرجات التعميـ بشكؿ
التفاعؿ الصفي بشكؿ خاص(ماجدالخياط ،ومحمود الخوالدة، ،وأسماء
عاـ،و فى إحداث
ّ
اإلبراىيـ .)105 ، 1220،
المشكالت الصفية  :وتتضح العالقة
( )0 /5المحور الثالث العالقة بيف الحكمة وميارة حؿ ُ
المشكالت الصفية مف خالؿ العديد مف الكتابات والدراسات :
بيف الحكمة وميارة حؿ ُ
حيث يؤكد سيد خير اهلل ( )12 ،2310أف الفرد ُي ّغير مف سموكو وف ًقا لمتغير الحادث

في بيئتو كالتقدـ التكنولوجي السريع الذي نعيش فيو فالمفاىيـ تتحد لتُش ّكؿ المبادىء-

شكال مف أشكاؿ
المشكالت الصفية وليذا يمكف اعتبار التعمـ ً
الحكمة -والمبادىء توظؼ لحؿ ُ
تعمـ .
الم ّ
المشكالت التي سيوظفيا ُ
حؿ ُ
ومركبة مف عدد مف
الم ّعمميف يو ً
ميا ُم ّعقدة ُ
المش ّكالت الصفية التى تواجو ُ
وأصبحت ُ
عيؽ حميا بالطرؽ التقميدية فنحف
العناصر التى
تع ً
قيدا مما ُي ّ
ّ
معا وتترابط بطرؽ أكثر ّ
تتفاعؿ ً
الم ّعمـ الحكمة لننمي
المشكالت باالىتماـ باكساب الطالب ُ
نحتاج لتطوير وتنمية ميارة حؿ ُ

لتعميـ الذي ال يؤدي إلى تزكية نفس
المحيطيف بو ؛فا ّ
لديو التوازف بيف مصمحتو ومصمحة ُ
ميما
تعمـ وتثقيؼ أخالقو ،وال يؤدي إلى تيذيب سموكو أو تبديمو إلى سموؾ أفضؿ ُي ّعد ّ
الم ّ
تع ً
ُ

ناقصا(فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى عتوـ .)225، 1223،
ً
يعتقد( Sternberg )228، 2001أف الحكمة تتطمب التفكير التحميمي ،الذي
و ّ

المشكالت
المشكالت الحقيقية مف خالؿ عمميو التأمؿ والتفكير ّ
العميؽ في ىذه ُ
يتضمف تحميؿ ُ

وم ّعالجتيا لموصوؿ إلى القرار الحكيـ.
لمحصوؿ عمى أكبر كمية مف المعمومات عنيا ُ
ويرى ) Bang ( 2009,45أف التعمـ النشط ينمي الحكمة فيزيد مف
قدرة الفرد عمى استخد اـ المعمومات والمعارؼ المتعممة لديو بشكؿ ىادؼ في سياؽ اجتماعي
أو في أي سياؽ ،كما أنيا حالة تُ ّعبر عف وجودىا في كؿ ما يتخذه الفرد مف ق اررات سواء
عند التخطيط لحياتو ،أو تنفيذ خططو  ،أو ُمراجعة أحداث حياتو ،والقدرة عمى التغمب عمى
القررالصحيح وااللتزاـ بالمسار الصحيح.
األزمات الحياتية ،واتخاذ ا
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وصعبة
أمور غامضة ُم ّعقدة
المشكالت عندما تواجو الفرد ًا
ّ
فالحكمة تمثؿ ميارة حؿ ُ
(ىياـ شاىيف .)230، 1221 ،و يؤكد كؿ مف واثؽ موسى ،وبالؿ عبد الواحد (،1220
االنفعالي
 ) 11أف الطمبة الجامعييف الذيف يمتمكوف سمات الذكاء ،والثقة بالنفس،واالتزاف
ّ

وىي مف السمات الشخصية المؤشرة والدالة عمى الحكمة لدييـ وعمي امتالؾ ميارة حؿ

المشكالت أفضؿ مف غيرىـ مف الطمبة.
ُ
ويؤكد كؿ مف محمد الشرايدة ،وعبد الناصر الجراح ،وموفؽ بشارة (1220
لممشكالت
)222،أف مف الدالئؿ عمى توافر الحكمة لدي الفرد أنيا تساعده عمى إيجاد حؿ ُ
اجعة
التي تواجيو  ،وتجعمو ًا
ومر ّ
قادر عمى تقديـ النصح لآلخريف ،وادارة المواقؼ االجتماعيةُ ،
النمط الحياتي لديو واالستبطاف أو التأمؿ الذاتي ألحداث حياتو ،و تم ّكنو مف اختيار أفضؿ

العطؼ عمى
الممكنة مف عدة حموؿ مطروحة أمامو،والحكمة تشتمؿ عمى الذكاء و ّ
الحموؿ ُ
ومالطفتيـ والفضيمة .
اآلخريف ُ

وتشير عفراء العبيدي ( )210، 1225إلى أف الحكمة ميارة مف ميارات الحياة

قدر مف
المش ّكالت تتطمب ًا
و ّ
المشكالت التي تتسـ بالجدة ،فميارة حؿ ُ
التعامؿ بيف األفراد وحؿ ُ
التعميـ الجامعي أو المراحؿ السابقة يجب
الخبرة وميارات تجييز المعمومات ؛لذلؾ فإف ىدؼ ّ
المعارؼ والميارات فقط فالبد مف تنمية الحكمة أي االستخداـ
أال يقتصر عمى تنمية
ّ
المشكالت التي
والتطبيؽ العممى ّ
المختمفة وفي حؿ ُ
لممعارؼ والميارات في المواقؼ الحياتية ُ
تواجيو.

التعامؿ
ويشيرقصي الذيابي ) ) 205، 1222إلى َّ
أف الحكمة تعد ميارة مف ميا رات ّ

قدر مف
أف ميارة حؿ المش ّكالت تتطمب ًا
المش ّكالت التي تتسـ بالجدة  ،إذ َّ
االجتماعي وحؿ ُ
المعارؼ
الخبرة وميارات تجييز المعمومات ،لذا َّ
التعميـ ال يتمثؿ في تنمية ّ
فإف ىدؼ التربية و ّ

بفاعمية ،فالعديد مف
المعارؼ والميارات ّ
والميا ارت فحسب ،وانما في القدرة عمى استخداـ ىذه ّ
المجتمعات اليوـ مشغولة بتنمية الميارات المعرفية األساسية لدى الطمبة ،ولكف ىذه
ُ

المجتمعات ُمتناغمة وسعيدة ،لذا مف الضروري التركيز عمى تنمية
الميارات غير كافية لجعؿ ُ
المقدمة في
لمساعدة الطمبة عمى االستخداـ الحكيـ ّ
لممعارؼ ُ
الحكمة وال سيما في المدارس ُ
المدارس والتفكير القائـ عمى الحكمة ،فالحكمة تتطمب التفكير التحميمي ،الذي يتضمف تحميؿ
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المشكالت لمحصوؿ عمى
المشكالت الحقيقية مف خالؿ عمميو التأمؿ والتفكير العميؽ في ىذه ُ
ُ
وم ّعالجتيا لموصوؿ إلى القرار الحكيـ.
أكبر كمية مف المعمومات ُ
فالحكمة تمزج الجانب المعرفي والعاطفي لدى الفرد  .ومف وظائؼ الحكمة :حؿ

المشكالت ،واسداء النصح لآلخريف ،والعمؿ االجتماعي ،واجراء ُمراجعة لمحياة ،والتفكير
ُ
الروحاني ،والحوار لحؿ التناقضات الموجودة في حياة األفراد والجماعات (محمد الشرايدة
.) 220، 1225،
ويراىا محمد عمر ( ) 202 ، 1220أنيا اإلصابة في القوؿ والعمؿ واالعتقاد،
ووضع كؿ شيء في موضعو بإحكاـ واتقاف ،وىي فعؿ ما ينبغي عمى الوجو الذي ينبغي،
والحكمة

في التوازف في كؿ األمور الحياتية واالجتماعية أي ال تعني الميف والرفؽ ،وال

المداىنة والسكوت عف الحؽ ،وبالتأكيد ىي ليست كما يحسبيا البعض
المسايرة و ُ
تعني ُ
المنكر؛ألنيا تتمثؿ في إتقاف األمور واح ّكاميا بأف
اإلفراط في األمر بالمعروؼ والنيي عف ُ

تنزؿ جميع األمور منازليا ،كما يستخدـ مفيوـ الحكمة في أحد معانيو لمداللة عمى الفائدة

العقالنية ،و التفكير االستداللي في
المعرفة و الفيـ  ،والخبرة،و ّ
التي يحققيا الفرد مف ّ
المشكالت التي تواجيو  .وأكد كؿ مف طمعت غبلاير ،وعبد العزيز عبد العزيز ،
ّ
تعاممو مع ُ
ومحمد عيد ( )02، 1220أف الحكمة ىي قدرة الفرد عمى اتخاذ الق اررات وايجاد االجابات

لممشكالت اليومية والحياتية .
الميمة ُ
الصائبة لممسائؿ الصعبة و ُ
لممعارؼ ىوالسبب في
ويؤكدعالء أيوب ( ) 121، 1221أف ليس افتقار الطالب ّ
المشكمة ؛ وعدـ
المشكالت ،وانما تعود إلى توجياتيـ السمبية نحو ُ
انخفاض ميارة حؿ ُ

ألبعادىا؛ واتباعيـ طرؽ غير ُمالئمة لمحؿ وىو ما يتطمب اكتساب المعرفة وتطبيقيا
فيميـ ّ
ادا قادريف عمى
بالمشكالت والتحديات يتطمب أفر ً
ً
عمميا باستخداـ الحكمة؛فيذا العصر المميء ُ

المحيرة ،وتوظيؼ التفكير القائـ عمى الحكمة لمتعامؿ مع
المشكالت الصعبة و ُ
التعامؿ مع ُ
المشكالت واتخاذ الق اررات.
ُ
المشكالت ينمي
وتؤكد أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ ( )13، 1221أف اتقاف ميارة حؿ ُ
التفكير الناقد والتأممي لدى الطالب  ،كما تكسبو ميارات البحث العممي وتنمية روح التعاوف

والعمؿ الجماعي ،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بيف موضوعات التعمـ وخبراتو الخاصة
لتنتج الحكمة لديو.
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تعممو
دور
تعمـ يمارس ًا
ً
جديدا في عممية ّ
الم ّ
المشػكالت يجعؿ ُ
فاتقاف ميػارة حػؿ ُ
المعارؼ
تعممو عف طريؽ االستفادة مف
ّ
نظما لخبراتو ولموضوعات ّ
يكوف فيو ّ
وم ً
فع ًاال ُ
لم ّعالجة
المتنوعة التى يدرسيا ّ
ويتعمميا لذلؾ البد مف تدريب الطالب عمى أساليب ُمختمفة ُ
ُ

المختمفة  ،كالتدريب عمى استخداـ الحكمة بمياراتيا التي ينبغي أف
مجاالت وأنواع ّ
المعرفة ُ
لم ّعالجة ُمشكالت ُمجتمعيـ وتحسيف ظروؼ حياتيـ  ،فالحكمة تُ ّعد
يتسمح بيا أفراد المجتمع ُ
مف األساليب التى تستخدـ فى مواجية مجاالت الحياة المختمفة وكذلؾ المجاالت األكاديمية
المعرفة بنفسو ،وعمى تزويده بآليات االستقالؿ ،و اتخاذ
تعمـ عمى تحصيؿ ّ
الم ّ
ألنيا تساعد ُ
ق اررات ىامة في حياتو ،كماتجعمو يسيطر عمى الظروؼ والمواقؼ الضاغطة التي تواجيو

(يحيى نبياف 210، 1221 ،؛ .) Aldan,2019, 153
وتشير الدراسات السابقة كدراسة عالء أيوب ( )1225والتي ىدفت إلى دراسة أثر
البرنامج التدريبي لتنمية التفكير القائـ عمى الحكمة في تحسيف استراتيجيات المواجية لحؿ
المشكالت الضاغطة لدى طالب جامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية السعودية .و كانت
عينة البحث ( )12طالبا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ( 01لممجموعة التجريبية ،و 20
لممجموعة الضابطة) مف طالب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ فيصؿ بالمممكة العربية
السعودية ،و ىـ الطالب الذيف يمثموف اإلرباعي األدنى وفقًا لدرجاتيـ عمى مقياس

استراتيجيات المواجية لحؿ المشكالت الضاغطة .وأشارت النتائج إلي أثر الحكمة في تحسيف
استراتيجيات المواجية لحؿ المشكالت الضاغطة لدى المجموعة التجريبية .أما دراسة

المعمموف في الخدمة
تعرؼ كيؼ يستخدـ ّ
 ) 2019( Petrinkoالوصفية والتي ىدفت إلى ّ
المقابالت
الحكمة داخؿ الفصؿ، ،وماىي الحكمة مف وجية نظرىـ ؟واستخدمت الدراسة ُ

الم ّعمميف تتمثؿ في مكونيف
المنظمة لجمع المعمومات ،وأسفرت الدراسة عف أف الحكمة لدى ُ
ُ
تفاعمية ديناميكية وتمثؿ أحد دعائـ اتخاذ
الخبرة والقيـ االنسانية ،والحكمة ىي عممية
ّ
المشكالت السموكية داخؿ الفصؿ ،وأوصت الدراسة بأىمية دراسة الحكمة كمدخؿ
الق اررات مع ُ
المشكالت التي
لمساعدتيـ في حؿ ُ
لم ّعمميف وكذلؾ في التنمية المينية ليـ ُ
في إعداد ا ُ
تواجييـ أثناء عمميـ مع طالبيـ.

وناقشت دراسة كؿ مف ماجد الخياط ،ومحمود الخوالدة ،وأسماء إبراىيـ()1220
المرشديف التربوييف
الم ّعمميف و ُ
المشكالت السموكية في المرحمة الثانوية مف وجية نظر ُ
واقع ُ
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المشكالت السموكية الصفية لدى طالب المرحمة الثانوية مف وجية
،وىدفت إلى ّ
تعرؼ نوع ُ
لممشكالت
المرشديف التربوييف  ،واستخدمت الدراسة مقياس محمد العتامنة ُ
المعمميف و ُ
نظر ُ

العينة مف ُ 022م ّعمـ ،وُ 02مرشد تربوي ،وأسفرت النتائج عمى أف
السموكية،وتكونت ّ
الم ّعمميف كانت ُمشكالت (تجنب
المشكالت السموكية الصفية األكثر
ً
شيوعا مف وجية نظر ُ
ُ
التعبير عف نفسو  ،وأنو الينظـ وقتو لالستذكار ولالمتحانات،كما أنو
االجابة أماـ زمالئو أو ّ
المشكالت األ كثر
المرشديف التربوييف كانت ُ
يبحث عف وسيط لمقياـ بذلؾ ،أما مف وجية نظر ُ
تماما
داخؿ الصؼ ،والشعور بالممؿ وسيطرتو عميو
ً

شيوعا (الشجار الكثير مع زمالئو
ً
،وانخفاض القدرة عمى تحمؿ المسئولية ،مما يؤثر بالسمب عمى أدائو األكاديمي ،وأوصت

أفعاليـ مما
الم ّعمميف عمى مواجية ىذه المشكالت الختالؼ ردود ّ
الدراسة بضرورة تدريب ُ
المشكالت
يؤثر عمى المناخ الصفي بالسمب .كما أف ّ
العديد منيـ يعالجوف عدد مف ُ
المشكالت
السموكية داخؿ الصؼ بأساليب تربوية غير ُمناسبة مما يؤدي إلى زيادة ُ

التعميـ  ،وتؤدي إلى سوءالتوافؽ
السموكية الصفية وبالتالي تؤثربالسمب في ُمخرجات ّ
عمميا
وممارسة
ً
فيما ُ
لمتغير الحكمة ً
الممحة ُ
المدرسي لدى طالبيـ مما أظير الحاجة ُ

لمم ّعمميف.
ُ

وقامت دراسة محمد شاىيف ( )1220الوصفية بإجراء تقصي لميارات حؿ

المشكالت لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في فمسطيف ،وتحديد االختالؼ في ىذه
الميارات بحسب بعض خصائصيـ النوعية كالجنس،والكمية والتخصص ،والمستوى الدراسي.
طالبا و طالبة،
واستخدمت االستبانة في جمع المعمومات  ،و بمغ حجـ العينة (ً )07220
يمثموف نسبة ( ) 0 %مف مجمؿ طمبة الجامعة و أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تواجد
ميارات حؿ المشكالت لدى طمبة الجامعة ىي دوف المتوسط و كما أف الفروؽ كانت دالة
فقط في مجاؿ توليد بدائؿ الحؿ لممشكمة باختالؼ نوع الكمية لصالح الكميات العممية  ،كما أف
المشكالت كانت لصالح طمبة مستوى السنة الرابعة في مجاؿ التوجو
الفروؽ في ميارات حؿ ُ
أيضا
العاـ نحو المشكمة دوف المجاالت األخرى .بينما دراستو( )1222الوصفية االرتباطية ً

المشكالت
الم ّعمميف وميارات حؿ ُ
المدركة لدى الطمبة ُ
أكدت عمى العالقة بيف الكفاءة الذاتية ُ
لدى عينة مف طمبة جامعة القدس واختالؼ كؿ منيما بحسب ُمتغيرات الجنس ،ونوع الثانوية
الم ّعمميف ،واستخدمت الدراسة
العامة ،والكمية  ،وتكونت العينة مف  222مف الطمبة ُ
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المدرّكة لدى
االستبانة في جمع المعمومات،و توصمت النتائج إلى أف درجة الكفاءة الذاتية ُ

رتفعة ،وجاءت درجة امتالكيـ لميارات حؿ المش ّكالت
الطمبة
الم ّعمميف بجامعة القدس ُم ّ
ُ
أيضا ،كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية موجبة بيف الكفاءة الذاتية
بدرجة
مرتفعة ً
ّ

المش ّكالت وىو مايؤكد عمى العالقة بيف
المدرّكة(كميارة المعرفة الذاتية ،وبيف ميارات حؿ ُ
ُ
المشكالت.
ميارات الحكمة (كميارة المعرفة الذاتية )وميارات حؿ ُ

الم ّعمميف بأف
وتوصمت دراسة )2016)Bahtiyar&Canإلي ضرورة زيادة وعي ُ
المعمومات لطالبيـ فقط بؿ يجب أف تتسع الكتساب كيفية
وظيفتيـ ال تتمخص في تقديـ ّ

استيعاب ُمشكالتيـ وتحميميا لحميا(استخداـ الحكمة في حميا ومواجيتيا)،وتكونت العينة
الم ّعمميف لمادة العموـ ( 20مف الفرقة األولى ،و 12مف الفرقة الثانية
مف ( )020مف الطمبة ٌ
و 222مف الفرقة الثالثة  ،و 03مف الفرقة الرابعة) واستخدمت الدراسة استبياف ميارة حؿ

المشكالت،وأسفرت النتائج أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األفراد ذوي األسموب
ُ
لممشكالت وفقًا لمفرقة الدراسية التي ينتمي
لممشكالت  ،وذوي األسموب االندفاعي ُ
التجنبي ُ
المشكالت .
ليا الطالب لصالح الفرقة الرابعة ،ووفقًا لمعوامؿ المؤثرة في ميارة حؿ ُ
بينما أظيرت دراسة فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى العتوـ ()1223التجريبية إلي الحاجة

الفعالة
نظريا
الممحة الكتساب الحكمة
ً
ً
وعمميا لطالبات كمية التربية لتحقيؽ اإلدارة الصفية ّ
ُ
في فصوؿ التدريب الميداني  ،وتكونت العينة مف ( )51طالبة جامعية مف كمية التربية
(م ّعممات قبؿ الخدمة)،واستخدمت الدراسة استمارة ُمالحظة لسموكيات الطالبات المعممات
ُ
المشكالت  ،وأسفرت النتائج عف
داخؿ الفصؿ ،وبرنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية حؿ ُ
فيما عدا ميارتي التواصؿ والتقويـ

فعالية البرنامج في تنمية ميارات اإلدارة الصفية
ّ
وتعزيزىا بالبرامج التدريبية
لطالبيف ،وأوصت الدراسة بضرورة تنمية ميارات اإلدارة الصفية ّ
المختمفة .
وتوصمت دراسة )2020( Fadli& Irwantالتجريبية إلى أثر الحكمة القائمة عمى
المشكالت وميارات االتصاؿ لدى الطمبة
نموذج التعمـ اإللكتروني لتنمية ميارة حؿ ُ
التعمـ انخفضت
الم ّعمميف،وأكدت الدراسة عمى أف كفاءة الطالب في القرف العشريف عمى ّ
ُ

تعمـ ،وتكونت العينة مف ( )50طالب معمـ مف
الم ّ
الم ّعمـ وليس حوؿ ُ
لقيامو وتمركزه حوؿ ُ
جامعة والية ماتارـ ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة،واستخدمت
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المشكالت ومقياس ميارة االتصاؿ ،وبرنامج تدريبي قائـ عمى
الدراسة مقياس لميارة حؿ ُ
الحكمة ،وأسفرت النتائج عمى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف
الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ،والتحقؽ مف أثر البرنامج التدريبي القائـ
الم ّعمميف ،وكذلؾ وجود عالقة
المش ّكالت لدى الطمبة ُ
عمى الحكمة عمى تنمية ميارة حؿ ُ
المش ّكالت وميارات االتصاؿ ،وتوصي الدراسة باستخداـ
ارتباطية موجبة بيف ميارة حؿ ُ
المحاضرات القائمة عمى ُممارسة ميارات الحكمة لتحسيف األداء األكاديمي لمطالب .
ُ
وىوما اتفؽ مع دراسة Monson; Caldarella; Anderson&Wills
( )2020الوصفية التي تقصت اإلدارة الفصمية وما تواجيو مف تحديات في المدارس
المشكالت الصفية في فصوليا ،وتـ تصميـ تجربة قائمة عمي
الثانوية ،وكيفية الخفض مف ُ
المشكالت
زيادة ثناء المعمـ وجوائزه والتدعيـ االيجابي والتكميؼ بالمياـ لمطالب ذوي ُ
المالحظة،وتكونت العينة مف معممي الرسـ
الصفية واستخدمت الدراسة االستبياف وبطاقة ُ
المشكالت الصفية
بمدرستيف ثانوي ،وأسفرت النتائج عمي أف الت ّكميؼ بالمياـ لمطالب ذوي ُ
أدي إلي خفض مف نسبة المشكالت الصفية بنسبة %21أثناء التدخؿ بالتكميؼ بالمياـ،و

المش ّكالت الصفية
الم ّعمميف يؤثر بالسمب عمى قدرتيـ عمى ّ
التعامؿ مع ُ
انخفاض الحكمة لدى ُ
توقعة لطالبيـ؛وألف مف مياـ
الم ّ
مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية ُ

التعامؿ معيا بأساليب
المش ّكالت الصفية يجب تدريبيـ عمي كيفية ّ
الم ّعمميف التعامؿ مع ُ
ُ
تربوية صحيحة لتنميتيا لدييـ قبؿ الخدمة وأثنائيا كالتكميؼ بالمياـ الجماعية  ،وزيادة

التعزيز اإليجابي والتغذية
مدحيـ لطالبيـ لجذب االنتباه وزيادة
ّ
التفاعؿ الصفي  ،واستخداـ ّ
تعزيز المناخ الصفي االجتماعي وتحسينو.
المرتدة الفورية وليست المؤجمة مما يؤدي إلى ّ
ُ
العالقة
يتضح مما سبؽ أف ىناؾ قمة في الدراسات التربوية التي تناولت ّ

الم ّعمميف بالحكمة ُمباشرة مما دعا الباحثة لعرض
المشكالت لدى الطمبة ُ
بيف ميارة حؿ ُ
دراسة ،)2019( Petrinkoو توصيات دراسة كؿ مف فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى العتوـ

المشكالت الصفية مف خالؿ ُمتغير اإلدارة الصفية وأىمية الحكمة
( )1223التي ربطت بيف ُ
لدي المعمميف في الخفض مف حدتيا،كما تعتبرالدراسة الحالية استجابة لتوصيات العديد مف
الدراسات السابقة

العربية كدراستي محمد شاىيف ( )1222، 1220واألجنبية

كدراسة)، Bahtiyar&Can (2016ودراسة  )2020(Monson et alالتي أكدت عمى
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المش ّكالت
الم ّعمميف يؤثر بالسمب عمى قدرتيـ عمى ّ
التعامؿ مع ُ
أف انخفاض الحكمة لدى ُ
توقعة لطالبيـ ،كما و كذلؾ
الم ّ
الصفية مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية ُ

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تصميـ البرنامج التدريبي مف حيث تحديد منيج

الدراسة ،وحجـ العينة ،والفنيات التي استخدمت في البرنامج التدريبي .

()6فروض البحح اإلحصائية:
(/ 2 /0أ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية عمى
المشكالت الصفية لصالح القياس
القياسيف القبمي و ّ
البعدي لمقياس ميارة حؿ ُ
البعدي.
ّ

(/ 2/0ب) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية
المشكالت الصفية.
البعدي و ّ
في القياسيف ّ
التتبعي لمقياس ميارة حؿ ُ
(/ 2/0ج)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية
المشكالت الصفية
ودرجات المجموعة الضابطة فى القياس ّ
البعدي لمقياس ميارة حؿ ُ
لصالح المجموعة التجريبية.
(/2/0د) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ُمتوسطي درجات المجموعة الضابطة في
المشكالت الصفية.
القياسيف القبمي و ّ
البعدي لمقياس ميارة حؿ ُ

()7إجراءات البحح:

()2/2ميَج البحح  :امليَج شبُ التجرييب:
تـ استخداـ المنيج الشبو تجريبي بالتصميـ القائـ عمى القياسيف القبمى والبعدى
المتغيرات
لممجموعتيف التجريبية والضابطة لقياس ُ
ُ Expermintal pre-post test
المجموعتيف التجريبية
المشكالت الصفية عمى ُ
التابعة ،حيث يتـ تطبيؽ مقياس ميارة حؿ ُ
القائـ عمى

المتمثؿ في البرنامج التدريبي
المستقؿ ُ
المتغير ُ
والضابطة قبمي ،ثـ إدخاؿ ُ
ُممارسة الحكمة بميا ارتيا الثمانية عمى المجموعة التجريبية فقط  ،يمي ذلؾ تطبيؽ مقياس

بعدي عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية،ثـ التطبيؽ
المشكالت الصفية تطبيؽ ّ
ميارة حؿ ُ
التتبعي لنفس المقياس عمى المجموعة التجريبية فقط.
ّ
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جدول ()1
انخصًُى انشبه انخجزَبٍ انقبهٍ وانب ّؼدٌ وانخخب ّؼٍ نهًجًىػت انخجزَبُت وانضابطت
انخخبؼٍ
انقُاس انبؼدي
ان ًُ ّؼانجت
انقُاس انقبهً
انًجًىػت
انخجزَبُت
يقُاس يهارة حم
يقُاس يهارة
بزَايج
يقُاس يهارة
انخجزَبُت
ان ًُشكالث انصفُت
حم ان ًُشكالث
حدرَبً قائى
حم ان ًُشكالث
انصفُت
ػهً انحكًت
انصفُت
يقُاس يهارة
يقُاس يهارة
انضابطت
حم ان ًُشكالث
حم ان ًُشكالث
انصفُت
انصفُت

()0/7عيية البحح :
تـ اختيارىا مف طالب شعبة الفرقة الثالثة مف شعبة عمـ النفس بكمية التربية
جامعة دمياط ،وتكونت عينة الدراسة االستطالعية(لمتحقؽ مف الخصائص السيكومترية
ألدوات البحث مف  02طالب وطالبة ُمشتقيف مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس وقد تـ
احتياجا الستثارة الحكمة الموقفية لدييا وفقًا لسادة
ش ّعب
اختيار ىذه الفرقة ألنيا تمثؿ أكثر ال ُ
ً

ُمشرفي التدريب الميداني؛ ألنيا تقوـ بالتدريس في التدريب الميداني لمطالب في مرحمة
التعميـ الثانوي ُمبا شرة وليس كبقية الشعب تقوـ بالتدريس في المرحمة اإلعدادية في الفرقة
المشكالت الصفية إلى المرحمة الثانوية التي
الثالثة الجامعية ،ثـ تنتتقؿ بخبراتيا في حؿ ُ
المراىقة التي
تمثؿ مرحمة ُمتميزة بالنسبة لطالبيا خاصة في النمو النفسي ألنيا تمثؿ مرحمة ُ
انفعاليا مع سرعة تغير شخصية
وعقميا و
وفسيولوجيا
جسديا
تتميز بسرعة النمو فييا
ً
ً
ً
ً
االنفعاؿ ،واذا لـ تقابؿ ىذه المظاىر
المراىؽ كثير الحركة وسيؿ
ّ
الفرد،وىذا ما يجعؿ ُ

تعكر صفو مف حولو خاصة في
السموكية بالحكمة  ،ستتحوؿ إلى سموكيات عنيفة وطائشة ّ
الفصؿ(ميرة القاسمي  . )25، 1222،ولقد تـ اختيارىـ ممف يمثموف األرباعي األدني مف
المشكالت الصفية مف
الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس عمى مقياسي الحكمة وميارة حؿ ُ
إعداد الباحثة(جدوؿ  ، 1وجدوؿ  ،) 0وقد تـ تقسيـ عينة البحث التجريبية إلى مجموعتيف
أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة كؿ منيما تتكوف مف( )02طالب وطالبة تتراوح أعمارىـ بيف
عاما وخمسة شيور  ،وانحراؼ معياري( .) 2, 5
( )23 -21بمتوسط عمري ً 21

()3/7األدوات :قامت الباحجة بإعداد األدوات التالية :

المشكالت الصفية ممحؽ(.)1
(/0/2أ) مقياس ميارة حؿ ُ
(/ 0 / 2ب) مقياس الحكمة (ممحؽ.)0
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(/0/ 2ج)برنامج تدريبي قائـ عمى الحكمة (ممحؽ ، )2و ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال
أمارسيا ولماذا؟) (ممحؽ. )5

المش ّكالت الصفية :
(/0/2أ) مقياس ميارة حؿ ُ
المشكالت الصفية:
(/ 0 / 2أ )2/الخصائص السيكومترية لمقياس ميارة حؿ ُ
المشكالت الصفية قامت الباحثة باتباع الخطوات التالية :
مقياس ميارة حؿ ُ

ولبناء

المشكالت الصفية كاستبانة خولة البموي
-2االطالع عمى العديد مف مقاييس ميارة حؿ ُ
(،)1225و مقياس دراسة (،Cansoy& Türkoglu )2017مقياس كؿ مف أمؿ
المنصوري،وضحى سالـ (،)1221ومقياس كؿ مف (. Fadli& Irwanto)2020
بأبعاده األربعة عمى شكؿ مواقؼ
المشكالت الصفية ّ
 -1تـ صياغة مواقؼ مقياس ميارة حؿ ُ
ُمشكمة تضع المفحوص في موقؼ ضاغط ليختار استجابة توضح مدى ميارتو عمى حؿ
المشكالت .
ُ

وصف املكياس :تكونت الصورة األولية لممقياس مف  12موقؼ ُمشكمة ،ثـ تـ حذؼ
المحكميف ليتكوف في صورتو النيائية مف (خمسة
خمسة مواقؼ ُمشكمة وفقًا آلراء السادة ُ

عشرموقؼ ُمشكؿ) ،وتـ التطبيؽ في إحدي قاعات كمية التربية بدمياط.
قامت الباحثة بالتحقؽ مف الخصائص السيكومترية لممقياس عمى النحو التالي:

المشكالت الصفية تـ ايجاد معامالت االرتباط
لحساب االتساؽ الداخمي لمقياس ميارة حؿ ُ
بيف الدرجة الكمية لممقياس ودرجة كؿ موقؼ ُمشكؿ (جدوؿ .)1
جدول ()2
َىضح يؼايم االرحباط بٍُ كم يىقف يٍ يىاقف انًقُاس واندرجت انكهُت (ٌ=) 33
يؼايم االرحباط بٍُ اندرجت انكهُت
يؼايم االرحباط بٍُ
رقى
نًقُاس يهارة حم ان ًُشكالث
رقى
انًىقف واندرجت
انًىقف
انصفُت
انًىقف
انكهُت
,482
9
,685
1
,585
13
,585
2
,685
11
,524
3
,797
12
,634
4
,857
13
,723
5
,735
14
,497
6
,577
15
,535
7
,597
8
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو تـ حساب ُم ّعامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ موقؼ
المشكالت الصفية والدرجة الكمية لو عمى عينة الدراسة
ُمشكؿ مف مواقؼ مقياس ميارة حؿ ُ
طالبا مف الفرقة الثالثة مف شعبة عمـ النفس ) وتراوحت ُم ّعامالت
االستطالعية (02
ً
ارتباطيا بيف ( ), 152 : ,211مما يؤكد عمى التماسؾ الداخمي لممقياس كما يوضح
جدوؿ (.)1
(/0 /2أ)2 /الصدؽ  :تـ حساب الصدؽ بطريقتيف:
المحكميف  :وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف ( )12موقؼ ُمشكؿ،
أ-طريقة صدؽ ُ
تعديميا إلى خمسة عشر( )25موقؼ ُمشكؿ ،أي تـ حذؼ ()5موقؼ ُمشكؿ وف ًقا
و تـ ّ
المتخصصيف في عمـ النفس والصحة
المحكميف ُ
لنسبة االتفاؽ ( ),232بيف السادة ُ
المحكميف عمى
النفسية ممحؽ( ، )2وىذه النسبة تمثؿ نسبة اتفاؽ ُمرتفعة بيف السادة ُ

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

المح ّكميف (ممحؽ.)2
عناصر القدرة المطموب قياسيا وال يحيد عنيا وف ًقا لرأى السادة ُ
المقارنة الطرفية :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية
ب -معامؿ صدؽ ُ
ترتيبا
(عينة حساب الخصائص السيكومترية ف =،) 02ثـ ترتيب درجات أفراد العينة
ً
المقارنة
تناز ًليا لتحديد أعمى  %12مف الدرجات ،وتحديد أدنى  %12مف الدرجات ،ثـ ُ
بيف المتوسطات باستخداـ اختبار"ت"  t-testكما ىو موضح بجدوؿ (.)0

(جدول )3
دالنت انفزوق بٍُ األرباػٍ األػهً واألدًَ فً يقُاس يهارة حم ان ًُشكالث انصفُت
دالنت
قًُت
ع
و
ٌ
انًجًىػاث
اندرجت
انًقُاس
"ث" "ث"
انؼظًً
,331
- 4,56 46,62
8
األرباػٍ
63
يهارة حم
14,3
األػهً
ان ًُشكالث
انصفُت
3,37 25,53
8
األرباػٍ
األدًَ

ومنخفضي الدرجات
يتضح مف جدوؿ ( )0وجود فروؽ دالة
ً
إحصائيا بيف ُمرتفعي ُ
المش ّكالت الصفية وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف
عمى مقياس ميارة حؿ ُ

قابال لمتطبيؽ ويمكف استخدامو في تشخيص العينة األساسية لمتجربة أي مف
الصدؽ تجعمو ً
احتياجا
المش ّكالت الصفية وبالتالي ىـ األكثر
ً
الذيف يعانوف مف انخفاض في ميارة حؿ ُ
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المشكالت الصفية (ولياـ ميرىنز  ،و
لمبرنامج التدريبي القائـ عمى لمحكمة لتنمية ميارة حؿ ُ
إرفيف ج لو ىيـ .) 51، 1220،
( /0 / 2أ  :) 1/الثبات:
تـ التحقؽ مف الثبات بطريقة إعادة التطبيؽ باستخداـ معادلة ُم ّعامؿ االرتباط
بيرسوف وتـ حسابو عمى مجموعة تقنيف األدوات التي كانت تتكوف مف ( )02طالب وطالبة
مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس كمية التربية جامعة دمياط ،وكانت قيمة معامؿ الثبات
( ),212وىو ما يؤكدعمى ثبات المقياس وامكانية استخدامو بثقة .
(/ 0 / 2أ  :) 0/تقدير االستجابة عمى المقياس(التصحيح) :
ويتـ تقدير االستجابة عمى المقياس بإعطاء درجة  2لمف يتقف ميارة حؿ
المشكالت الصفية
المشكالت الصفية بدرجة ضعيفة  ،و درجة  1لمف يستخدـ ميارة حؿ ُ
ً
المشكالت الصفية بدرجة كبيرة ،و درجة
بدرجة متوسطة،و درجة  0لمف يستخدـ ميارة حؿ ُ

الممارسات السابقة ،وتتراوح
المشكالت الصفية بدرجة أكبر مف ُ
 2لمف يستخدـ ميارة حؿ ُ
الدرجة عميو مابيف  ، 02:25ويتـ تفسيرىا كالتالي :
المشكالت الصفية يحصؿ عمى  25درجة ،وكمما اقتربت مف الدرجة 02
أقؿ األفراد ميارة حؿ ُ
صنؼ بأنو يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة ،و كمما اقترب مف
أو حصؿ عمى الدرجة ُ 02ي ّ

المشكالت صفية بدرجة
الدرجة ( )02أو حصؿ عمييا يكوف ممف يستخدموف ميارة حؿ ُ
عالية .
(/0/2ب) مقياس الحكمة ممحؽ(:)1
قامت الباحثة بإعداد مقياس الحكمة وفقًا لمخطوات التالية :

لمتغير الحكمة بمياراتيا الثمانية كمقياس Brown
-2االطالع عمى العديد مف المقاييس ُ
، )2006(& Greeneومقياس عالء أيوب ،وأسامة إبراىيـ (، )1221ومقياس كؿ مف
فاتف عبد الفتاح ،وشيري حميـ () 1222؛ومقياس كؿ مف طمعت غبلاير ،وعبد العزيز عبد
العزيز،و محمد عيد ( ،)1220ومقياس كؿ مف أمؿ المنصوري،و ضحى سالـ (،)1221
ومقياس بتوؿ الناىي ،وزينب عبود ( ، )1221ومقياس آماؿ جمعة ( )1221ولكنيا تأخذ
شكؿ االستبانة  ،ولكف الباحثة قامت إعداد المقياس عمى شكؿ مواقؼ ُمشكمة وفقًا لميارات
المشكالت الصفية.
لتعرؼ مدى ُممارسة الطالب لميارات الحكمة
ً
الحكمة ّ
عمميا في حؿ ُ
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 -1تـ صياغة مواقؼ ُمشكمة وفقًا لميارات الحكمة الثماف عمى شكؿ مواقؼ ُمشكمة تضع
(مشكمة صفية)ليختار استجابة توضح مدى اكتسابو لميارات
المفحوص في موقؼ ضاغط ُ

الحكمة.

أبعاد وفقًا لميارات الحكمة
وصف املكياس :ت ّكونت الصورة األولية لممقياس مف ثمانية ّ
الثمانية كؿ ُب ّعد يتكوف مف خمس ُمفردات أي مجموع ُمفرداتو أربعيف ُمفردة ،ثـ تـ حذؼ
المح ّكميف وكذلؾ لنتيجة االتساؽ الداخمي ليت ّكوف في
ثماني ُمفردات وفقًا آلراء السادة ُ

صورتو النيائية مف إثناف ثالثوف ُمفردة أي كؿ ُب ّعد يتكوف مف أربع مفردات).
واليدؼ مف إعداد ىذا المقياس استخدامو في التحقؽ في تشخيص العينة
(األرباعي األدني )عمي مقياس الحكمة وكذلؾ لمتحقؽ

مف

الفيـ

الممارسة
النظري و ُ

العممية لميارات الحكمة القائـ عمييا البرنامج التدريبي أي اكتساب الحكمة لتكوف ُجزءا مف
ّ
المشكالت الصفية التي
البناء المعرفي ألفراد المجموعة التجريبية لستخدموىا في حؿ ُ

لعب األدوارأي
المشكمة القائمة عمى ّ
تواجييـ ،عف طريؽ استخداـ مجموعة مف المواقؼ ُ
المشكؿ  ،وتتناقش الباحثة مع صاحب المشكمة في الحؿ الذي اختاره كطالب
تمثيؿ الموقؼ ُ
لمتعميؽ
العرض ّ
المشكالت السموكية الصفية عمى شاشة ّ
ُم ّعمـ،وكذلؾ عرض لعدد مف ُ
العديد مف الدراسات واألطر
المناقشة عمى كيفية ُممارسة الحكمة فييا تـ اختيارىا مف ّ
و ُ
النظرية كدراسة محمد الشرايدة ( )1225؛ ودراسة ،)2019( Petrinkoواستخداـ ُكتيب
الطالب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟)مف إعداد الباحثة .

اخلصائص الشيكومرتية ملكياس احلكنة:
( /0 /2ب :) 2/االتساؽ الداخمي لمقياس الحكمة :
قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ حساب ُمعامالت االرتباط
المفردة ،وترواحت ُم ّعامالتيا بيف (: ,222
بيف كؿ ُمفردة و ُ
الب ّعد الذي تنتمي إليو تمؾ ُ
أبعاد مقياس الحكمة
 ،),122ثـ حساب ُم ّعامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ ُب ّعد مف ّ
بمياراتيا الثمانية والدرجة الكمية لممقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية لممقياس (02
طالبا مف الفرقة الثالثة مف شعبة عمـ النفس ) وتراوحت ُم ّعامالت ارتباطيا بيف (- ,225
ً
 ),112مما يؤكد عمى التماسؾ الداخمي لممقياس كما يوضح جدوؿ (.)2
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(جدول )4
َىضح ُيؼايالث االرحباط ودالنخها بٍُ ان ًُفزداث واألب ّؼاد انخٍ حُخًٍ إنُها،ويؼايالث االرحباط ودالنخها
بٍُ
درجتانكهُت نهبُؼد واندرجت انكهُت نهًقُاس

أبؼاد انًقُاس
(يهاراث انحكًت)

رقى انًفزدة

يؼايم االرحباط بٍُ
ان ًُفزداث واألبؼاد
انخٍ حُخًٍ إنُها

 -1انً ّؼزفت انذاحُت

19، 7،13، 1

، ,599، ,641
,485 ، ,531

يؼايم االرحباط بٍُ
اندرجت انكهُت نهبُ ّؼد
واندرجت انكهُت
نهًقُاس
,535

 -2ادارة االَفؼاالث

39، 23، 14، 2

-3ان ًُشاركت ان ًُههًت

21، 15، 9 ، 3
،

,474
,588،
,573
,633
،,494
, 458، ,461،

 -4إصدار األحكاو

22، 16، 13، 4

،

,631

 -5يؼزفت انحُاة

23،37، 11، 5

,752،

,495

 -6يهاراث انحُاة

24، 12، 6
38

 -7االسخؼداد نهخؼهى

18
32،

--8اإلَثار

29، 27، 26
36،
حزاوحج بٍُ
() ,31 : ,35

يسخىي اندالنت

25،33،

,831،

,761، ,574
.,494 ،,599

,641
,578،
,461،
,749،
,772
.,531،
,633،
، ,831 ،,761
, 458، , 485
,749
,752 ,641،

,458،

,445
,737

,459
,823
,31
حزاوحج
بٍُ
(:,35
),31

المفردات
بيف ُ

مف جدوؿ ( )2يتضح أف جميع ُمعامالت االرتباط
األبعاد(ميارات الحكمة) لممقياس التى تنتمي إلييا جميعيا دالة ،و كذلؾ ُم ّعامالت
و ّ
المفردات (1
االرتباط بيف الدرجة الكمية ُ
لمب ّعد والدرجة الكمية لممقياس  ،وتـ حذؼ ُ

 )22، 00 ،05، 00، 02، 11، 22،الغير دالة.

( /0 /2ب  :) 1/الصدؽ  :تـ قياس الصدؽ لمقياس الحكمة بطريقتيف كالتالي:
المحكميف
المحكميف  :تـ عرض المقياس بمحتواه عمى عدد( )22مف السادة ٌ
أ -صدؽ ُ
المتخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية ممحؽ ( )2وجاءت نسبة االتفاؽ (),152
ُ
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المحكميف عمى ُمفردات المقياس وبالتالي ُم ّعامؿ الصدؽ لممقياس ُمرتفع ألنو
بيف السادة ُ
قريب مف أعمى معامؿ صدؽ وىو الواحد الصحيح أي أف المقياس يقيس ما وضع لقياسو
المحكميف
ويشمؿ جميع عناصر القدرة المطموب قياسيا وال يحيد عنيا وف ًقا لرأى السادة ُ
أبعاد وفقًا لمتعريؼ اإلجرائي
،وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف  22مفردة بثمانيةّ 1
لمحكمة(ميارات الحكمة الثمانية) التي تتبناه الباحثة في البحث الحالي ،وتـ حذؼ ثماف1

مفردات وفقًا آلرائيـ وىـ (22، 00، 05، 00، 02 ،11 ،22،1

) لتصبح الصورة

النيائية لممقياس تتكوف مف ُ 01مفردة.

المقارنة الطرفية :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية
ب -معامؿ صدؽ ُ
ترتيبا تناز ًليا لتحديد
(عينة حساب الخصائص السيكومترية )،ثـ ترتيب درجات أفراد العينة
ً

المقارنة بيف متوسطي
أعمى  %12مف الدرجات وتحديد أدنى  %12مف الدرجات ،ثـ ُ
الدرجات باستخداـ اختبار"ت"  t-testكما ىو موضح بجدوؿ (.)5
انًقُاس
انحكًت

جدول()5
دالنت انفزوق بٍُ األرباػٍ األػهً واألدًَ فً يقُاس انحكًت
قًُت
ع
ٌ و
انًجًىػاث
اندرجت
"ث"
انؼظًً
- 2,55
8
األرباػٍ
128
9,58
1,333
األػهً
3,23 84,37 8
األرباػٍ
األدًَ

دالنت
"ث"
,331

ومنخفضي الدرجات
يتضح مف جدوؿ ( )5وجود فروؽ دالة
ً
إحصائيا بيف ُمرتفعي ُ
قابال
عمى مقياس الحكمة  ،وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعمو ً

لمتطبيؽ ويمكف استخدامو في تشخيص العينة األساسية لمتجربة أي مف الذيف يعانوف مف

احتياجا لمبرنامج
انخفاض في ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية وبالتالي ىـ األكثر
ً
الشائعة (ولياـ
التدريبي القائـ عمى الحكمة ليستطيعوف مواجية الًمش ّكالت الصفية غير
ّ
ميرىنز  ،و إرفيف ج لو ىيـ .) 51، 1220،

( /0 / 2ب  :) 0/الثبات:
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس مف خالؿ حساب معامؿ

Cronbach-

ألبعاد المقياس بتطبيقو عمى ( )02طالب وطالبة مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ
ّ lphaα
أيضا بطريقة
النفس(عينة حساب الخصائص السيكومترية) ( ، )‚531وتـ حساب الثبات ً
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التجزئة النصفية

لممقياس وبمغت قيمة معامؿ الثبات أي قيمة معامؿ االرتباط بمعادلة

رولوف( )‚002وبمعادلة جتماف(

)‚001

وىو ما يؤكدعمى ثبات المقياس وامكانية

استخدامو بثقة في تشخيص عينة الدراسة مف منخفضي الحكمة.
(/ 0 / 2ب  :) 2/تقدير االستجابة عمى المقياس (التصحيح) :
ويتـ تقدير االستجابة عمى المقياس بإعطاء درجة  2لمف يستخدـ الحكمة بدرجة
ضعيفة  ،و درجة  1لمف يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة،و درجة  0لمف يستخدـ الحكمة
الممارسات السابقة ،وتتراوح
بدرجة كبيرة ،و درجة  2لمف يستخدـ الحكمة بدرجة أكبر مف ُ
الدرجة عميو مابيف  ، 211:01ويتـ تفسيرىا كالتالي :
أقؿ األفراد حكمة يحصؿ عمى  01درجة ،وكمما اقتربت مف الدرجة  02أو حصؿ عمى
صنؼ بأنو يستخدـ الحكمة بدرجة متوسطة ،و كمما اقترب مف الدرجة ( )211أو
الدرجة ُ 02ي ّ
حصؿ عمييا يكوف ممف يستخدموف الحكمة بدرجة عالية .
(/ 0 /2ب  :) 5/زمف تطبيؽ المقياس :
بعاد تـ تطبيقو وبعد ساعتيف
تـ تقسيـ المقياس إلى ُجزئيف كؿ ُجزء يتكوف مف  2أ ّ
الجزءاآلخر،وتـ حساب زمف التطبيؽ لممقياس بحساب متوسط الزمف بيف أوؿ
تـ تطبيؽ ٌ

الجزء األوؿ مف المقياس مف عينة حساب الخصائص السيكومترية
وآخر طالب أنيى
ُ
الجزء الثاني ليصبح زمف التطبيؽ( 02دقيقة).
،وكذلؾ في تطبيؽ ُ

(/0 /2د/أ) البرنامج التدريبى القائـ عمى الحكمة ممحؽ (:)2بعد االطالع عمى العديد مف
الدراسات السابقة العربية واألجنبية أرقاـ (.) 52، 52، 25، 05 ،10، 21، 1 ،2
ُي ّعد البرنامج التدريبي مف األدوات األساسية التي يتـ تصميميا لخدمة أىداؼ البحث أال
المشكالت الصفية لدى
وىو البرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة الحكمة لتنمية ميارة حؿ ُ

المراىقيف
الم ّعمميف مف الفرقة الثالثة شعبة عمـ النفس لمواجية ُمشكالت طالبيـ ُ
الطمبة ُ
المعرفية
بالمرحمة الثانوية بالتدريب الميداني  ،ويتضمف البرنامج بعض األساليب والفنيات ّ

ُعدت بطريقة خاصة بحيث تكوف ُمرتبطة باألىداؼ وترتبط
منيا الت ّكميفات المنزلية وقد أ ّ
المناقشة الجماعية،واعادة البناء
المحاضرة ،و ُ
المستخدـ بو ُ
ارتباطًا وثيقًا بجمسات البرنامج و ُ

المعرفي والنمذجة ولعب األدوار.
ّ
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(/0/2د/ب) ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا  ،ولماذا؟) (ممحؽ :) 5

المشكالت الصفية لعينة الدراسة
ووفقًا لنتيجة مقياسي الحكمة وميارة حؿ ُ
اطمعت عمييا الباحثة  ،قامت الباحثة بتصميـ جمسات
االستطالعية ،والدراسات السابقة التي ّ
البرنامج وميامو وتكميفاتو المنزلية(ممحؽ )5واعداد ُكتيب(أمارس الحكمة أوال أمارسيا

المختمفة لعرضيا عمى المجموعة التجريبية مف
المش ّكالت الصفية ُ
ولماذا؟) وصياغة عدد مف ُ
المش ّكالت الصفية لطالبيـ مف
الم ّعمميف ليتقنوا ُممارسة الحكمة في مواجية ُ
الطمبة ُ
المرحمة الثانوية(ممحؽ.)0
ولقد قامت الباحثة بإعداد ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا  ،ولماذا؟) (ممحؽ
) 0مف القراءات والدراسات السابقة وىو يتضمف إطار نظري عف الحكمة وكيفية استخداميا
المشكالت الصفية ،ومواقؼ
الم ّعمميف عند اتقاف حؿ ُ
في تحقيؽ التوافؽ الميني لمطالب ُ
ونظريا  ،والت ّكميفات المنزلية والمياـ
مميا
ً
ومعرفتيا ّع ً
ُمشكمة لمتحقؽ مف ُممارسة الحكمة ّ
اطمعت
التي ُيكمؼ بيا أفراد المجموعة التجريبية فقط  .ومف الكتب والبحوث والبرامج التى
ّ
عمييا الباحثة لتصميـ البرنامج واعداد ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟ )
بالمراجع( ) 52، 52 ، 52، 25، 05 ،10، 21، 1 ،2مف مراجع البحث.
العاـ لمبرنامج:
(/0/2د )2/التخطيط ّ
تتضمف عممية التخطيط العاـ لمبرنامج تحديد

العاـ
اليدؼ ّ

منو والفرعية

المتبعة في تنفيذه  ،وطرؽ تقويمو الثالثة (القبمي-
اإلجرائية ،ومحتواه العممي ،واألساليب ُ
التكويني -البعدي ) وتحديد المدى الزمني لو وعدد الجمسات والتوقيت الزمني لكؿ جمسة
التعزيز لمطالب بأنواعو المادي والمعنوي
اجعة بطريقة فورية و ّ
،وكيفية تقديـ التغذية الر ّ
ومكاف إجرائيا .
حددت الباحثة أىداؼ البرنامج العامة كالتالي :وىى ُمساعدة الطالب عمى أف يكتسب
ذاتيا تحت إشراؼ الباحثة كيفية ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية ؛لتصبح ُجزًءا مف
ويتعمـ ً
ّ
تعمقة
بنيتو
المعرفية ُ
الم ّ
ّ
المستقبمية  ،أي تحميؿ المظاىر ُ
وليطبقيا في حياتو الحالية و ُ
الم ّعمـ قبؿ الخدمة مما يؤثر عمى أدائو
بالمشكالت الصفية الذي يؤثر بالسمب عمى سموكيات ُ
ُ
منيا
الميني واألخالقي مع طالبو وكذلؾ عمى النتائج األكاديمية ليـ ،ثـ التخطيط لحميا(ز ً
بدءا مف عرض ُمشكالت صفية بأنواع ُمختمفة باستخداـ
ً
ومكانيا وأدوات واجراءات التطبيؽ) ً
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ُكتيب (أمارس الحكمة أوال أمارسيا ،ولماذا؟) ثـ جمع

المعمومات عنيا

تحت إشراؼ

الباحثة.

(/0/2د) 1/األىداؼ الفرّعية اإلجرائية :
وتتحقؽ األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج مف خالؿ العمؿ داخؿ الجمسات وتطبيؽ الفنيات
المختمفة،وتتمخص ىذه األىداؼ فيما يمي :
ُ
تعرؼ أفراد المجموعة التجريبية كيفية ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية بطريقة
ّ -2
ُمتداخمة ،وكذلؾ بطريقة ُمنفصمة لكؿ ميارة .
معيا ،
لمتعامؿ ّ
المش ّكالت الصفية ّ
 -1التدريب عمى التحقؽ مف القدرة عمى تحديد أنواع ُ
تعمقة بيذه الق اررات.
الم ّ
وكيفية اتخاذ القرار الصحيح مع ُمراعاة السموكيات ُ
المش ّكالت
الم ّعمـ بمياراتيا في ّ
ّ -0
التعامؿ مع ُ
تعرؼ أىمية ُممارسة الحكمة لمطالب ُ
وعمميا .
أخالقيا
يوميا
ً
ً
لمتعامؿ معيا ً
الصفية غير المألوفة ّ

المستقبمي في
-2إدراؾ الدور الذي ّ
الم ّعمـ الحالي و ُ
تمعبو الحكمة في رفع كفاءة الطالب ُ
المشكالت الصفية لتطوير أدائو الميني واألخالقي .
التخمص مف ُ

بمعدؿ
(/0/2د)0/المدى الزمني  :تكونت جمسات البرنامج التدريبي مف ( )20جمسة ّ
أسبوعيا،كؿ جمسة تستغرؽ ساعة ونصؼ.
جمستيف
ً
(/0/2د  )2/مكاف التطبيؽ :إحدي قاعات كمية التربية بكمية التربية بدمياط  -جامعة دمياط.
المستخدمة في البرنامج التدريبي :
(/0/2د )5/الفنيات ُ
تـ اختيار عدد مف الفنيات لتستخدـ في شكؿ ُمتكامؿ تجمع بيف :

الت ّكميفات المنزلية(ويشمؿ ُكتيب أمارس الحكمة أوال أمارسيا ولماذا؟) (ممحؽ )0

المناقشات الجماعية والنمذجة والعروض التوضيحية والفيديوىات لممشكالت
المحاضرات ،و ُ
و ُ
الصفية ولعب األدوار كالتالي:
المشكالت
المحاضرات :وتشمؿ ُمحاضرات عف كيفية ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية في ُ
أُ -
ولمحتواىا.
المختمفة  ،ومعايير التقييـ ليا ُ
الصفية  ،وعالقتيا بالسموؾ في المواقؼ ُ
المناقشات الجماعية والعروض التوضيحية :
بُ -
لمشكالت صفية في المرحمة الثانوية و ُمناقشتيا ،وكيفية
وتشمؿ عروض توضيحية لصور ُ
تحديدىا وتحميميا لمتوصؿ لمسبب الرئيس ليا ،وتصنيفيا لرفع حكمة أفراد المجموعة
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المشكمة  ،باستخداـ مياراتيا الثمانية فى الحياة المينية ثـ
التجريبية في إدارة المواقؼ ُ
المشكالت
االنتقاؿ إلى الحياة اليومية لتثميف تمؾ الميارات وتعميـ ُممارستيا في ُ
اليومية،واستخداـ التغذية الراجعة الفورية مف الباحثة والتعزيز(المادي والمعنوي) لردود

الم ّعمميف التي تنـ عف الحكمة ،وكذلؾ تطبيؽ مقياس
ّ
األفعاؿ الصحيحة مف الطالب ُ
الحكمة في التقويـ التكويني لمجمسات وفقًا لمحتواىا .

ج-المياـ (الت ّكميفات المنزلية ):

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

الباحثة(ممحؽ .)0

(/0/2د  ) 0/محتوى جمسات البرنامج  :يتـ ترتيب جمسات البرنامج التدريبي بشكؿ منطقي
يتناسب وطبيعة ُمشكمة البحث ،وتتكوف عدد جمسات البرنامج التدريبي مف ( )20جمسة
تبعة
بمعدؿ جمِستيف
ً
الم ّ
أسبوعيا،وتـ تحديد محتواىا بناء عمى أىداؼ البرنامج وكذلؾ الفنيات ُ

بو(ممحؽ .)5

(/0/2د  )2/خطوات تنفيذ البرنامج :
المشكالت الصفية ،
-2البدء:ويتـ مف خالليا ّ
التعارؼ والتطبيؽ القبمي لمقياس ميارة حؿ ُ
والتمييد لمبرنامج وشرح أىدافو واطار العمؿ فيو ويستغرؽ الجمسة األولى .
-1االنتقاؿ  :وىدؼ ىذه الخطوة التركيز عمى الحكمة بمياراتيا الثمانية ،وكيفية ُممارستيا
المختمفة لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعممي
ً
عمميا فى ّ
المشكالت الصفية بأنواعيا ُ
التعامؿ مع ُ
المشكالت باستخداـ برنامج العروض التوضيحية عمى
في إعداده كطالب ُم ّعمـ ،ويتـ عرض ُ
شاشة العرض،و يتـ ت قسيـ طالب المجموعة

التجريبية إلى ثالث مجموعات لضماف

المش ّكالت الصفية (بأنواعيا
ّ
التفاعؿ  ،واكتساب القدرة عمى ُممارسة الحكمة في حؿ ُ
المتعددة).
ُ
تنتيي الجمسات الفردية لمبرنامج التدريبي بالت ّكميؼ بالمياـ المنزلية في ُكتيب

(أمارس الحكمة أو ال أمارسيا،ولماذا)ويتـ ُمراجعتيا في بداية الجمسات الزوجية حيث تتـ
المقارنة بيف
المقارنة بيف أداء المجموعات في أوؿ الجمسة التالية (الجمسات الزوجية ) و ُ
ُ
لممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية وفقًا لمحتوي الجمسة
أدائيـ باستخداـ التعريفات اإلجرائية ُ
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المشكالت الصفية وأنواعيا المختمفة
المشكالت وفقًا ّ
لتعريؼ ُ
(إعداد الباحثة)( ،ويتـ إعداد ُ
عمميا واستخداميا في إدراؾ ما
لمتحقؽ مف التدريب عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية
ً

يدور الطاؿ المعمـ مف أفراد المجموعة التجريبية حينما يتعرض لمواقؼ وخبرات ُمختمفة عف
الم ّعمـ مف فيـ
ّ
توقعو لمبيئة الصفية ،وتعتمد مصادر تمؾ القدرة عمى ما يمتمؾ الطالب ُ

(كمشرؼ التدريب
المحيطيف بو
واستيعاب
ّ
ُ
لممعرفة وخبرات مربيا أو اكتسبيا مف ُ
الميداني،وم ّعمـ الفصؿ أوزميؿ لو ذي خبرة ّعممية) وعمى ما يمتمؾ مف ميارات تتطمبيا حؿ
ُ
المشكالت الصفية بطرؽ حكيمة وغير مألوفة ،وتتجمى تمؾ القدرة حينما يمارس الطالب
ُ
معرفة ذاتية لقدراتو وامكانياتو وتمايزه
الم ّعمـ في التدريب الميداني الحكمة بمياراتيا مف ّ
ُ
الب ّعد عف اعتبار ما يصدر مف سموكيات إىانة شخصية لو
النفسي عند
ّ
التفاعؿ مع الطالب و ُ

تمنعو مف دخوؿ ىذا
إنفعالية سريعة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة ّ
أو تحقير لذاتو فيتخذ ق اررات ّ
االنفعاالت في
تفاديا لمصداـ)،و كيفية إدارة
الفصؿ مرة أخري مف ُمشرفي التدريب الميداني
ً
ّ
المتوقعة
أفعاليـ غير
العصيبة مع طالب ٌمراىقيف سريعي االستثارة
ّ
االنفعالية وردود ّ
ّ
المواقؼ ّ
المحيطيف بو في إيجاد الحموؿ والقدرة عمى
المميمة مع ُ
بالمرحمة الثانوية ،وال ُمشاركة ُ

المحيطيف بو(معمـ الفصؿ وخوفو مف أف ينصرؼ الطالب عنو
إصدار األحكاـ عمى الطالب و ُ
ومبسطة) ؛ وفي وضع بدائؿ لمحموؿ
في الدرس الخصوصي لمشرح ليـ بطريقة واضحة ُ

التفاعؿ مع الطالب ُمثيري
لممش ّكالت قبؿ اتخاذ القرار عندالتحقؽ منيا خالؿ
ّ
المقترحة ُ
ُ
التوقعات
الصفية،وتعديؿ الحموؿ في حاؿ اختمفت السمات الشخصية لمطالب عف
المش ّكالت
ّ
ّ
ُ
الممارسات كالتالي( :أفكر قبؿ الرد عمى الطالب ُمثير
لديو ،ويظيرىذا ُ
الب ّعد في العديد مف ُ

توقعة  ،أنظـ معموماتي
المش ّكالت الصفية الغير ُم ّ
المش ّكمة ،أضع أكثر مف حؿ لمواجية ُ
ُ
المشكالت
لتساعدني عمى فيـ اآلخريف ،أعي نقاط ضعفي وقوتي ،أ ّ
ُقيـ أدائي في حؿ ُ
ومشرفي التدريب الميداني
واقتراح البدائؿ مع
ّ
كم ّعمـ الفصؿ ُ
االستعانة بذوي الخبرات السابقة ُ
المشكالت الصفية لدى الطالب
ومشرؼ التدريب الميداني لمحد مف ُ
،وزميمي بالفرقة الرابعة ُ
المراىقيف بالمرحمة الثانوية التي تواجو الطالب المعمـ لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعممي في
ُ

إعداده.
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-0العمؿ :

ِ
أسبوعيا،وكؿ جمِسة
بم ّعدؿ جمِستيف
ً
ت ّكونت جمسات البرنامج التدريبي مف ( )20جمسة ُ
تستغرؽ ساعة ونصؼ ،ولتحقيؽ أىداؼ البرنامج يتـ توزيع ُكتيب(أمارس الحكمة أوال

الم ّعمميف بالفرقة الثالثة شعبة
أمارسيا ،ولماذا؟)عمي أفراد المجموعة التجريبية مف الطالب ُ
اطمعت عميو الباحثة
عمـ النفس مف إعداد الباحثة (ممحؽ )0والذي تـ إعداده في ضوء ما ّ

مف بحوث سابقة عف إمكانية و كيفية استخداـ البرامج التدريبية في ُممارسة الحكمة وحؿ
المش ّكالت الصفية .يتـ تقسيـ المجموعة التجريبية إلى ثالث مجموعات كؿ منيا يتكوف مف
ُ

بالمناقشة مع طالب
المناقشة تتـ داخؿ كؿ مجموعة حيث يقوـ كؿ طالب ُ
( 22طالب) و ُ
بممارسة الحكمة تحت
المشكؿ المعروض أماميـ ُ
مجموعتو واختيار الحؿ المناسب لمموقؼ ُ

(المتفؽ عميو)  ،ويتـ تقديـ التغذية
لممناقشة ُ
إشراؼ الباحثة ،ثـ يتـ إعالف الحؿ النيائي ُ
اجعة الفورية بنوعييا االيجابية والسمبية لدعـ ُممارسة ميارات الحكمة وتنمية ميارة حؿ
الر ّ
المش ّكالت الصفية لدييـ ما أم ّكف مع استخداـ التعزيز المادي والمعنوي ،واستخداـ التقويـ
ُ
التكويني بمقياس الحكمة مف إعداد الباحثة(ممحؽ )1بمياراتيا الثمانية بعد كؿ ِ
جمستيف

(وفقًا لمحتوي الجمِستيف مف ميارات الحكمة) .

التكّليفات امليزلية :
الم ّعمـ حميا وفقًا لمحتوي الجمسة
المش ّكمة المطموب مف الطالب ُ
ويقصد بيا المواقؼ ُ
الممارسة العممية لمح ّكمة بمياراتيا الثمانية  ،وفييا
لمتحقؽ مف اكتسابو ّ
لممعرفة النظرية و ُ
يقوـ كؿ طالب معمـ مف أفراد العينة التجريبية بحؿ التكميفات المنزلية في ُكتيبو (أمارس

الحكمة أوال أمارسيا ،ولماذا؟) (ممحؽ ) 0ويقوـ بالتقويـ الذاتي ألدائو في المنزؿ والموازنة

لتعريؼ الحكمة بمياراتيا ووفقًا لمحتوي الجمسات
بيف االختيارات المعروضة عميو وفقًا ّ
ليتعرؼ قدرتو الذاتية عمى ُممارسة الحكمة بمفرده ،وماىي الميارات التي يصعب عميو
فاعمو ويوضح
لتعرفيا أكثر وىو ما يزيد مف ت ّ
ُممارستيا  ،وادراؾ الخمؿ فييا وبالتالى يحتاج ّ
اجعتيا قبؿ بدء الجمسة التالية وتقديـ التغذية
بمر ّ
لو مدي احتياجو لمبرنامج وتقوـ الباحثة ُ

المرتدة الفورية والتعزيز المادي الفوري لو(ىدايا ّعينية).
 -2اإلنياء:
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وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص ما تـ انجازه مف خطوات في البرنامج
الضعؼ فيو مف وجية نظر أفراد المجموعة التجريبية كما تشمؿ
وتقويمو وابراز نقاط القوة و ّ
المشكالت الصفية،و التنبيو عف القياس التتبعي لمقياس
القياس البعدي لمقياس ميارة حؿ ُ
المشكالت الصفية بعد شير مف تطبيؽ البرنامج.
ميارة حؿ ُ

()8ىتائج البحح ومياقصتَا وتفشريٍا :تـ التحقؽ مف صحة الفروض وتفسيرىا كالتالي:

()2 /1ىتائج الفرض األول ومياقصتُ:
وكاف ينص الفرض األوؿ عمى أف ىناؾ "فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
درجات

عمى مقياس ميارة حؿ

المجموعة التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي

المشكالت الصفية لصالح القياس البعدي".
ُ
تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار  t-testالمرتبطة بيف متوسطي درجات
المش ّكالت الصفية
المجموعة التجريبية عمى القياسييف القبمي والبعدي لمقياس ميارة حؿ ُ
كما يتضح مف جدوؿ (.)0

جدول ()6
دالنت انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انقبهٍ وانبؼدٌ نهًجًىػت انخجزَبُت ػهً
يقُاس يهارة حم ان ًُشكالث انصفُت (ٌ=) 33

انًقُاس

انقُاس

انًجًىػت

يهارة
حم
ان ًُشكال
ث
انصفُت

انقبهٍ

انخجزَبُت

انبؼدٌ

انؼد
د
33

41,833

االَحزاف
انًؼُارٌ
4,413

انًخىسظ

44 ,833

4,132

قًُت
"ث"
, 827

يسخىي
اندالنت
,333

يزبغ
إَخا
,678

حجى
انخأثُز
كبُز

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعة
ويتضح مف جدوؿ ( )0وجود فروؽ دالة
ً
المش ّكالت الصفية بعد
التجريبية عمى القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس ميارة حؿ ُ
 t-testالمرتبطة ،وتُ ّعبر

البعدي باستخداـ اختبار "ت"
تطبيؽ البرنامج لصالح القياس ّ
البعدي
اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس ّ
لممجموعة التجريبية ،كما قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقؽ مف حجـ أثر البرنامج
التدريبي واتضح أنو كبير(جدوؿ  )0وفقًا لتفسير كؿ مف فؤاد أبوحطب ،وآماؿ صادؽ

(. ) 203، 2332
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مُياقصة ىتيجة الفرض األول :
كامال  ،ويمكف تفسير ىذه
وتعنى ىذه النتيجة أف الفرض األوؿ قد تحقؽ تحققًا ً

النتيجة عمى أساس أف التدخؿ بالبرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا
المناقشة الجماعية والت ّكميفات
المشكؿ باستخداـ ُ
الثمانية وف ًقا لما يتطمبو مواجية الموقؼ ُ
المنزلية ومف خالؿ ُكتيب (أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟)

ساعد عمى تنمية ميارة

صحيحا
ار
يتعرض ليا الطالب المعمـ ليتخذ قرًا
ً
المش ّكالت الصفية الغير مألوفة التي ّ
حؿ ُ
المشكؿ
المقترحة ومدى ُمناسبتيا لمموقؼ ُ
المقارنة بيف الحموؿ التقميدية ُ
حياليا ،فيبدأ في ُ

لممشكمة أو موضوعيا وكذلؾ مدى ُمناسبتو
وخصائص المرحمة العمرية لمطالب المسبب ُ
المحيطة بو قبؿ أف يصدر منو أي سمو ًكا ال يتفؽ
المجتمعية ُ
لثقافتو المدرسية والتكنولوجية و ُ
معيا،فيو يمثؿ قدوة لجيؿ بأكممو ،وكذلؾ ساعد البرنامج التدريبي القائـ عمى الحكمة عمي
وما ال يتفؽ مف اآلراء التي يسمعيا مف

معرفتو الذاتية عمى التمييز بيف ما يتفؽ
ّ
ُم ّعمميو ومف الذيف يحيطوف بو مف ُمشرفيو في التدريب الميداني وخبراتو التعميمية ليصدر
المجتمعية
ُ

المشكالت الصفية غير المألوفة
أحكاما عمى ىؤالء الفئة مف الطالب ذوي ُ
ً
المشكالت وأدائو الميني مع طالبو في
المحيطة مما يؤثر باإليجاب عمى حكمتو في حؿ ُ
ُ
المستقبؿ ،كما جعمو يتخمص مف التقميدية في
التدريب الميداني وفي فصمو أثناء الخدمة في ُ
المستخدمة التي تنطوي عمى حكمة معمـ ذوخبرة مثؿ عدـ التيديد الدائـ باإلرساؿ
الحموؿ ُ

أفعاّلو ألنيا قديمة
المراىقيف يستيينوف بردود ّ
إلى المديرة أو معمـ الفصؿ مما يجعؿ الطالب ُ
وغير مؤثرة وخاصة عندما تكوف إدارة المدرسة غير حازمة  ،فالحكمة تُ ّعد أحد أشكاؿ األداء

المحيط بو ،واصدار
النموذجي لمفرد ،والتي تتضمف االستبصار و ّ
المعرفة بالذات والعالـ ُ
المحيطيف بو في مسائؿ الحياة الصعبة(عالء الديف أيوب
األحكاـ الصائبة باالستعانة باألفراد ُ
 ،وعبد اهلل الجغيماف .)05، 1221،
وىو ما أكدتو

دراسة ضياء الخزرجي ( )020، 1222عمى

المش ّكالت
أف ُ

بالفاعمية الذاتية أي القدرة عمى
السموكية داخؿ الفصؿ تحتاج إلى ُم ّعمـ ُمتزف وحكيـ ،ويتمتع
ّ
المنخفضة
المش ّكالت لموصوؿ إلى الحؿ المناسب ليا بينما ذوي
ّ
الفاعمية الذاتية ُ
تحميؿ ُ
المش ّكالت ويتسببوف فييا،وىو ما يرتبط بالميارة األولي
يحولوف التفكير إلى داخميـ فتزداد ُ

المعرفة الذاتية التي تُ ّعرؼ بأنيا القدرة عمى االدراؾ الصحيح لمذات والوعي
لمحكمة وىي ّ
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الضعؼ
افعو وتحديد نقاط القوة ونقاط
ّ
وم ّعتقداتو وتفكيره ودو ّ
بمشاعر الفرد الداخمية وقيمو ُ
لديو وفقًا لكتابات (مصطفى حجازي ، )25، 1220،وىو ما يتفؽ مع دراسة Monson et

المش ّكالت الصفية مف خالؿ العديد
الم ّعمميف يقع عمى عاتقيـ التخمص مف ُ
) al (2020أف ُ
الممارسات التي يجب التدريب عمييا قبؿ الخدمة وأثنائيا كالت ّكميؼ بالمياـ الجماعية ،و
مف ُ

التفاعؿ الصفي  ،واستخداـ التعزيز
الم ّعمميف عمى الطالب لجذب االنتباه وزيادة
ّ
وزيادة مدح ُ
تعزيز المناخ الصفي
المرتدة الفورية وليست المؤجمة مما أدى إلى ّ
اإليجابي والتغذية ُ
االجتماعي وتحسينو.
وكذلؾ تتفؽ نتيجة الفرض األوؿ مع نتائج دراسة كؿ مف فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى
الم ّعمميف الحتياجيـ الشديد
العتوـ () 1223،223التي أوصت بضرورة تدريب الطالب ُ
المشكالت الصفية لتحسيف أداء طالبيـ األكاديمي والمناخ الصفي .
لميارة حؿ ُ

كما قامت الباحثة بحساب الداللة العممية لمبرنامج أى قياس حجـ التأثير بحساب

مربع إيتا

(جدوؿ )0ووجدت

الباحثة حجـ التأثير كبير وفقًا لمتفسيراإلحصائي لحجاج

غانـ( ) 000 ، 1221وتفسير كؿ مف إخالص عبد الحفيظ ،ومصطفى باىي  ،وعادؿ النشار
( )105، 1221و يم كف تفسير ىذا التأثير الكبير لمبرنامج لثالثة أسباب كالتالى :
المساعدة فى حؿ ُمش ّكالتيـ الصفية
أوليا :شعورأفراد المجموعة التجريبية بالحاجة إلى ُ
معدالتيا وغرابتيا مما يؤدي في كثير مف األحياف إلى ىروبيـ أو تغيبيـ مف التدريب
الرتفاع ّ

كم ّعمميف
المستقبمي ُ
الميداني مما يؤثر بالسمب عمى درجاتيـ وعمى أدائيـ الميني الحالي و ُ
في الخدمة .وثانييا  :اشباع رغبتيـ في إدارة الفصؿ إدارة صحيحة تنـ عف خبرة وحكمة
متوقعة فى حياتيـ
المشكالت الغير
ّ
المساعدة عمى ّ
التعامؿ مع ُ
المحيطيف بيـ و ُ
ُمستقاة مف ُ
المستقبؿ،وثالثيا :التيقف مف انخفاض مستوى
األكاديمية الحالية ،والمينية مع تالميذىـ في ُ

كم ّعمميف قبؿ الخدمة وظيور السذاجة والصعوبة في مواجية سموكيات طالبيـ
الحكمة لدييـ ُ
وىو ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مف أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ ( )13، 1221أف اتقاف
المشكالت تنمي التفكير الناقد والتأممي لمطالب كما تكسبو ميارات البحث العممي
ميارة حؿ ُ
وتنمية روح التعاوف والعمؿ الجماعي ،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بيف موضوعات
التعمـ وخبراتو الخاصة لتنتج الحكمة .
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وىو ما يتفؽ مع نتائج وتوصية دراسة  )2019(Petrinkoالتي أكدت عمى أف الحكمة
المشكالت الصفية داخؿ
ىي عممية ّ
تفاعمية ديناميكية وتمثؿ أحد دعائـ اتخاذ الق اررات مع ُ
الم ّعمميف وكذلؾ في التنمية
الفصؿ ،وأوصت الدراسة بأىمية دراسة الحكمة كمدخؿ في إعداد ُ

المشكالت الصفية التي تواجييـ أثناء عمميـ مع طالبيـ.
لمساعدتيـ في حؿ ُ
الميني ليـ ُ

()0/8ىتائج الفرض الجاىي:

وكاف ينص الفرض الثاني عمى أنو "ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
درجات

المجموعة التجريبية في القياسيف

المش ّكالت الصفية".
ُ

التتبعي عمى مقياس ميارة حؿ
البعدي و
ّ
ّ

المرتبطة بيف متوسطي درجات
تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار ُ t-test
المشكالت الصفية كما يتضح
المجموعة التجريبية عمى القياسيف البعدي والتتبعي لمقياس ُ
مف جدوؿ (.)2

جدول ()7
دالنت انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انبؼدٌ وانخخبؼٍ نهًجًىػت انخجزَبُت ػهً
يقُاس يهارة حم ان ًُشكالث انصفُت
(ٌ=) 33
انًقُاس

انقُاس

انًجًىػ
ة

انؼدد

انًخىسظ

االَحزاف
انًؼُارٌ

قًُت
"ث"

يسخىي
اندالنت

يهارة حم
ان ًُشكالث انصفُت

انب ّؼدٌ

انخجزَبُت

33

,833
44
43, 166

4,132

1,349-

غُز دانت

انخخب ّؼٍ

6,77

إحصائيا بيف متوسطي درجات المجموعة
ويتضح مف جدوؿ ( )2عدـ وجود فروؽ دالة
ً
المشكالت الصفية .
البعدي وا ّ
التجريبية بعد القياسيف ّ
لتتبعي لمقياس ميارة حؿ ُ

ُيُاقشت َخُجت انفزض انثاٍَ :

ويمكف تفسير ىذه النتيجة لوعي أفراد المجموعة التجريبية بكيفية ُممارسة ميارات
المتنوعة لمحكمة والتي ساعدت أفراد
الحكمة ّ
عم ًميا بعد فيميا ويقصد بيا الميارات العممية ُ

المجموعة التجريبية مف مواجية ما يتعرضوف لو مف مشكالت صفية صادمة أحيا ًنا ليذه
المرحمة العمرية ،وتعتمد ُممارسة الحكمة عمى مدى فيـ واستيعاب الطالب المعمـ لمسموكيات
المراىقيف وعمى ما يمتمؾ مف الميارات التي يتطمبيا التدريب
والخصائص
ّ
االنفعالية لمطالب ٌ

المحيطيف الصحيحة والخاطئة وىو ما يتفؽ مع
الميداني ،وكيفية االستفادة مف خبرات ُ
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كتابات إبراىيـ قشقوش ( ) 0، 2313وميرة القاسمي ( ) 25، 1222عمي أف الحكمة
المراىقيف بالمرحمة الثانوية تعني امتالؾ القدرة عمى اختيار ما ىو أفضؿ ليـ
لمطالب ُ
المحيطيف بيـ مما اليؤثر
ومساعدتيـ عمي رؤيتيـ ألنفسيـ بشكؿ ُمنفصؿ عف ُ
ولمجتمعيـ ُ
ُ

المشكالت التي تواجييـ،
المكمفيف بيا وحؿ ُ
عمى اتخاذ القرار لدييـ وبالتالي انجاز المياـ ُ
أيضا مع بانج ( ) Bang,2009,121فيشير إلى أف الحكمة تظير لدى
وىو ما يتفؽ ً
ونظريا
اكتسبوىاعمميا
المعارؼ األساسية و الثوابت التي
ً
ً
طالب الجامعة مف خالؿ القّيـ و ّ

المشكالت األكاديمية واليومية.
فتساعدىـ عمي مواجية ُ
وضعفو عند مناقشة
معرفتو الذاتية لنواحي قوتو
ّ
وتتجمى تمؾ القدرة حينيا مف خالؿ ّ
المعمـ عمى ردود
ومشرفيو ومعمـ الفصؿ ،وكذلؾ يحكـ الطالب ُ
المقترحة مع زمالئو ُ
الحموؿ ُ
المشكالت الصفية الغير
أفعاؿ طالبو؛ و قدرتو عمى إدارة ّ
أفعالو وردود ّ
ّ
انفعاالتو عند مواجية ُ
المشاركة
المقترحة أمامو  ،وكذلؾ استخداـ ميارة ُ
مألوفة لطالبو والتحقؽ مف الحموؿ ُ

ومثيرييا مف طالب المرحمة الثانوية ذوي االستثارة
المشكالت مع زمالئو ُ
المميمة في مواجية ُ
ُ
الب ّعد في العديد مف
االنفعالية السريعة وتحدى السمطة ورفض االنصياع ليا ،ويظيرىذا ُ

الممارسات العممية التالية:
ُ
المباشرة  ،أضع لنفسي ىدفًا االنتياء مف الشرح عند حدوث
(أفكر قبؿ المواجية ُ
ُمشكمة مع الطالب ،أنظـ خبراتي لتساعدني عمى اختيار حؿ ُمناسب ،أعي نقاط ضعفي
،أقيـ أدائي في إدارة الفصؿ مف
وقوتي عند ُمواجيتي لممشاكؿ الصفية
(المعرفة الذاتية ) ّ
ّ
خالؿ تقويمي الدارة انفعاالتي أثناء التعامؿ مع ُمشكالت طالبي في التدريب الميداني)
المشكمة لمخفض
والتحقؽ مف حاجاتيـ لمحكمة بمياراتيا الثمانية في المواقؼ الفصمية ُ

الم ّعمـ قبؿ الخدمة لتحقيؽ التكامؿ األخالقي والعممي في إعداده ،وىو ما يتفؽ مع
منيا لدى ُ
كتابات فؤاد أبوحطب () 33، 2330بأف الحكمة تتمثؿ في قدرة تتوازف فييا جوانب
المشترؾ بيف الذكاء الموضوعي
المعرفة والوجداف و ّ
ّ
الفعؿ في السموؾ اإلنساني ،وىي القدر ُ
واالجتماعي والشخصي  .واتفؽ مع كتابات حامد زىراف () 02، 1222وميرة القاسمي
المشكالت السموكية تسيطر عمى حياة الطالب
( )25، 1222التي تؤكد عمى أف الكثير مف ُ
في مرحمة المراىقة مف مرحمة التعميـ الثانوي وتبدأ مف نيايات المرحمة اإلعدادية وبالتالي
رضا لمعجز
وتضعؼ نمو شخصيتو ،وينمو قمقًا ُم
تقمؿ مف فرص توافقو النفسي
وم ّع ً
ً
ّ
ضطربا ُ
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والفشؿ وليذا فيي أحوج ما يكوف لمعمـ واع حكيـ يساعده عمي حؿ ُمشكالتو الشخصية
العالجية النفسية
تعممو ما لـ يتـ اتخاذ االجراءات الوقائية واإلرشادية و ّ
االنفعالية التي تُ ّعيؽ ّ
و ّ

معرفة ذاتو والحياة وفيميما.
الالزمة وخاصة إذا اكتسب الح ّكمة ومارسيا فيستطيع ّ
كما اتفقت نتيجة ىذا الفرض مع دراسة ) Fadly& Irwanto (2020مما
سبؽ يتضح تحقؽ صحة الفرض الثاني ؛الستمرار تأثير البرنامج التدريبي القائـ عمى
عمميا عمى ُم ّعممي قبؿ الخدمة ،وىو ما أشارت إليو دراسة كؿ مف
ُممارسة ميارات الحكمة
ً
الم ّعمميف عمى مواجية ىذه
ماجد الخياط ،وآخريف () 1220التي أوصت بضرورة تدريب ُ

العديد
الم ّعمميف مما يؤثر عمى المناخ الصفي بالسمب .كما أف ّ
المشكالت الختالؼ ردود ّ
أفعاؿ ُ
المشكالت الصفية بأساليب تربوية غير ُمناسبة مما يؤدي
الم ّعمميف ّ
يعالجوف عدد مف ُ
مف ُ

التعميـ المراد تحقيقيا ،وسوءالتوافؽ
إلى ُمشكالت صفية مدرسية تؤثر في ُمخرجات ّ
المدرسي لدى طالبيـ  ،وكذلؾ تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتائج وتوصيات دراسة ()2019
الم ّعمميف تتمثؿ في مكونيف الخبرة والقيـ
 Petrinkoالتي أكدت عمى أف الحكمة لدى ُ
المشكالت
االنسانية ،فالحكمة تمثؿ عممية ّ
تفاعمية ديناميكية كأحد دعائـ اتخاذ الق اررات مع ُ
الم ّعمميف
الصفية داخؿ الفصؿ ،وأوصت الدراسة بأىمية دراسة الحكمة كمدخؿ في إعداد ُ
المشكالت التي تواجييـ أثناء عمميـ مع
لمساعدتيـ في حؿ ُ
وكذلؾ في التنمية الميني ليـ ُ
طالبيـ.

()3/8ىتائج الفرض الجالح:
وكاف ينص الفرض الثالث عمى أنو" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف ُمتوسطي

البعدي عمى مقياس ميارة
درجات المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في القياس ّ
المش ّكالت الصفية لصالح المجموعة التجريبية"  ،تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ
حؿ ُ

المستقمة
اختبار ُ t-test

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

المشكالت الصفية كما يتضح مف جدوؿ (.)1
عمى القياس ّ
البعدي لمقياس ُ
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جدول ()8
دالنت انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انب ّؼدٌ نهًجًىػت انخجزَبُت وانضابطت
ػهً يقُاس يهارة حم ان ًُشكالث انصفُت
(ٌ=) 33
انًقُاس

انقُاس

انًجًىػت

انؼدد

انًخىسظ

االَحزاف
انًؼُارٌ

قًُت "ث"

يسخىي

يزبغ إَخا

انب ّؼدٌ

ان
ضا
بطت

,73
41

4,268

حجى انخأثُز

يهارة
حم
ان ًُش
كالث
انص
فُت

انب ّؼدٌ

انخج
رَب
َت

33

,833
44

4,132

6, 392

,333

63
,2

يخىس
ط

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية عمى
ويتضح مف جدوؿ ()1أف الفروؽ دالة
ً
إحصائيا بيف متوسطي درجات
المشكالت الصفية ،أي أف ىناؾ فروؽ دالة
ً
مقياس ميارة حؿ ُ

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة
عمميا لصالح المجموعة التجريبية  ،وتُ ّعبر اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ
ميا ارت الحكمة
ً
البعدي لممجموعة التجريبية .
لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس ّ
مُياقصة ىتيجة الفرض الجالح :

مف ىذه النتيجة نتحقؽ مف أف المجموعة التجريبية قد استفادت مف تطبيؽ البرنامج
المشكالت السموكية الصفية المؤثرة عمى أداء
في ُممارسة الحكمة بمياراتيا في التعامؿ مع ُ
بالمقارنة
لممعمـ قبؿ الخدمة أثناء التدريب الميداني وذلؾ ُ
الميني واالجتماعي واألخالقي ُ
بالمجموعة الضابطة التي لـ ُيطبؽ عمييا البرنامج،أي أف الفرض قد تحقؽ تحققًا كام ًال .
وىو ما اتفؽ مع توصيات دراسة كؿ مف ( Fadli& Irwanto (2020بضرورة

الم ّعمميف قبؿ الخدمة وغرس القيـ اإليجابية بيـ كالحكمة،ونبذ السمبية الضارة بالفرد
تدريب ُ
لمشكالت
الم ّعمميف يؤثر بالسمب عمى القدرة عمى مواجية ا ُ
والمجتمع؛ فانخفاض الحكمة لدى ُ
توقعة لطالبيـ؛وليذا يجب
الم ّ
الصفية مما يؤثر بالسمب عمى النواتج التحصيمية واألكاديمية ُ
الممارسات واستثارتيا لدييـ لتنميتيا قبؿ الخدمة وأثنائيا ككيفية
تدريبيـ عمى العديد مف ُ
تعزيز اإليجابي
التكميؼ بالمياـ الجماعية ،وجذب االنتباه وزيادة
ّ
التفاعؿ الصفي باستخداـ ال ّ
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تعزيز المناخ الصفي االجتماعي
المرتدة الفورية وليست المؤجمة مما يؤدي إلى ّ
والتغذية ُ
وتحسينو.
أما دراسة كؿ مف أمؿ المنصوري ،وضحى سالـ ( )13، 1221فقد أشارت إلي أف
المشكالت تنمي التفكير الناقد والتأممي لمطالب كما تكسبو ميارات البحث
اتقاف ميارة حؿ ُ
العممي وتنمية روح التعاوف والعمؿ الجماعي ،وكذلؾ تنمي لديو أسموب الربط بيف موضوعات
التعمـ وخبراتو الخاصة لتنتج الحكمة .
كما اتفقت نتائج دراسة ماجد الخياط وآخريف ( )1220ودراسة كؿ مف فاطمة عبد
المرشديف
الفتاح ،و يمنى عتوـ ( )1223إلى أىمية توجيو ال ُم ّعمميف قبؿ الخدمة وأثنائيا و ُ
المشكالت الصفية والوصوؿ بيـ إلى
لمساعدة الطمبػة عمى مواجية ُ
التربوييف بالمدارس ُ

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

لمتطمبات الوقت الحالي والوصوؿ بو لمحكمة في
بالم ّعمـ وفقًا ُ
لكػي يػستطيعوا النيوض ُ
التفاعؿ مع طالبو وحؿ ُمش ّكالتيـ .
ّ
فاعمية البرنامج ،وقداتضحت
وقد قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقؽ مف ّ

العممية لمبرنامج بحجـ تأثير متوسط وفقًا لحجاج غانـ ( )000، 1221وىذا يعني
الداللة ّ
نموا
أف البرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا كالعمؿ ضمف فريؽ قد أحدث ً
كم ّعمميف
معرفيا
ً
ً
وثقافيا لدى أفراد المجموعة التجريبية مما أثر باإليجاب عمى أدائيـ الميني ُ
المشكالت مع طالبيـ في التدريب
قبؿ الخدمة ،ودورىـ كطالب بكمية التربية عند مواجية ُ

فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة الحكمة
الميداني  ،وتؤكد ىذه النتيجة ّ
المحاضرة
بمياراتيا لمخفض مف مظاىر المناخ الصفي السمبي ؛ ألنو تضمف  :فنيات ُ

(المصغرة)،والحوار الذاتي لمطالب ،واستخداـ النمذجة ولعب األدوارفي ُممارسة الحكمة وحؿ
ُ
المناقشة (الجماعية )،والتقويـ الخارجي مف جانب
المشكالت الصفية مف خالؿ الباحثة  ،و ُ
ُ
الم ّعمـ قبؿ الخدمة مف أفراد المجموعة
الباحثة مع تقديـ التغذية الر ّ
لممارسة ُ
اجعة الفورية ُ
المش ّكالت والمواقؼ اليومية التي يتعرضوف ليا مف
التجريبية لمحكمة ومياراتيا الثمانية عمى ُ

المشرفيف لمتدريب الميداني
الم ّ
تابعة آلراء ُ
كتيب(أمارس الحكمة أو ال أمارسيا ولماذا؟) ،و ُ
ألفراد المجموعة التجريبية ومدى تغيبيـ وانتظاميـ الذي تحسف وازداد مع جمسات البرنامج
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التدريبي ،وىو ما ُي ّعد استجابة إلرشادات حامد زىراف ( )21، 1222مف حيث أنو يجب أف
المشكالت
يتنبو القائموف بإعداد المعمـ قبؿ الخدمة وأثنائيا لتعرؼ كيفية مواجية تمؾ ُ
الممارسات المينية
الصفية بأساليب تربوية صحيحة
ً
بعيدا عف االرتجاؿ والخروج عف ُ
العممية
المشكالت تأ ًا
الصحيحة؛ فيذه
ثير بالسمب عمى ّ
المشكالت السموكية مف أخطر ُ
ُ
المراىؽ
ّ
التعميمية بجميع أطرافيا وخاصة في المرحمة الثانوية مرحمة النمو الحرجة لمطالب ُ
المش ّكالت السموكية
المفاجئة التي تط أر عميو فتسيطر عميو ُ
المختمفة و ُ
نتيجة لمتغيرات النمائية ُ
تعميمو والتقميؿ مف فرص توافقو التربوي
وعمى حياتو مما يؤدي إلى ّ
إعاقة عممية ّ
واالجتماعي والنفسي .
ولقد

أشارت العديد مف الدراسات كدراسة بتوؿ الناىي ( )50، 1221إلى أف

المراىقة فترة
المراىقة والشباب حيث تُ ّعد مرحمة ُ
لبنات الحكمة اليامة تنبت خالؿ مرحمتي ٌ
المعرفي لمفرد ونموه العقمي واالجتماعي واالنفعالي ؛ فمف
حاسمة لتطور الحكمة وفقًا لمنمو ّ
المفترض أف يحقؽ طالب الجامعة مستويات عالية مف الحكمة وال يتـ ذلؾ إال في ضوء
التعميـ القائـ عمى تنمية التفكير والمستويات العميا العقمية وليس عمي الحفظ واالستظيار
المعرفي
الذي أفرز ىؤالء الطالب  ،فالحكمة ىي الغاية المرغوب تحقيقيا لنمو اإلنساف ّ

العقمي وتطوره االجتماعي ،وأف الت ّكامؿ لمقومات الفرد والقدرات بأنواعيا ىو ما يميد
و ّ
الطريؽ لظيورالحكمة لديو وخاصة عندما تصؿ قدراتو إلى أقصى حد ممكف مف النمو.
وىو ما اتضح في انخفاض مستوى الحكمة لدي أفراد المجموعة الضابطة والمجوء
المشكالت الصفية
الممارسات المينية الصحيحة في مواجية ُ
إلي االرتجاؿ والخروج عف ُ
ومتابعة الباحثة التي
لطالبيـ في المرحمة الثانوية في التدريب الميداني وفقًا آلراء ُمشرفييـ ُ

تعرضيـ لمبرنامج التدريبي القائـ عمى الحكمة بمياراتيا
لـ يط أر عمييا أي تغير (لعدـ ّ
الثمانية) أما المجموعة التجريبيةأثناء و بعد تدريبيا باستخداـ البرنامج تحسف مواجيتيا

المراىقيف بالمرحمة الثانوية لمعرفتيا لمدى احتياجيا لمحكمة
لممشكالت الصفية لطالبيـ ُ
ُ
بمياراتيا والتدريب عمى ُممارستيا لتحسيف المناخ الصفي ،وىو ما يفسر إقباؿ أفرادىا عمى

المرتدة مف الباحثة والقياـ بالتكميفات المنزلية فمذلؾ كانت
الجمسات وتقبؿ التغذية الراجعة ُ
الفروؽ لصالحيا.
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( )4/8ىتائج الفرض الرابع :
وكاف ينص الفرض الرابع عمى أنو"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
البعدي عمى مقياس ميارة حؿ
متوسطي درجات المجموعة الضابطة في القياسيف القبمي و ّ
المشكالت الصفية"  .تـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار  t-testبيف متوسطي
ُ
درجات المجموعة الضابطة عمى

القياسيف

القبمي والبعدي

عمى مقياس ميارة حؿ

المشكالت الصفية كما يتضح مف جدوؿ (.)3
ُ

انًقُاس
يهارة
حم
انًشكالث
انصفُت

جدول()9
دالنت انفزوق بٍُ انقُاسٍُ انقبهٍ و انبؼدٌ نهًجًىػت انضابطت
ػهً يقُاس يهارة حم انًشكالث انصفُت
انًخىسظ االَحزاف قًُت
انقُاس انًجًىػت انؼدد
انًؼُارٌ "ث"

يسخىي
اندالنت

,833

غُزدانت

انقبهٍ

انضابطت

انبؼدٌ

33

,73
42

6,33

,73
41

4,26

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض  ،تـ حساب الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة
المشكالت الصفية
الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس ميارة حؿ ُ
المشاىدات ضمف المجموعة الضابطة
المترابطة الستقاللية ُ
باستخداـ اختبار "ت" لممجموعات ُ
المجتمع الواحد (زكريا الشربيني  ) 02، 1222،ويوضح جدوؿ ( )3الفروؽ
فقط أي ضمف ُ
بيف متوسطي درجات المجموعة الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس

المشكالت الصفية .
ُ
وتؤكد ىذه النتيجة عدـ وجود فروؽ دالة بيف ُمتوسطي درجات المجموعة الضابطة
المشكالت الصفية .
في القياسيف القبمي و ّ
البعدي عمى مقياس ميارة حؿ ُ

مُياقصة ىتائج الفرض الرابع :

ٍ
المشكالت الصفية لدى أفراد
وتعنى ىذه النتيجة عدـ حدوث تغير داؿ في ميارة حؿ ُ
المشكالت لدى ىذه
المجموعة الضابطة ،وتؤكد ىذه النتيجة ً
أيضا عمى أف ميارة حؿ ُ

تعرضيا لمبرنامج
المجموعة لـ تتغير بالسمب أو باإليجاب وىو أمر متوقع وذلؾ لعدـ ّ
التدريبي القائـ عمى ُممارسة الحكمة بمياراتيا الثمانية بجمساتو وفنياتو بجانبيو (العممي
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(الجماعية) و استخداـ كتيب (أمارس الحكمة أو
المناقشة
ّ
المحاضرة و ُ
والنظري) الذي يتضمف ُ
الأمارسيا ،ولماذا ؟).
المرتدة الفورية مف جانب الباحثة التي قدمتيا ألفراد
وكذلؾ لـ ّ
يتعرضوا لمتغذية ُ
لممشكالت
المختارة ُ
المجموعة التجريبية فقط ،مع التفسير والتفنيد لمحموؿ التقميدية الخاطئة ُ

ِ
تابعة
الم ّ
الصفية غير المألوفة في المواقؼ التجريبية بكؿ جمسة تدريبية والت ّكميفات المنزلية و ُ

مف الباحثة آلراء ُمشرفي التربية العممية ليـ ومدى انتظاميـ وتغيبيـ عف التدريب الميداني،
وىذا يؤكد أف التغيير الذي حدث في أداء المجموعة التجريبية يعود بالكامؿ لمبرنامج التدريبي
البعدي ليا .
بدليؿ بقاء المجموعة الضابطة كما ىي في القياسيف القبمي و ّ
وىذا ما ات فقت عميو دراسة كؿ مف فاطمة عبد الفتاح ،ويمنى العتوـ (،)1223ودراسة
إحصائيا بيف القياسيف القبمي
( Fadli& Irwanto)2020مف عدـ وجود فروؽ دالة
ً
فاعمية البرنامج مع المجموعة التجريبية،وتوصي
والبعدي لممجموعة الضابطة مما يؤكد عمى ّ

المحاضرات القائمة عمى ُممارسة ميارات الحكمة
الدراسة باستخداـ ُ
األكاديمي لمطالب .

لتحسيف األداء

وفي ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يمكف استنتاج مايمي :
الم ّعمميف
وممارستيا لدى الطمبة ُ
-2ىناؾ احتياج إلى اكتساب الحكمة بمياراتيا الثمانية ُ
لمتوصؿ إلى المناخ الصفي الذي يحقؽ األىداؼ والنواتج األكاديمية المرغوبة والذي ال
المشكالت الصفية في فصوليـ واحتوائيا
يمكف توفيره إال في ضوء اتقانيـ لميارة حؿ ُ
الم ّعمميف وكذلؾ في برامج تدريب
بطرؽ عديدة ومتنوعة فيجب تضمينيا في برامج إعداد ُ

الم ّعمميف في الخدمة.
ُ
المعمميف في التدريب
-1التدريب عمى الحكمة بمياراتيا الثمانية يضمف النجاح لمطمبة ُ
المشكالت الصفية
الميداني ً
المستقبؿ التقانيـ ميارة حؿ ُ
حاليا وفي حياتيـ المينية في ُ
المشكالت مما يؤثر باإليجاب
داخؿ فصوليـ أي إيجاد الحؿ الصحيح لمواجية مثؿ ىذه ُ
لمستقبمي .
عمى سموكياتيـ داخؿ الفصوؿ وأدائيـ األكاديمي والميني الحالي وا ُ
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
-2آمال جمعة محمد .)8102(.فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التخيمي في تدريس الفمسفة عمى
تنمية مهارات الحكمة.مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية 54.- 82،)0(82،

المراهقة ( .)2القاهرة :األنجمو المصرية .
-8إبراهيم قشقوش .)0828(.سيكولوجية ُ
-2اخالص محمد عبد الحفيظ ،مصطفي حسين باهي ،عادل محمد النشار .)8108(.التحميل
اإلحصائي في العموم التربوية .القاهرة  :األنجمو المصرية.
-5اسماعيل محمد الدرديرى (.)8111أثر برنامج تدريبى قائم عمى التعمم من أجل االتقان فى تنمية
الم ّعممين.مجمة البحث فى التربية وعمم النفس ،جامعة المنيا02،
الكفايات التدريسية لدى الطالب ُ

(.888-870،)5

سمعًيا في ظل نظامي
الم ّعاق ّ
المشكالت السموكية وتقدير الذات لدى ُ
-4إيمان الكاشف ً .)8118(.
العزل والدمج .مجمة دراسات نفسية ،رابطة األخصائيين النفسيين رانم . 27- 98 ،)0(05،

المنبئة بكل من القمق واالكتئاب
-9أسامة محمد الغريب ّ .)8100(.
المشكالت االجتماعية ُ
أبعاد حل ُ
لدى

طالب كمية التربية األساسية  .مجمة دراسات عربية في عمم النفس التربويين العرب-804،)8(00،
.844

المشكالت لدى
-7أمل عبد الرازق المنصوري ،وضحى عادل سالم  .)8102(.بناء مقياس مهارة حل ُ
طمبة اإلرشاد النفسي .مجمة العموم النفسية جامعة البصرة015.- 27 ،)5(52،
-2بان عدنان عبدالرحمن .( 8109).تطور التفكير التخيمي وعالقته بحل المشكالت لدى الراشدين.

مجمة

كمية التربية لمبنات ،جامعة بغداد. 250-280، )2(87،

-8بتول غالب الناهي ،وزينب عمى عبود  .) 8102(.قياس التفكير القائم عمى الحكمة لدى طمبة
الجامعة  .مجمة أبحاث كمية التربية ميسان ،جامعة بابل044.: 082،)05(82 ،

 -01بخيت محمد السيد.)8107(.القدرة عمى حل المشكالت واتخاذ الق اررات الحاسمة في ضوء

الصالبة النفسية لدى موظفي الجامعة من ذوي المناصب اإلدارية من الجنسين .مجمة دراسات

تربوية ونفسية ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق . 011-97،)0(87،

 -00بورشيا كروس ،و ثوماس أنجور .)8114( .األساليب الغير تقميدية في التقويم الصفي (ترجمة
حمزة محمد دودين) القاهرة  :دار الكتاب الجامعي لمنشر والتوزيع .
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المش ّكالت وعالقته بالقمق المعرفي لدى طمبة الجامعة .
 -08تغريد ادريب حبيب .)8107(.أسموب حل ُ
مجمة كمية التربية األساسية  ،الجامعة المستنصرية. 781-744) 82( 87 ،

 -02حامد عبد السالم زهران  .)8111(.عمم نفس النمو الطفولة والمراهقة (ط .)9القاهرة :عالم الكتب
.
 -05حامد عبد السالم زهران  .) 8111(.عمم النفس االجتماعي (ط.)4القاهرة :عالم الكتب.

 -04حنان محمود فتح اهلل .)8102(.مستوى الحكمة والدافعية األخالقية والعالقة بينهما لدى عينة من
طالب الجامعة .المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،جامعة عين شمس.844-820،)0( 49،

المتغيرات لدى طالبات
المش ّكالت السموكية الشائعة وعالقتها ببعض ُ
 -09خولة سعد البمويُ .)8104(.
السنة التحضيرية في جامعة تبوك .دراسات العموم التربوية ،الجامعة األردنية -784،)2( 58 ،
.759

 -07سيد خير اهلل  .)0822(.عمم النفس التعميمي .القاهرة :مكتبة األنجمو المصرية .
المشكالت
الم ّعممة في استخدام القصة في حل ُ
 -02شروق عبد العزيز الطويهر .)8108(.دور ُ
السموكية داخل حجرة الصف .المجمة العربية لإلعالم وثقافة الطفل ،مصر :المؤسسة العربية
لمتربية والعموم واآلداب. 54-0،)8(8.

 -08صالح محمد أبو جادو ،و محمد بكر نوفل .)8101( .تعميم التفكير :النظرية والتطبيق.
.عمان  :دار المسيرة.
طّ 2
).فاعمية الذات وعالقتها بالقدرة عمى حل المشكالت االجتماعية
 -81ضياء إب ارهيم الخزرجي8107(.
ّ
لدى ُم ّعممي المرحمة االبتدائية .مجمة الفتح ،جامعة ديالي العراق.272-287، )0(78،

 -80عبد المجيد سيد أحمد منصور ،وزكريا أحمد الشربينى ،واسماعيل محمد الفقى .)8118(.
السموك اإلنساني بين التفسير اإلسالمي
األنجمو المصرية.

الم ّعاصر .القاهرة  :مكتبة
وأسس عمم النفس ُ

 -88عفراء إبراهيم العبيدي  .) 8104(.الحكمة وعالقتها بالسعادة النفسية لدى ّعينة من طمبة جامعة
بغداد .المجمة العربية لتطوير التفوق  ،اليمن :جامعة العموم والتكنولوجيا  -مركز تطوير التفوق

. 801-028،)9(01،

 -82عالء الدين عبد الحميدأيوب )8108(.أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير القائم عمى الحكمة في

تحسين استراتيجيات المواجهة لح ّل المشكالت الضاغطة لدى طالب الجامعة .المجمة المصرية
لمدراسات النفسية،جامعة عين شمس.850-818 ،)88(77،
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-85عالء الدين عبد الحميد أيوب ،وعبداهلل محمد الجغيمان  .)8108(.أثر اكتساب الحكمة في تنمية
التفكير الجدلي ومهارات اتخاذ القرار لدى طالب جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية.
المجمة المصرية لعموم الم ارهقة . 98-25، )0(4 ،

 -84عالء الدين أيوب ،وأسامة إبراهيم  .)8102(.تطور التفكير القائم عمى الحكمة لدى طالب

الجامعة بدول الخميج .المجمة المصرية لمدراسات النفسية  ،الجمعية المصرية لمدراسات

النفسية. 858-801،)8( 78،

-89عبد العزيز صقر . )8112( .مشكالت الشباب الحالية والمستقبمية كما يراها طالب جامعة

طنطا .مجمة مستقبل التربية العربية،مصر :المركز العربي لمتعميم والتنمية51.-25، )8( 88،

يدويا وباستخدام . spssالقاهرة :عالم الكتب.
 -89حجاج غانم .) 8112(.اإلحصاء التربوى ً
-87رجاء ياسين عبد اهلل  .)8107(.الحكمة وعالقتها بالتفكير الحدسي لدى مدراء المدارس المتوسطة
واالعدادية.مجمة الباحث ،جامعة كربالء . 074-052،)0( 08،

-82رعد مهدى رزوقى  ،ومحمد إبراهيم البهادلى  .)8108(.فاعمية كل من إستراتيجية (فكر- think
زاوج  - pairشارك  )shareواستراتيجية االكتشاف الموجه  Guided Discoveryفى تنمية

مهارات التفكير المنظومى واكتساب المفاهيم العممية واالحتفاظ بها لدى الطالب.مجمة الكمية

التربوية المفتوحة ،بغدادالجمعية العممية . 04-0، )0(00،

-88زكريا أحمد الشربيني .)8110(.اإلحصاء وتصميم التجارب في البحوث التروية والنفسية.القاهرة
مكتبة األنجمو المصرية .
 -21فاتن فاروق عبد الفتاح ،وشيري مسعد حميم  .)8102(.الصمود النفسي لدى طمبة الجامعة
وعالقته بكل من الحكمة وفاعمية الذات لديهم .مجمة كمية التربية ،جامعة بورسعيد 80،)0(04،

. 025:

).فعالية برنامج تدريبي قائم عمى
-20فاطمة مصطقي عبد الفتاح  ،ويمنى أحمد العتوم ّ 8108(.
المشكالت لتنمية مهارات اإلدارة الصفية لدى الطالبات الجامعيات  .مجمة العموم
استراتيجية حل ُ
التربوية والنفسية ،جامعة البحرين . 410 -578،)0( 81،

 -28فؤاد أبو حطب  .)0889(.القدرات العقمية .ط. 4القاهرة  :األنجمو المصرية .
 -22قصي سعود الذيباني  .)8107(.التفكير القائم عمى الحكمة لدى طمبة الدراسات العميا في كمية
التربية .مجمة األستاذ،جامعة العراق . 408-594، )0( 881.

 -25ماجد الخياط ،ومحمود الخوالدة ،وأسماء اإلبراهيم  .) 8102(.واقع المشكالث السموكية لدى

المعممين والُمرشدين التربويين .المجمة التربوية جامعة
طمبة المرحمة الثانوية من وجهة نظر ُ
الكويت ،المجمس العممي لمنشر . 218-894 ،)87( 012،
- 1153 -

فعالية برنامج قائم على مهارات الحكمة .....................................................................
 -24محمد أبوالفتوح عمر  .)8109(.الحكمة في عالقتها بتشكل هوية األنا لدى طالب الجامعة

اسيا في جمهورية مصر العربية والمممكة العربية السعودية مجمة كمية التربية بأسيوط
المتفوقين در ً
ُ

،جامعة أسيوط. 581- 588،)8( 28 ،

-29محمد أحمد شاهين  .)8102(.مهارات حل المشكالت لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في
فمسطين

مجمة اتحاد الجامعات العربية

لمتربية وعمم النفس ،الجمعية العممية لكميات التربية ومعاهدها في

الجامعات العربية 84.- 4،)5( 22،

 -27محمد أحمد شاهين  .)8105(.مهارات حل المشكالت لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة في
فمسطين.

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس  ،الجمعية العممية لكميات التربية ومعاهدها في
الجامعات العربية.40- 24،)8( 25 ،

العمميات الذهنية ومهارات التفكير .العين :دار الكتاب الجامعي.
 -22محمد جهاد جمل (ّ .)8114
 -28محمد خميفة الشرايدة  ،وعبد الناصر ذياب الجراح ،وموفق سميم بشارة  .)8102(.القدرة التنبؤية

المتعددة بمستوى الحكمة لدى الطمبة الجامعيين باألردن  .مجمة اتحاد الجامعات العربية
لمذكاءات ُ
لمتربية وعمم النفس ،الجمعية العممية لكميات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية) 0(00 ،

.029-001،

 -51محمد خميفة الشرايدة  )8104(.مستوى التفكير ما وراء المعرفي والحكمة لدى عينة من طمبة
الجامعة والعالقة بينهما  .المجمة األردنية في العموم التربوية . 504-512)5(00،

 -50محمود عكاشة  ،و أماني عبد المجيد .)8108(.تنمية المهارات االجتماعية لألطفال الموهوبين
ذوي المشكالت المدرسية  .المجمة العربية لتطوير التفوق ،مركز تطوير التفوق بجامعة العموم و
التكنولوجيا و المجمس العربي لمموهوبين المتفوقين تعنى بالبحوث057.-009،)2(5 .

المشكالت االجتماعية
 -58معاوية محمودأبو غزال  ،و عايدة فموة .( 8105( .أنماط التعمق وحل ُ
لمتغيري النوع االجتماعي والفئة العمرية .المجمة األردنية في العموم
المراهقين وفقًا ُ
لدى الطمبة ُ
التربوية. 292-240،)2(01،

 -52مصطفي حجازي .)8102(.نهاية عصر المعمومات وبداية عصر الحكمة  .مجمة االتجاهات
الحديثة في المُكتبات والمعمومات  ،جامعة القاهرة. 49- ،25)5(81.

تعمقة بالعممية التعميمية كما يدركها
الم ّ
المش ّكالت السموكية ُ
 -55ممدوح صابر  .)8112 (.واقع ُ
المعممين
المتغيرات الشخصية والديموغرافية لدى عينة من طالب كمية ُ
الشباب في عالقتها ببعض ُ
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بالدمام -السعودية .المقاء السنوي الحادي عشر لمجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية :التربية
ومستقبل التعميم في المممكة العربية السعودية.
 -54مهرة سالم القاسمي  .)8101(.دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السموك لألبناء.القاهرة :دار
الفكر العربي.
الفعال .عمان :دار الفكر لمنشر والتوزيع.
 -59نايفة يوسف قطامى  .)8115(.مهارات التدريس ّ
-57هيام صابر شاهين  .) 8108(.إسهام كل من الذكاء االجتماعي وأحداث الحياة الضاغطة في
التنبؤ بالحكمة لدى ُمعممي مدارس التربية الفكرية  .مجمة العموم التربوية النفسية بالبحرين 02 .
(. 421-584، )2

 -52واثق موسى  ،وبالل عبد الواحد  .)8102(.بعض سمات الشخصية وعالقتها بحل المشكالت
لدى طمبة الجامعة .مجمة كمية التربية األساسية،جامعة بابل. 001-28،)0(02،

 -58وفاء محمد عبد الجواد  .)8104 (.الحكمة وعالقتها بمهارة التفاوض لدى عينة من طالب

العميا .مجمة التربية الخاصة  ،مركز المعمومات التربوية و النفسية و البيئية بكمية
الدراسات ُ
التربية ،جامعة الزقازيق.089-74،)8( 08،

-41وليام ميرهنز  ،وارفين ج لو هيم  .) 8109(.القياس والتقويم في التربية وعمم النفس (ترجمة هيثم
الزبيدي ) .الكويت :دار الكتاب الجامعي.

.عمان -األردن :دار اليازوني
 -40يحي نبهان . ( 8112(.األساليب الحديثة في التعميم والتعمم ّ
العممية لمنشر والتوزيع.

ثاىياً :املراجع االجيبية:
52- Aldan K.,C..(2019). Pre-service teachers' problem solving skills and
)curiosity levels. International Journal of Educational Methodology,5(1
,151-164 .
53-Axe, J. B.; Phelan, S. H.; Irwin, C. L.(2019). Empirical evaluations of
Skinner's analysis of problem solving .Journal of Analysis of Verbal
Behavior,35(1),39-56.
54-Bahtiyar, A.&Can, B.(2016). An investigation of problem solving skills of
pre-service
science teachers. Educational Research and Reviews
,11(23),108-211.
55-Bang,H.(2009).The realationship of wisdom and ego-identity Korean and
American adolescents. Un published Ph.d doctor . oklahoma state
college.
56-Brocato, N.; Hix, L.and Jayawickreme, E.(2020). Challenges in measuring
wisdom-relevant constructs in young adult undergraduate students.
Journal of Moral Education, 49 (1 ), 46-70.
- 1102 -

..................................................................... فعالية برنامج قائم على مهارات الحكمة
57-Brown, S. C., & Greene, J. A. (2006). The Wisdom Development Scale
(WDS): Translating the conceptual to the concrete. Journal of College
Student Development, 47, 1-19.
58- Brown ,s. , & Green ,j. (2009). The wisdom development scale: further
validity investigations. Journal of Aging and Human Development, 68 (4),
289 -320.
59-Cansoy, R.& Türkoglu,M.(2017). Examining the relationship between preservice teachers' critical thinking disposition, problem solving skills and
teacher self-efficacy. International Education Studies,10(6)23-35.
60-Delgado, N. E.(2019). The relationship between problem solving styles and
servant
leadership. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, Fordham
University.
61- Fadli, A.& Irwanto.(2020). The Effect of local wisdom-based elsii learning
model on the problem solving and communication skills of pre-service
islamic teachers. International Journal of Instruction, 13(1) ,731-746 .
62-Furman, C.(2018). Descriptive Inquiry: Cultivating Practical Wisdom with
Teachers. Journal of Teachers and Teaching: Theory and
Practice,24(5),559-570.
63-Greene, J. A & .Brown, S. C. (2009). The wisdom development scale
:Further validity investigations. INT’L Journal of Aging and Human
Development, 68(4), 289-320.
64- Hendrix, J.; Kennedy, E. K.& Trudeau, J.(2019). the Rolling hotspot?
perceptions of behavioral problems on school buses among a nationally
representative sample of transportation officials. Journal of School
Violence, 18 (3 )455-467 .
65-Kim,Y.H.(2016).Early childhood educators`meta-cognitive knowledge of
problem solving strategies and quality of childcare curriculum
implantation. Journal of education psychology,36(4),658-674.
66-Konrad, M.; Criss, C.; Telesman, A.(2019). Fads or facts? sifting through
the evidence to find what really works. Journal of Intervention in School
and Clinic.54(5),272-279.
67-Leikin,R. & Guberman, R.(2013). Interesting and difficult mathematical
problems: changing teachers' views by employing multiple-solution tasks.
Journal of Mathematics Teacher Education. 16 (1), 33-56.
68-Monson, K.D.; Caldarella, P.; Anderson, D. H.& Wills, H.P.(2020).
Improving student behavior in middle school art classrooms: initial
investigation of CW-FIT Tier 1. Journal of Positive Behavior
Interventions, 22 (1),38-50.
69-Pasupathi, M., Staudinger, U.S. & Baltes, P.B. (2001). Seeds of wisdom:
adolescents’ knowledge & judgment about difficult life problem. Journal
of Developmental Psychology, 37(3), 351-361.
- 1101 -

..................................................................... فعالية برنامج قائم على مهارات الحكمة
70-Petrinko,E.(2020).Teachers`perspective onwise education.Journal of
Teacher Education for Sustainability,12(1),311-322.
71-Rowley, J. (2006). What do we need to know about wisdom? Journal of
Management Decision .44(9), 1246-1257.
72-Sternberg, RJ. (2001). Why schools should teach for wisdom: the balance
theory of wisdom in educational settings. Journal of Educational
Psychologist, 36(4), 227-245.
73-Sternberg, R. J. (2007). Wisdom, intelligence and creativity synthesized.
New York: Cambridge University Press.
74-Walker, Bridget A. (2010). Effective schoolwide screening to identify
students at risk for social and behavioral problems. Journal of Intervention
in School and Clinic, 46 (2), 104-110.

- 1100 -

