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الحكمة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

نةلخص البشح
ىدؼ البحث الحالي إلى دراسة العالقة بيف كؿ مف الحكمػة و العوامػؿ السمػس الكبػر
لمشسصية وفقاً لتصور أبو حطب ،وتصور ستيرنبرج .والتعرؼ عمى بعػض السػمات الشسصػية

لمحكماء وفقاً لتصور أبو حطب ،وتصور ستيرنبرج .لد عينة قواميا ( )964مف طػالب كميػة
التربية جامعة طنطا ،وباستسداـ أساليب التحميؿ اإلحصائي ومنيػا التحميػؿ العػاممي واستبػار ت

 T-testتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعى ومنسفضى الحكمة"طبقا طبقا لتصور أبو حطب" وستيرنبرج عمى مقياس الحكمة ،حيث بمغت قيمة (ت)ة
 0.4.4 ،0.0.9عمي الترتيب ،وىي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستو (،)0.06

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي و منسفضي الحكمة وفقا لتصور " الوحطب " و"ستيرنبرج" عمى مقياس العوامؿ السمسة الكبر لمشسصية وىي :االنبساطية –
الطيبة – يقظة الضمير – االنفتاح – العصابية :حيث بمغت قيـ (ت) - ،0.864
 ، 0..26 ،..6.2 ،0... ،0..2.عمى التوالي لػتصور "ابو حطب" ،و بمغت قيمة
(ت) ، 0.696- ،..211 ،..24...089 ، 0..66- :لتصور " ستبرنبرج" عمى
التوالي ،و ىي قيـ غير دالة إحصائياً عند مستو (.)0.06
الكممات المفتاحية :الحكمة  -العوامؿ السمسة الكبر لمشسصية.
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احلهم اعالقوًم بملعوانل اخلمس اله رى لةلصخصي
يشػػيد العػػالـ اليػػوـ ص ػراعات وحػػروب و ػػورات أودت بحيػػاة ك يػػر مػػف البشػػر وأدت إلػػى
تحطـ المعايير األسالقية وىو مػا كػاف مبػر ارً إلػى تغييػر اليػدؼ مػف التعمػيـ مػف تعمػيـ مػف أجػؿ
المعرفػػة وتكػػريس جيػػود الطػػالب لحفػػظ معمومػػات مػػف أجػػؿ اجتيػػاز االمتحانػػات والحصػػوؿ عمػػى
شػيادات تسػػاعدىـ عمػػى تحقيػػؽ مصػػالحيـ الشسصػػية وجمػب النفػ والمنفعػػة ليػػـ  ،إلػػى تعمػػيـ
مف أجؿ الحكمة وذلؾ مف سالؿ تعميـ التالميذ ليظير ذلؾ جمياً فى سموكيـ لتحقيػؽ النفػ ليػـ
ولغيرىـ وذلؾ مف سالؿ موازنة المصالح وتحقيؽ الصالح العاـ.

وقد قدـ ستيرنبرج ( (Sternberg, 1985, 2000, 2004تصو ارً عف الحكمة مف

سالؿ مجموعة مف الدراسات الساصة بو ،حيث يري انو عمي الرغـ أف الذكاء الناجح واإلبداع
ىما أساس الحكمة ،شرطاف ضرورياف ليا ،إال أنيما غير كافييف لمحكمة ،كما أف المعرفة
الضمنية ليا أىمية ساصة ،وقد عرؼ الحكمة بوصفيا "تطبيؽ الذكاء الناجح واإلبداع -
تتوسطيما القيـ  -مف أجؿ تحقيؽ نف عاـ مف سالؿ الموازنة بيف المصالح الشسصية والبيف
شسصية وسارج الشسصية عبر المد

القصير والطويؿ مف أجؿ التكيؼ م البيئة الموجودة

أو تشكيميا أو استيار بيئة جديدة  ،وقد أطمؽ ستيرنبرج عمى ىذا التصور نظرية التوازف في
تفسير الحكمة وأكد عمى أف الناس إذا أرادوا أف يكونوا حكماء فعمييـ أف يسمكوا بحكمة ال أف
يفكروا بحكمة لذا أكد ستيرنبرج عمى وجود عالقة قوية بيف الحكمة والذكاء  ،حيث أشار إلى
أف الحكمة ىي شكؿ مف أشكاؿ الذكاء العممي الذي يتضمف قدرة الفرد عمى فيـ المواقؼ
الحياتية اليومية وتحميميا ومحاولة اإلفادة منيا ويتطمب ىذا الذكاء ال ة استراتيجيات وىي:
القدرة عمى التكيؼ  ،nottptpadAتشكيؿ البيئة  ، gnttaASاالستيار .gtitcpadA
وقد قدـ أبو حطب ( ).442تصو ارً لمحكمة مف سالؿ تناولو لمفيوـ الذكاء والذي أكد

عمى أنو إذا كاف مفيوـ الذكاء قابالً لمتعدد فإنو قابؿ لمتوحد مف سالؿ قدرة رفيعة المستو لـ

يجد تسمية ليا أفضؿ مف الحكمة  madodWوعرفيا بأنيا القدرة التي تتوازف عندىا جوانب
المعرفة والفعؿ والوجداف .وأنيا قدرة القدرات العقمية وىي نقطة التوازف الذىبي لمذكاء

الشسصي والموضوعي واالجتماعي" .
وينظر لمحكمة عمي انيا الغاية النيا ئيو لمنمو االنساني ،حيث تساعد االنساف
عبي تنمبة االرادة  ،واالنفتاح والبعد عف التمركز حوؿ الذالت ،والتغمب عمي الصراعات
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الداسمية ) ،( Pascal-Leaone, 1995والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىؿ تستمؼ سمات
الشسصية وكذلؾ الشعور بالسعادة

لدي الطالب الحكماء وفقا لتصور فؤاد ابو حطب

وستيرنبرج عف الطالب العادييف.

 نصهةل البشح:مف سالؿ ما سبؽ يمكف استنتاج أف مفيوـ الحكمة ىو مفيوـ متعدد األبعاد ،وكؿ
تصور يقدـ مكونات لمحكمة تستمؼ كؿ منيا عف اآلسر .ومف ىذه النقطة حاوؿ الباحث
التحقؽ مف صحة تصور أبو حطب عف الحكمة بوصفو يتماشى م ال قافة الشرقية وفي
نفس الوقت التحقؽ مف تصور ستيرنبرج ( )6009بوصفو مفيوـ عالمي لمحكمة.
وعميو فإف البحث الحالي يتصد إلى محاولة اإلجابة عف األسئمة التالية:
 ىؿ توجد تستمؼ سمات الشسصية والشعور بالسعادة لدي الطالب الحكماء وفقا طبقاًلتصور أبو حطب عف الطالب العادييف؟

 ىؿ توجد تستمؼ سمات الشسصية والشعور بالسعادة لدي الطالب الحكماء وفقا طبقاًلتصور ستيرنبرج عف الطالب العادييف؟

 أيداف البشح :ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة العالقة بيف كؿ مف الحكمة و العوامؿ السمس الكبػر
لمشسصية وفقاً لتصور أبو حطب ،وتصور ستيرنبرج.

* محاولة التعرؼ عمى بعض السمات الشسصية لمحكماء وفقاً لتصور أبو حطب.

* محاولة التعرؼ عمى بعض السمات الشسصية لمحكماء وفقاً لتصور ستيرنبرج.

 أيمي البشح: ترج أىمية البحث إلى أىمية الموضوع؛ وىو مفيوـ الحكمة ،كمفيوـ حديث العيد بعمـالنفس وال سيما في العالـ العربي .كما يحاوؿ البحث الحالي تحديد بعض سمات الحكماء.
 تظير أىمية ىذا البحث في تحديد مفيوـ شرقي لمحكمة يستمؼ أو يتفؽ عف مفيوـالحكمة لد

الغرب .كما تظير أىمية موضوع ىذا البحث فى محاولة تحديد بعض

السصائص الشسصية الساصة بالحكماء.
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 نصطةلشمت البشح: الحكمة  :Wisdomيعرفيا فؤاد أبو حطب ( ).442-160بأنيا "القدرة التي تتوازفعندىا جوانب المعرفة والوجداف والفعؿ في السموؾ اإلنساني ،فالحكمة ىي دالة
لمشسصية ،وىي قدرة القدرات العقمية ،وىي نقطة التوازف الذىبي بيف الذكاء الموضوعي
والشسصي ،واالجتماعي.
 الذكاء الشسصي  :Personal Intelligenceىو حسف المطابقة بيف التقريرالذاتي لمفرد عف عالمو الداسمي ومحكات موضوعية مرتبطة تقبؿ المالحظة السارجية
(فؤاد أبو حطب (.).442 ،186
 الذكاء الموضوعي : Objective Intelligenceىو قدرة الفرد عمى التعامؿ مالمعمومات المحايدة مف النوع الذي ينتمي إلى العالـ المادي السارجي ،والتي تأسذ
صورة األشياء الحقيقة المم مة والمصورة( .فؤاد أبو حطب ().442-1
 الذكاء االجتماعي  :Social Intelligenceىو القدرة عمى فيـ الرجاؿ والنساءوالفتياف والفتيات والتحكـ فييـ وادارتيـ بحيث يؤدوف بطريقة حكيمة في العالقات
اإلنسانية (فؤاد أبو حطب (.).442-1.1
 الحكمة  :Wisdomويعرفيا ستيرنبرج  gpteAnteSt, 2003بأنيا تطبيؽ الذكاءالناجح واإلبداع تتوسطيما القيـ ألجؿ تحقيؽ نف

عاـ مف سالؿ موازنة المصالح

الشسصية  -البيف شسصية  -سارج الشسصية؛ عمى المد

القصير والطويؿ مف أجؿ

تحقيؽ التوازف بيف التكيؼ م البيئة الموجودة أو تشكيميا أو استيار بيئة جديدة.
 العوامؿ السمس الكبر لمشسصية  :ويقصد بيا السمات الشسصية كما تـ وصفيا فينموذج كوست وماكري  .440 ،McCare & addptوىي (االنبساطية – العصابية –
عرؼ كما يمي:
الضمير الحي – المقبولية االجتماعية – االنفتاح عمى السبرة) وتُ َّ
 االنبساطية  :Extraversionوىي مجموعة السمات الشسصية التي تركز عمى كميةوقوة العالقات والتفاعالت الشسصية ،فالدرجة المرتفعة تدؿ عمى أف األفراد مرتفعي
االنبساطية يكونوف نشطيف في حيف تدؿ الدرجة المنسفضة عمى االنطواء واليدوء
والتحفظ.
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 العصابية  :Neuroticismوىي مجموعة السمات التي تدؿ عمى عدـ التوافؽ ،والسماتالسمبية االنفعالية ،وكذلؾ السموكية م ؿ :القمؽ واالكتئاب؛ فالدرجة المرتفعة تدؿ عمى أف
األفراد يتسموف بالعصابية ،بينما تدؿ الدرجة المنسفضة عمى أف األفراد يتسموف
باالستقرار االنفعالي.
 الضمير الحي  :adAdcatApadidAtddوىي مجموعة مف السمات الشسصية التي تركزعمى ضبط الذات والترتيب في السموؾ وااللتزاـ في الواجبات  ،فالدرجة المرتفعة تدؿ عمى
أف الفرد منظـ يؤدي واجباتو باستمرار واسالص ،بينما الدرجة المنسفضة تدؿ عمى أف
الفرد أقؿ حذ ارً وأقؿ تركي ازً أ ناء أداء المياـ.

 االنفتاح عمى السبرة  :Openness to Experienceوىي مجموعة مف السماتالشسصية التي تركز عمى القيـ الالتسمطية واالنفتاح عمى مشاعر اآلسريف وسبراتيـ،
ويعكس ىذا العامؿ النضج العقمي ،والدرجة المرتفعة تدؿ عمى أف األفراد سياليوف
وابتكاريوف ويبح وف عف المعمومات بأنفسيـ؛ فيما تدؿ الدرجة المنسفضة عمى أف األفراد
يولوف اىتماماً أقؿ بالفف ،وأنيـ عمميوف في الطبيعة.

 المقبولية االجتماعية  :nSetttnitAtddوىي مجموعة مف السمات الشسصية التيتركز عمى نوعية العالقات البيف شسصية وتعكس ىذه السمة الميؿ لمشاركة اآلسريف
والتعاطؼ وحب اإلي ار ،األمانة والتواض ( .أبو زيد سعيد الشويقي  ،6008مجذوب
أحمد قمر )60.6
وتتحدد العوامؿ السمس الكبر لمشسصية إجرائياً مف سالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا

الفرد عمى المقياس المستسدـ.

اإلطمز الهظسى لةلبشح
 نفًوم احلهم :يعد مفيوـ الحكمة مف المفاىيـ الحدي ة فى مجاؿ عمـ النفس  ،وقد ارتبط ىػذا المفيػوـ
فى بداية ظيوره كمصطمح عممى بالفمسفة  ،وألنو حديث عيػد بعمػـ الػنفس فالبػد أف نأسػذ فػى
االعتبار بعض الرؤ الفمسفية لمفيوـ الحكمة حتى نتمكف مف توضيح معنى الحكمػة  .ولػيس
األمػػر مقصػػور عمػػى الػػرؤ الفمسػػفية فقػػط بػػؿ البػػد مػػف مراعػػاة بعػػض الػػرؤ المغػػو والدينيػػة
والفمسفية حتى نتمكف مف تحديد المفيوـ ألنو مفيوـ متعدد األبعاد "multi dimension" .
- 66.0 -
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ولذلؾ فقد ركػز الباحػث عمػى أربعػة مفػاىيـ لمحكمػة مػف الناحيػة "المغويػة – الفمسػفية –
الدينية – السيكولوجية".

نفًوم احلهم فى الةلػ :
حكيمػا وىػو مػأسوذ مػف مػادة "حكػـ" "ح ؾ ـ"
الحكمة لغة /مصدر قػوليـ كح ُك كػـ أ صػار
ً
التػػػى تػػػدؿ عمػػػى المنػػػ أو المنػػػ ل صػػػالح – وحكمػػػة المجػػػاـ ألنيػػػا تمنػػػ الدابػػػة عمػػػا يريػػػده
صاحبيا"( .صالح بف عبد اهلل بف حمد  ،عبد الرحمف بف محمد بف مموح )6000 ، .2..

 احلهم االفةلتف :ىناؾ اتفاؽ بيف المفكريف والفالسفة عمػى تعريػؼ كممػة الفمسػفة باعتبارىػا حػب الحكمػة
 love of wisdomوتتكػػوف مػػف مقطعػػيف يونػػانييف ىمػػا  :فيمػػيف  Philienبمعنػػى حػػب
وصػوفيا  Sophiaتعنػػى الحكمػػة ويكػػوف الفيمسػػوؼ ىػػو محػػب الحكمػػة ومػػف الناحيػػة الفمسػػفية
ىى نمط ساص مف الفكر أو إنيا الفكر فى أعمى مراحمو "إماـ عبد الفتاح (.).4.6 ، .60
ويػػر سػػقراط أف معرفػػة اإلنسػػاف لنفسػػو ىػػو الشػػرط األوؿ أو الطريػػؽ الػػذ يوصػػؿ إلػػى
الحكمػػة التػػى ىػػى تحقػػؽ السػػعادة  ،ويػػر سػػقراط أف الحكػػيـ ىػػو مػػف ال يشػػغؿ نفسػػو بالرغبػػات
التافية بؿ بالرغبات التى تعمى مف قيمتو فى نظر نفسو ونظر اآلسريف ،
"السيد محمد بدو (").449 / 94 : 9.
ويؤكػػد يحيػػى ىويػػد ( ).4.4 ، 646أف الحكمػػة عنػػد سػػقراط "مػػزيج بػػيف الفضػػيمة
والمعرفة" فالحكمة فضيمة ومعرفة أو معرفة وفضػيمة فبوسػعنا أف نقػوؿ أنيػا الفضػيمة وبوسػعنا
أف نقوؿ أنيا المعرفة ألنو ال فرؽ عند سقراط بينيما وألف كؿ منيـ يسمـ حقا إلى اآلسر .
والحكمػػة عنػػد أفالطػػوف ال تتحقػػؽ إال إذا ربطنػػا الفضػػيمة بالسػػعادة ويػػر أفالطػػوف أف
الػػذكاء وحػػده ال يكفػػى لكػػى يحصػػؿ عمػػى السػػعادة ألف الحيػػاة بحسػػب العمػػـ والػػذكاء ساليػػة مػػف
العاطفػػة ،والسػػعادة ال تتحقػػؽ إال بالعاطفػػة والشػػعور بالسػػعادة إذ فػػى الجمػ بػػيف المػػذة والعقػػؿ
والتػػػأليؼ بينيمػػػا نسػػػب متزنػػػة .وقػػػد رأينػػػا أف األسػػػالؽ األفالطونيػػػة ليسػػػت بػػػاألسالؽ التأمميػػػة
الحالمػػة البعيػػدة عػػف الحيػػاة بػػؿ أسػػالؽ تقػػوـ عمػػى ربػػط م ػػاؿ السيػػر بالعقػػؿ وعمػػى الجمػ بػػيف
التأمؿ الفعمػى واإلقبػاؿ عمػى الحيػاة وينظػر إلػى الحكمػة عمػى أنيػا تػوازف أو انسػجاـ بػيف قػو
النفس المستمفة " .يحيى ىويد ().4.4 ، 106-109
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والحكمػػة عنػػد أرسػػطو يصػػب أك رىػػا عمػػى الغايػػة مػػف الفعػػؿ بػػدالً مػػف أف تنصػػب عمػػى

المصػػدر الػػذ يصػػدر عنػػو الفعػػؿ ويػػر أرسػػطو أف الفضػػيمة وسػػط بػػيف رذيمتػػيف ىمػػا اإلف ػراط
والتفػػريط  .واإلف ػراط ىػػو طػػرؼ الزيػػادة الػػذ يجػػب أف يبعػػد الرجػػؿ الفاضػػؿ أمػػا التفػػريط فيػػو
الطػػرؼ اآلسػػػر طػػػرؼ النقصػػاف أو التقصػػػير الػػػذي ينبغػػى كػػػذلؾ أف يبعػػػد عػػف الرجػػػؿ الفاضػػػؿ

فالشجاعة م الً وسػط بػيف التيػور والجػبف والكػرـ وسػط بػيف اإلسػراؼ والتقتيػر " .السػيد محمػد

بدو (").449 ، 66-61

 احلهم نو املهظوز اإلسالنى:عرفيػػػا ابػػػف منظػػػور ( )688 ،.48.بأنيػػػا :معرفػػػة أفضػػػؿ األشػػػياء بأفضػػػؿ العمػػػوـ .
وعرفيػػا الكفػػو ( )666 ،.441بأنيػػا اسػػتعماؿ الػػنفس اإلنسػػانية باقتبػػاس العمػػوـ النظريػػة
واكتساب الممكة التامة عمى األفعاؿ الفاصمة عمى قدر طاقتيا .
* ويعرؼ الغزالى الحكمة بأنيا تطمؽ عمى معنييف :أحدىما :اإلحاطة المجردة بتنظيـ األمور
ومعانييا الدقيقة الجمبة  ،والحكـ عمييا بأنيا كيؼ تبغى أف تكوف حتى تتـ منيا الغاية
المطموبة بيا  .وال انى :أف تضاؼ إليو القدرة عمى إيجاد الترتيب والنظاـ واتقانو واحكامو
فيقاؿ حكيـ مف الحكمة وىو نوع مف العمـ ويقاؿ حكيـ مف األحكاـ وىو نوع مف الفعؿ"
(الغزالى )10. ،60.2

 احلهم يف املتيشي :ممػػا الشػػؾ فيػػو أف المسػػيحية أسػػيمت فػػى تحديػػد وتعريػػؼ مفيػػوـ الحكمػػة  .فممػػا بعػػث
المسػػيح وبػػدأ النػػاس فػػى اعتنػػاؽ المسػػيحية وااللتػزاـ بتعاليميػػا والرغبػػة فػػى بمػػوغ الحكمػػة التػػى
نادت بيا تمؾ التعاليـ وقد ذكر مفيوـ الحكمة فى الكتاب المقدس واحد وسبعيف مػرة وقػد يعنػى
فيـ اإلنسػاف طريقػو ،أو يعنػى أصػؿ القػوة أو يعنػى معرفػة الػرب ألف الحكمػة تقػوـ بمنجػاة اهلل
وىى ذات فضؿ فائؽ وتتحقؽ بالوداعة وتالحظ ما ىو سير وتؤد إلى السالص وتزيد العمـ .
ويعتبر كؿ مف أوجستيف وتوماس األكوينى مف أك ر المؤرسيف المم ميف لمفكػر الفمسػفى
لممسػيحية فأوجسػػتيف حػػدد الحكمػة بالمعرفػػة المرتبطػة باألشػػياء الدينيػة وأرجػ معرفػػة األشػػياء
المرتبطة باإلنساف إلى العمميات المعرفية .أما اإلكػوينى فيػر الحكمػة "ىػى القػدرة عمػى الرؤيػة
مف سالؿ األشياء وأنيا م ؿ العبقرية ىى ىبة إليية" ( .محمد غاز )6. ، 62 :600. ،
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 تعسيفمت احلهم :يعرؼ كؿ مف بػالتيز وسػتودينجر " " Baltes & Staudinger, 2000الحكمػة بأنيػا
"القػػدرة عمػػى فيػػـ الطبيعػػة البشػػرية  ،والمعرفػػة السبيػػرة بأسػػاليب الحيػػاة العمميػػة واالستبصػػار
بالوسائؿ والغايات المؤدية لمنجاح فييا ومنيا القػدرة عمػى اإلنصػات والتقػويـ واسػداء النصػح ،
والقدرة المرتفعة عمى الحكـ والوعى بحػدود المعرفػة ومعنػى الحيػاة  ،وفيػـ العالقػة بػيف الجسػـ
والعقؿ  ،والكوف واهلل وتوظيؼ تمؾ المعرفة لحسف حاؿ الفرد واآلسريف.
وأضػػاؼ "طريػػؼ شػػوقى  "600. ، 12.-164تعريفًػػا لمحكمػػة عمػػى أنيػػا "القػػدرة عمػػى

فيػػـ الطبيعػػة البشػػرية والمعرفػػة السبيػػرة بأسػػاليب الحيػػاة العمميػػة وسػػبؿ إدارتيػػا والتسطػػيط ليػػا
ومراجعتيػػا واالستبصػػار بالوسػػائؿ والغايػػات المؤديػػة لمنجػػاح فييػػا  ،القػػدرة عمػػى تفيػػـ اآلسػػر

واسػػداء النصػػح والمشػػورة  ،والحكػػـ  ،والػػوعى بحػػدود المعرفػػة واضػػفاء معنػػى عمػػى الحيػػاة ،
وتوظيؼ تمؾ المعرفة لحسف حاؿ الفرد واآلسريف".
وأضػاؼ عنصػػريف أساسػييف ليػػذا التعريػؼ وىمػػا :أوالً :التػوازف بػيف مػػا يريػد الفػػرد ومػػا

يقدر أو ما يرغب فيو وبيف ما يجب عميػو عممػو أ بػيف عاطفتػو وعقمػو عمػى نحػو يكػوف فيػو
قاد ارً عمػى الػتحكـ فػى ذاتػو والحفػاظ عمػى ىػذا التػوازف و انيػاً :االلتػزاـ والتوجػو األسالقػى العػاـ

الذ يعد بم ابة البوصمة التى توجو ق اررات الفرد وسياراتو.

 نهونمت احلهم :اقترح كؿ مف بالتيز وزمالؤه ( )6000و مونيكا أردلػت ( )6001بعػض المكونػات التػى
مف المعتقد أنيا تشكؿ فيما بينيا لب الحكمة ،ويمكف بتصنيفيا إلى ستة مكونات كالتالى:
 -.المعرفػة ال ريػة والعميقػة  : Rich and deep knowledgeويشػير ىػذا المكػوف أف
الحكيـ لديو معرفة تتسـ بالعمؽ والشموؿ والنظرة الشبكية إلى األمور ،
 -6االستبصػػػػار "البصػػػػيرة" بالػػػػذات  : Self-Insightإف قػػػػدرة الحكػػػػيـ عمػػػػى الػػػػوعى بذاتػػػػو
جميعػا تعتبػر مػف المكونػات
وباآلسريف وبالطبيعة واألحػداث وبطبيعػة العالقػات فيمػا بينيػا
ً
المحورية لمحكمة بوصفيا مقدمة منطقية لمسموؾ الحكيـ (محمد عزت. )82 ، .448 ،
 -1فيػػـ الضػػبط الوجػػدانى  :understanding control affectivityيعػػد الفػػرد حميم ػاً
بقدرتػو عمػػى كظػـ غضػػبو والػػتحكـ فػى انفعاالتػػو ومػف العناصػػر األسػػر التػى يحوييػػا ىػػذا

المكػػوف تحمػػؿ بػػؿ وتقبػػؿ حالػػة الغمػػوض المحػػيط بػػالفرد والسػػيطرة عمػػى الغضػػب والسػػوؼ
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بحيث ال يؤ راف عمى سموؾ الفػرد وق ارراتػو والتعبيػر عػف االنفعػاؿ بطريقػة مقبولػة وال ت يػر
حفيظة اآلسريف ،وتحمؿ اآلسريف "."Birren & Fisher 1990
 -9الت ػوازف  : Balanceتعػػد القػػدرة عمػػى عمػػؿ موازنػػات وتوازنػػات بػػيف العناصػػر والجوانػػب
المستمفة داسؿ الفػرد مػف بػيف المالمػح الرئيسػية لمحكمػة  ،والتػى تتم ػؿ فػى إحػداث حالػة
مف التوازف بػيف العقػؿ والوجػداف والعقػؿ والسػموؾ والوجػداف والسػموؾ والمصػمحة الساصػة
لمفرد والمصمحة العامة لممجتم "مصطفى سويؼ .".444
ػور متكػػامالً لمسػػموؾ
 -6التربيػػة األسالقيػػة  :moral educationبمػػا أف الػػديف يحػػو تصػ ًا
األسالقػػى القػػػويـ األسػػالؽ  ،وبمػػػا أف تبنػػى توجػػػو أسالقػػى وااللتػػػزاـ بتطبيقػػو فػػػى الحيػػػاة
اليوميػػة يعػػد مػػف بػػيف مالمػػح الحكػػيـ لػػذا فػػال غرابػػة أف يكػػوف ىػػذا المكػػوف أحػػد المكونػػات
األساسية لمحكمة.
 -2ميػػارات إدارة الحيػػاة الكريمػػة  : management good life skillsإف القػػدرة عمػػى
اسػػت مار معػػارؼ وامكانيػػات الفػػرد فػػى إدارة حياتػػو بصػػورة فعالػػة فػػى كافػػة مجاالتيػػا يعػػد
مػػالؾ الحكمػػة وبطبيعػػة الحػػاؿ ىنػػاؾ عناصػػر متعػػددة يتضػػمنيا ىػػذا المكػػوف مػػف أىميػػا:
سرعة البديية وحسف التصرؼ فى المأزؽ إذا واجييا الفرد (محمد عزت )68 ، .448

الهممذز املفتسة لةلشهم :
أاالً :الهموذز السبمعى لةلعمةليمت املعسفي عهد أبو سطب ()1291
أبعمد الهموذز السبمعى العمةليمتى:
ىذا النموذج يتكوف مف أربعة أبعاد :

البعد األال :نوػريات األسهمم الكبةلي "نم قبل الوشهم"
وتحدد ىػذه المتغيػرات النمػوذج الفرعػى لمعمميػات المعرفيػة الكبػر التػى يقػ فػى نطاقيػا
مجػػاؿ البحػػث أو الدراسػػة  ،وعمينػػا أف نستػػار بػػيف النمػػوذج الفرعػػى لمتفكيػػر  ،العمميػػات وبعػػض
التى تشبيو م ؿ اإلحساس واالنتباه واإلدراؾ والنمػوذج الفرعػى لمػتعمـ والنمػوذج الفرعػى لمػذاكرة
 memory sub modelوتتشػػابو النمػػاذج الفرعيػػة ال ال ػػة فػػى أسػػس تصػػنيؼ العمميػػات
المعرفية والمتضمنة فى كؿ منيا كما تتحدد باألبعػاد ال ال ػة التاليػة (متغيػرات الػتحكـ ومتغيػرات
التنفيذ ومتغيرات أحكاـ ما بعد التنفيذ" إال أف نواتج كؿ منيا مستمفة.
- 66.9 -

الحكمة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

البعد الجمنى "نوػريات املعةلونمت" "الوشهم" :
متغيػػػرات الػػػتحكـ ىػػػى المتغيػػػرات المسػػػتقمة أو متغيػػػرات المعمومػػػات وىػػػى مػػػا يسػػػتطي
تبعا لممبادئ اآلتية:
اإلنساف تمييزه وميمة متغيرات التحكـ إحداث فجوة معموماتية وتصنؼ ً
 -.نوع المعمومات  :ويرتبط ىذا المبدأ بالمبدأ الشيير لمتصنيؼ المسػتسدـ فػى مجػاؿ القػدرات
العقميػػة وىػػو مبػػدأ المحتػػو والمضػػموف وىػػو عنػػد ورنػػديؾ (عممػػى ومجػػرد واجتمػػاعى) وعنػػد
جيمفػػورد (األشػػكاؿ البصػػرية والسػػمعية والرمػػوز والمعػػانى والسػػموؾ االجتمػػاعى) وعنػػد رسػػتوف
وأيزنؾ والقوصى (األعداد واألشكاؿ والكممات) وىى فى النموذج الحالى.
أ -معمومػػات موضػػوعية أو غيػػر شسصػػية  Impersonalوتشػػمؿ األشػػياء والرمػػوز وجمي ػ
المواد التى يستسدميا معيا المفحوص عممية الفحص السارجى
ب -معمومات اجتماعية  :وىى التى تدؿ عمى العالقات بيف األشساص Interpersonal
ج -معمومات شسصية  :أو معمومات داسؿ الشسص الواحد
 -6مسػػتو المعمومػػات  :ويشػػر ىػػذا المبػػدأ إلػػى مظيػػر التعقػػد والبسػػاطة فػػى المعمومػػات وىػػو
متضػػػمف فػػػى نمػػػوذج القوصػػػى مػػػا يسػػػمى بالييئػػػة " "formوعنػػػد جميفػػػورد يسػػػمى النػػػاتج
 Productويقتصػػر ىػػذا النمػػوذج عمػػى أربػػػ فئػػات ىػػى :الوحػػدات  -الفئػػات  -العالقػػػات -
المنظومات.
 -1طريقة العرض  :ويشير ىذا المبدأ إلى نظاـ عرض المعمومات وفى ىذا نميز بيف فئتيف :
أ -العػػػػػػػػػرض التكيفػػػػػػػػػى  adaptiveأو المػػػػػػػػػنظـ  systematicب -العػػػػػػػػػرض التمقػػػػػػػػػائى
 spontaneousأو العشوائى . Random
 -9مقدار المعمومات  :ويشير إلى مقدار أو عدد الوحدات والفئات أو العالقػات أو المنظومػات
"المستويات" لممعمومات الموضوعية واالجتماعية والشسصية المستسدمة فى التحكـ فى النسػؽ
المعرفى ل نساف .
وىنػػاؾ عػػدة طػػرؽ لقيػػاس المعمومػػات ىػػى -. :طمػػب المعمومػػات information demand
 -6ػػػروة "أو رصػػػيد" المعمومػػػات  -1 information supplyدرجػػػة التأىػػػب فػػػى تعميمػػػات
االستيار أو المينة .
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البعد الجملح  :نوػريات الوهفير (احلةلول ااالسوذمبمت) :
يشير ىذا البعد إلى طػرؽ حػؿ المشػكمة أو طػرؽ سػد الفجػوة المعموماتيػة وتصػنؼ ىػذه
المتغيرات فى ضوء المبادئ اآلتية :
 -.طريقػػػة التعبيػػػر عػػػف الحػػػؿ (نػػػوع األداء)  :يميػػػز فػػػى ىػػػذا النمػػػوذج مػػػف األداء الحركػػػى
 psychomotorواألداء المفظػػػػػػػػػػػى  verbalويمكػػػػػػػػػػػف أف يضػػػػػػػػػػػاؼ األداء الفسػػػػػػػػػػػيولوجى
 physiologicalإذا اسػػتسدمنا الرسػػـ الكيربػػائى لممػػا أو مقيػػاس االسػػتجابة السػػيكوجمفانية ،
وظير فى السنوات األسيرة نػوع رابػ مػف األداء يسػتسدـ فػى التحميػؿ الكيفػى لحمػوؿ المشػكالت
وىو تحميؿ البروتوكوالت بعد الحؿ أو التمفظ أ ناء الحؿ . verbalization
 -6نػػوع الحػػؿ  :ويميػػز النمػػوذج بػػيف نػػوعيف لحػػؿ المشػػكؿ ىمػػا  :االنتفػػاء - selection :
اإلنتاج production :
 -1أسموب الحؿ  :ويميز ىذا النموذج بيف نوعيف مف أساليب حؿ المشكالت وىى:
أ -الحؿ المطمؽ فى مقابؿ الحؿ النسبى.
ب -الحؿ التقاربى فى مقابؿ الحؿ التباعد .
 -9البػػارمترات المقيسػػة :مػػف المتغيػرات التابعػػة (متغيػرات التنفيػػذ) التػػى ليػػا مكانػػة ساصػػة فػػى
جميعا ما يفعػؿ بمػا يسػمى بػارمترات
عمـ النفس واالتجاه السيكومتر واتجاه تجييز المعمومات
ً
القيػػاس وىػػى فػػى جوىرىػػا متغي ػرات كميػػة ويوجػػد فػػى الت ػراث السػػيكولوجى الك يػػر منيػػا ولعػػؿ
أىميا:
أ -السرعة أو المعدؿ  speed rateب -الكموف  latencyج -السعة .magnitude

البعد السابع  :املوػريات البعدي أا نوػريات الوكويم (أسهمم نم بعد الوهفير):
توجػد مجموعػػة مػػف المتغيػرات تشػػمؿ األحكػػاـ التػػى يصػػدرىا المفحػػوص عمػػى أدائػػو أو
حمػػو أو يصػػدرىا اآلسػػروف عمػػى ىػػذه الحمػػوؿ أو األداءات أو يصػػدرىا ىػػو عمػػى أدوات وحمػػوؿ
اآلسريف وتصنؼ متغيرات ىذه الفئة إلى ما يمػى :محػؿ الحكػـ  -نػوع المحػؾ  -مسػتو الحكػـ
 -مقدار الحكـ .والشكؿ رقـ ( ).يوضح تفاصيؿ النموذج الرباعى العممياتى عند أبو حطب .

الرنمء اإلنتمنى فى الهموذز السبمعى العمةليمتى عهد أبو سطب :
يذكر أبو حطب فى كتابو القدرات العقميػة  ،فػى طبعتػو األولػى عػاـ ( ).4.1أف الػذكاء
اإلنسانى ينقسـ إلى ػالث أنػواع وكػاف يطمػؽ عمييػا الػذكاء المعرفػى والػذكاء الوجػدانى والػذكاء
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االجتمػػاعى وعمػػى الػػرغـ مػػف أف ىػػذا التصػػنيؼ ألن ػواع الػػذكاء لػػـ يسػػتمر فػػى الطبعػػات ال ال ػػة
التاليػػػة ( ).486 ، .480 ، .4.8وحػػػؿ محمػػػو تصػػػنيؼ ربػػػاعى لمػػػذكاء يمتػػػد مػػػف الػػػذكاء
الحسى وحتػى الػذكاء االجتمػاعى  ،وىػذا التصػنيؼ السػباعى أسػبؽ ظيػو ارً مػف تصػنيؼ ىػوارد
جػاردنر والػذ ظيػر ألوؿ مػرة عػاـ " ".481إال أف أبػو حطػب عػاد إلػى التصػنيؼ ال ال ػى مػ

تعديمػػو إلػػى الػػذكاء الموضػػوعى أو غيػػر الشسصػػى والػػذكاء االجتمػػاعى أو ذكػػاء إدراؾ العالقػػات
بػيف األشػػساص والػػذكاء الشسصػػى أو ذكػػاء إدراؾ العالقػات داسػػؿ الشػػسص الواحػػد ( ،فػؤاد أبػػو
حطب . )6000 ،69.

شكم سقم ( )1يىضخ انىمىرج انشببعً انعمهيبتً عىذ أبى دطب

وير أبو حطػب أف الػذكاء اإلنسػانى يقبػؿ التنػوع والتعػدد سػواء عمػى التصػنيؼ ال ال ػى
أو السباعى وتوق أيضا قابميتو لمتوحد مف سالؿ قدرة رفيعة المستو والمكانة ولـ يجػد تنميػة
أفضؿ ليذه القدرة المتوقعة مف مصطمح الحكمة ". "wisdom
وىى القدرة التػى تتػوازف عنػدىا جوانػب المعرفػة والوجػداف والفعػؿ فػى السػموؾ اإلنسػانى
مف ناحية والقدر المشترؾ بيف الذكاء الموضوعى واالجتماعى والشسصى مػف ناحيػة أسػر أ
اف الحكمة ىى قدرة القدرات اإلنسانية التى تتػوازف فييػا المعرفػة والوجػداف والعقػؿ كمػا تتػوازف
فييا أنواع الذكاء المستمفة ،وذلؾ كما ىو موضح بالشكؿ التالي:
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الحك
مة

شكم ( )2انزكبء اإلوسبوي في انىمىرج انشببعي انعمهيبتي عىذ أبى دطب

ثمنيمً :نظسي الوواشى لةلشهم لتورينبريز 2003
The Balance theory of wisdom, 2003
تػػػر ىػػػذه النظريػػػة أف الػػػذكاء النػػػاجح واإلبػػػداع ىمػػػا أسػػػاس الحكمػػػة ،فالػػػذكاء النػػػاجح
واإلبداع شرطاف ضرورياف واف كاف غير كافييف لمحكمة.

احلهم بوصفًم الرنمء الهمدح ااإلبداع انواشن املصمحل .
يعرؼ "ستيرنبرج" الحكمة بأنيا تطبيؽ الذكاء الناجح واإلبداع – تتوسطيما القػيـ – مػف
أجػػؿ تحقيػػؽ نق ػ عػػاـ مػػف سػػالؿ موازنػػة المصػػالح (أ) الشسصػػية و (ب) البػػيف شسصػػية (ج)
وسػػارج الشسصػػية عبػػر المػػد القصػػير والطويػػؿ مػػف سػػالؿ التكيػػؼ م ػ البيئػػة أوتشػػكيميا أو
استيار بيئة جديدة ،كما ىو موضح في الشكؿ رقـ (.)1
* وتعػػود البدايػػة األولػػى لنظريػػة التػػوازف التػػى اقترحيػػا سػػتيرنبرج عػػاـ " ".440لبح ػػو
الػػذ نشػػر  .486بعنػواف "النظريػػات الضػػمنية فػػى الػػذكاء  ،اإلبػػداع والحكمػػة" والػػذ تتضػػمف
سمسمة مف األبحاث فحص فييا ستيرنبرج التصورات الضػمنية لمحكمػة وفػى عػاـ  .440أعػاد
ستيرنبرج فكرتو عنو الحكمة وقػدـ نظريتػو التػى أسػماىا "نظريػة التػوازف" عمػى أسػاس قراءاتػو
لنظريات عديدة تناولت الحكمة مف جيات نظػر مستمفػة  .واكتممػت نظريتػو فػى شػكميا النيػائى
" ".448عنػدما نشػر سػػتيرنبرج بح ػا بعنػواف "نظريػػة التػوازف فػى الحكمػػة" حيػث حػدد معالميػػا
األساسية .
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الهدف

الصالح العاـ

التكيف

توازف االستجابات

القيم

اختبار

لمسياؽ البيئي

تشكيل

خارج

الشخص
توازف المصالح

شخصية

تفاعمية
الذكاء الناجح

شكم ( )3وظشية انتىاصن نهذكمة عىذ ستيشوبيشج

 -.فكرة التوازف  :المعرفة الضمنية  Tacit knowledgeلب الحكمة :
وتقوـ فكرة الحكمة فى نظرية التوازف عمى طبيعة المعرفة الضمنية لمشسص عف نفسػو
واآلسػػريف والمواقػػؼ السػػياقية  ،والمعرفػػة الضػػمنية ىػػى التػػى توجػػو الفعػػؿ  ،كمػػا أنيػػا تكتسػػب
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بػػدوف مسػػاعدة مباشػػرة مػػف اآلسػػريف وأنيػػا تسػػمح لدف ػراد أف يحقق ػوا أىػػدافيـ التػػى وضػػعوىا
بأنفسيـ  ،وىذه المعرفػة الضػمنية ليػا ال ػة معػالـ أساسػية أنيػا :إجرائيػة  ،ومرتبطػة بتحقيػؽ
أىػػداؼ ذات قيمػػة لمنػػاس ،وأنيػػا تكتسػػب بمسػػاعدة بسػػيطة مػػف اآلسػػريف "Sternberg, .
"1998, 351
وعنػدما نشػير إلػى المعرفػة الضػمنية عمػى أنيػا إجرائيػة ألنيػا مرتبطػة بالفعػؿ  ،وبمعنػى
آسر معرفة كيؼ؟ وليس معرفػة "آف" وىػذه المعرفػة يسػتسدميا النػاس لمنجػاح فػى الحيػاة وىػى
تستمؼ عف المعرفة األكاديمية المجردة التى تكوف غير مرتبطة بالحيػاة وال تعػد ضػمف المعرفػة
الضػػمنية ،ولػػذا فػػإف الػػدعـ البيئػػى الكتسػػاب ىػػذه المعرفػػة الض ػمنية محػػدود "Sternberg, ،
"2000, 637
وبنػاء عمػػى مػا سػػبؽ فػػإف الػذكاء العممػػى يمكػػف أف يطبػؽ لتحقيػػؽ أكبػػر قػدر ممكػػف مػػف
االىتمامػػات فػػإف الحكمػػة ىػػى تطبيػػؽ لمػػذكاء العممػػى فػػى الت ػوازف بػػيف االىتمامػػات الشسصػػية
وغيػػر الشسصػػػية وسػػػارج نطػػاؽ األشػػػساص حيػػػث ينشػػد الفػػػرد المصػػػمحة العامػػة لػػػو وألسػػػرتو
وألصدقائو ولمجتمعو الذ يعيش فيو "Sternberg, 1998, 355".

داز الكيم فى نظسي الوواشى:
مف غير الممكف الحديث عف الحكمة سارج نطاؽ القيـ  .فإف القيـ ىى التػى تقػود الفػرد
لمنضػػج السمقػػى طبقػاً لوجيػػة نظػػر كػػولبرج " ".424فػػالقيـ ىػػى التػػى تحػػدد كيػػؼ أف الشػػسص
يوازف بيف االىتمامات واالستجابات أك ر مف معرفتو لمصالح العاـ  .ويشػير سػتيرنبرج إلػى أنػو
ال يعتقد أف ىذه رؤية سيكولوجية حيث إف العالقة بيف الحكمة وميداف األسػالؽ يمكػف أف تػر
مػػف سػػالؿ التػػداسؿ الحكمػػة فػػى نظريػػة الت ػوازف وفكػػرة االسػػتدالؿ السمقػػى ،ويػػر سػػتيرنبرج أف
الحكمة أوس مف االستدالؿ السمقى ،فيػى تطبػؽ مػ أ مشػكمة إنسػانية تسػتمزـ التػوازف بػيف
االىتمامػات الشسصػية واىتمامػات اآلسػريف واالىتمػاـ سػارج نطػاؽ الشسصػية"Sternberg, .
"1998, 356

العمةليمت العكةلي املوضمه فى احلهم :
إف الحكمػػػة تتطمػػػب التػػػوازف بػػػيف االىتمامػػػات "توافػػػؽ الشػػػسص واآلسػػػريف مػػػ البيئػػػات
الموجودة" تشكيؿ البيئات لمتوافؽ م اآلسريف  ،أو استيار بيئػات جديػدة  ،وينشػد التػوازف بػيف
التوافػػؽ مػ البيئػػة وتشػػكيميا كمػػا أف استيػػار الشػػسص التوافػػؽ مػ البيئػػة يتطمػػب تغييػػر الػػذات
وتغيير البيئة"Sternberg, 1998, 356" .
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وير ستيرنبرج أف ىناؾ عمميات أسر أطمؽ عمييا عمميات مػا وراء المكونػات meta
 componentsوتتضمف  -.:التعرؼ عمى المشكمة  -6تحديد طبيعة المشػكمة  -1تم يػؿ
المعمومػػػات عػػػف المشػػػكمة  -9صػػػياغة اسػػػتراتيجية لحػػػؿ المشػػػكمة  -6تحديػػػد مصػػػادر حػػػؿ
المشكمة  -2تعييف حؿ واحد لممشكمة  -.تقويـ التغذية المرتدة لحؿ المشكمة
وىػػذه العمميػػات يمكػػف أف يطبقيػػا الفػػرد مػ الحكمػػة مػػف سػػالؿ التػوازف بػػيف االىتمامػػات
لكى يصدر القرار الحكيـ .

نصمدز الفسام الفسدي االوممثةلي فى احلهم :
Sources of developmental and individual difference in wisdom
يقترح صاحب نظرية التوازف إلى عدد مف مصادر االستالفات النمائيػة والفػروؽ الفرديػة
تؤ ر تأ ي ارً مباش ارً فػى نظريػة التػوازف  ،يػر أف ىنػاؾ سػب مصػادر تػؤ ر مباشػرة فػى عمميػات

التوازف.

 -.األىداؼ  :Goals :قد يستمؼ الناس عمى أساس المد الذ يسعوف إليو مف أجؿ
الصالح العاـ  .وبالتالى عمى المد الذ يستيدفونو باعتباره الصالح العاـ .
 -6موازنة االستجابات لمسياقات البيئية :قد يستمؼ الناس فى موازنتيـ االستجابات
لمسياقات البيئية وتنعكس االستجابات دائماً فى تفاعؿ الفرد الذ يطمؽ الحكـ م البيئة

* موازنة المصالح  = Balancing of interestالتوازف بيف االىتمامػات :قػد يػوازف النػاس
مصالحيـ بطرؽ متعددة
* موازنة المد القريب والمد البعيد Balancing of short and long terms,
* تحصػيؿ المعرفػة المضػمرة  :Acquisition of tacit knowledgeيستمػؼ النػاس فػى
كيفية اإلفادة مف الفرقة المضمرة التى حصموىا جيداً وكيؼ تكوف مكتممة.

* القيـ  : Values :يمتمؾ الناس قيـ مستمفة تتوسط إفادتيـ مف الػذكاء واإلبػداع فػى موازنػة
المصػػالح واالسػػتجابات فػػالقيـ تتغػػاير إلػػى حػػد مػػا غيػػر المكػػاف والزمػػاف وكػػذلؾ وسػػط األف ػراد
وضمف سياؽ قافى معطى"Sternberg, 2003, 156" .
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تعكيب البمسح :
بناء عمى ما سبؽ ير الباحث أف نموذج أبو حطب لمحكمػة يتم ػؿ فػي أف الحكمػة ىػي
نقطة توازف الذكاءات (ذكاء شسصي – ذكاء اجتماعي – ذكاء موضوعي) إال أف الباحػث يػر
إضافة مكوف راب وىو (الفضيمة أو األسالؽ) ويعرفيا الباحػث بأنيػا :مجموعػة القػيـ والمبػادئ
واألعراؼ والتقاليد التي تحكـ مجتمعاً ما ،ويمكف بمورة تصػور الباحػث الحػالي لمحكمػة كمػا فػي

الشكؿ التالي:

الحكمة

شكم ( )7تصىس انببدث نهذكمة

ومف الشكؿ السابؽ يتضح أف الحكمة – مف وجية نظر الباحث  -ىي نقطة توازف
الذكاءات (ذكاء شسصي – ذكاء اجتماعي – ذكاء موضوعي) والفضيمة (األسالؽ)،
فالذكاءات وحدىا بدوف فضيمة تصب في المصمحة الساصة لمفرد كما يراىا الغرب ،أما
الذكاءات والفضيمة فتصب في مصمحة الفرد والجماعة معاً ،كما يتصورىا الشرؽ.

دزاسمت سمبك
فيما يمي عرض لمجموعة مف الدراسات العربية واألجنبية والتي اىتمت بدراسة الحكمة
كظاىرة مميزة لمسموؾ اإلنساني.

 دزاسمت سورين رز ( :)1220 – 1289بعهواى "احلهم  ،طبيعوًم اأصةلًم اتهميوًم"Wisdom, it's nature, origins and development
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ىدفت الدراسة األولى إلى معرفة مفيوـ الحكمة وعالقتيا بالذكاء واإلبداع مف منظور
العامة فقد قدـ بعض القوائـ السموكية لمجموعة عددىا  600مف أساتذة الفف وادارة األعماؿ
والفمسفة والفيزياء وطمب منيـ أف يقوموا بجدولة السموكيات التى يروف أنيا مميزة لكؿ مف
الحكيـ والذكى والمبدع وقد تـ الحصوؿ عمى مائة مؤشر سموكى وتـ حساب معامالت االرتباط
بيف التقييمات ال ال ة وأظيرت النتائج أف أعمى معامؿ ارتباط كاف بيف الحكمة والذكاء وفى
مجموعة الفمسفة كاف معامؿ االرتباط األعمى بيف الذكاء واإلبداعية وقد تدرجت معامالت
االرتباط بيف  0..8 ، 0.96وفى كؿ المجموعات كاف معامؿ االرتباط األدنى بيف الحكمة
واإلبداعية"  0.69-إلى . 0.98-
وفى دراسة انية طمب مف " "90طالب مف طالب الجامعة أف يستاروا " "90عبارة مف
المؤشرات السموكية المرتفعة التقديرات لكؿ مف الحكمة والذكاء واإلبداع وأف يصفوا ىذه
المؤشرات فبزغت ست مكونات لمحكمة ىى "القدرة عمى االستدالؿ  ،الحصافة ، Sagacity
والتعمـ مف األفكار والبيئة ،والحكـ  ،واالستسداـ السري

لممعمومات ،وحدة الذىف

." Perspicacity
وفى دراسة أسر طمب ستيرنبرج مف سمس أفراد مف البالغيف أف يقدموا تقديرات
ألوصاؼ أشساص افتراضييف فيما يتعمؽ بالحكمة والذكاء واإلبداعية وتـ حساب معامالت
االرتباط بيف التقديرات المستمفة لمقدرات ال ال ة عند األفراد االفتراضييف وأظيرت النتائج أف
أعمى معامؿ ارتباط كاف بيف الذكاء والحكمة وكانت قيمتو  0.49وكاف معامؿ االرتباط بيف
الحكمة واإلبداعية قيمتو  0.26وبيف الذكاء واإلبداعية قيمتو  0.24مما يؤكد مرة انية أف
الحكمة مرتبطة فى النظريات الشعبية بالذكاء وساصة فى الواليات المتحدة األمريكية .

 دزاس أزدليت )Ardelt (2009ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى محاولػػػة التعػػػرؼ عمػػػى الفػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث لػػػد فئتػػػيف
عمريتيف مستمفتيف ،وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف ( )929طالبػاً جامعيػاً تراوحػت أعمػارىـ مػا

بػػيف ( 66-60سػػنة) فػػي حػػيف كانػػت العينػػة ال انيػػة ( )..8شسص ػاً حاصػػميف عمػػى الشػػيادة
الجامعية تجاوزت أعمارىـ (66سػنة) واسػتسدمت الباح ػة مقياسػاً لمحكمػة مػف إعػداد الباح ػة،
 Three Dimensional wisdom scale-3D-WSوبعػػد اسػػتسداـ األسػػاليب اإلحصػػائية

المناسبة أسفرت النتائج عف عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف عينتػي الدراسػة وفقػاً
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لمتغيػػر الجػػنس (ذكػػور – إنػػاث) ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية داسػػؿ المجموعػػة الواحػػدة
وفقاً لدبعاد ال ال ة لممقياس ،ففي حيف كاف متوسط درجات اإلناث عمى بعد الوجداف أكبػر مػف
متوسط درجات الذكور ؛ فقد كاف متوسط درجات الذكور أكبر مف متوسػط درجػات اإلنػاث عمػى

بعد اإلدراؾ.

 دزاس نميد فوشي أمحد ( )2012بعهواى الرنمء الجكميف اعالقوٌ بمحلهم االعوانل اخلمساله رى لةلصخصي  ،صيػ نصسي نو نكيمس الرنمء الجكميف
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى البناء العػاممي لمقيػاس الػذكاء ال قػافي القػائـ عمػى
تصور العوامػؿ األربعػة لمػذكاء ال قػافي فػي البيئػة المصػرية ،و الكشػؼ عػف العالقػة بػيف أبعػاد
الذكاء ال قافي وأبعاد الحكمة مػف ناحيػة و بػيف العوامػؿ السمسػة الكبػر لمشسصػية مػف ناحيػة
أسر باإلضافة إلى الكشؼ عف الفروؽ في مكونات الذكاء ال قافي ألفراد العينة وفقػاً لمتغيػرات

العمر – الجنس – سنوات السبػرة – المسػتو االجتمػاعي االقتصػادي فػي البيئػة المصػرية  ،و

تكونت عينػة الدراسػة مػف ( )90.فػرداً ممػف يعممػوف فػي مجػاؿ اإلرشػاد السػياحي مػف الػذكور

( )612بمتوسط عمري ( )19..سػنة وانحػراؼ معيػاري ( )1.9و اإلنػاث (ف= ).26بمتوسػط
عمػػري ( )19.6وانح ػراؼ معيػػاري ( )1.8واسػػتسدمت الباح ػػة مقيػػاس الػػذكاء ال قػػافي إعػػداد /
أنػػج و آسػػروف ترجمػػة الباح ػػة ،و مقيػػاس الحكمػػة ألرديمػػت ( )6001ترجمػػة الباح ػػة وقائمػػة
العوامػػػؿ السمػػػس الكبػػػر لمشسصػػػية إعػػػداد كوسػػػتا ومكػػػري ترجمػػػة (بػػػدر األنصػػػاري) اسػػػتمارة
المستو االجتماعي واالقتصادي إعداد الباح ة وأسػفرت النتػائج عػف وجػود ارتبػاط موجػب بػيف

أبعاد الذكاء ال قافي (ما وراء المعرفي – الدافعي – السموكي) و بيف أبعػاد الحكمػة (انفعػالي –
تأممي – معرفي)  .وجود ارتباط موجب بيف أبعاد الػذكاء ال قػافي (مػا وراء المعرفػي – المعرفػي
– الػػػدافعي – السػػػموكي ) و بػػػيف عوامػػػؿ الشسصػػػية  :االنبسػػػاط – االنفتػػػاح عمػػػى السبػػػرة –
المقبولية – يقظة الضمير) ووجود فروؽ وفقاً لمعمر في اتجاه ذوي العينػة العمريػة األكبػر فػي

البعػػد المعرفػػػي و السػػػموكي ومػػػا وراء المعرفػػػة و الدرجػػػة الكميػػػة لمػػػذكاء ال قػػػافي وفقػػػاً لمتغيػػػر
الجػنس فػػي كػؿ أبعػػاد الػػذكاء ال قػافي فيمػػا عػادا البعػػد المعرفػػي وفقػاً لسػػنوات السبػرة فػػي اتجػػاه
ذوي السبػػرة األكبػػر وفق ػاً لممسػػتو االجتمػػاعي واالقتص ػادي فػػي البعػػديف المعرفػػي و السػػموكي
والدرجة الكمية في الذكاء ال قافي.
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 دزاس "ييمم صمبس شميني ( )2012بعهواى "إسًمم نل نو الرنمء االدوممعى اأسداخ احليمةالضمغط يف الوهبؤ بمحلهم لدى نعةلمى ندازس البربي الفهسي "
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػد إسػػياـ كػػؿ مػف الػػذكاء االجتمػػاعى وأحػػداث
الحياة الضاغطة فى التنبػؤ بالحكمػة واسػتالؼ الحكمػة بػاستالؼ متغيػر النػوع "ذكػور – إنػاث"
والعمر مف ( 90 ،60مف  )20 – 90وذلؾ لد معممى مػدارس التربيػة الفكريػة وكػذلؾ بحػث
الفروؽ فى الحكمة بيف معممى مدارس التربية الفكرية ومعممى المػدارس العاديػة ولمتحقػؽ مػف
ذلؾ استسدمت مقاييس الحكمة الذكاء االجتماعى أحداث الحياة الضػاغطة إعػداد الباح ػة عمػى
عينػػة قواميػػا ( ).20نصػػفيا مػػف معممػػى مػػدارس التربيػػة الفكريػػة والنصػػؼ اآلسػػر مػػف معممػػى
المدارس العادية وأسفرت النتائج عف وجود ارتباط إيجابى داؿ إحصائيا بػيف الػذكاء االجتمػاعى
وأحداث الحياة الضاغطة مف ناحية والحكمة مف ناحية أسر  .فضال عف قدرة كؿ منيمػا عمػى
التنبؤ بيا .وأف الحكمة ال تستمؼ باستالؼ كؿ مف النوع والفئة العمرية عالوة عمى عػدـ وجػود
فروؽ دالة إحصائيا بيف معممى مدارس التربية الفكرية والمدارس العادية فى الحكمة.

 دزاس عبد السمحو ظمفس فًد آل دسيم ( )2019بعهواى الوفهري الكمئم عةلى احلهم نمهبئبملعوانل اخلمس اله رى لةلصخصي لدى املويوبني يف املسسةل الجمنوي
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمػى تبػايف مسػتو التفكيػر القػائـ عمػى الحكمػة لػد مجموعػات
الطمبة الموىوبيف بالمرحمة ال انوية باستالؼ العوامؿ السمس الكبر لمشسصية لدييـ ومحاولػة
التعػػػرؼ عمػػػى مػػػد قػػػدرة العوامػػػؿ السمػػػس الكبػػػر لمشسصػػػية فػػػي التمييػػػز بػػػيف أداء الطػػػالب
الموىػػوبيف فػػي التفكيػػر القػػائـ عمػػى الحكمػػة والتنبػػؤ بػػالتفكير القػػائـ عمػػى الحكمػػة مػػف سػػالؿ
العوامػػؿ السمػػس الكبػػر لمشسصػػية ومحاولػػة التوصػػؿ إلػػى نمػػوذج بن ػائي يفسػػر العالقػػة بػػيف
العوامؿ السمس الكبر لمشسصية والتفكير القائـ عمى الحكمة لد الطمبة الموىػوبيف بالمرحمػة
ال انويػػػة واسػػػتسدـ الباحػػػث المػػػنيج الوصػػػفي وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة ( ).8.طالبػػػاً موىوبػػػاً
واسػتسدـ الباحػث مقيػاس تطػور الحكمػة الػذي أعػده "بػراوف وجػريف (Brown & Greene,

) ،2006ومقيػػاس العوامػػؿ السمػػس الكبػػر لمشسصػػية ،إعػػداد الباحػػث ،وتوصػػمت ىػػذه الدراسػػة
إلى وجود ال ة مجموعات مف الطمبة في ضوء ال ة مسػتويات مػف الحكمػة "األداء المػنسفض
– األداء المتوسػػط – واألداء المرتفػ " وأسػػفرت النتػػائج أف الطػػالب ذوي مسػػتو التفكيػػر القػػائـ
عمػػى الحكمػػة درجػػاتيـ مرتفعػػة عمػػى أبعػػاد "الضػػمير الحػػي ،االنفتػػاح عمػػى السبػػرة والمقبوليػػة،
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درجاتيـ متوسطة عمى بعد االنبساطية ومنسفضة عمى بعد العصابية كما أسػفرت نتػائج تحميػؿ
التبايف عمى أف أداء الطالب في التفكير القائـ عمى الحكمػة تستمػؼ بػدرجات متفاوتػة بػاستالؼ
االنبسػػاطية والضػػمير الحػػي واالنفتػػاح عمػػى السبػػرة والمقبوليػػة ،وكػػاف األداء المتوسػػط متوسػػطاً
في المتغيرات كميا وكاف األداء األقؿ ىو األدنى في كؿ المتغيرات.

 دزاس يهمء حممد ذني ( )2012بعهواى نتووى احلهم االدافعي األخالقي االعالق بيهًمم لدىعيه نو طةلب اجلمنع
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستو الحكمة والدافعية األسالقية والعالقة بينيمػا لػد
طػالب الجامعػة ومعرفػة الفػروؽ بػيف النػوع والتسصػص الدراسػي فػي كػؿ مػف الحكمػة والدافعيػة
األسالقية ومحاولة الكشؼ عف إمكانية التنبؤ بالدافعية األسالقية مف الحكمػة وأبعادىػا وتكونػت
عينة الدراسة مف ( )900طالػب وطالبػة بكميػة التربيػة بينيػا مػنيـ ( )1.4طالبػة ( )8.طالبػاً
واسػػتسدمت الباح ػػة المتوسػػطات والمػػد وأعمػػى درجػػة وأدنػػى درجػػة وكػػذلؾ معػػامالت ارتبػػاط
بيرسوف وتحميؿ االنحدار المتعدد وتحميػؿ التبػايف ،وقػد أسػفرت النتػائج عػف تطػور متوسػط فػي
كؿ مف الحكمة والدافعية األسالقية كما وجدت عالقة دالة إحصائياً بيف أبعػاد الحكمػة والدافعيػة

األسالقيػػة ،كمػػا أسػػفر تحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد عػػف إسػػياـ كػػؿ مػػف المعرفػػة الذاتيػػة واإلي ػػار
والمشػػاركة المميمػػة فػػي التنبػػؤ بالدافعيػػة األسالقيػػة كمػػا أسػػفر تحميػػؿ التبػػايف عػػف عػػدـ وجػػود
تأ يرات دالة لكؿ مف الجنس والتسصص الدراسي في كؿ مف الحكمة والدافعية األسالقية.

* تعكيب البمسح عةلى الدزاسمت التمبك :

ىنػػاؾ دراسػػات اىتمػػت بدراسػػة الحكمػػة وعالقتيػػا بػػبعض المتغي ػرات كالػػذكاء األسالقػػي و

الػػذكاء االجتمػػاعي والػػذكاء الشسصػػي والػػذكاء ال قػػافي واألسػػالؽ والرضػػا عػػف الحيػػاة  ،وىػػذه

الدراسػػات أسػػفرت عػػف وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف الػػذكاءات و الحكمػػة ،وىػػذه النتػػائج تػػرجح
وجية نظر أبو حطب ونموذج جاف مف أف الحكمة ىي نقطة توازف الذكاء ومف ىػذه الدراسػات

؛ دراسة ىياـ شاىيف ( )60.6وناىد أحمد (.)60.6

 دراسات اىتمت بدراسة بعض السمات الشسصية المميزة لمحكمػاء وىػو مفيػوـ حػديث نسػبياًبالنسبة لعمـ النفس  ،ومتعػدد األبعػاد ،وىػذه الحدا ػة والتعدديػة ىػي التػي تجعػؿ مػف معرفػة
سمات الحكماء سطوة مطموبة لمتعرؼ عمى أنماط الحكمة وأبعادىا ومفيوميا.

 دراسات اىتمت بدراسة العالقة بيف الحكمة والعمر والجنس وفاعمية الذات وبعػض المتغيػراتاألسػػر  ،وأسػػػفرت ىػػػذه النتػػػائج عػػػف تضػػػارب فػػي النتػػػائج بػػػيف الحكمػػػة والعمػػػر ،والحكمػػػة
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والجنس ،والحكمة والعوامؿ السمس الكبر لمشسصية.

 فساض البشحفي ضوء اإلطار النظػري والدراسػات السػابقة فإنػو يمكػف صػياغة فػروض ىػذه الدراسػة
عمى النحو التالي:
 الفرض األوؿ :توجد فروؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متوسػطى درجػات مرتفعػى ومنسفضػىالحكمػػة "طبقػػا لف ػؤاد أبػػو حطػػب" عمػػى مقػػاييس الحكمػػة والعوامػػؿ السمػػس الكبػػر لمشسصػػية
لصالح مرتفعى الحكمة.
 الفرض ال اني :توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطى درجػات مرتفعػى ومنسفضػىالػػذكاء العممػػى (الحكم ػاء) "طبقػػا لسػػتيرنبرج" عمػػى مقػػاييس الحكمػػة والعوامػػؿ السمػػس الكبػػر
لمشسصية لصالح مرتفعى الذكاء العممى (الحكماء)

املهًر ااإلدساءات
أاالً :املهًر:
يعتمد ىذا البحث عمى المنيج الوصفى التفسير الذ يساعد عمى تفسير النتائج .

 ثمنيم :العيه* عيه البشح األالي
تكونت عينة البحث األولية مػف ( )600طالبػا وطالبػة مػف طػالب كميػة التربيػة جامعػة
طنطػػا لمعػػاـ الدراسػػى ( )60.8 /60..وتراوحػػت أعمػػارىـ مػػا بػػيف ( )6. – 60مػػف الفرقػػة
ال انية مف أقساـ "البيولوجى – واإلنجميزية والطفولة وعموـ ساص".

* عيه البشح الهًمئي افكم لوصوز "أبو سطب":
تكونت عينة البحث النيائية مف ( )964طالبا وطالبة مػف طػالب كميػة التربيػة جامعػة
طنطػػػا وىػػػـ المػػػرتفعيف فػػػى كػػػؿ مػػػف الػػػذكاء الشسصػػػى والػػػذكاء االجتمػػػاعى والػػػذكاء التحميمػػػى
"الموضػػوعى " وتػػـ تصػػنيؼ العينػػة الساصػػة بػػأبو حطػػب عػػف طريػػؽ الوسػػيط وتػػـ استيػػار فئػػة
التقػػػاط "وىػػػى عبػػػارة عػػػف مرتفعػػػي (الحكمػػػاء) ومنسفضػػػي (العػػػادييف) "الػػػذكاءات الػػػ الث" ،
وبالنسبة لمذكاء الشسصػى فػالمرتف كػاف فئػة التطػابؽ (وبػانحراؼ معيػار  ). ±والمنسفضػيف
ىو انحراؼ معيار (. )9، 1 ، 6 ±
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وقد تـ تصنيؼ الذكاء الشسصى بنػاء عمػى تصػنيؼ  6لممػنسفض و 1لممرتفػ وبػذلؾ
تكوف المقارنة بيف (.). ، 9

* ابملهتب لعيه "سورين رز"
فقػػد تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس الػػذكاء ال ال ػػي السػػتيرنبرج عمػػى عينػػة الدراسػػة ككػػؿ وعػػددىا
( )964طالب وطالبة مف طالب كمية التربية جامعة طنطا ،ومف ـ تـ استيػار الطػالب مرتفعػي
الذكاء العممػي (الحكمػاء) وعػددىـ ( )80طالػب وطالبػة ،ومنسفضػي الػذكاء العممػي (العػادييف)
وعددىـ ().01

 ثملجمً :أداات البشح:* اخوبمز دمنع دوزز ااشهطو لةلرنمء االدوممعى Social Intelligence
أعد ىذا المقياس وترجمو لمعربية فى صورتو النيائية حسيف الدرينى ().480
ويتكوف ىذا المقياس مف سمسة مقاييس فرعية كؿ منيػا يعػد بعػداً لمػذكاء االجتمػاعى

وى ػى :القػػدرة عمػػى إصػػدار األحكػػاـ فػػى المواقػػؼ االجتماعيػػة ،القػػدرة عمػػى التعػػرؼ عمػػى حالػػة
المػػتكمـ النفسػػية مػػف العبػػارات التػػى يقوليػػا  ،القػػدرة عمػػى تػػذكر األسػػماء والوجػػوه ،القػػدرة عمػػى
مالحظة السموؾ اإلنسانى ،روح المرح والمداعبة .والزمف المحدد لالستبػار ككػؿ ىػو  94دقيقػة
وأف يسصص  9دقائؽ فقط لدراسة الصور وأسماء أصحابيا والرقـ قريف كؿ اسـ ـ ينتقؿ بعػد
ذلؾ مف استبار آلسر مباشرة وأف يعمؿ بأسرع ما يمكف .
قػػػاـ معػػػد المقيػػػاس حسػػػيف الػػػدريني ( ).480بحسػػػاب صػػػدؽ المقيػػػاس عمػػػى البيئػػػة
المصرية حيث طُِّبػؽ المقيػاس عمػى ( )60طالبػاً مػف طمبػة السػنة الرابعػة بكميػة التربيػة جامعػة
األزىر ،كما طبؽ عمػى نفػس الطػالب مقيػاس االسػتعداد االجتمػاعي ،وبحسػاب معامػؿ االرتبػاط

باستسداـ الدرجة المعيارية بيف الدرجة الكمية التي حصؿ عمييا كؿ طالػب عمػى مقيػاس الػذكاء
االجتماعي والدرجة التي حصؿ عمييا عمى مقياس االستعداد االجتماعي ،فكانت قيمػة االرتبػاط
( )0.296وىي دالة عند مستو ( ، )0.06كما قػاـ حسػيف الػدريني ( ).480بحسػاب بػات
المقيػػاس عػػف طريػػؽ إعػػادة التطبيػػؽ  ،وبحسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة التػػي
حصػػؿ عمييػػا كػػؿ طالػػب عمػػى مقيػػاس الػػذكاء االجتمػػاعي فػػي التطبيقػػيف كػػاف معامػػؿ ال بػػات
( )0..69وىي قيمة دالة عند مستو (.)0.06
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وتػػـ التحقػػؽ مػػف الكفػػاءه السػػيكومتريو لممقيػػاس فػػي البحػػث مػػف سػػالؿ حسػػاب صػػدؽ
المحػػؾ وذلػػؾ بتحبيػػؽ المقيػػاس ومقيػػاس الميػػارات االجتماعيػػة إعػػداد السػػيد السػػمادونى .عمػػى
عينة قواميا  .00طالب وطالبة مف طالب كمية التربية جامعة طنطا وبمغ معامؿ االرتبػاط بػيف
المقياس والمحؾ " "0..24وىو داؿ  .كما تـ حساب ال بات بمعامػؿ الفػا كرونبػاخ حيػث بمغػت
معامػػػؿ آلفػػػا كرونبػػػاخ لدبعػػػاد :الػػػذكاء االجتمػػػاعى ( ،)0..1وادراؾ حالػػػة المػػػتكمـ النفسػػػية
 ، .0.21وتػػػذكر األسػػػماء والوجػػػوه ( ، )0.24ومالحظػػػة السػػػموؾ اإلنسػػػانى  ، 0..1وروح
المرح والمداعبة ( ، )0..9كما بمغت قيمة آلفا لالستبار ككؿ ( )0.8.وىى قيمة عالية تشػير
إلى صالحية االستبار لالستسداـ .

نكيمس الوكسيس الراتي (إعداد البمسح):
قػػاـ الباحػػث الحػػالي بتحديػػد ( ).0عبػػارات تصػػؼ قػػدرة الفػػرد عمػػى التعامػػؿ م ػ األرقػػاـ
واألعػػػداد وبعػػػض العمميػػػات الحسػػػابية ،كػػػالجم والضػػػرب ،والقسػػػمة والطػػػرح ،وقػػػاـ الباحػػػث
بصػػياغتيا بصػػيغة المػػتكمـ وقػػاـ بتطبيقيػػا عمػػى ( ).00طالػػب بالفرقػػة ال انيػػة بكميػػة التربيػػة
جامعة طنطا ـ حسب صدؽ التكويف الفرضي لممقيػاس عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ ارتبػاط كػؿ
مفردة بالدرجة الكميػة مطروحػاً منيػا درجػة ىػذه المفػردة .فأسػفرت النتػائج عػف داللػة معػامالت

ارتبػػػاط المفػػػردات مػػػف األولػػػى إلػػػى العاشػػػرة ،حيػػػث بمغػػػت (،0.2. ،0.21 ،0... ،0..6
 )0..6 ،0..0 ،0.26 ،0.26 ،0.28 ،0..0عمػػػى التػػػوالي وجميعيػػػا دالػػػة عنػػػد مسػػػتو
( ،)0.06وحينئػػذ تػػـ حسػػاب معامػػؿ بػػات المقيػػاس باسػػتسداـ معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ حيػػث بمػػغ
 0..6وىو معامؿ بات مرتف ومقبوؿ  ،وىذه النتائج عمي صالحية لممقياس .
والمقياس في صػورتو النيائيػة يتكػوف مػف عشػرة مقابػؿ كػؿ عبػارة حمسػة بػدائؿ
وىػػػي :تنطبػػػؽ ( ، )6ك يػػػ ارً ( ، )9أحيانػػػاً ( ،)1نػػػاد ارً ( ،)6ال تنطبػػػؽ ( ،).و المطمػػػوب وضػػػ

عالمػػة (√) فػػي إحػػد السانػػات السمػػس الموجػػودة أمػػاـ كػػؿ عبػػارة وبػػذلؾ تكػػوف أعمػػى درجػػة
( )60وأقػػؿ درجػػة ( ).0والدرجػػة المرتفعػػة تػػدؿ عمػػى أف الفػػرد لديػػو قػػدرة عمػػى التعامػػؿ مػػ
األعداد و األرقاـ ،والدرجة المنسفضة تدؿ أنو يمتمؾ قدرة عددية منسفضة.
 استبار القدرات العقمية األولية ل رستوف (إعداد أحمد ذكي صالح:).4.9 ،يقيس ىذا االستبار أربعة مف القدرات األولية األساسية فػى النجػاح الدراسػى والنجػاح المينػى ،
وقد استسدـ الباحث في دراستو الحالية مقياس القدرة العددية.
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* قمئم العوانل اخلمس اله رى لةلصخصي " "Bfiإعداد أبو شيد الصويكى"
وىػػى عبػػارة عػػف قائمػػة مكونػػة مػػف  99بنػػد مفػػردة كػػؿ بنػػد يجػػاب عميػػؾ عمػػى أسػػاس
مقيػاس ليكػرت السماسػى عمػػى النحػو التػالى :غيػر موافػػؽ بشػدة ( ).عبػر موافػؽ قمػػيال ( )6ال
أدر ( )1موافػػؽ قمػػػيال ( )9موافػػؽ بشػػػدة ( )6وىػػذا المقيػػػاس يقػػيس سمػػػس تجمعػػات ألبػػػرز
سػمات الشسصػػية يم ػػؿ كػؿ عامػػؿ تجريػػدا لمجموعػة مػػف السػػمات المتناغمػة وىػػى :العصػػابية:
 ، Nevrotismeاإلنبسػػاطية " ، "Extraversionالطيبػػة والمقبوليػػة ،nSetttnitAtdd
يقظػػػػة الضػػػػمير الحػػػػى  ،Conscientiousnessاالنفتػػػػاح عمػػػػى السبػػػػرة
a'l'experience
وقد قػاـ معػد المقيػاس (أبػو زيػد الشػويقي )6008 ،بػالتحقؽ مػف الكفػاءة السػيكومترية

ouverture

لممقيػػاس فػػى صػػورتو العربيػػة مػػف سػػالؿ تعريػػب المقيػػاس وعرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف السبػراء
لمتأكػػد مػػف دقػػة العبػػارات ومػػد مالءمتػػو لمقيػػاس وتػػـ تعػػديؿ بعػػض العبػػارات فػػى ضػػوء آراء
المحكميف وتػـ تطبيػؽ المقيػاس فػى صػورتو المبدئيػة بعػد التحكػيـ عمػى عينػة التقنػيف ().8.
طالبػػا ( 8.ذكػػر) " 49أن ػػى" مػػف طػػالب الػػدبموـ العػػاـ فػػى العػػاـ الجػػامعى ()6008 ، 600.
لمتأكد مف الصدؽ وال بات.
كمػػا قػػاـ بحسػػاب صػػدؽ المقيػػاس مػػف سػػالؿ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات أف ػراد
عينػػة التقنػػيف عمػػى المقيػػاس ودرجػػاتيـ عمػػى مقيػػاس العوامػػؿ السمػػس الكبػػر فػػى الشسصػػية
لبيوتشاف الذ أعده عبد المنعـ الدردير (عبد المنعـ الدردير  )6009وكػاف معامػؿ االرتبػاط
 0..62وىو داؿ إحصائيا عند مستو  0.0.وىذا يدؿ عمى صدؽ المقياس .
وتػػـ حسػػاب بػػات المقيػػاس باسػػتسداـ معامػػؿ آلفػػا كرونبػػاخ عمػػى عينػػة التقنػػيف (ف =
 ).8.إلبعػػاد المقيػػاس "اإلنبسػػاطية  -المقبوليػػة االجتماعيػػة – الضػػمير الحػػى  -العصػػابية -
االنفتػػاح عمػػى السبػػرة" والدرجػػة الكميػػة وكػػاف معامػػؿ آلفػػا كرونبػػاخ ، 0..6 ، 0.26 ، 0.26
 "0... ، 0..8 ، 0..2عمى الترتيب  .وىى معامالت بات مقبولة نسبيا .
وقػػد تحقػػؽ الباحػػث الحػػالى مػػف صػػدؽ المقيػػاس بمحػػؾ سػػارجى وىػػو مقيػػاس العوامػػؿ السمػػس
الكبػػر لمشسصػػية إعػػداد /عبػػد المػػنعـ الػػدردير وبمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف المقيػػاس والمحػػؾ
( )0..9وىػػى دالػػة إحصػػائيا  .كمػػا قػػاـ بحسػػػاب ال بػػات عمػػى عينػػة التقنػػيف وذلػػؾ بحسػػػاب
آلفاكرونبػػػػاخ (ف =  ).00عمػػػػى عينػػػػة التقنػػػػيف ألبعػػػػاد المقيػػػػاس واالنبسػػػػاطية – المقبوليػػػػة
االجتماعية – الضمير الحى – العصابية – االنفتاح عمى السبػرة والدرجػة الكميػة وكانػت معامػؿ
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آلفاكرونبػػػػػاخ " "0..2 ، 0..8 ، 0... ، 0..9 ، 0.29 ، 0.21عمػػػػػى الترتيػػػػػب  .وىػػػػػى
معامالت بات مقبولة

 نكيمس احلهم )ييمم شميني)2012 ،قامػػت الباح ػػة بتصػػميـ ىػػذا المقيػػاس بيػػدؼ تػػوفير أداة تعكػػس مالمػػح ال قافػػة العربيػػة
بوجػػو عػػاـ ،و ال قافػػة المصػػرية بوجػػو سػػاص ،وىػو عبػػارة عػػف ال ػػة مكونػػات فرعيػػة لمحكمػػة:
(مكػػػوف معرفػػػي – مكػػػوف وجػػػداني – مكػػػوف سػػػموكي) كػػػؿ منيػػػا يعػػػد بعػػػدا لمحكمػػػة ،ويتكػػػوف
المقياس مػف ( )61بنػد كػؿ بنػد يجػاب عميػو عمػى أسػاس االستيػار مػف  1سيػارات عمػى النحػو
التالى :أوافؽ ( )1أحيانا ( )6ال أوافؽ ( ، ).وقد وضػعت ضػمف ىػذا المقيػاس بعػض العبػارات
السػػػالبة وىػػػى ،12 ،19 ،11 ،10 ،6. ،66 ،61 ،6. ،.4 ،.6 ،.9 ،.. ، 2 – 6" :
)61 ،6. ،98 ،9. ،91 ،96 ،9 ،14
وقد تحققت واضعة المقياس مف كفاءتو السيكومترية "صدؽ و بات" وقد تـ التحقػؽ مػف
الصدؽ عف طريؽ صدؽ المحكميف وفيو عػرض المقيػاس عمػى ال ػة مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس
إلبػػداء رأييػػـ بشػػأف عبػػارات المقيػػاس ومػػد اتصػػاليا بالمكونػػات الفرعيػػة ومناسػػبتيا لقيػػاس
الحكمة فضال عف سالمة الصياغة .كما تػـ أيضػا التحقػؽ مػف الصػدؽ التالزمػى لممقيػاس عػف
طريػػؽ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات عينػػة قوميػػا مػػف ( 20معممػػا) مػػف عينػػة
الدراسة األساسية  ،عمى مقياس الحكمة ودرجاتيـ عمى مقياس الذكاء االنفعالى" "رشا الديػد
 "6006وبمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط ( )0..2وىػػى دالػػة عنػػد مسػػتو ( )0.0.ممػػا يؤكػػد عمػػى أف
المقيػاس يتمتػ بدرجػة عاليػػة مػف الصػػدؽ تؤىمػو لالسػػتسداـ أمػا ال بػػات فػتـ حسػػابو بطػػريقتيف
التجزئة النصفية  ،وقد بمغ معامؿ ال بات ( )0.82واعادة التطبيؽ "لمعرفة ال بػات عبػر الػزمف"
بفاصؿ زمنى أسبوعيف وبمغ معامؿ ال بات ( )0.86وتراوحػت قيمػو بالنسػبة لممقػاييس الفرعيػة
بػػيف ( )0.4.لممكػػوف المعرفػػى و( )0.82لممكػػوف الوجػػدانى ( )0..6لممكػػوف السػػموكى وىػػى
جمعييا دالة عند مستو ( )0.0.األمر الذ يؤكد بات المقياس.
ووفػػي البحػػث الحػػالي ت ػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ المقيػػاس باسػػتسداـ محػػؾ سػػارجى وىػػو مقيػػاس
الحكمة إعداد /سالد محمد زايد ( )60.9عمى عينة التقنيف وبمغ معامؿ االرتباط بيف المقيػاس
المحػػؾ ( )0.8.وىػػى قيمػػة دالػػة إحصػػائياً .كمػػا قػػاـ بحسػػاب ال بػػات عمػػى عينػػة التقنػػيف وذلػػؾ
بحساب آلفاكرونباخ حيث بمغت قيمة آلفا ( )0.82وىى دالة عمى بات المقياس .
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 نكيمس الكدزات العكةلي الجالثي السورين رز"  S.T.A.Tنتووى H( تعريب أبوزيد الشويقي)60.6 ،
و يتكػػػوف المقيػػػاس مػػػف  12موقفػػػاً موزعػػػة عمػػػى ال ػػػة أجػػػزاء  ،ويطمػػػب مػػػف

المفحػػوص استيػػار إجابػػة مػػف بػػيف  9إجابػػات تمػػي كػػؿ موقػػؼ  ،بحيػػث تكػػوف إجابػػة واحػػدة
صػحيحة وبػاقي اإلجابػات تكػوف ساطئػة ،ويتكػوف المقيػػاس مػف ال ػة أبعػاد فرعيػة ىػي :القػػدرة

التحميميػػة ،و القػػدرة العمميػػة ،والقػػدرة اإلبداعيػػة ،ويػػتـ قياسػػيا كمػػا ىػػو موضػػح بالجػػدوؿ ().
التالي:
جذول ()1
تىصيع أسئهة اختببس انقذسات انعقهية انثالثية بأبعبدي (تذهيهً – عمهً – االبذاعً)"
انزكبء
تذهيهً
عمهً
ابذاعً
انزكبء ككم

يتم قيبسهب مه خالل األسئهة
( )12 – 1ومجمىعهب ( )12بىذ
( )24 – 13ومجمىعهب ( )12بىذ
( )36 – 25ومجمىعهب ( )12بىذ
( )36 – 1ومجمىعهب  36بىذ

وتتم ؿ أبعاد الذكاء الناجح في

انذسجبت
 12دسجة
 12دسجة
 12دسجة
 36دسجة

ال ة أبعاد ىي :الذكاء التحميمي

Analitical

 ، :Intellegenceوالذكاء اإلبداعي  ،Creative Intellegenceوالذكاء العممي
Practical Intellegence
وقد قاـ أبو زيد الشويقي ( )60.6بالتحقؽ مف الكفاءة السيكومترية لمقياس القدرات
العقمية ال ال ية الستيرنبرج وذلؾ:

عو طسيل صدم احملهمني:
حيث تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المستصيف وعددىـ ( ).0وذلؾ لمحكـ عمى
سالمة الترجمة و المغة ومناسبة المقياس لمفئة العمرية ،وقد بمغ عدد الفقرات الساصة بيذا
االستبار في صورتو النيائية إلى ( )12موقفاً موزعة عمى ال ة أبعاد (تحميمي – عممي –

إبداعي) .
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ثبمت املكيمس:
وتحقؽ مف بات االستبار بطريقة إعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني ال ة أسابي  ،وبمغت
معامالت ال بات ( )0...( ، )0..1( ،)0..6لكؿ بعد مف أبعاد المقياس كما بمغ معامؿ
ال بات لمعينة ككؿ ( )0..6وىي قيـ دالة إحصائياً عند مستو (. )0.0.

الوشكل نو االتتمم الداخةلى:
وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس سالؿ صدؽ التكويف الفرضي ،بتطبيؽ االستبار عمى
عينة قواميا " " .00طالب وطالبة مف طالب كمية التربية جامعة طنطا العينة لحساب
السصائص  .وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ ودرجة المحور التى تنتمى إليو
وبالدرجة الكمية لممقياس بعد حذؼ درجة السؤاؿ مف درجة المحور أو مف الدرجة الكمية
لممقياس اعتباريا فى األسئمة محكا لمسؤاؿ  ،وجدوؿ ( )6التالي يوضح ذلؾ:
جذول ()2
معبمم استببط كم سؤال ببنذسجة انكهية بعذ دزف دسجة انسؤال الختببس "انزكبء انتذهيهً" "ن =
"111
سقم
انسؤال
1
2
3
4
5
6

عالقتً بذسجة
انبعذ
** 17575
** 17536
** 17720
* 173.5
** 17764
* 1737.

*دانة عىذ مستىي 1711

عالقتً
ببنذسجة انكهية
** 17425
** 175.0
17730
173.0
17677
173.0

سقم
انسؤال
7
0
.
11
11
12

عالقتً بذسجة
انبعذ
17565
17467
17400
17416
17745
17644

عالقتً
ببنذسجة انكهية
174.5
17730
17377
17375
17724
170..

** دانة عىذ مستىي 1715

* كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ ودرجة المحور الذ تنتمى إليو
وبالدرجة الكمية لالستبار بعد حذؼ درجة السؤاؿ مف درجة المحور أو مف الدرجة الكمية
لالستبار باعتبار باقى األسئمة محكا لمسؤاؿ ويوضح الجدوؿ ( )1التالي االتساؽ الداسمى
ألسئمة المحور ال انى.
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جذول ()3
معبمم استببط كم سؤال ببنذسجة انكهية بعذ دزف دسجة انسؤال الختببس انزكبء انعمهً "ن = "111
سقم
انسؤال
13
14
15
16
17
10

عالقتً
بذسجة انبعذ
** 17573
* 17454
** 17757
* 17565
** 176.0
* 17343

* دانة عىذ مستىي 1711

عالقتً
ببنذسجة انكهية
** 17555
* 17352
**17607
**17445
**17710
**17341

سقم
انسؤال
1.
21
21
22
23
24

عالقتً
بذسجة انبعذ
**1761.
**17477
**175.3
*171.5
**17451
**17016

عالقتً
ببنذسجة انكهية
**17666
**17411
**17533
*17366
*173.6
1775.

** دانة عىذ مستىي 1715

ويتضح مف الجدوؿ ( )1السابؽ أف كؿ أسئمة المحور ال انى "الذكاء العممى" مف
استبار الذكاء ال ال ى ليا عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بدرجة المحور التى تنتمى لو
وبالد رجة الكمية لالستبار مما يعنى أف المحور ال انى يتمت بدرجة عالية مف االتساؽ الداسمى
والذ يعنى أف األسئمة تقيس الذكاء العممى :
* كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ ودرجة المحور الذ

تنتمى إليو

وبالدرجة الكمية لالستبار بعد حذؼ درجة السؤاؿ مف درجة المحور أو مف الدرجة الكمية
لالستبار باعتبار ما فى األسئمة محكا لمسؤاؿ والجدوؿ ( )9التالي يوضح االتساؽ الداسمى
ألسئمة المحور ال الث لمذكاء ال ال ى "الذكاء االبداعى"
جذول ()4
معبمم استببط كم سؤال ببنذسجة انكهية بعذ دزف دسجة انسؤال الختببس انزكبء اإلبذاعي "ن = "111
سقم
انسؤال
25
26
27
20
2.
31

عالقتً
بذسجة انبعذ
17770
17664
17722
17700
1753.
* 17300

عالقتً
ببنذسجة انكهية
176..
176.1
17720
17606
17453
*17370

* دانة عىذ مستىي 1711

سقم
انسؤال
31
32
33
34
35
36

عالقتً
بذسجة انبعذ
17451
1767.
*17360
17061
17061
176.6

عالقتً
ببنذسجة انكهية
*17305
1760.
*17356
**1774.
17673
1771.

** دانة عىذ مستىي 1715

ويتضح مف جدوؿ ( ) 9السابؽ أف كؿ أسئمة المحور ال الث "الذكاء اإلبداعي" مف
مقياس الذكاء ال ال ى ليا عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بدرجة المحور التى تنتمى إليو
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وبالدرجة الكمية لممقياس مما يعنى أف المحور ال الث يتمت

بدرجة عالية مف االتساؽ

الداسمى والذ يعنى أف األسئمة تقيس الذكاء االبداعى.

الوشكل نو ثبمت املكيمس:
وقد تحقؽ الباحث مف بات المقياس بطريقة إعادة التطبيؽ  ،وذلؾ مف سالؿ تطبيؽ
االستبار عمى عينة مكونة مف ( ).00طالب وطالبة سارج عينة الدراسة ممف يدرسوف في
كمية التربية جامعة طنطا ،ـ إعادة تطبيؽ االستبار عمى نفس العينة بفارؽ زمني مدتو
أسبوعيف  ،وبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف درجات االستباريف حيث بمغ
معامؿ ال بات ( )0.8.ويعد ىذا المعامؿ جيداً ويطمئف الباحث الستسداـ المقياس في البحث.

 زابعمً :خطوات البشح احلمىل"وقد تـ البحث الحالى عمى مرحمتيف:

نسسةل أاىل " :طبكم لوصوز أبو سطب"
* تـ تطبيؽ الذكاء االجتماعى "حسيف الدرينى" عمى عينة قواميا " "964طالب وطالبة مف
طمبة كمية التربية جامعة طنطا .
* تـ تطبي ؽ الذكاء التحميمى "لستيرنبرج" عمى نفس العينة مف طمبة كمية التربية جامعة
طنطا.
 -1تـ قياس الذكاء الشسصى "كما اقترحو أبو حطب"
* تطبيؽ مقياس "التقدير الذاتى" إعداد الباحث عمى نفس العينة ـ بعد ذلؾ تطبيؽ استبار
القدرات العقمية األولية ألحمد ذكى صالح باعتباره محكا سارجيا
ـ بعد ذلؾ صنؼ الذكاء الشسصى بناء عمى تصنيؼ  6منسفض و 1لممرتف
وقد تـ تصنيؼ العينة الساصة بأبي حطب عف طريؽ الوسيط وأسذنا فئة التقاط وىى عبارة
عف:
 مرتفعى ال الث ذكاءات "ذكاء شسصى – ذكاء اجتماعى – ذكاء تحميمى " "الحكماء" منسفضي ال الث ذكاءات "ذكاء شسصى – ذكاء اجتماعى – ذكاء تحميمى" "عادييف"فكاف عدد مرتفعى ال الث ذكاءات " " 69طالب وطالبة وعدد منسفضي ال الث ذكاءات
 .6طالب وطالبة  .وبذلؾ تكوف المقارنة بيف  9لممنسفض " ".لممرتف  ،وبذلؾ تكوف عينة
الحكماء " "69طالب وطالبة والمنسفض فى ال الث ذكاءات " ، ".6ـ تـ تطبيؽ بعض
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السمات الشسصية عمى مرتفعى ومنسفضى "ال الث ذكاءات" تـ عمؿ مقارنة بيف مرتفعى
ال الث ذكاءات  ،ومنسفضى ال الث ذكاءات فى العوامؿ السمس الكبر لمشسصية"
وقد تـ تطبيؽ استبار ت " "T-testلمعينات المستقمة لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف
متوسطى عينتيف مستقمتيف (ف= )69لمحكماء (ف= ).6لممنسفضيف .

نسسةل ثمني  :طبكمً لوصوز سورين رز
* تـ تطبيؽ استبار القدرات العقمية ال ال ية لسػتيرنبرج المسػتو ىػػ عمػى عينػة قواميػا ""964
طالػػب وطالبػػة مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة جامعػػة طنطػػا ومكونػػات ىػػذا المقيػػاس ىػػى :الػػذكاء
العممى – الذكاء التحميمى – الذكاء االبداعى  ،وقد تػـ تصػنيؼ عينػة سػتيرنبرج عػف طريػؽ
مرتفعي الذكاء العممي:
 مرتفعى الذكاء العممي" "الحكماء" وفقاً لتصور ستيرنبرج . -منسفضى الذكاء العممي "العادييف".

فكػػاف عػػدد مرتفعػػى الػػذكاء العممػػي (الحكمػػاء) ( )80طالػػب وطالبػػة ومنسفضػػي الػػذكاء العممػػي
(العادييف) ( ).01طالب وطالبة .
ـ بعد ذلؾ تـ تطبيؽ بعد السػمات الشسصػية المتم مػة فػي العوامػؿ السمػس الكبػر لمشسصػية
عمى مرتفعى ومنسفضى الذكاء العممي.
وقػػػد تػػػـ تطبيػػػؽ استبػػػار ت " "T. testلمعينػػػات المسػػػتقمة لمكشػػػؼ عػػػف داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف
متوسػػطى عينتػػى مسػػتقميف؛ األولػػى (ف =  )80مػػف مرتفعػػي الػػذكاء العممػػي (حكمػػاء)  ،و
ال انية (ف= ).01مف منسفضى الذكاء العممي (العادييف).

 خمنتمً :األسمليب اإلسصمئياستسداـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:
* المتوسطات واالنحرافات المعيارية والمنبئات بتحديد محكات التصنيؼ .
* استبار "ت"  Tلمعينات المستقمة لممقارنة بيف مجموعتيف مستقمتيف .
* معامالت االرتباط لحساب صدؽ المحاكات .
* التحميؿ العاممى .
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* اسػػػػتسدـ الباحػػػػث حسػػػػاب المتوسػػػػطات واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة لتحديػػػػد مجموعػػػػة الطػػػػالب
"الحكماء" "مرتفعػى الػذكاءات الػ الث" "ذكػاء اجتمػاعى – تحميمػى  -شسصػى" طبقػا لتصػور
أبو حطب .
ودرجات الطالب "الحكماء" مرتفعى الذكاء العممي (الحكماء) طبقا لتصور الباحث .
وكذلؾ حساب درجات منسفضى الذكاءات ال الث "ذكاء اجتماعى – تحميمى – شسصى"
وكذلؾ حساب درجات منسفضى الذكاء العممي (العادييف) عمى المقاييس المستسدمة .
* كمػػػا اسػػػتسدـ الباحػػػث حسػػػاب مسػػػتو داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطى درجػػػات المجموعػػػات
باسػػتسداـ استبػػار " "Tلمكشػػؼ عػػف داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات عينتػػيف مسػػتقمتيف
"مرتفعػػى – ومنسفضػػى الػػذكاءات ال ػ الث طبقػػا لتصػػور أبػػو حطػػب وكػػذلؾ مرتفعػػى ومنسفضػػى
الذكاء العممي طبقا لتصور ستيرنبرج عمى المقاييس المستسدمة فى البحث لمكشؼ عػف بعػض
سمات الحكماء.
* كما استسدـ الباحث معامالت االرتباط لحساب صدؽ المحكات
* التحميؿ العاممى.

 سمدسمً :نومئر البشح اتفترييمنومئر الفسض األال:
والذي ينص عمػى " :توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطى درجػات مرتفعػى
ومنسفضػػى الحكمػػة "طبقػػا لف ػؤاد أبػػو حطػػب" عمػػى مقػػاييس الحكمػػة والعوامػػؿ السمػػس الكبػػر
لمشسصية لصالح مرتفعى الحكمة".
ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ تـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقسػيـ
أف ػراد العينػػة إلػػى :مرتفعػػى الحكمػػة ("مرتفعػػى الػػذكاء االجتمػػاعى  ،الػػذكاء الشسصػػى و الػػذكاء
التحميمػػػى) ومنسفضػػػى الحكمػػػة ( منسفضػػػى الػػػذكاء االجتمػػػاعى  ،الػػػذكاء الشسصػػػى و الػػػذكاء
التحميمى").
* وحسػػػػاب مسػػػػتو داللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف باسػػػػتسداـ استبػػػػار "ت"  T-testلمعينػػػػات
المستقمة ( جدوؿ )6
جذول ()5
انمتىسطبت واالوذشافبت انمعيبسيً ودالنة انفشوق بيه دسجبت مىخفضي ومشتفعي انذكمة وفقبً نتصىس
أبى دطب في مقيبس انعىامم انخمس نهشخصية
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عىامم انشخصيً انخمس
مشتفع انذكمة
االوبسبط
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انمقبىنية
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
يقظة
انضميش
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انعصببية
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
االوفتبح
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انذكمة
تقشيش راتي
مىخفض انذكمة

انعذد
54
72
54
72
54
71
54
72
54
72
54
72

انمتىسظ
3173140
2.76116
317.25.
3171270
3177770
31723.4
2071.26
277.722
347.015
3376.44
1207214
1207101

قيمة ت
1702.
171611771
17165
17576
17114

** دال عىذ مستىي ()1715

ويتبيف مف الجدوؿ ( )6ما يمي:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي و منسفضي الحكمة عمى مقياسالعوامؿ السمسة الكبر لمشسصية وىي :االنبساطية – الطيبة – يقظة الضمير –
االنفتاح – العصابية :حيث بمغت قيـ (ت) ،..6.2 ،0... ،0..2.- ،0.864
 ، 0..26عمى التوالي وىي قيـ غير دالة إحصائياً عند مستو (. )0.06

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعى ومنسفضى الحكمة"طبقا ألبي حطب" عمى مقياس الحكمة ،حيث بمغت قيمة (ت) لمحكمة  ،0.0.9وىي
قيمة غير دالة إحصائياً عند مستو (.)0.06

 نومئر الفسض الجمني:والذي ينص عمى :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات منسفضى
ومرتفعى الحكمة "طبقا لستيرنبرج" عمى مقاييس العوامؿ السمس الكبر لمشسصية وومقياس
الحكمة ( تقرير ذاتي ).
ولمتحقؽ مف صحة الفرض ال انيتـ حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لتقسيـ
أفراد العينة إلى مرتفعى ومنسفضى الذكاء العممى (الحكماء) عمى مقياس الذكاء العممى.
وحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات منسفض الحكمة ( الذكاء العممي) ومرتفعي
الحكمة ( الذكاء العممي)  ،باستسداـ استبار (ت) لمعينات المستقمو"( جدوؿ .)2
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تبيف مف جدوؿ ( )2ما يمي:
 ع دـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات مرتفعى ومنسفضى الذكاءالعممى (الحكماء) عمى العوامؿ اآلتية " اإلنبساط والمقبولية االجتماعية ،ويقظة الضمير
والعصابية والتفتح"  ،حيث بمغت قيمة (ت) ،..211 ،..089، ..24. ، 0..66- :
 ، 0.696-عمى التوالي ،و ىي قيـ غير دالة إحصائياً عند مستو (.)0.06

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطى درجات مرتفعى ومنسفضى الذكاءالعممى (الحكماء) عمى مقياس الحكمة  ،حيث بمغت قيمة (ت)  ، 0.404-وىي قيمة
غير دالة عند مستو (.)0.06
جذول ()6
دالنة انفشوق بيه دسجبت مىخفضي ومشتفعي انذكمة ( انزكبء انعمهي)وفقب ً نتصىس ستيشوبشج في
مقيبس انعىامم انخمس نهشخصية
سمبت انذكمبء
مشتفع انذكمة
االوبسبط
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
اامقبىنية االجتمبعية
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
يقظة انضميش
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انعصببية
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انتفتخ
مىخفض انذكمة
مشتفع انذكمة
انذكمة
مشتفع

انمتىسظ
2.7.515
317125
317.612
317175
3175.0
2.7.375
277.515
267.
3471503
3472125
12675.22
12770

انعذد
113
01
113
01
112
01
113
01
113
01
113
01

قيمة ت
17125176.7
17104
17633
1724217.1.-

** دانة عىذ مستىي ()1715

سمبعمً :تفتري الهومئر تشير نتائج الفرض األوؿ :كما ىو موضح في جدوؿ ()6 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي ومنسفضي الحكمة"كأداء" طبقاً لتصور أبو حطب

(*)

عمى مقياس الحكمة

* تقاس الحكمة من خالل أداء
** نقاس الحكمة من خالل تقرير ذاتي
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(**)

وىذه النتيجة رغـ أنيا غير مقبولة
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إال أف الباحث ير أنيا منطقية  ،وذلؾ ألف مفيوـ الحكمة مفيوـ متعدد األبعاد كما أكد عمى
ذلؾ كؿ مف ستيرنبرج  ،.446وبالتس وستودنيجر )Baltes & Staudinger (2000
ومونيكا أردلت (،)6001
وير الباحث أف الحكمة عند الغرب تبنى عمى موازنة المصالح  ،أما في ال قافة العربية
فالحكمة ىي إصابة الحؽ بغض النظر عف موازنة المصالح  .وال شؾ أف إصابة الحؽ يعني
الصالح العاـ فالصالح العاـ يبني عمى الحؽ  ،ألف اهلل عندما سمؽ السموات واألرض جعؿ
الحؽ فيو مصمحة الناس وليس في موازنة المصالح.
وير الباحث أف أبو حطب قدـ تصو ارً جديداً لمحكمة في ال قافة الشرقية تستمؼ عف

الحكمة في ال قافة الغربية ويسأؿ الباحث ىؿ يعقؿ أف تكوف نسبة الحكماء في أمريكا
 %.6.8كما ذكر طريؼ شوقي  ،)161 ،600. ،وتظير نسبة الحكماء في مصر في
صورة أعمى مف ىذه النسبة  ،إذف فيناؾ استالؼ عف الحكمة مف المنظور الغربي عنيا في
المنظور الشرقي.
كما تشير نتائج الجدوؿ ( )6السابؽ إلى:
 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي ومنسفضي الحكمةطبقاً لتصور أبي حطب عمى العوامؿ السمس الكبر لمشسصية العصابية  ،واالنبساطية ،

ويقظة الضمير الحي ،واالنفتاح عمى السبرة.

وير الباحث أف ىذه النتائج تستمؼ م نتائج عبد الرحمف فيد آؿ دحيـ ()60.2
والتي توصمت بعد الث مستويات مف الطمبة في ضوء الث مستويات مف الحكمة "أداء
منسفض – متوسط – مرتف " إلى أف الطالب ذوي مستو التفكير القائـ عمى الحكمة درجاتيـ
مرتفعة عمى أبعاد "الضمير الحي واالنفتاح عمى السبرة المقبولية " درجاتيـ متوسطة عمى بعد
االنبساط ومنسفضة عمى بعد العصابية وأكدت الدراسة عمى أف أداء الطالب في التفكير القائـ
عمى الحكمة تستمؼ بدرجات مستمفة باستالؼ (االنبساط  -الضمير الحي – االنفتاح عمى
السبر – المقبولية) في حيف كاف األداء المتوسط متوسطاً أيضاً فى المتغيرات كميا وكاف
األداء األقؿ ىو األدنى في كؿ المتغيرات"

وير الباحث أف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي
ومنسفضي الحكمة طبقاً لتصور أبي حطب عمى العوامؿ السمس الكبر لمشسصية (العصابية
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– االنبساطية – يقظة الضمير الحي – االنفتاح عمى السبرة (الطيبة – المقبولية) ال يعني أف
ىؤالء الطالب ليسوا حكماء ،بؿ ىـ حكماء ولكف كما أكد كؿ مف كاليتوف وبيرف Clayton
) & Birren, (2008ىياـ شاىيف ( ، )60.6وبالتس وكانزماف Baltes & Kunzmann,
) ، (2003ونؾ وىيمسوف ) Wink & Helson , (1997مف أف الحكمة ذات طبيعة معقدة
ومتعددة األبعاد والمكونات  ،واذ مف المالحظ أف أفراد العينة يممكوف بعض مكونات الحكمة
وال يمتمكوف البعض اآلسر.
وير الباحث أنو ليس بالضرورة كؿ حكيـ تتوافر فيو صفات الحكماء كميا ،بؿ يمكف
أف تجد فيو بعض سمات الحكماء وقد ال يوجد فيو البعض اآلسر( .أبو حامد الغزالي،
 )6006وأف الحكمة قدرة الفرد عمى التمييز بيف الصحيح والفاسد والحؽ والباطؿ واليد
والضالؿ.
كما أف الحكماء قد ال تتوافر فييـ كؿ صفات الحكماء ولكف ىناؾ حكمة كحالة تظير في
فترات وتستفي في فترات أسر وىذا النوع يطمؽ عميو الباحث "الحكمة كحالة" فقد يكوف الفرد
حكيماً في موقؼ معيف وال يكوف حكيماً في مواقؼ أسر  ،لذا انتشر بيف العامة م ؿ يقوؿ

(سذوا الحكمة مف أفواه المجانيف) فينا ظيرت الحكمة عمى أناس ليس ليـ صمة بالحكماء

ولو تـ تطبيؽ مقياس الحكمة عمييـ لف يحصموا عمى درجات مرتفعة عمييا وعمى الرغـ مف
ذلؾ تظير عمييـ في بعض الحاالت مواقؼ حكيمة وآراء حكيمة وأحكاـ حكيمة
وىناؾ حكمة كسمة وىؤالء ىـ الذيف يحصموف عمى درجات مرتفعة عمى مقياس الحكمة
وفي نفس الوقت ليـ سمات الحكماء  ،وىذا النوع يطمؽ عمييا الحكمة كسمة.
وىؤالء ىـ الحكماء الذيف تظير عمييـ سمات الحكماء ويصدر منيـ مواقؼ حكيمة دائماً

وآراء حكيمة وأحكاـ حكيمة.

أما بالنسبة لمجزء الساص بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات
مرتفعي ومنسفضي الحكمة طبقاً لتصور ستيرنبرج في أبعاد العصابية واالنبساط ،فيرد الباحث

أف ىذه النتيجة متفقة م نتائج عبد الرحمف طاىر فيد ( )60.2وىذاف البعداف ىما صفات
ال يتسـ بيا الحكماء سواء أكانت الحكمة مرتفعة أو منسفضة  ،فالعصابية "ىي مجموعة مف
السمات التي تركز عمى عدـ التوافؽ والسمات االنفعالية السمبية وكذلؾ السموكية م ؿ القمؽ
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واالكتئاب  ،فالدرجة المرتفعة تعني أف األفراد يتميزوف بالعصابية ويشمؿ ىذا البعد سمات
أىميا  :انسفاض تقدير الذات – عدوانية  -اكتئاب – االندفاع -القابمية لالنجراح.
وىذه السمات ال تتفؽ م سمات الحكماء طبقاً لػ أبو زيد الشويفي (.)6008

 -أما بالنسبة لنتائج الفرض ال اني :كما ىو موضح في جدوؿ ( )2فتشير إلى:

 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي ومنسفضي الحكمةطبقاً لتصور ستيرنبرج عمى مقياس الحكمة وير الباحث أف ىذه النتيجة تتفؽ م كؿ مف

بالنس وستودنجر ) Balttes & Staudinger (2000ومونيكا أردلت ( ،)6001وستيرنبرج
( ).440مف أف الحكمة مفي وـ متعدد األبعاد ،وكؿ باحث يحدد أبعاد لمحكمة تستمؼ عف
اآلسر.
وير الباحث أف ىذه النتيجة منطقية وذلؾ ألف الحكمة في الغرب تستمؼ عف الحكمة
في الشرؽ ،وير الباحث ذلؾ جمياً في أدبيات عمـ النفس والفمسفة النظرة العامة لمحكماء في
الغرب وكذلؾ النظرة ليـ في الشرؽ ومف سالؿ التعريفات يتضح الفرؽ بيف مفيوـ الحكمة

في الشرؽ والغرب.
كما أف مرتفعي الحكمة عمى مقياس الحكمة لـ تظير عمييـ سمات الحكماء أي أف
ىذه المقياس ال تؤد

بالضرورة إلى استسراج الحكماء ،بؿ نسرج أشساص متزنيف سموكياً

ووجدانياً ومعرفياً وليسوا حكماء.

 -عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات مرتفعي ومنسفضي الحكمة

طبقاً لتصور ستيرنبرج عمى أبعاد الشسصية "االنبساطية – العصابية – االنفتاح عمى السبرة

– المقبولية االجتماعية – الضمير الحي.

وىذه النتيجة تستمؼ م دراسة عبد الرحمف طاىر الفيد ( )60.2في ىذه النتيجة
حيث توصمت دراسة عبد الرحمف طاىر العبد ( ).0.2إلى وجود الث مجموعات مف الطمبة
في ضوء الث مستويات مف الحكمة "األداء المنسفض  ،واألداء المتوسط  ،واألداء المرتف ،
وأكدت عمى أف الطمبة ذوي مستو التفكير القائـ عمى الحكمة درجاتيـ مرتفعة عمى أبعاد
الضمير الحي  ،االنفتاح عمى السبرة ،المقبولية االجتماعية .ودرجاتيـ متوسطة االنبساطية
ومنسفضة عمى بعد العصابية .وأكدت الدراسة عمى أف أداء الطمبة في التفكير القائـ عمى
الحكمة يستؿ بدرجات متفاوتة باستالؼ االنبساط والضمير الحي  ،واالنفتاح عمى السبرة
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والمقبولية في حيف كاف األداء المتوسط متوسطاً أيضاً في المتغيرات كميا  ،وكاف األداء

األدنى ىو األقؿ في كؿ المتغيرات.

ومما سبؽ يتضح لنا نتيجة أسر وىي أف تصور أبي حطب ( ).442لمحكمة
بوصفيا نقطة توازف الذكاءات ،وىي دالة لمشسصية ،وىي قدرة القدرات العقمية ،وىي نقطة
التوازف الذىبي بيف ا لذكاء الشسصي والموضوعي والذكاء االجتماعي؛ يتفؽ تصور أبي حطب
تماماً م تصور ستيرنبرج بأف الحكمة ىي تطبيؽ الذكاء العممي ،وىذا يؤكد عمى أف تصور

أبي حطب لمحكمة جدير بالبحث مف قبؿ عمماء النفس في الشرؽ األوسط ،والبد أف نأسذ في

االعتبار ما أكد عميو كؿ مف يانج  ، Yang, 2001وتاكاىاشي  Takahashi, 2000عمى أف
فيـ الحكمة ال يتـ إال في إطار وسياؽ قافي ،فمكؿ قافة مفيوميا وتصورىا عف الحكمة ،في
حيف تر ال قافة الغربية أف الحكمة تؤكد عمى الجوانب المعرفية فقط تؤكد الحضارة الشرقية
عمى الجوانب المعرفية والدينية والعاطفية .فال يحؽ لعمماء النفس دراسة الحكمة مف منظور
غربي وتطبيؽ ىذا التصور عمى ال قافة الشرعية دوف األسذ في االعتبار السياؽ الحضاري
والديني واألسالقي الساصة بالحضارة الشرقية.
كما أكدت نتائج الدراسة الحالية أف الحكمة كأداء تستمؼ عف الحكمة كتقرير لفظي فال يحؽ
أف نستزؿ ا لحكمة في استبياف تنطبؽ وال تنطبؽ فيذا التقرير المفظي ال يفرز حكماء بالمعنى
الذي نريده .وير الباحث أف تصور ستيرنبرج  Sternberg 2003, 2008تصور عالمي
لمحكمة  ،ألنو اتفؽ م تصور أبي حطب ( ).442الساص بالحضارة الشرقية.

- 6201 -

الحكمة وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

توصيمت البشح
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج باإلضافة إلى نتائج الدراسات السابقة ،
يمكف بمورة توصيات الدراسة في النقاط التالية:
 -.إجراء العديد مف األبحاث التي تيتـ بمفيوـ الحكمة والمتغيرات المرتبطة بيا.
 -6إجراء العديد مف األبحاث التي تيتـ بتحديد سمات الحكماء
 -1ضرورة وض مقياس أدائي لقياس مستو الحكمة لد الطالب والمعمميف.
 -9ضرورة وض برامج إرشادية لمطمبة لتنمية الحكمة لدييـ.
 -6دراسة العالقة بيف الحكمة واألسالؽ
 -2إجراء دراسات مف ال قافة العربية لتحديد مكونات الحكمة وأبعادىا
 -.استسداـ طرؽ التدريس التي تنمي الحكمة لد طالب المدارس
 -8إ جراء دراسات تيتـ بدراسة العالقة بيف الحكمة ومتغيرات م ؿ :العمر ،والنوع ،والمستو
االقتصادي ،والذكاء.
 -4تحديد أبعاد الحكمة ومكوناتيا مف ال قافة العربية.
 -.0وض مقررات تيتـ بتنمية الحكمة لد طالب المدارس
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 أبو زيد سعيد الشويقي .)6008( .االبتكارية االنفعالية لد عينة مف طالب الجامعة  ،و عالقتيابكؿ مف األلكسي يميا و العوامؿ السمس الكبر

لمشسصية .المجمة المصرية

لمدراسات النفسية ،المجمد ال امف عشر  ،العدد  ،2.ص ص.89 -99 :

 -أحمد ذكي صالح ( .).4.9مقياس القدرات العقمية األولية  ،القاىرة :مكتبة األنجمو.

 إماـ عبد الفتاح إماـ .).4.6( .مدسؿ إلى الفمسفة ،القاىرة :دار ال قافة لمطباعة والنشر ،الطبعة -حسيف عبد
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العزيز
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(.).480
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 -السيد محمد بدوي .).449( .اإلسالص بيف الفمسفة و عمـ االجتماع ،دار المعرفة الجامعية

 صالح بف عبد اهلل بف حميد  ،وعبد الرحمف بف محمد بف مموح .)6000( .نضرة النعيـ في مكارـأسالؽ الرسوؿ الكريـ  .المممكة العربية السعودية  ،دار الوسيمة لمنشر والتوزي ،

المجمد السامس.

 طريؼ شوقي .)600.( .عمـ النفسي و التنمية المعرفية المجتمعية .طبعة ( ،).دار غريبلمطباعة و النشر و التوزي .

 عبد الرحمف ظافر فيد آؿ دحيـ ( .)60.2التفكير القائـ عمى الحكمة كمتنبئ بالعوامؿ السمسالكبر لمشسصية لد الموىوبيف في المرحمة ال انوية ،رسالة ماجستير قسـ التربية

الساصة – جامعة الممؾ فيصؿ.
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 فؤاد أبو حطب .) .44.( .الذكاء االجتماعي نحو منظور جديد .المؤتمر ال الث عشر لمجمعيةالمصرية لمدراسات النفسية ،المنعقد في كمية التربية بقنا  ،جامعة جنوب الوادي،

ص ص.66-6 :

 فؤاد أبو حطب .)6000( .أصوؿ وتطور فكرة الذكاءات المتعددة ،المؤتمر السادس عشر لمجمعيةالمصرية لمدراسات النفسية ،كمية التربية ،جامعة قناة السويس ،ص ص-66 :

.90

 مجذوب أحمد قمر ( )60.6العوامؿ السمس الكبر لمشسصية و عالقتيا ببعض المتغيراتالديموغرافية لد

أسر المعاقيف عقمياً  ،مجمة الدراسات و البحوث االجتماعية ،

جامعة الشييد حمة لسضر – الوادي العدد ( ،).6ص ص.66-. :

 -محمد عزت أبو الفداء ( .).448األلؼ حكمة ،القاىرة :دار الفضيمة.

 محمد غازي الدسوقي .) 600.( .البنية العاممية لمحكمة لد الموىوبيف والعادييف ،رسالة دكتوراهغير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

 مصطفى سويؼ .) .444( .الطريؽ إلى الحكمة ،محاضرة ألقيت بكمية اآلداب جامعة القاىرة،بمناسبة االحتفاؿ بعيد ميالده السامس والسبعيف.

 -ناىد فتحي أحمد .) 60.6( .الذكاء ال قافي وعالقتو بالحكمة والعوامؿ السمس الكبر لمشسصية:

صياغة مصرية مف مقياس الذكاء ال قافي ،مجمة دراسات عربية في عمـ النفس،

مجمد ( ،)..عدد ( ،)1ص ص.99.-9.4 :

 ىناء محمد ذكي .)60..( .مستو الحكمة والدافعية األسالقية والعالقة بينيما لدطمبة الجامعة ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،ص ص.61-. :

عينة مف

 -ىياـ صابر شاىيف .)60.6( .مقياس الحكمة  ،غير منشور.

 ىياـ صابر شاىيف .)60.6( .إسياـ كؿ مف الذكاء االجتماعي وأحداث الحياة الضاغطة فيالتنبؤ بالحكمة لد معممي مدارس التربية الفكرية ،مجمة العموـ التربوية والنفسية،

مجمد ( ،).1العدد ( .)1ص ص .610-946 :
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