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 املستدلص :ييدؼ البحث الحالى إلى التعرؼ عمى فاعمية تنفيذ برنامج إثرائى مقترح فى ضكء
الفمسفة الكاقعية لتنمية اليقظة العقمية كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب معمـ الفمسفة
 ,بكمية التربية –جامعة حمكاف .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار عينة البحث كقكاميا () 07
طالب كطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة  ,شعبة فمسفة كاجتماع  ,كاختير التصميـ التجريبى ذك
المجمكعتيف الضابطة ك التجريبية ليككف كاقع العينة فى كؿ مجمكعة ( )53طالباً  ,كقد

طبقت أداتى البحث كىما  :مقياس اليقظة العقمية  ,مف إعداد الباحثة  ,كمقياس التفكير

القائـ عمى الحكمة ( مقياس براكف  ,كترجمة عبلء أيكب) عمى مجمكعتى البحث تطبيقاً
قبمياً فى بداية الفصؿ الدراسى االكؿ مف العاـ الجامعى  6767 – 6702ـ ,كبعد تطبيؽ

البرنامج المقترح فى ذات الفصؿ الدراسى ,تـ تطبيؽ أداتى البحث تطبيقاً بعدياً  .كبعد مقارنة
نتائج التطبيقيف القبمى كالبعدل أكدت النتائج  :كجكد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستكل ()7070

بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية  ,فى األدائيف القبمى كالبعدل ألداتى البحث
لصالح األداء البعدل  ,كما أكدت عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستكل ( ) 7070بيف
متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية  ,كالمجمكعة الضابطة فى األداء البعدل ألداتى

البحث لصالح طبلب المجمكعة التجريبية ,كما أكدت عمى كجكد عبلقة ارتباطية كذات داللة
إحصائية بيف كؿ مف تنمية اليقظة العقمية كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب المعمـ
بشعبة الفمسفة كاالجتماع .
الكممات المفتاحية :
 الفمسفة الكاقعية.
 اليقظة العقمية .
 التفكير القائـ عمى الحكمة.
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Abstract of the study
- Search Title :. A proposed inductive program in the light of the

realistic philosophy for developing Mind Fulness, and thinking Based
on Wisdom in the student is a philosophy teacher, at the Faculty of
Education - Hellwan University
-

Name of the researcher : D. Walaa Mohamed Salah Eldeen Mohamed
, Assistant professor in Curriculum& Instruction Department

-

Research Department: Department of Curriculum and Pedagogy - Faculty
of Education - Helwan University
- Abstract:
Current research aims to identify the effectiveness of implementing a
proposed enrich program in light of the realistic philosophy of developing
Mind Fulness, and thinking Based on Wisdom in the student philosophy
teacher, Faculty of Education, Halwan University. To achieve this objective,
the sample and the basis of the research was selected (70) students from the 3rd
group, the Division of Philosophy and Social, and the experimental design of
the two control and experimental groups was selected to be the reality of the
sample in each group (35) students, and the two research tools were applied:
Mental vigilance scale, In the early 2019-2020 academic year, following the
application of the proposed program in the same semester, the research tools
were applied. Mind Fulness measurment and thinking Based on Wisdom
measurment , After comparing the results of the pre-and post-application
applications, the results confirmed that there was a statistically Dale difference
at the level of (0.01) between the average grades of the experimental group's
students, in the tribal and dimensional performance of the two research tools
for dimensional performance, and confirmed that there were statistically Dale
difference at the level of (0.01). Among the average grades of the experimental
group students, the control group in the dimensional performance of the
research facilities for the experimental group's students, and confirmed a
statistically significant correlation between the development of Mind Fulness,
and thinking Based on Wisdom in the teacher's philosophy and meeting
division.
Keywords:
 the realistic philosophy.
 Mind Fulness.
 thinking Based on Wisdom .
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إف المنظكمة التعميمية بأكمميا فى عالمنا العربى بحاجة ممحة إلى إعادة النظر فى
أىدافيا كمضامينيا ككسائميا ,لتككف أدة مناسبة كمعينة عمى تطكير إعداد أبنائيا لمحياة مف
أجؿ مكاجية تحديات عصر العكلمة كاالنفتاح بصكره المتعددة.
كتعد المرحمة الجامعية مف أىـ المراحؿ التى يعيشيا المتعمميف ؛ حيث يتحدد مف خبلليا
مصيرىـ األكاديمى كالمينى .كفى ظؿ ما يعانيو مجتمعنا الحالى مف ضغكط متنكعة سكاء
عم ى المستكل االقتصادل أك الثقافى أك االجتماعى ,فإنيا تؤثر عمى أفراد المجتمع كبخاصة
الطبلب الجامعيكف ,فيذه الضغكط تجعمو ضعيؼ االنتباه كالتركيز فى المحظة الحالية .
فطالب المرحمة الجامعية لديو رغبة شديدة فى تحقيؽ طمكحاتو عمى سرعة كعجالة,
كىذه الرغبة تجعمو يندفع لمحياة دكف تكقؼ لمبلحظة الكثير ,أك إعطاء انتباه أكثر لمحظة
الحالية  ,كيقظة لمعالـ مف حكلو ,لتساعده عمى فيـ أفضؿ لنفسو كلكؿ ما حكلو .
كما ىك مبلحظ مف خبلؿ خبرة الباحثة الميدانية فى التدريس الجامعى أف كثير مف
الطبلب يشتككف مف الشركد العقمى ,كعدـ القدرة عمى التركيز كاالنتباه لفترة طكيمة ,كأنيـ
يعتمدكف فى تعمميـ عمى تدكيف المحاضرات ,ككتابة الممخصات خكفاً مف النسياف ,كىذا ال

يعطى ليـ مجاالً لمتأمؿ كالتفكير فيما يتـ دراستو  ,أكجعمو مجاالً لمنقد كاإلبداع ,أك حتى الفيـ
كالتكظيؼ فى مجاؿ الحياة العممية .

فضبلً عف أف ان عداـ اليقظة العقمية يكلد نظرة أحادية االتجاه كقطعية لؤلحداث التى يمر

بيا الفرد  ,مما يؤدل بو إلى الرككد الفكرل كعدـ تقبؿ الرؤل الجديدة سكاء كانت إجتماعية
أك ممكنة ,كىذا يجعمو يتسـ بالسمكؾ اآللى كالدكراف فى حمقة مفرغة (.يكنس, 6703 ,
ص.)6
كطالب كمية التربية ,شعبة الفمسفة كاالجتماع عمى كجو الخصكص – لطبيعة
تخصصو -يحتاج إلى إعداد كتدريب يتكاءـ مع طبيعة الفمسفة كتخصص أكاديمى  ,حيث أف
الفمسفة مادة فكر كتأمؿ كتدبر ,كرؤل فكرية متعددة كمختمفة  ,كليست متصارعة بؿ ىادفة
الكصكؿ إلى مستكل الحكمة فى التفكير كالعمؿ ,فيـ يؤىمكف فى ىذا التخصص ليككنكا
معممى فمسفة ﹸيعممكف التفمسؼ كيمارسكنو مع طبلبيـ ,كليسكا مردديف آلراء كمذاىب فمسفية
ال يحصدكف منيا سكل الحفظ كالتذكر.
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فالطبلب اليقظيف قادريف عمى مبلحظة المثيرات الجديدة غير العادية  ,فتجعميـ كاعييف
بشكؿ كامؿ ببيئتيـ ,كيعممكف ما يدكر حكليـ لحظة بمحظة كبدكف شركد ذىنى  ,كذلؾ ألنيا
تقكـ عمى االنتباه كالكعى كالمركنة فييما ,كاالنفتاح عمى المعمكمات الجديدة  ,كاتخاذ آفاؽ
جديدة ,فإذا ما كاجو المتعمـ مكقؼ مشكؿ يصبح عقمو نشطاً  ,كتتشكؿ لديو رغبة فى تحقيؽ

ىدؼ محدد ال يمكف تحقيقو بأنماط السمكؾ المعتاد ,فيبدأ بتنظيـ أفكاره فى محاكر كيتأمؿ
المكقؼ كيحممو كيرسـ الخطط كيضع الفركض كيختبر الحمكؿ إلى أف يصؿ إلى النتائج
المطمكبة.
كاليقظة العقمية ىى سمة مف سمات الكعى كالتى تتيح لمفرد اإلنتباه إلى السياؽ العاـ
لممكقؼ ,كخمؽ فئات جديدة مف ردكد األفعاؿ لمتعامؿ مع المكقؼ الحالى ,ككفقاً
ليكريتز ) (Horowitz,2002,p116فإف "اليقظة العقمية تعنى تمركز الكعى عمى المحظة
اآلنية ( تمؾ المحظة) دكف اإلنشغاؿ المفرط مع ذكريات الماضى كاألكىاـ حكؿ المستقبؿ".
مف ىنا يأتى دكر الجامعة الميـ فى إعداد الطالب إعداداً معرفياً كمتخصصاً فى شتى

المياديف كالمجاالت التى يتطمبيا المجتمع ,عمى أف يككف طالباً مدركاً ككاعياً بيا  ,كلكؿ ما

حكلو لمساعدتو عمى التكيؼ مع األكضاع الجديدة ,كتعمـ ميارات جديدة ,كىذا ال يحدث إال

مع الطالب اليقظ عقمياً حيث يككف قاد ارً عمى التفكير كالتأمؿ المستمر.

كقد أظيرت العديد مف الدراسات كالبحكث إمكانية تنمية كتعزيز اليقظة العقمية مف خبلؿ

التدريب  ,مثؿ بحث (األخرس  ,)6702 ,كالذل ىدؼ إلى إعداد برنامج تدريبى لتنمية
اليقظة الذىنية كالتعرؼ عمى فاعميتو فى خفض أعراض الكىف النفسى ,كبحث (سنارل ,
 , )6700كالى أكد عمى امكانية التنبؤ باليقظة العقمية مف خبلؿ المركنة النفسية .ككذلؾ
أكضحت بعض البحكث دكر اليقظة الميـ فى تحقيؽ مستكيات مختمفة مف الصحة النفسية ,
مثؿ كؿ مف بحث بارنكفر ) , (Parnhofer et al ,2009كبحث كيميامز (Williaes et
) al,2008كالذل أشار إلى أف التدريب عمى اليقظة الذىنية يمكف أف يقمؿ إلى حد كبير
مف انتكاسة جديدة مف اإلكتئاب لدل األشخاص الذيف يعانكف مف اإلكتئاب المزمف.
كالطبلب الذيف يتسمكف باليقظة العقمية أثناء عممية التعمـ ,يبدكف انتباىاً أثناء أداء

المياـ ,كيمتمككف فكر إبداعى أثناء التعمـ ,أما الطبلب الذيف يتسمكف بضعؼ اليقظة العقمية
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فيؤدكف مياميـ بدكف تركيز ككعى ,كاليستطيعكف نقؿ ما تعممكه إلى حايتيـ العممية  ,أك
عند تفاعميـ مع المشكبلت التى تكاجييـ ( الفرحانى ,6700 ,ص)66
كتكظيؼ المعمكمات كنقؿ ما يتعممو الفرد إلى الكاقع كالعمؿ بو ىك ما يصؿ بو إلى
مستكل الحكمة فى التفكير ,لذا اليمكننا الحديث عف اليقظة العقمية بمعزؿ عف التفكير القائـ
عمى الحكمة ,حيث أف اليقظة الع قمية تربط الفرد بكاقعو كالعالـ مف حكلو ,كتعزز لديو التأمؿ
كالتفكير فى لحظتو الحالية.
كليس ثمة مف ىك أحكج إلى " الفمسفة" ك" الحكمة" كمنيج فكرل كتطبيؽ فى حياتنا
اليكمية منا نحف أبناء ىذه األمة العربية ...فالعشكائية كالتخبط كالتقدـ نحك المجيكؿ الذل
ساد عقكلنا مئات السنيف لف يطكيو إال العقؿ كحده  .كصحيح أننا نممؾ عشرات بؿ مئات
المتخصصيف فى كثير مف فركع الفمسفة كالمنطؽ ,لكف ىذا اإلمتياز ليس قاد ارً كحده عمى

تغيير طبيعة أكضاع الفكضى كالضياع الفكرل فى مجتمعاتنا ,فالركح الفمسفية /العقمية مازالت
بعيدة عف أف تككف ىى الركح السائدة فى حياتنا (.زيداف  , 6772,ص)00
فالحكمة استكماؿ النفس اإلنسانية بتصكر األمكر كالتصديؽ بالحقائؽ النظرية كالعممية

عمى قدر الطاقة البشرية (.ابف سينا , 0267 ,ص) 02
فالفمسفة تؤدل أساساً إلى " حكمة" كالى نكع مف اإلعتقاد المبرىف  ,سكاء ىذا اإلعتقاد

مف طبيعة أخبلقية أك اجتماعية أك ميتافيزيقية (بياجيو , 0226 ,ص )86

كالفمسفة ليست رياضة عقمية أك قف ازً فى المجيكؿ ,بؿ طريقاً إلكتساب الحكمة كتدريب

العقؿ ,كتربية ممكة النقد الدقيؽ كالحكـ السميـ (.مباشر , 6773 ,ص)2

كالحكمة تتطمب التفكير التحميمى الذل يتضمف حؿ المشكبلت الحقيقية مف خبلؿ عممية
التأمؿ كالتفكير العميؽ فى ىذه المشكبلت لمحصكؿ عمى أكير كمية مف المعمكمات كمعالجتيا
لمكصكؿ إلى الق ار ر الحكيـ(Sternberg, 2001,p34) .
إذف الحكمة أكثر عمقاً مف مجرد المعرفة  ,فيى تتضمف أيضاً الميارات الشخصية

كالحياتية التى تجعؿ الفرد قاد ارً عمى أداء دكره المجتمعى كمسؤلياتو تجاه ذاتو كتجاه

اآلخريف.

فالمقكلة بأف " المعرفة ليست فقط ما تعرفو  ,كلكف كيؼ يمكنؾ استخداميا "  ,ىى عف
جدارة تجسيد لمعنى الحكمة ,أك التفكير الحكيـ.
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كالطالب المعمـ يؤىؿ كيعد – افتراضاً كلزاماً -فى كميات كمعاىد التربية ليككف معمماً

كمربياً  ,كقدكة لمتعمميو داخؿ بيئة التعمـ كخارجيا ,كقاد ارً عمى أداء مسؤلياتو التربكية
كاألخبلقية تجاه مجتمعو ,كىذا يتطمب أف تتضمف برامج إعداده الميارات الشخصية كالفكرية

كالحياتية التى تعينو عمى أداء ىذا الدكر ,كمف ىذه الميارات كالسمات ( الحكار البناء ,
اتزاف الشخصية ,ميارات التعامؿ مع اآلخريف ,كغيرىا)
كيشير باركف

) (Baron,2013, 102إلى ارتباط الحكمة بالعديد مف الخصائص

النفسية اإليجابية ,مثؿ قكة الشخصية  ,كالفيـ االستثنائى ,كالنزاىة كقكة األنا كالنضج,
كالحكـ األخبلقى الصحيح  ,كميارات التعامؿ مع اآلخريف ,كمكاجية القمؽ ,كيرل الحكمة
كمزيج مف المعرفة  ,كتتضمف ( فيـ الحياة ,كالرغبة فى معرفة الحقيقة) ,كالتأمؿ ( القدرة
كاالستعداد لمنظر فى الظكاىر كاألحداث مف كجية نظر مختمفة..
يتضح مما سبؽ ارتباط ىذا النمط مف التفكير القائـ عمى الحكمة بطبيعة تخصص
الفمسفة ,كالذل بدل منذ التعريؼ المغكل لكممة " فمسفة"  ,كالتى تعنى فى أصميا اليكنانى
"فيمكسكفيا" أل " حب الحكمة"
كلنا فى رؤل الفبلسفة كالمفكريف القدامى كالمعاصريف أسكة حسنة فى تعميـ النشء
مبادلء زراعة الحكمة لدييـ  ,كتنميتيا مف خبلؿ ما تعممكه مف حقائؽ كمعارؼ عممية ,فعمى
سبيؿ المثاؿ يرل كيس ) (Case,2013,p26أف الفمسفة البكذية تركز عمى تعميـ الحكمة
كفقاً لثبلثة مبادلء جكىرية ىى تنمية البصيرة  ,كالتأمؿ ,كاليقظة العقمية ,كيذىب ستيرنبرج
) (Sternberg,2001,p22إلى أننا نعمـ الطبلب ألف يككنكا أذكياء كعمى دراية بالحقائؽ

العممية ,لكف ليس مف أجؿ كيفية استخداـ ذكائيـ كمعارفيـ فى حياتيـ ,فالمدارس بحاجة
إلى تعميـ الحكمة لطبلبيا ليس فقط الستدعاء مستكيات مف التحميؿ كالتركيب السطحى  ,بؿ
لمساعدتيـ عمى استخداـ ما تعممكه فى أغراض جديدة.
كفى ضكء ذلؾ ,فإف الدكر الحقيقى لمعمـ الفمسفة ىك دفع طبلبو إلى التأمؿ كالتفكير,
كاكتساب القيـ  ,أل أنو محرؾ لمفكر كمنمى لمقيـ كليس ناقبلً لممعرفة الفمسفية (.زيداف

 ,6772,ص)36
كاكتساب

التفكير

القائـ

عمى

الحكمة

عند

براكف

ككريف

) (Brown&Green,2016,p17يأتى مف خبلؿ التعمـ مف الحياة ,حيث يتفاعؿ الناس
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كيطبقكف الدركس التى اكتسبكىا فى حياتيـ ,أما الظركؼ التى ساعدت عمى الحكمة بشكؿ
مباشر ىى إعداد الشخص لمتعمـ مف خبلؿ الخبرات كالتفاعؿ مع اآلخريف.
كيشير سترنبرج كآخركف ), (Sternberg,Jarvin&Grigorenko,2009إلى أف
الحكمة ال تتطمب إدراؾ الشخص لممعرفة فحسب ,بؿ عميو أف يدرؾ فضبلَ عف ذلؾ كيؼ كمتى
يككف استخداـ ىذه المعرفة ضركرياً ؟ كىذا يشير إلى أف الشخص ينبغى أف يككف لديو
القدرة المعرفية  ,كالرؤل الشخصية لمظركؼ المحيطة بالمشكمة أك المكقؼ ,كدمج المعرفة

السابقة بالمعرفة الحالية ,كفيـ امكانية أف يككف لتطبيؽ ىذه المعرفة تأثيرات عمى تشكيؿ
المستقبؿ.
كفى ىذا الصدد أشار فميف ) (Flynn,1999,p28أنو رغـ أىمية الذكاء فإنو شرط
الزـ لكنو غير كاؼ لمعممية التعميمية بمنظكرىا الشمكلى ,ألف ىناؾ مف العكامؿ غير المعرفية
ما ىك أكثر أىمية فى ىذا الجانب ,كمنيا الحكمة الصريحة  Explicit Wisdomكليست
الحكمة الضمنية Implicit Wisdomلتى تمتمؾ مف القكة ما تساعد األفراد المتعمميف عمى
تحديد األىداؼ الكاضحة التخاذ الق اررات الصائبة فى مجاؿ تكظيؼ المعارؼ فى الكاقع
اإلجتماعى عمى أساس مف المعرفة كالخبرة كالفيـ كما إلى ذلؾ .
يتضح مما سبؽ أف االرتباط بالكاقع مكاقؼ كمشكبلت ,كالتركيز فى مفرداتو ,كتكظيؼ
المعارؼ السابقة كالحالية فى التعامؿ معو أم ارً ميماً لجعؿ المتعمـ يقظاً يتصؼ بالحكمة ,كىذا

ما يجسده الفكر التربكل لمفمسفة الكاقعية ,كالتى يرل ممثميا ( أرسطك) أف العالـ مف حكلنا
ىك مصدر كافة الحقائؽ المكجكدة فيو  ,كأف الحقائؽ تنبع مف عالـ الكاقع  ,كال تأتى عف

طريؽ اإللياـ إنما عف طريؽ المشاىدة كالتجربة الحسية كالخبرات ,كأف العقؿ ال يعد مخزناً

لمحقائؽ بذاتو  ,كانما يحصؿ عمييا مف خبلؿ االحتكاؾ بالكاقع.

كما يرل الكاقعيكف أف ميمة التربية ىى جعؿ الفرد متكازناً فكرياً متكافقاً مع بيئتة المادية

كاإلجتماعية ,كتمكينو مف أف يحيى حياة ناجحة سعيدة  ,كمساعدتو عمى التطكر كبمكغ
أقصى درجات الكماؿ.
كفى إطار اإلىتماـ بالتفكير القائـ عمى الحكمة أجريت العديد مف البحكث كالدراسات
العربية كاألجنبية لمكشؼ عف مستكاىا  ,كعف سبؿ تنميتيا لدل المتعمميف  ,كعبلقتيا
بالمتغيرات األخرل ,مثؿ  :بحث (أيكب 6706 ,ـ)  ,كبحث (شاىيف 6706 ,ـ)  ,كبحث
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(أيكب ,إبراىيـ6705 ,ـ)  ,كبحث (خميفة ,)6703 ,كبحث (الذيابى6700 ,ـ)  ,كبحث
براكف ) ,)Brown,2004كبحث كاف(  (Khan,2009كبحث بريزنا ).(Brezina,2012

مشهلة البخح:
 مف منطمؽ إىتماـ البحكث كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية بدراسة متغيرات البحثالحالى ,برزت مشكمة البحث ,إذ الحظت الباحثة فى ضكء إطبلعيا المتكاضع عدـ كجكد
دراسة تناكلت إعداد برنامج إثرائى فى ضكء الفمسفة الكاقعية لطبلب شعبة الفمسفة
كاإلجتماع – بكمية التربية  ,لتنمية كبلً مف اليقظة العقمية كالتفكير القائـ عمى الحكمة

لدييـ ,كالكشؼ عف احتمالية كجكد عبلقة بيف المتغيريف التابعيف ,لذا مف المفترض أف

يككف ىدؼ كمية التربية -شعبة الفمسفة كاإلجتماع ليس تقديـ المعرفة فحسب ,بؿ
مساعدة الطالب المعمـ عمى إكتساب أساليب كأدكات الحصكؿ عمييا ,كسبؿ معالجتيا
كتكظيفيا فى الحياة العممية كاعادة تشكيميا أيضاَ ,مف خبلؿ تنمية امكاناتيـ العقمية ,
لمكاجية المكاقؼ المختمفة فى الحياة كالتعامؿ معيا بايجابية.

ىذا باإلضافة إلى ما أشارت إليو خبرة الباحثة الميدانية – التى سبؽ اإلشارة
إلييا – بشأف شككل طبلب شعبة الفمسفة كاإلجتماع بكمية التربية مف الشركد العقمى ,
كعدـ القدرة عمى التركيز كاإلنتباه  ,كليذا السبب قامت الباحثة بإجراء مقاببلت شخصية
مع عدد مف طبلب الفرقة الثالثة (شعبة فمسفة كاجتماع) بكمية التربية – جامعة حمكاف
قكاميا ( )87طالب كطالبة ,كطبقت خبلليا إستمارة مقابمة  ,كأسفر تحميؿ نتائج بيانات
اإلستمارة عف ضعؼ اىتماـ مقررات برنامج إعدادىـ بكمية التربية بممارسة اليقظة
العقمية ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة أثناء عمميات التدريس خاصة مقررات التخصص .
 كما قامت الباحثة بإعداد تجربة استطبلعية طبقت خبلليا مقياس اليقظة العقمية  ,إعداد :ىالة سنارل ( ) 7102عمى عينة مف طبلب كمية التربية – شعبة الفمسفة كاالجتماع ,
الفرقة الثالثة  ,قكاميا ( )38طالب كطالبة  ,حيث تبيف مف التحميؿ اإلحصائى لنتائج
تطبيؽ المقياس ,ضعؼ مستكل اليقظة العقمية لدل الطبلب ,فقد حصؿ أكثر مف %23
مف الطبلب عمى أقؿ مف % 37مف الدرجة الكمية لممقياس.
فى ضكء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث فى ضعؼ مستكل اليقظة العقمية ,
كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل طبلب شعبة الفمسفة كاإلجتماع – بكمية التربية.
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تساؤالت البخح :
 )0ما أبعاد اليقظة العقمية المبلئـ تنميتيا لدل الطالب معمـ الفمسفة ,بكمية التربية جامعة
حمكاف؟
 )6ما أبعاد التفكير القائـ عمى الحكمة المبلئـ تنميتيا لدل الطالب معمـ الفمسفة ,بكمية
التربية – جامعة حمكاف؟
 )5ما التصكر المقترح لبرنامج إثرائى قائـ عمى الفمسفة الكاقعية لتنمية اليقظة العقمية ,
كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب معمـ الفمسفة  ,بكمية التربية  ,جامعة حمكاف؟
 )8ما فاعمية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية اليقظة العقمية لدل الطالب معمـ الفمسفة,
بكمية التربية -جامعة حمكاف ؟
 )3ما فاعمية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية التفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب
معمـ الفمسفة ,بكمية التربية -جامعة حمكاف ؟
 )2ما ا لعبلقة االرتباطية بيف درجات الطبلب المعمميف فى مقياس اليقظة العقمية ,كدرجاتيـ
فى مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة ,فى التطبيؽ البعدل ألداتى البحث؟

أٍذاف البخح :
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج إثرائى مقترح فى ضكء الفمسفة الكاقعية
لتنمية اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة ,لدل طبلب شعبة الفمسفة كاإلجتماع ,
بكمية التربية  ,جامعة حمكاف ,كالكشؼ عف العبلقة االرتباطية بيف اليقظة العقمية ,كالتفكير
القائـ عمى الحكمة لدل عينة البحث.

أٍنًة البخح :
قد يساىـ البحث فيما يمى :
 )0تكجو نتائج ىذا البحث فى نظر ﹸمعدل برامج كاستراتيجيات التدريس الجامعى ,كالمشاركيف
فى كضع البلئحة بكمية التربية ,نحك تطكيرىا بما يعزز لدل الطبلب اليقظة العقمية ,
كالتفكير القائـ عمى الحكمة.
 )6يقدـ البحث الحالى إطا ارً نظرياً ,كمعمكمات مفيدة حكؿ طبيعة اليقظة العقمية ,كالتفكير
القائـ عمى الحكمة لطبلب كمية التربية  ,مما قد يساعد فى فيـ أعمؽ لذكاتيـ كلقدراتيـ,
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كما لدييـ مف مسؤليات ,باإلضافة إلى ما قد يككف لو أثر إيجابى عمى إثراء كافادة
البحكث كالدراسات ذات العبلقة بمتغيرل البحث.
 )5يفيد البرنامج المقترح المتضمف فى ىذا البحث كحدات التدريب ,كالجكدة بكميات التربية,
حيث يقدـ ليـ برنامجاً فى التنمية المينية لمطالب المعمـ لتطكير مياراتو كقدراتو الفكرية

كالعممية .

 )8يمفت البحث الحالى األنظار نحك استخاـ مقاييس اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى
الحكمة ,كىى مف المقاييس الحديثة التى تفيد فى مجاؿ فحص الجكانب المعرفية
كالكجدانية كالسمككية لدل الطبلب .

فروض البخح :
 )0تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية ,كالمجمكعة

الضابطة فى أبعاد مقياس اليقظة العقمية بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى حدة ,كذلؾ لصالح

المجمكعة التجريبية.
 )6تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ

القبمى كالبعدل لمقياس اليقظة العقمية بصفة عامة  ,كلكؿ بعد عمى حد ,كذلؾ لصالح

التطبيؽ البعدل.
 )5تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية ,كالمجمكعة

الضابطة فى أبعاد مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة الثمانية بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى
حدة ,كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.

 )8تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ

القبمى كالبعدل لمقياس التفكير القائـ عمى الحكمة بصفة عامة  ,كلكؿ بعد عمى حدة ,

كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل.
 )3تكجد عبلقة إرتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية بيف درجات الطبلب المعمميف (المجمكعة
التجريبية) فى التطبيؽ البعدل لمقياس اليقظة العقمية  ,كدرجاتيـ عمى مقياس التفكير
القائـ عمى الحكمة.
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حذود البخح :
 )0اقتصر التجريب فى ىذا البحث عمى عينة مف الطبلب المعمميف ,بالفرقة الثالثة ,شعبة
الفمسفة كاإلجتماع -بكمية التربية – جامعة حمكاف.لككنيـ فى ىذا العاـ يدرسكف عدد
البأس بو مف مقررات التخصص األكاديمى( الفمسفة كاالجتماع) .كىذا يساعد فى تكظيؼ
تمؾ المعرفة الفمسفية فى تنفيذ البرنامج .
 )6اقتصرت أبعاد اليقظة العقمية فى ىذا البحث عمى ثبلثة أبعاد ( اإلنتباه -الكعى بكجيات
النظر المتعددة -التمييز اليقظ) .الرتباطيا بتخصص الفمسفة كاالجتماع.
 )5اقتصرت أبعاد التفكير القائـ عمى الحكمة فى ىذا البحث عمى ثمانية أبعاد ىى ( معرفة
الذات – إدارة االنفعاالت -اإليثار -المشاركة -إصدار األحكاـ -معرفة الحياة -ميارات
الحياة -اإلستعداد لمتعمـ ).فجميعيا مف الميارات المبلئـ تنميتيا لدل الطالب معمـ
الفمسفة.

مصطلخات البخح:
 )1الربىامج : The Program
يعرؼ إجرائياً فى ىذا البحث بأنو " اإلطار العاـ المنظـ لعمميات التعمـ ,كاألنشطة

كالميارات كالمعالجات المعرفية المصمـ لتنمية اليقظة العقمية ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة
لدل الطالب معمـ الفمسفة ,بكمية التربية.

 )2الفلسفة الىاقعًة : Rrealistic Philosophy :
كتعرؼ فى ىذا البحث بأنيا  :تمثيؿ كتجسيد لممكاقؼ الحياتية المرتبطة بكاقع الطبلب
التعميمى ,لتدريبيـ عمى معايشتيا ,كالتفاعؿ معيا ,كاتخاذ الق اررات الحكيمة بشأنيا.

 )3الًكظة العكلًة: Mindfulness :
يعرفيا كارداكيتك كرفاقو

) (Cardacitito et all,2008بػأنيا المراقبة المستمرة

لمخبرات ,كالتركيز عمى الخبرات الحاضرة أكثر مف اإلنشغاؿ بالخبرات الماضية أك األحداث
المستقبمية ,كتقبؿ الخبرات كالتسامح معيا ,كمكاجية األحداث بالكامؿ كما ىى فى الكاقع,
كبدكف إصدار أحكاـ تقيمية ليا .
كيقصد بيا فى ىذا البحث  " :الدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب المعمـ عمى مقياس
اليقظة العقمية المستخدـ فى ىذا البحث".
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 )4التفهري الكائه على احلهنة:Thinking passed on Wisdom :
كيقصد بو فى ىذا البحث  ":نمط التفكير الذل يمكف الفرد مف فيـ ذاتو  ,كادارة
انفعاالتو ,كاإلستخداـ النشط لممعارؼ ,كالقدرة عمى المشاركة فى الحياة ,كاصدار األحكاـ ,إلى
جانب الرغبة فى التعمـ".

إدراءات البخح :
اتبع فى ىذا البحث المنيج التجريبى القائـ عمى تصميـ مجمكعتيف البحث ( الضابطة
كالتجريبية) ,كسار كفؽ اإلجراءات التالية :

أوال  :اإلطار اليظرى للبخح:
تـ استقراء كتحميؿ األدبيات كالدراسات ذات العبلقة بالمكضكع ؛ لتكصيؼ متغيرات
البحث  ,كاستنتاج أسس البرنامج ,كبناءه فى صكرتو النيائية ,كاعداد األدكات التجريبية.
ثانياً :بناء البرنامج المقترح فى ضكء الفمسفة الكاقعية .

ثالجاً  :أداتا البخح  ,وٍنا :
 )0مقياس اليقظة العقمية :إعداد الباحثة.
 )6تطكير مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة ,مقياس براكف ), (Brown&Green,2006
كالذل قاـ بترجمتو كتقنينو عمى البيئة العربية (أيكب .)6706,

رابعاً :جتربة البخح املًذاىًة:
 تـ اختيار عينة البحث مف طبلب الفرقة الثالثة  ,شعبة فمسفة كاجتماع  ,بكمية التربية ,
جامعة حمكاف ,كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بكاقع (  )53طالب كطالبة
فى كؿ مجمكعة.
 التطبيؽ القبمى ألداتى البحث عمى مجمكعتى البحث الضابطة كالتجريبية .
 تطبيؽ البرنامج المقترح فى ضكء الفمسفة الكاقعية مع المجمكعة التجريبية.
 التطبيؽ البعدل ألداتى البحث عمى مجمكعتى البحث الضابطة كالتجريبية.
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خامساً  :رصذ اليتائج وحتلًلَا وتفسريٍا فى ضىء الفروض.
سادساً  :التىصًات والبخىخ املكرتحة.
كفيما يمى عرض تفصيمى ليذه اإلجراءات:

أو ًال  :اإلطار اليظرى للبخح:
ييدؼ البحث مف ىذا اإلطار النظرل التكصؿ إلى تحديد أبعاد اليقظة العقمية  ,كأبعاد
التفكير القائـ عمى الحكمة  ,كأسس إعداد البرنامج المقترح ة ,لذا تمثؿ فى المحكريف
التالييف :
المحكر األكؿ :اليقظة العقمية .
المحكر الثانى :التفكير القائـ عمى الحكمة.
كفيمايمى عرض تفصيمى ليذيف المحكريف:

احملىر األول :الًكظة العكلًةMindfulness :
 )1تعريف الًكظة العكلًة ومهىىاتَا ( أبعادٍا) :
ترل النجر ) (Langer&Molldevean,2000,p30أف اليقظة العقمية تعنى القدرة
عمى النظر فى األشياء بطريقة جديدة كمدركسة لعرض عالمنا بطريقة ال جداؿ فيو ,مما
يؤدل إلى ردكد تمقائية قد تعمؿ عمى جعمنا قادريف عمى إتخاذ خيارات.
ككفقاً ليكرتيز ) (Horowitz,2002,p116أف اليقظة تعنى تمركز الكعى عمى

المحظات اآل نية( تمؾ المحظة) ,دكف اإلنشغاؿ المفرط مع ذكريات الماضى أك األكىاـ حكؿ
المستقبؿ.

كيذىب أليف ) (Allen et al,2006,p288إلى أف اليقظة ىى تركيز االنتباه فى
المحظة الحاضرة عف قصد دكف إصدار أحكاـ عمى األفكار أك المشاعر أك الخبرات الشخصية,
مما يسمح لنا التخمص مف مركزية األفكار  ,كاعتبارىا أحداث عقمية مؤقتة ال تمثؿ الكاقع
,األمرالذل ينعكس عمى بصيرتنا لمكاقؼ الحياة.
كتأسيساً عمى ما سبؽ ,فإف اليقظة العقمية تشير إلى االنتباه كالتفكير المستمريف فى

المحظة اآلنية باعتماد الفرد عمى خبراتو ,مما يزيد فرص التفاعؿ مع الكاقع المعاش
بتفاصيمو ,كاإلنصراؼ عف خبرات الماضى ,أك اإلندفاع نحك المستقبؿ ,لذا فيى تعد أحد كأىـ
أساليب تحسيف الذاكرة.
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ىذا كقد تعددت كجيات نظر الباحثيف الذيف تناكلكا مككنات اليقظة العقمية كفقاً

لتكجياتيـ النظرية ,فقد ذكرت النجر أربع مككنات مترابطة لميقظة العقمية كىى :الدراسة عف
الجديد ,كاالرتباط ,كتقديـ الجديد  ,كالمركنة.
أما

شبيرك

ككارلسكف,

ككاستف,

كفريدماف

) (Shapiro,Carlson,Astin,Freedman,2006فقد اعتبركا أف اليقظة العقمية ليا أربع
مككنات ىى  :تنظيـ الذات  ,كادارة الذات,كتكضيح القيـ ,كاإل كتشاؼ ,بينما أكضح براكف
) (Brown,2011أف لميقظة العقمية مككنيف اثنيف ,األكؿ :حالة الكعى كما ىى فى المحظة
الحالية مع الشعكر اليادؼ ,كيعنى ذلؾ التركيز المكجو ,أما الثانى :فيتمثؿ فى المعالجات
المعرفية لميقظة العقمية ,كيمكف تفسيره عمى أنو المبلحظة المحايدة دكف إصدار أحكاـ عمى
المنبيات.

 )2فىائذ الًكظة العكلًة:
يرل دكير ) ) Duerr ,2008,p15أف لميقظة العقمية فكائد نفسية تتمثؿ فى خفض
الضغكط ,كالتقميؿ مف أعراض اإلكتئاب ,كالقمؽ ,كالخكؼ ,إضافة إلى تحسيف الذاكرة ,كما أف
ليا فكائد فسيكلكجية مثؿ  :خفض األلـ المزمف ,كرفع الكفاءة المناعية ,كتحسيف قدرة الفرد
عمى النكـ.
ىذا كيمكف أف نحدد فكائد اليقظة العقمية فى النقاط التالية:
 االستمتاع بما تنقمو لنا حكاسنا مف خبرات سكاء كاف طعاـ ,أك رياضة ,أك فف .....,كذلؾ ألننا نتحرر خبلليا مف الضغكط  ,كنجمب كعينا الجسدل كالذىنى الكامؿ إلى
حكاسنا.
 تركير اإلنتباه يحسف أداءنا فى العمؿ ,أك المدرسة ,أك الحياة اإلجتماعية عامة. اإلدراؾ الكاعى كالسريع ألل تغيرات تحدث فى مشاعرنا الحقيقية ,كىذا ما يعطينا قدرة أكبرعمى التعامؿ مع ىذه المشاعر بشكؿ كاع كايجابى.
 إف اليقظة تجاه مشاعرنا تساعدنا أيضاً عمى تفيـ أنفسنا أفضؿ كتحريرىا مف سيطرةالعادات العاطفية المؤذية.

 -تيدئة الذىف خاصة بالنسبة لؤلفراد الذيف يقمقكف كيفكركف كثي ارً.
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باإلضافة ألى ما سبؽ فإف ممارسة اليقظة العقمية تساعد الفرد عمى إدراؾ الكاقع بشكؿ
أكثر كضكحاً ,كتمكف الطبلب مف فيـ ذكاتيـ ,فالذيف يتمتعكف باليقظة العقمية يظيركف عمى

المدل البعيد العديد مف الصفات اإليجابية مثؿ  :الرحمة كالتعاطؼ ,كالتسامح ,كما تشتمؿ

األىداؼ قصيرة األجؿ عمى تعزيز مشاركة الطبلب ,كارتفاع األداء األكاديمى ,كتحسيف المناخ
اإلجتماعى فى المدرسة) Albrecht&cohen,2012,p14) ...

 )3تينًة الًكظة العكلًة:
ىناؾ تدريبات لميقظة العقمية التى تنمى الكعى أثناء اليكـ ,كذلؾ باستعماؿ منبيات
البيئة المعينة ,اليدؼ منيا ىك جعؿ الفرد فى حالة مف اليقظة ,كىذه مثؿ دقات ساعة مف
الساعات  ,كالمشى الكاعى ,كتناكؿ كجبة بشكؿ كاعى ,كاإلنتباه لؤلضكاء الحمراء عند
تقاطعات المركر  ,كاليقظة الذىنية فى ىذه الممارسة تمثؿ تجربة كاعية لتييئة نشاط العقؿ
عمى ممارسة الكعى(Langer,2007,p5) .
كمف الفنيات كاالستراتيجيات المساعدة عمى تنمية اليقظة العقمية:
أ -التركيز  :مف الناحية المثالية " مشاىدة التنفس عف طريؽ التركيز عمى فتحتى األنؼ أك
حركة البطف ,يمكنؾ أيضاَ محاكلة عد كؿ نفس حتى يصؿ لمعشرة ,ثـ تكرار ذلؾ مف

البداية.

ب -إعادة التركيز :ىناؾ العديد مف الخيارات المتاحة إلعادة التركيز عندما يتجكؿ عقمؾ
لمخارج ,كالذل سكؼ تقكـ بو عدة مرات لمدة دقيقة كاحدة فى معظـ الحاالت ,الجزء
األكثر أىمية ىك أف تختار أسمكب إعادة التركيز إلى تذكرؾ مع التحمى بالصبر.
ج -كضعية الجسـ  :عمكماً يعتبر أفضؿ مف الجمكس فى كضع مستقيـ كضع االسترخاء
عمى حافة كرسى أك كسادة.

د -العيكف  :يمكنؾ غمؽ عينيؾ أك فتحيما قميبلً مع نظرة لينة عمى بعد بضعة أقداـ لؤلماـ,

ق -التكقيت  :غالباً ما تككف مفيدة جداً كمحفزة عند تحديد الكقت لممارستؾ اليقظة العقمية ,
يمكنؾ استخداـ جياز التكقيت الذل عمى ىاتفؾ الجكاؿ مثبلً.

ك -البيئة :قد يككف مف األسيؿ فى بداية التأمؿ أف يككف فى مكاف ىادلء ,كلكف ليس مف
الضركرل( .سنارل ,6700,ص ص )570- 577
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كلنظ ارً لؤلىمية الكبيرة لممارسة اليقظة العقمية فى تنمية العديد مف السمككيات اإليجابية,

كعبلج بعض اإلضطرابات كالمشكبلت المختمفة ,أكصى مالك )(Malow&\Austin,2016
بضركرة دمج أنشطة اليقظة العقمية فى المناىج التعميمية اليكمية لمطبلب.

لذا حاكؿ البرنامج المقترح تضمينو لعدد مف مكاقؼ التأمؿ التى تتيح لمطالب المعمـ
مجاالً لئلنتباه كدقة التركيز فى المكقؼ الراىف ,بيدؼ إدراؾ تفاصيمو كتحديد العبلقات الكائنة
بيف أبعاده أك بينو كبيف المكاقؼ المشابية.

احملىر الجاىى :التفهري الكائه على احلهنةThinking based on Wisdom :
 - 1تعريف التفهري الكائه على احلهنة ,وأبعاده:
يقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى فى كتابو العزيز﴿ يؤتى الحكمة مف يشاء كمف يؤت الحكمة
فقد أكتى خي ارً كثي ارً  ,كما يذكر إال أكلكا األباب ﴾.البقرة ,اآلية ( .)622فقد كردت كممة
(حكمة) فى مكاضع عديدة مف الكتاب العزيز ,كذىب مفسركف إلى تفسير معناىا فى كؿ
مكضع بحسب السياؽ الذل كردت فيو ,فتارة تفسر بالسنة ,كتارة بالمكعظة  ,كتارة بالقرآف,
كتتجاكز الحكمة المعمكمات الجزئية إلى المفاىيـ الكمية مع نكع مف التطابؽ بيف معارؼ
الحكيـ كالمكاقؼ العممية لو ,كمف ثـ قيؿ أف الحكمة تعنى كضع الشىء فى
مكضعو(.الذيابى ,6700,ص)30
كفى مجاؿ التعريؼ المغكل لمكممة أيضاً  ,عرفيا األصفيانى ( دت ,ص " ) 060بأنيا

إصابة الحؽ بالعمـ كالعقؿ , ".كعرفيا ( ابف منظكر )607 ,بأنيا معرفة أفضؿ األشياء
بأفضؿ العمكـ"  ,كعرفيا ابف القيـ بأنيا " معرفة الحؽ كالعمؿ بو ,كاإلصابة فى القكؿ كالعمؿ,
كىذا ال يككف إال بفيـ القرآف  ,كالفقو فى شرائع اإلسبلـ كحقائؽ اإليماف (".العمر0806,ق ,
ص)68
كقد اختمؼ المفكركف كالباحثكف فى تعريؼ مصطمح الحكمة ,كذلؾ إلختبلؼ زكايا
النظر إلييا ,كمصادر المعمكمات التى يعتمدكف عمييا ,ككذلؾ لطبيعة اإلختبلؼ فى الفكر
كاأليدكلكجية.
فقد عرفيا براكف  ,ككريف ) (Brown&Greene,2006بأنيا مفيكـ متعدد األبعاد
يتضمف أبعاداً إجتماعية كانفعالية كىى  :المعرفة الذاتية  ,كادارة اإلنفعاالت ,كاإليثار ,
كالمشاركة المميمة ,كاصدار األحكاـ ,كمعرفة الحياة ,كميارات الحياة ,كاإلستعداد لمتعمـ.
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كعرفيا ستيرنبرج كآخركف ) (Sternberg,Jarvin&Grigorenko,2009بأنيا كؿ
ما يؤدل إلى تحسيف إدراؾ الشخص لما يبلئمو فى الحياة.
كذىب ستكدنجر )(Staudinger,2011إلى أف الحكمة ىى المعرفة بأحكاؿ الناس
كالحياة ,ككيفية التصرؼ فى إطار غمكضيا كتعقيداتيا.
كما عرفت بأنيا "قدرة الشخص عمى إظيار التكازف بيف إمكاناتو المعرفية كالكجدانية,
كاظيار ذلؾ فى مجاالت الحياة كافة ,كالسيما المكاقؼ الصعبة لممشكمة ,كالخركج باألفضؿ".
(العبيدل ,6703,ص)05
كجممة التعريفات تبيف أف فى الحكمة جانباً إيجابياً يتمثؿ فى العمؿ بالعمـ  ,كاإلصابة فى

معرفة األشياء كالحقائؽ عمى ما ىى عميو ,كاإلصابة فى القكؿ كالفعؿ  ,كالعمؿ بمقتضاىا,

كاتقاف األمكر كاإلعداد لكؿ أمر عدتو ,كتكخى القصد كاإلعتداؿ ما أمكف ,كالتصرؼ فى
األمكر بتأف كركية كتبصرمع إدراؾ العمؿ كاألسباب كالنيايات (..محجكب ,6778 ,ص.) 68
فى ضكء ما سبؽ يتضح اإلختبلؼ حكؿ تعريؼ الحكمة ,األمر الذل نتج عنو تعدد أبعاد
الحكمة ككجكىيا ,مع دعـ ىذه األبعاد بعضيا بعضاً.

كفى مجاؿ العمكـ التربكية ,يعد مفيكـ الحكمة مفيكماً معقداً متعدد األبعاد يمتد تأثيره

إلى مختمؼ أنشطة الحياة ,لذا تعددت النماذج كالنظريات التى حاكلت تفسير ىذا المصطمح,
مثؿ  :نمكذج
ستيرنبرج

آرديمت

) , (Ardelt,2004كنمكذج براكف) ,(Brown,2002كنمكذج

), (Sternberg,2005كنمكذج بالتز ,كسميث ),(Baltes&Smith,2008

كقد تبنت الباحثة نمكذج براكف فى تحديده ألبعاد التفكير القائـ عمى الحكمة ,المتضمف ثمانية
أبعاد لمحكمة ,كالتى سبؽ اإلشارة إلييا.
كىذا النمكذج تـ صياغ تو فى نطاؽ التربية كالتعميـ  ,إال أنو فى الكقت نفسو يمكف
تعميقو عمى األشخاص خارج نظـ التربية كالتعميـ التقميدية (.فيد ,6702 ,ص,)66
كفيمايمى استعراض مكجز لؤلبعاد الثمانية:
 -المعرفة الذاتية:

 , Self-Knowledgكتعنى قدرة الشخص عمى إدراؾ ميكاه

كاىتماماتو ,كنقاط القكة كالضعؼ فى شخصيتو ,ككذلؾ القيـ التى يؤمف بيا  ,كيمتثميا
فى سمككياتو خبلؿ المكاقؼ المختمفة ,كما تتمثؿ فى الرضا الداخمى عف عبلقات الفرد مع
اآلخريف كأىدافو.
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 إدارة اإلنفعاالت  : Emotional Management :كتتمثؿ فى القدرة عمى مكاجيةالمكاقؼ الصعبة ,كالسيطرة عمى اإلنفعاالت المختمفة سكاء الحزينة أك المفرحة ,باإلضافة
إلى العكاطؼ الذاتية.
 اإليثار  : Altrusimكيقصد بو تصرؼ الشخص بفعؿ أخبلقى ,بيددؼ أف يعـ الخيركالفائدة عمى غيره مف األشخاص كليس عميو ,دكف انتظار مقابؿ  ,فالشخص ىنا يفضؿ
المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة.
 إصدار األحكاـ :Judgment :كيشير إلى إدراؾ الفرد أف ىناؾ طرؽ متعددة لمنظر إلىالمسألة الكاحدة  ,خاصة عند إتخاذ الق اررات الميمة ,كأف عميو األخذ فى اإلعتبار كجيات
النظر المتعددة فى الماضى كالحاضر  ,باإلضافة إلى خمفية الفرد التى تؤثر عمى إصداره
لؤلحكاـ.
 المشاركة المميمة Inspirational Engagement :كتشير إلى اإلىتماـ باآلخريف,كالتعامؿ بحميمية ,كاحتراـ معيـ ,باإلضافة إلى فيـ مشاعرىـ كتصكراتيـ.
 معرفة الحياة : Life Knowledg :كىى تشير إلى قدرة الفرد عمى إدراؾ األمكرالجكىرية فى الحياة ,كتدبر المعانى كاألسئمة الصعبة فييا  ,فضبلً عف إدراؾ عدـ يقينية
ىذه الحقائؽ طكؿ العمر.

 ميارات الحياة : Life Skills :كتشير إلى قدرة الفرد عمى أداء أدكاره كمسؤلياتو بشكؿفعاؿ فى النكاحى العممية ,كما تتمثؿ فى قدرتو عمى تكقع المشكبلت ,كامتبلؾ األساليب
كاالستراتيجيات التى تستخدـ فى المكاقؼ الحياتية المختمفة.
 االستعداد لمتعمـ  :Willingness to learnكتشير إلى الرغبة المستمرة لدل الفرد فىالتعمـ كاالستزادة بالمعارؼ كعدـ اإلكتفاء بما لديو.
كىكذا تـ اإلجابة عف التساؤؿ الثانى مف تساؤالت البحث كىك  :ما أبعاد التفكير القائـ
عمى الحكمة المبلئـ تنميتيا لدل الطالب معمـ الفمسفة ,بكمية التربية – جامعة حمكاف؟

 - 2تينًة التفهري الكائه على احلهنة ..نًف؟
يعد استرنبرج  Sternbergأكؿ مف درس الحكمة فى العصر الحديث ,حيث أشار إلى
ضركرة تدريس الحكمة ,كذلؾ مف خبلؿ نظريتو" المنيج المتكازف لمحكمة" Balanced
 , Curriculumكالتى أشار فييا إلى أف الحكمة يجب أف تككف عنص ارً مف المنيج
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الدراسى لمطبلب  ,ألنيا جزء ميـ إلزدىار اإلنساف عمى المستكل الفردل كالجماعى ,كما يرل
أف المع رفة بمفردىا غير كافية لتعمـ الحكمة ,كالتعميـ ينبغى أف يشتمؿ عمى ميارات ذات
صمة بالحكمة ,أل أنو معنى بالميارات المعرفية بإعتبارىا سكابؽ لتعمـ الحكمة ,أما مبادلء
تدريب الحكمة مف كجية نظره فتقكـ عمى المعمميف الذيف يعطكف مساحة الطبلب لمتفكير فى
الذات ,كالمجتمع كاالىتمامات الخاصة كالعامة ,كأف إلتزاـ المعمميف بيذه المبادلء سكؼ
ينتج عنيا تعمـ جيد لمحكمة(العاسمى ,6703 ,ص)53
كقد اقترح استرنبرج كآخركف ) ( Sternberg,et all,2009أف تنمية الحكمة تتـ
مف خبلؿ تعميـ ميارات كطرائؽ التفكير حكؿ مككنات الحكمة التى تعد جزءاً مف المناىج

التعميمية ,كتشمؿ مثؿ ىذه المناىج عمى سبيؿ المثاؿ  :القراءة الكبلسيكية ألدب الحكمة,

كممارسة التفكير الجدلى ,كتشجيع الطبلب عمى التفكير كمناقشة القيـ الخاصة بيـ .
كاكتساب التفكير القائـ عمى الحكمة عند براكف ككريف )(Brown&Green,2006
يأتى مف خبلؿ التعمـ مف الحياة حيث يتفاعؿ الناس كيطبقكف الدركس التى اكتسبكىا فى
حياتيـ.
كقد أشار (أيكب , 6706 ,ص  )26إلى عدة شركط تيسر تنمية الحكمة كىى :
 التكجو نحك التعمـ  :كيقصد بو اتجاه مشاركة الشخص كمستكل قدرتو عمى اكتسابالمعرفة عندما يكاجو اآلخريف  ,كاألنشطة ,كىذا يشمؿ تكجو الشخص نحك الحياة كفقاً

لممجاالت كالمكاقؼ المختمفة ,فضبلً عف ماضى الشخص كما يبدك فى أل تفاعبلت
جديدة.

 الخبرات  :تتضمف أل نشاط منظـ أك غير منظـ ,كيتضمف التفاعبلت مع اآلخريف,كجميع الخبرات العامة مع اآلخريف ,كالتجارب مع الناس المختمفيف عف الشخص مثؿ :
العبلقات مع األىؿ كاألصدقاء كذكل النفكذ كالسمطة.
 البيئة :كيقصد بيا المحيط العاـ الذل يكفر السياؽ كالفرص لتفاعؿ الفرد مع اآلخريف,كالخبرات المتنكعة فى تكليفات متنكعة إلنتاج الحكمة.
يتضح مف ذلؾ أف تصميـ مكاقؼ تعميمية تفاعمية فى بيئة التعمـ أمر ميـ كضركرل
لمساعدة المتعمـ عمى اكتساب الحكمة فى ق ارراتو كمعامبلتو ,معتمداً عمى خبراتو الخاصة,
كمستفيداً أيضاً مف خبرات اآلخريف المتنكعة عمى أف تككف ىذه المكاقؼ دافعة لمتعمـ
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كاكتساب المعرفة إلى جانب ربطيا بكاقع المتعمـ مف أجؿ تكظيفيا كالعمؿ بيا كىذا ما يكضح
أىـ أسس البرنامج المقترح لتنمية اليقظة العقمية كالتفكير القائـ عمى الحكمة.
كحسب رأل بالتز كسميث ) (Baltes&Smith,1990,p28فإف الحكمة تنمك مف
خبلؿ الخبرات كالتعرض لنمكذج مف السمككيات الحكيمة ألفراد العائمة ,كيمكف لكعى األبكيف
ألبعادىا كتطبيقيا فى سمككياتيـ اليكمية مع أطفاليـ أف يسيـ فى نقميا إلييـ.
لذا فإف األحداث اليكمية كالممارسات الحكيمة ,كاالنفتاح عمى مختمؼ الخبرات إما فى
العمؿ  ,أك فى الحياة العممية قد تساعد عمى اكتساب الحكمة  ,ألنيا تمثؿ مجاالً خصباً بما
تتضمنو مف خبرات كنماذج حكيمة كقدكة مف شأنيا أف تككف تدريباً عمى ممارسة أنماطاً مف

التفكير المتنكعة التى ليا عبلقة كمؤداه فى النياية إلى نمط آخر راقى مف التفكير كىك

التفكير القائـ عمى الحكمة.
ككفقاً لرأل سترنبرج

) ,(Sternberg,Jarven&Grigorenko,2009يرتبط

التفكير القائـ عمى الحكمة بثبلثة أنكاع مف التفكير ىى  :التفكير التأممى ,كالتفكير القائـ
عمى الحكار ,كالتفكير الجدلى.
إذف إذا نجح المعمـ فى تصميـ مكاقؼ اشكالية تتحدل تفكير الطالب ,فإنو مف أجؿ حؿ
ىذا المكقؼ المشكؿ يمارس التفكير التأممى ,كاليقظة العقمية التى تعينو عمى التدقيؽ فى
تفاصيؿ المكقؼ لكشؼ الغمكض,أك لحؿ المشكمة المتضمنة فيو ,تمؾ اليقظة التى تتمثؿ فى
كعيو بالكا قع الحالى  ,كمعايشتو كعدـ القفز لممستقبؿ قبؿ حؿ ألغازه كالكشؼ عف تفصيبلتو,
كفى إمكاف التفكير التأممى أف يعزز التفكير القائـ عمى الحكمة ؛ألف الطالب يحتاج عند حؿ
المشكمة إلى منيج كاستراتيجية يتبعيا  ,كما يحتاج إلى متابعة مدل نجاح ىذه االستراتيجية,
كتعديميا إ ذا ثبت عدـ نجاحيا ,أك إيجاد استراتيجيات أخرل أكثر مبلءمة لحؿ المشكمة التى
ىك بصدد حميا.
كأما عف عبلقة التفكير الجدلى بالتفكير القائـ عمى الحكمة ,فتتضح مف خبلؿ ككنو
أفضؿ أنماط التفكير التى تعد مراناً عمى التأنى ,كعدـ التسرع فى حؿ المشكمة قبؿ دراسة

كتمحيص كجيات النظر المتعارضة التخاذ مكقؼ أك قرار محدد ,كتقديـ البراىيف المنطقية لو.
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كعندما يمارس الطبلب الحكار فإنيـ يككنكا بصدد كجيات النظر المختمفة لئلختيار مف
بينيا ما يناسب حؿ المشكمة ,كقد يتضح ليـ عمى المدل الطكيؿ أف ما اعتبركه الحؿ
المناسب لممشكمة فى البداية ىك فى الحقيقة اإلختيار الخاطىء.
كفى ضكء ما سبؽ يمكف تحديد عدة إجراءات يمكف أف يتبعيا المعمـ فى تعميـ التفكير
القائـ عمى الحكمة عمى النحك التالى :
أ -أف يق أر الطالب الكتابات كاألدبيات الكبلسيكية فى األدب كالفمسفة لمعرفة التأمؿ كانعكاساتو
فى حكمة الحكماء كالفبلسفة.
ب -إتاحة فرصة لمطبلب لمناقشة الكتابات كاألعماؿ كالمقاالت التى قرأكىا ,كاستنتاج الدركس
كالقيـ المتعمقة بيا  ,كتمقى إقتراحاتيـ فى كيفية تطبيؽ ما تعممكه فى حياتيـ العممية,
كىنا سكؼ يتـ التركيز عمى التفكير الحكارل كالجدلى  ,كيتضمف التفكير الحكارل فيـ
المشكبلت كالقضايا مف كجيات نظر متعددة ,كفيـ كيفية إدراؾ اآلخريف ليا بطريقة
مختمفة تماماً.

كما يفتح مجاؿ الحكار كالمناقشة فى الدرس الفمسفى ,ىك التساؤؿ  " ,كمف المعمكـ أف

السؤاؿ ىك جكىر الفمسفة ,كتظؿ المجتمعات بخير طالما بقيت متمسكة بالسؤاؿ ,كأفضؿ
المقاالت ىى التى تجمع بيف األسئمة المفتكحة كاألسئمة المقفكلة ( "..زيداف, 6707,
ص)28
" كمدرس الفمسفة الماىر ىك الذل يستطيع صياغة األسئمة المتدرجة البلزمة لمكضكع
الحكار بميارة كعناية ,كيعرؼ كيؼ يسأؿ ,كمتى يسأؿ ,كلماذا يسأؿ .أل أف يتصؼ
بالمركنة ,بحيث يستطيع أف يغير مف األسئمة كيصكغ غيرىا حسبما يتطمبو المكقؼ
التعميمى (".زيداف , 0226,ص)076
ج -تشجيع الطبلب عمى تأمؿ كتطكير قيميـ الخاصة بطريقة مكضكعية.
د -اتاحة مجاؿ لمتفكير الناقد البناء ,كعممية اإلبداع فى كؿ ما ىك مجاؿ لمدراسة كالتعمـ.
ق -اإلعتماد عمى الطريقة السقراطية فى التدريس  ,فمراحمو الثبلثة تعطى مجاالً كاسعاً
لمتأنى فى التفكير ,كالكصكؿ إلى الق اررات السميمة بناء عمى اإلقناع.

ك -تدريب الطبلب عمى أف يككف لكؿ كاحد منيـ رؤية ككجية نظر خاصة بو.
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ل -تدريب الطبلب عمى رصد األحداث الميمة فى حياتيـ ,كالعمميات الفكرية لخاصة حكؿ
ىذه األحداث.
فى النياية يمكننا القكؿ إف تعميـ التفكير القائـ عمى الحكمة ال يمكف تحقيقو مف خبلؿ
األسمكب التمقينى لممعمكمات ,كلكف الطبلب يحتاجكف لخبرات نشطة فى مختمؼ الجكانب
المعرفية كالميارية كالكجدانية ,كالتى تمثؿ مجاالً لتدريبيـ عمى إتخاذ القرار الحكيـ.

 )3معىقات تينًة ( تذريس احلهنة):
عمى الرغـ مف اإلىتماـ بتدريس الحكمة كتنميتيا إال أف ىناؾ بعض المعكقات التى
تحكؿ دكف تحقيؽ ىذا اليدؼ الراقى منيا ( :العاسمى ,6703 ,ص: )50
 األنظمة التعميمية التقميدية كالتى مف الصعب تغييرىا ,كمف الصعب إدخاؿ مفاىيـ جديدةعمى المنيج غير التى اعتادت عمييا  ,مثؿ مفيكـ الحكمة ,كحجتيـ أف الحكمة مفيكـ
معقد كبعيد المناؿ ,كبالتالى مف الصعب تدريسو ضمف المقرر الدراسى.
 إف كثير مف الناس ال يدرككف قيمة التعميـ إال مف خبلؿ رفع درجات اإلختبارات التقميدية ,كتدريس الحكمة قد يتعارض مع رفع درجات اإلختبارات التقميدية.
 إف الحكمة أكثر صعكبة لتطكير نكع مف التحصيؿ يمكف إختباره بسيكلو عف طريؽاختبارات متعددة اإلختيار.
 المعممكف فى المدرسة ال يرغبكف فى التخمى عف سمطتيـ التقميدية فى أثناء قياميـبعممية التد ريس النمطية ,كتقديـ نماذج حديثة فى التدريس

يمكف أف تضعؼ مف

سمطتيـ ,كما أف كثير مف المعمميف ليس لدييـ دراية كخبرة بتعميـ الحكمة ,كىذا يقمؿ
مف فاعميتيا فيما لك قاـ بو معممكف قميمكا الكفاءة كالخبرة.

ثاىًاً  :بياء الربىامج املكرتح فى ضىء الفلسفة الىاقعًة :
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف تساؤالت البحث كىك  :ما التصكر المقترح لبرنامج إثرائى
قائـ عمى الفمسفة الكاقعية لتنمية اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب
معمـ الفمسفة  ,بكمية التربية  ,جامعة حمكاف؟ تـ تحديد النقاط التالية:

 )1فلسفة الربىامج املكرتح:
يقػػػدـ البحػػػث الحػػػالى برنامجػػػاً إثرائيػػػاً مقترحػػػاً فػػػى ضػػػكء الفسػػػفة الكاقعيػػػة لمطالػػػب معمػػػـ

الفمسػػفة ,بكميػػة التربيػػة  ,جامعػػة حم ػكاف  ,لتنميػػة اليقظػػة العقميػػة لديػػو ,كالتفكيػػر القػػائـ عمػػى
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الحكمة ,كيستند البرنامج اإلثرائى إلى فكر الفمسفة الكاقعية كرؤيتيا التربكية مف حيػث ضػركرة
التعمـ مف الحياة كألجؿ الحياة التى يعيشػيا اإلنسػاف بإسػتخداـ العقػؿ كحكمتػو ,كخبػرات الفػرد,
كاإلستفادة كذلؾ مف الخبرات المتنكعة لآلخريف ,كعدـ التقكقػع فػى عػالـ المثػؿ ,كاإللتفػات إلػى
الحياة المعاشة بمشكبلتيا كمكاقفيا ,كأف الحياة مصدر معارؼ اإلنساف ,لػذا عمػى اإلنسػاف أف
يحيػا كاقعػو ليػػدرؾ حقائقػو ,كيمػارس اليقظػػة العقميػة مػف أجػػؿ إدراؾ تفصػيبلتيا .كىنػاؾ إجمػػاع
بيف الكاقعييف عمى أف األىداؼ التربكية العامة ىي تنمية شخصية اإلنساف مف جميػع جكانبيػا
العقمية ,كالجسػدية ,كالنفسػية ,كاألخبلقيػة ,كاإلجتماعيػة ,كاإلقتصػادية كذلػؾ بتزكيػده بالمعػارؼ
المتكاممة التي يحتاجيا لمحياة ,كتنمية الميارات الضركرية لمعػيش فػي الحيػاة ,ككػذلؾ إكسػابو
االتجاىػػػات كالقػػػيـ كأنمػػػاط السػػػمكؾ التػػػي تمكنػػػو مػػػف التكيػػػؼ مػػػع بيئتػػػو (الحجػػػاج ,6708 ,
ص .)26لػػذلؾ يجػػب التكجػػو إلػػى تعمػػيـ األطفػػػاؿ احتػػراـ البيئػػة كدقػػة المبلحظػػة كالمشػػػاىدة,
كالتفكير االسػتنتاجي كخطػكات المػنيج العممػي كالحقػائؽ المعركفػة كقػكانيف الطبيعػة (الخكالػدة,
 ,6705ص.)08

 )2أسس الربىامج املكرتح:
فى ضكء تحميؿ األدبيات كالدراسات السابقة فى مجاالت الفمسفة الكاقعية ,كاليقظة
العقمية ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة ,أمكف تحديد مجمكعة مف أسس البرنامج المقترح عمى
النحك التالى:
أ -أىمية تنمية اليقظة العقمية ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة مف خبلؿ تدريب الطالب معمـ
الفمسفة عمى أبعاد كؿ منيما بالتتابع كالتكامؿ بيف الجانب النظرل كالجانب التطبيقى .
ب -الفمسفة الكاقعية تنطمؽ مف اإليماف بدكر التربية فى جعؿ الفرد متكازناً فكرياً متكافقاً مع
بيئتو الماديك كاإلجتماعية ,كتمكينو مف بمكغ أقصى درجات الكماؿ ,كأف المؤسسة

التعميمية تعد تدريباً عمى الحياة العممية  ,حتى ال ينتقؿ إلييا المتعمـ بشكؿ مفاجىء.

ج -تطبيؽ الفسفة الكاقعية فى التدريس يرتبط بصكرة مباشرة بأبعاد اليقظة العقمية ,كالتفكير
االقائـ عمى الحكمة مف خبلؿ تصميـ مكاقؼ متنكعة ترتبط بكاقع المتعمـ كمشكبلتو,
كتستدعى الكعى العقمى  ,كاليقظة التامة بمككنات كأبعاد المكقؼ  ,كالتفكير المتأنى
قبؿ إصدار األحكاـ أك إتخاذ الق اررات أك إختيار الحمكؿ لمشكبل تو.
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د -ضركرة الربط بي كؿ مف اليقظة العقمية كالتفكير القائـ عمى الحكمة بتخصص
الفمسفة ,بكمية التربية ,لككنيا تخصص يتطمب برنامجو تدريب الطالب المعمـ عمى اكتساب
خصائص كميارات التفمسؼ ,كالحكمة ىى أحد كأىـ خصائص التفكير الفمسفى ,قيك تفكير
يستدعى القكؿ كالفعؿ معاً ,كاليقظة العقمية مطمب ميـ كضركرل لتخطيط جيد لمدرس

الفمسفى ,ليككف الطالب المعمـ ممماً بمختمؼ جكانب المكقؼ التعميمى ,كتكقع مشكبلتو,
كالتفكير فييا.

)3اهلذف العاو للربىامج :
ييدؼ البرنامج إلى تنمية اليقظة العقمية  ,ك التفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب
معمـ الفمسفة كاإلجتماع  ,بكمية التربية  ,جامعة حمكاف مف خبلؿ تصميـ برنامج إثرائى فى
ضكء الفمسفة الكاقعية.

 )4األٍذاف اإلدرائًة للربىامج :
كقد أمكف تكصيؼ األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج حيث يككف الطالب معمـ الفمسفة بنياية
البرنامج قاد ارً عمى ما يمى :
-

تعرؼ مفيكـ اليقظة العقمية.

-

تطبيؽ أبعاد اليقظة العقمية.

-

استنتاج فكائد اليقظة العقمية فى العممية التعميمية.

-

تعرؼ طرؽ ككسائؿ تنمية اليقظة العقمية.

-

تعرؼ مصطمح التفكير القائـ عمى الحكمة.

-

تحديد أبعاد التفكير القائـ عمى الحكمة.

-

ممارسة التفكير القائـ عمى الحكمة خبلؿ المكاقؼ التعميمية.

-

ممارسة التطبيقات التربكية لمفمسفة الكاقعية خبلؿ البرنامج اإلثرائى.

 )5وصف الربىامج املكرتح:
يتككف البرنامج اإلثرائى مف ( )8كحدات مكزعة عمى ( )6حمقات  ,تتضمف كؿ جمسة
تعمـ محتكل تعميمى معيف ,كأداء أنشطتو كتكميفاتو ,كيبمغ زمف كؿ حمقة (ساعتيف) ,بكاقع
حمقة كاحدة كؿ أسبكع كذلؾ لمدة شير ,كجدكؿ( )0يكضح عنكاف كؿ كحدة ,كعدد الحمقات,
كاألىداؼ الخاصة بكؿ كحدة.
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جذٔل ()0
ٔحذاد ٔحهقبد انجزَبيج اإلحزائٗ
انٕحذاد

عذد
انحهقبد

انتعزيفثبنجزَبيج
ٔأْذافّ.

0

اإلطبر انُظٗنهجزَبيج.

7

تذريجبدٔيٕاقف عهٗ
انيقظخ انعقهيخ.

7

انتفكيز انقبئىعهٗ انحكًخ.

3

األْذاف















تعزيف انطالة انًعهًيٍ ثبنجزَبيج ٔ ,فهسفتّ ,
ٔأسسّ ٔأْذافّٔ ,انتطجيقبد انتزثٕيخ نهفهسفخ
انٕاقعيخ.
تزٔيذ انطالة انًعهًيٍ ثخهفيخ َظزيخ عٍ انيقظخ
انعقهيخ:,تعزيفٓب ,يكَٕبتٓب ,فٕائذْبٔ ,كيفيخ
انتذريت عهيٓب ٔتًُيتٓب.
تزٔيذ انطالة انًعهًيٍ ثخهفيخ َظزيخ عٍ انتفكيز
انقبئى عهٗ انحكًخ :تعزيفّٔ ,أثعبدِٔ ,كيفيخ تًُيتّ,
ٔيعٕفبتّ.
حج انطالة انًعهًيٍ عهٗ انتزكيز فٗ تفصيالد
انًٕقف أٔ انًشكهخ ٔ ,تحذيذ أثعبدْب.
إعطبء انطالة انًعهًيٍ فالصخ نيزاقجٕا ٔيحذدٔا يب
يًزٌٔ ثّ يٍ أحذاث ٔيشكالد ٔيٕاقف خالل فتزح
تُفيذ انجزَبيج اإلحزائٗ.
تشجيع انطالة انًعهًيٍ عهٗ تحذيذ ٔصيبغخ يب
يًزٌٔ ثّ يٍ يٕاقف ٔيشكالد يٕييخ خالل فتزح
تطجيق انجزَبيج اإلحزائٗ.
تذريت انطالة انًعهًيٍ عهٗ تحذيذ يذٖ اإلرتجبط
ثيٍ يعهٕيبتٓى ٔيعبرفٓى انفهسفيخٔ ,ثيٍ أفعبنٓى
ٔتصزفبتٓى خالل تعبيالتٓى فٗ انحيبح انٕاقعيخ.
تعٕيذ انطالة انًعهًيٍ عهٗ تقذيز ٔاحتزاو ٔجٓبد
انُظز انًتعذدح خالل دراستٓى انفهسفيخ نهًذاْت
ٔاآلراء انفهسفيخ انًختهفخ تجبِ انقضبيب ٔاإلشكبالد
انًتعذدح.
تذريت انطالة انًعهًيٍ عهٗ صيبغخ األسئهخ
انصعجخ انتٗ يًكٍ تٕجيٓٓب أحُبء دراستٓى نهقضبيب
انفهسفيخٔ ,انتٗ تتطهت انتفكيز انًتأَٗ قجم اإلجبثخ
عُٓب.
تذريت انطالة انًعهًيٍ عهٗ أداء دٔرْى
ٔيسؤنيبتٓى كًعهًيٍ فٗ انًستقجم.
تذريت انطالة انًعهًيٍ عهٗ تٕقع انًشكالد يٍ
قجم انطالة خالل فتزح انتذريت انًيذاَٗٔ ,تحذيذ
األسبنيت ٔاالستزاتيجيبد انتٗ تسٓى فٗ حهٓب.
تحفيز انطالة انًعهًيٍ عهٗ اإلستزادح يٍ انًعبرف
ٔانًعهٕيبد انفهسفيخ يٍ يصبدر يتُٕعخ.
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 )6صذم الربىامج:
لمتأكد مف صدؽ البناء النظرل كالعممى لمبرنامج ,كمدل تحقيؽ األنشطة كالتدريبات
المتضمنة لميدؼ العاـ لمبرنامج ,كاألىداؼ اإلجرائية ,تـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف
المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس ,كتـ إجراء التعديبلت كفقاً آلرائيـ
كتـ صياغة البرنامج فى صكرتو النيائية.

ثالج ًا  :أداتا البخح :
 )1مكًاس الًكظة العكلًة  :إعذاد الباحجة.
فى ضكء إطبلع الباحثة عمى عدد مف مقاييس اليقظة العقمية  ,كاالتى اختمفت فيما
بينيا حكؿ تحديد أبعاد اليقظة العقمية ,مثؿ  :مقياس ( تكرنتك) لميقظة العقمية  ,كالذل قاـ
بإعداده ليك كبيشكب كآخركف ) , (Lau MA,Bishop SR,2006ك يتككف مف ()5
مجاالت ( أبعاد) لميقظة العقمية ىى  ( :اإلنتباه -اليقظة –الكعى العقمى) ,كالذل ترجمو إلى
العربية رياض العاسمى (الراشد ,6700,ص , ) 0كمقياس كينتاكى لميارات اليقظة العقمية ,
كالذل أعده بير كآخركف ) , (Bear,Smith&Allen,2006ك يتألؼ مف خمسة أبعاد
لميقظة العقمية ىى  ( :المبلحظة -الكصؼ-التفاعؿ الكاعى -عدـ الحكـ كتقييـ الخبرة ,عدـ
التفاعؿ مع الخبرة الداخمية) كمقياس فيبلديفيا لميقظة الذىنية ,كالذل أعده
كارديكتك )(Cardaciottto , etal,2008

 ,كمقياس ايرسماف ك ركمير

) ,) ERisman&Roener,2012قامت الباحثة بتطكير مقياس فى اليقظة العقمية ,
ليشتمؿ عمى ( )5أبعاد لميقظة العقمية ىى (اإلنتباه -الكعى بكجيات النظر المتعددة-التمييز
اليقظ) ,كىكذ تـ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف تساؤالت البحث  ,كقد تضمف المقياس ( )56
عبارة ,أماـ كؿ عبارة خمسة بدائ ؿ يختار منيا الطالب المعمـ اإلستجابة التى تتفؽ مع
سمككو ,كىى ( تنطبؽ عمى دائماً -تنطبؽ عمى غالباً -تنطبؽ عمى أحياناً -تنطبؽ عمى

ناد ارً -ال تنطبؽ أبداً) ,كقد كضعت ليذه اإلستجابات أكزاف نسبية متدرجة ىى ()006050803
عمى الترتيب لمعبارات اإليجابية ,كالعبارات السمبية تأخذ أكزاف متدرجة ىى ( . )308050600
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أ  -صذم املكًاس:
-

صذم احملهنني ( الصذم امليطكى):
تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فى مجاؿ عمـ النفس

التربكل  ,كالمناىج كطرؽ التدريس( )3محكميف) بيدؼ التأكد مف صدؽ محتكاه ,كمدل
ارتباط كؿ عبارة بالبعد الذل تنتمى إليو ,كأيضاً مف ناحية الصياغة المغكية ,كقد أبدل بعض

المحكميف عدة مبلحظات ارتبطت فى معظميا بارتباط العبارات بالبعد الذل تنتمى إليو ,
كبعضيا اآلخر بحذؼ أك تعديؿ بعض العبارات األخرل ,كتـ التعديؿ فى ضكء تمؾ المبلحظات,

كأصبح المقياس فى صكرتو النيائية.

ب  -ثبات املكًاس:
تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة االتساؽ الداخمى ,كذلؾ بحساب معامؿ ألفا
كركنباخ ,حيث بمغت قيمتو 7065لممقياس ككؿ  ,ك 7060لبعد اإلنتباه ,ك 7068لبعد الكعى
بكجيات النظر المتعددة ,ك 7065لبعد التمييز اليقظ ,كالجدكؿ التالى يكضح معامبلت ألفا
كركنباخ ألبعاد المقياس الثبلثة.
و
-0
-7
-3

جذٔل ()7
يعبيالد كزَٔجبخ ألثعبد يقيبس انيقظخ انعقهيخ
يعبيم أنفب كزَٔجبخ
عذد انعجبراد
أثعبد انيقظخ انعقهيخ
18,0
01
اإلَتجبِ
18,0
07
انٕعٗ ثٕجٓبد انُظز انًتعذدح.
18,3
00
انتًييز انيقظ.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامبلت ألفا كركنباخ تعد قيماً مقبكلة ,مما يشير إلى

ثبات مفردات المقياس ,كصبلحيتو لمتطبيؽ عمى العينة المحددة.

 طريكة إعادة تطبًل املكًاس :Test.Retest :تـ تطبيؽ المقياس  ,كاعادة تطبيقو عمى العينة االستطبلعية( )63طالباً كطالبة ,كبفارؽ
زمنى قدره ( خمسة عشر يكماً) ,كاستخدـ معامؿ إرتباط برسكف إليجاد اإلرتباط بيف الدرجات

فى التطبيقيف ,حيث بمغ  7062لممقياس ككؿ , ,ك  7068لبعد اإلنتباه ,ك 7060لبعد الكعى

بكجيات النظر المتعددة ,ك 7060لبعد التمييز اليقظ .
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 )2مكًاس التفهري الكائه على احلهنة ,مكًاس براوٌ ): (Brown&Green,2006
كالذل قاـ بترجمتو كتقنينو عمى البيئة العربية ( عبلء أيكب  ,)6706 ,كقد حصمت
الباحثة عمى ىذا المقياس مف دراسة ( قصى عجاج , )300 ,6700,كيتككف المقياس مف
( )28عبارة  ,ككؿ عبارة أماميا ( )3بدائؿ  ,كىى  ( :أكافؽ بدرجة كبيرة جداً (3درجات) ,

كأكافؽ بدرجة كبيرة ( 8درجات)  ,إلى حد ما (5درجات)  ,كال أكافؽ بدرجة كبيرة جداً
(درجتيف)  ,ك ال أكافؽ عمى اإلطبلؽ ( درجة كاحدة) )  ,كىذه العبارات مكزعة عى ( )6أبعاد

ىى  ( :المعرفة الذاتية  ,كتقيسيا ( )8عبارات ,كادارة اإلنفعاالت ,كيقيسيا ( )3عبارات ,
كاإليثار  ,كيقيسو ( )06عبارة  ,كالمشاركة المميمة  ,كتقيسيا( )07عبارات  ,كاصدار
األحكاـ  ,كيقيسو( )0عبارات ,كمعرفة الحياة  ,كتقيسيا ( )00عبارة ,كميارات الحياة ,
كيقيسيا ( )07عبارات  ,كالرغبة فى التعمـ  ,كيقيسيا ( )3عبارات .
كتشير عدد مف الدراسات إلى تمتع المقياس بخصائص قياسية جيدة  ,مما يجعمو مبلئماً

لمتطبيؽ فى الدراسة الحالية كىذه الدراسات مثؿ :دراسة

),(Brown&Green,2006

كدراسة (فيد , )6702,كدراسة (الذيابى.)6700 ,

أ  -صذم املكًاس :
تـ عرض المقياس فى صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف فى
مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس  ,كعمـ النفس التربكل ,لئلدالء بآرائيـ كمبلحظاتيـ ,كتقدير
مدل صبلحيتو لما أعد لقياسو ,كبناء عمى آراء المحكميف تـ اإلتفاؽ عمى قبكؿ عبارات
المقياس البالغة ( )28عبارة  ,بعد إجراء التعديبلت فى صياغة العبارات بما يتبلءـ مع
مستكل الطبلب المعمميف بشعبة الفمسفة كاإلجتماع ,بكمية التربية – جامعة حمكاف ,إذ كاف
المقياس فى صكرتو األصمية مكجو لمطبلب المكىكبيف فى المرحمة الثانكية ,كقد حصمت
عبارات المقياس عمى نسبة إتفاؽ جيدة ,كىى مكافقة ( )%68فأكثر  ,كالجدكؿ التالى يكضح
ذلؾ.

- 235 -

برنامج إثرائى مقترح فى ضوء الفلسفة الواقعية لتنمية اليقظة العقلية..................................................
جذٔل ()3
انُست انًئٕيخ آلراء انًحكًيٍ ( انًٕافقيٍ ٔغيز انًٕافقيٍ) عهٗ صالحيخ عجبراد يقيبس انتفكيز
انقبئى عهٗ انحكًخ ٔفقبً ألثعبدِ
آراء انًحكًيٍ
انُسجخ
عذد
انًؤيخ
انعجبراد
أرقبو انعجبراد
انجعذ
و
غيز
انًٕافقٌٕ
انًٕافقٌٕ
انًعزفخ
%,281
0
2
0
0838780
-0
انذاتيخ
إدارح
%011
,
1
58,828281
-7
اإلَفعبالد

-3

اإليخبر.

-0

انًشبركخ
انًهًٓخ.

-1

إصذار
األحكبو

-2

يعزفخ
انحيبح.

-2

يٓبراد
انحيبح.

-,

اإلستعذاد
نهتعهى

, 03, 07 , 01
02 ,01 , 00
71, 05 ,
70, 02, 00
,70 ,73 ,77
30 ,75 ,71
,7, ,72 ,72
31
,30 ,33 ,37
,32 ,32 ,31
3,
,03 ,00 ,01
,02 ,02 ,01
0,
00 ,07 ,35
,10 ,10 ,11
,12 ,12 ,11
15 ,1,
13 ,17
,20823 ,21
20
27

5

,

-

%011

3

2

7

%21

2

2

0

%,281

0

,

-

%011

2

,

-

%011

2

2

0

%,281

3

,

-

%011

,

,

-

%011

7

2

7

%21

0

,

-

%011

0

,

-

%011
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ىذا كقد جاءت مبلحظات السادة المحكميف عمى النحك التالى :
 استبداؿ كممة " إالتزاماتى" بكممة " كاجباتى" فى العبارة (.)36 استبداؿ كممة (افيـ)  ,بكممة ( استنتج) فى العبارة رقـ (.)52 حذؼ الضمير ( أنا) مف العبارات ( ,) 27 ,56 ,55 ,56 ,66 ,8 ,5 ,6 ,0كاستبداليا بكممة ( لدلﱠ) مع تغيير الصياغة المبلئمة لذلؾ.
 تعديؿ صياغة بدائؿ االستجابات لتككف عمى النحك التالى  ( :تنطبؽ عمىﱠ بدرجة كبيرةجداً ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة كبيرة , ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة متكسطة , ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة

قميمة ,ال تنطبؽ عمىﱠ).
ب -ثبات المقياس:

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقتيف ىما :

 طريكة إعادة تطبًل املكًاسRetest Method :حيث تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة التجربة اإلستطبلعية ( )67طالباً كطالبة ,كأعيد

تطبيؽ المقياس مرة أخرل عمى نفس العينة بفارؽ زمنى ( )03يكماً ,كبعد اإلنتياء مف
التطبيقيف تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ حساب درجات أفراد العينة فى التطبيقيف األكؿ

كالثانى ,كاستخراج معامؿ ارتباط برسكف بيف درجات التطبيقيف ,كجاءت قيمة معامؿ الثبات
كما ىك مكضح فى الجدكؿ التالى :
جذٔل()0
قيى يعبيالد انخجبد نًقيبس انتفكيز انقبئى عهٗ انحكًخ ٔفق طزيقخ إعبدح اإلختجبر
قيًخ يعبيم انخجبد
انجعذ
و
18,,
انًعزفخ انذاتيخ.
-0
1825
إدارح اإلَفعبالد
-7
18,3
اإليخبر.
-3
18,5
انًشبركخ انًهًٓخ.
-0
18,2
إصذار األحكبو.
-1
18,0
يعزفخ انحيبح.
-2
18,0
يٓبراد انحيبح.
-2
18,5
اإلستعذاد نهتعهى.
-,
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 استدذاو معامل ألفانروىباخ :Alpha Cronbachتـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة اإلتساؽ الداخمى ,كذلؾ بحساب معامؿ
ألفاكركنباخ ,حيث جاءت معامبلت الثبات ألبعاد مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة عمى
النحك التالى:
جذٔل()1
قيى يعبيالد انخجبد نًقيبس انتفكيز انقبئى عهٗ انحكًخ ٔفق يعبدنخ كزَٔجبخ
قيًخ يعبيم انخجبد
انجعذ
18,3
انًعزفخ انذاتيخ.
18,0
إدارح اإلَفعبالد
18,1
اإليخبر.
182,
انًشبركخ انًهًٓخ.
18,1
إصذار األحكبو.
18,3
يعزفخ انحيبح.
18,7
يٓبراد انحيبح.
18,2
اإلستعذاد نهتعهى.

و
-0
-7
-3
-0
-1
-2
-2
-,

بذلؾ تعد قيمة معامؿ الثبات لمقياس التفكير القائـ عمى الحكمة كفؽ طريقتى إعادة
تطبيؽ االختبار  ,كمعادلة ألفاكركنباخ مقبكلة.

ج  -زمً املكًاس:
بيدؼ التعرؼ عمى الزمف المناسب لئلجابة عمى المقياس  ,قامت الباحثة بتطبيؽ
المقياس عمى عينة قكاميا ( )67طالباً كطالبة ,بالفرقة الثالثة ,شعبة الفمسفة كاإلجتماع,

بكمية التربية -جامعة حمكاف ,كذلؾ بحساب مجمكع األزمنة التى استغرقيا الطبلب فى أداء
المقياس( )0328دقيقة ,ثـ قسمتيا عمى مجمكعيـ ( )67طالباً كطالبة ,فكاف المتكسط

( ) 0200دقيقة ,أل أف متكسط الزمف الذل اعتبرتو الباحثة ىك الزمف الحقيقى ,كالمناسب
ألداء المقياس عمى العينة األساسية ىك ( )67دقيقة تقريباً.

د  -طريكة تصخًح املكًاس :
-

يتضمف المقياس ( )28عبارة مكزعة عمى ( )6أبعاد ,أماـ كؿ عبارة ( )3بدائؿ,

كىى  ( :تنطبؽ عمىﱠ بدرجة كبيرة جداً ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة كبيرة , ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة

متكسطة , ,تنطبؽ عمىﱠ بدرجة قميمة ,ال تنطبؽ عمىﱠ)  ,كتأخذ البدائؿ الدرجات التالية عمى
التكالى ( , )0 ,6 ,5 ,8 ,3كبذلؾ يككف تصحيح المقياس كما ىك مكضح فى الجدكؿ
التالى :
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و
-0
-7
-3
-0
-1
-2
-2
-,

جذٔل ()2
تصحيح يقيبس انتفكيز انقبئى عهٗ انحكًخ حست أثعبدِ
أعهٗ درجخ
انجعذ
71
انًعزفخ انذاتيخ.
71
إدارح اإلَفعبالد
21
اإليخبر.
11
انًشبركخ انًهًٓخ.
31
إصذار األحكبو.
11
يعزفخ انحيبح.
11
يٓبراد انحيبح.
71
اإلستعذاد نهتعهى.
371
انًقيبس ككم

أقم درجخ
0
1
07
01
2
00
01
1
20

رابع ًا  :الذراسة املًذاىًة :وتتضنً:
 - 1اختًار عًية البخح:
تككنت عينة البحث مف ( )07طالباً كطالبة مف طبلب الفرقة الثالثة – شعبة الفمسفة

كاإلجتماع  ,بكمية التربية  ,جامعة حمكاف ,كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف  ,ضابطة  ,بكاقع
( )53طالباً كطالبة فى كؿ مجمكعة ,كقد تـ إختيار العينة بطريقة عشكائية ,كقد كاف عدد

الطبلب فى البداية ( )50طالباً فى كؿ مجمكعة ,كقد تـ استبعداد ( )8طبلب مف المجمكعتيف

نظ ارً لمغياب المتكرر كعدـ االنتظاـ فى حضكر حمقات البرنامج  ,ليصبح عدد الطبلب فى كؿ
مجمكعة ( )53طالباً كطالبة فى كؿ مجمكعة.

 - 2التطبًل الكبلى ألداتى البخح :
تـ تطبيؽ مقياس اليقظة العقمية  ,كمقياس التفكير القائـ عمى الحكمة قبمياً عمى عينة

البحث األ ساسية كمرحمة أكلى  ,كذلؾ فى األسبكع األكؿ مف الفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ
الدراسى 6767-6702ـ.

 - 3تطبًل الربىامج:
قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج أثناء الفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الدراسى الجامعى
 6767 -6702ـ عمى طبلب المجمكعة التجريبية فقط  ,كذلؾ مف خبلؿ تنسيؽ مكاعيد
جمسات البرنامج بقاعات الدراسة بكمية التربية – جامعة حمكاف مع مكتب سير الدراسة ,كذلؾ
لمدة شير خبلؿ يكمى اإلثنيف كاألربعاء مف كؿ أسبكع  ,إبتداءاً مف يكـ األربعاء

المكافؽ 6767/6/06ـ  ,لينتيى يكـ اإلثنيف  6767 /5/2ـ.
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 - 4التطبًل البعذى ألداتى البخح:
تـ تطبيؽ أداتى البحث بعدياً – بعد اإلنتياء مف تنفيذ البرنامج -خبلؿ يكمى األربعاء

المكافؽ  6767/5/00ـ  ,كذلؾ بحضكر الباحثة ,حيث قامت بعدىا بتصحيح المقياسيف فى
ضكء مفاتيح التصحيح المعدة لذلؾ ,كتجييز الدرجات الخاـ تمييداً لمتحميؿ اإلحصائى ليا,
كرصد النتائج كتفسيرىا فى ضكء فركض البحث.

خامس ًا  :رصذ اليتائج وحتلًلَا وتفسريٍا.
 )0النتائج المتعمقة بالفرض األكؿ كالذل ينص عمى " تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف

متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية ,كالمجمكعة الضابطة فى أبعاد مقياس

اليقظة العقمية بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى حدة ,كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية".
كإلختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ إختبار ) (T.Testلقياس داللة الفركؽ بيف
المتكسطات ,كجدكؿ ( )0يتضمف البيانات األساسية التى تـ التكصؿ إلييا.
جذٔل()2
قيًخ "د" ثيٍ يتٕسطٗ درجبد طالة انًجًٕعتيٍ (انضبثطخ ٔانتجزيجيخ) فٗ انتطجيق انجعذٖ
نًقيبس انيقظخ انعقهيخ
يستٕٖ
قيًخ
اإلَحزاف
انًتٕسظ
انًجًٕعخ
انجعذ
و
انذالنخ
"د"
انًعيبرٖ
انحسبثٗ
1810
181
0857
07803
انضبثطخ
اإلَتجبِ
0
0812
0082,
انتجزيجيخ
1810
2802
780,
01837
انضبثطخ
انٕعٗ ثٕجٓبد
7
انًتعذدح
انُظز
0811
03821
انتجزيجيخ
3

انتًييز انيقظ
انذرجخ انكهيخ

انضبثطخ
انتجزيجيخ
انضبثطخ
انتجزيجيخ

58,3
07820
3781,
00872

0813
0832
38,3
0833

,87

1810

,822

1810

فى ضكء ما سبؽ يتضح إىتفاع قيمة األكساط الحسابية لدرجات المجمكعة التجريبية فى
كؿ بعد مف أبعاد المقياس  ,فقد بمغ ( )08006لبعد اإلنتباه ,ك( )05003لبعد الكعى
بكجيات النظر المتعددة ,ك( )06008لبعد التمييز اليقظ  ,ك( )80060لمدرجة الكمية
لممقياس ,كبإستقراء قيمة "ت" تبيف أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
( ) 7070بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية فى أبعاد اليقظة
العقمية( اإلنتباه -الكعى بكجيات النظر المتعددة ,التمييز اليقظ) بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى
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حدة ,كذلؾ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية ,ممايشير إلى قبكؿ الفرض األكؿ ,كاإلجابة
عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث  ,كىك :ما فاعمية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية
اليقظة العقمية لدل الطالب معمـ الفمسفة ,بكمية التربية -جامعة حمكاف ؟
 )6النتائج المتعمقة بالفرض الثانى كالذل ينص عمى " :تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف
متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل لمقياس اليقظة

العقمية بصفة عامة  ,كلكؿ بعد عمى حد ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل".
كإلختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ إختبار ) (T.Testلقياس داللة الفركؽ بيف
المتكسطات ,كجدكؿ ( )6يتضمف البيانات األساسية التى تـ التكصؿ إلييا.
جذٔل(),
قيًخ "د" ثيٍ يتٕسطٗ درجبد طالة انًجًٕعخ انتجزيجيخ فٗ انتطجيقيٍ انقجهٗ ٔانجعذٖ
نًقيبس انيقظخ انعقهيخ
يستٕٖ
قيًخ
اإلَحزاف
انًجًٕعخ انًتٕسظ
انجعذ
و
انذالنخ
"د"
انًعيبرٖ
انحسبثٗ
1810
085
08,2
07822
قجهٗ
اإلَتجبِ
0
0817
0082,
ثعذٖ
1810
182
0852
00820
قجهٗ
 7انٕعٗ ثٕجٓبد
انُظز انًتعذدح
0803
03821
ثعذٖ
3

انتًييز انيقظ
انذرجخ انكهيخ

قجهٗ
ثعذٖ
قجهٗ
ثعذٖ

01822
07820
31812
00872

0833
0877
3800
080,

282

1810

282

1810

تشير النتائج السابؽ ذكرىا فى الجدكؿ السابؽ إلى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل( )7070بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى
كالبعدل عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حده ,ككذلؾ عمى الدرجة الكمية لممقياس ,حيث
بمغ المتكسط الحسابى لبعد اإلنتباه( , )08067ك( )05026لبعد الكعى بكجيات النظر
المتعددة ,ك( )06025لبعد التمييز اليقظ  ,ك( )80000لممقياس ككؿ ,كىذا يشير إلى قبكؿ
الفرض الثانى ,ككذلؾ يشير إلى أف لمبرنامج اإلثرائى أث ارً إيجابياً عمى تحسيف اليقظة العقمية

لدل طبلب شعبة الفمسفة كاإلجتماع ,بكمية التربية ,جامعة حمكاف المشاركيف فى البرنامج.

 )5النتائج المتعمقة بالفرض الثالث ,كالذل ينص عمى "تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف

متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية ,كالمجمكعة الضابطة فى أبعاد مقياس التفكير
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القائـ عمى الحكمة الثمانية بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى حدة ,كذلؾ لصالح المجمكعة
التجريبية".
كإلختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ إختبار ) (T.Testلقياس داللة الفركؽ بيف
المتكسطات ,كجدكؿ ( )2يتضمف البيانات األساسية التى تـ التكصؿ إلييا.
جذٔل()5
قيًخ "د" ثيٍ يتٕسطبد درجبد طالة انًجًٕعخ انتجزيجيخ ٔانضبثطخ فٗ انتطجيق انجعذٖ
نًقيبس انتفكيز انقبئى عهٗ انحكًخ
اإلَحزاف قيًخ"د" يستٕٖ
انًجًٕعخ انًتٕسظ
انجعذ
و
انذالنخ
انًعيبرٖ
انحسبثٗ
1810
1850
785,
7,822
انضبثطخ
 -0انًعزفخ انذاتيخ.
78,7
37850
انتجزيجيخ
1810
182
78,2
718,,
 -7إدارح اإلَفعبالد .انضبثطخ
7822
75822
انتجزيجيخ
1810
3802
3800
7,853
انضبثطخ
 -3اإليخبر.
7852
3080,
انتجزيجيخ
1810
283
782,
31815
انضبثطخ
 -0انًشبركخ
انًهًٓخ.
7820
30857
انتجزيجيخ
1810
381
3801
30873
انضبثطخ
 -1إصذار األحكبو.
7850
338,3
انتجزيجيخ
1810
3805
0830
30820
انضبثطخ
 -2يعزفخ انحيبح.
385,
3,803
انتجزيجيخ
1810
083
0820
3380,
انضبثطخ
 -2يٓبراد انحيبح.
0837
328,0
انتجزيجيخ
1810
785
0852
72821
 -,اإلستعذاد نهتعهى .انضبثطخ
0823
30807
انتجزيجيخ
1810
7080
1827 7018,3
انضبثطخ
انذرجخ انكهيخ
181, 725857
انتجزيجيخ

فى ضكء ما سبؽ يتضح إرتفاع قيمة األكساط الحسابية لدرجات المجمكعة التجريبية,
فى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حده ,كفى الدرجة الكمية لممقياس بصفة عامة,كذلؾ
مقارنة باألكساط الحسابية لدرجات المجمكعة الضابطة ,حيث بمغت قيمة المتكسط الحسابى
لبعد المعرفة الذاتية( ,)56028كبد إدارة اإلنفعاالت( , )62022كبعد اإليثار (, )50086
كبعد المشاركة المميمة (, )58026كبعد إصدار األحكاـ ( ,)55065كبعد معرفة
الحياة( , )56005كبعد ميارات الحياة( , )50068كبعد اإلستعداد لمتعمـ (, )50006
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كلمدرجة الكمية لممقياس ( , )622026كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ,مما يشير إلى
قبكؿ الفرض الثالث ,كاإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف تساؤالت البحث كىك  :ما فاعمية
البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية التفكير القائـ عمى الحكمة لدل الطالب معمـ الفمسفة,
بكمية التربية -جامعة حمكاف ؟
 )8النتائج المتعمقة بالفرض الرابع  ,كالذل ينص عمى  ":تكجد فركؽ دالة إحصائياً بيف

متكسطى درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل لمقياس التفكير

القائـ عمى الحكمة بصفة عامة  ,كلكؿ بعد عمى حدة  ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل".
كإلختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ إختبار ) (T.Testلقياس داللة الفركؽ بيف
المتكسطات ,كجدكؿ رقـ ( )07يتضمف البيانات األساسية التى تـ التكصؿ إلييا.
جذٔل رقى ()01
قيًخ "د" ثيٍ يتٕسطٗ درجبد طالة انًجًٕعخ انتجزيجيخ فٗ انتطجيقيٍ انقجهٗ ٔانجعذٖ نًقيبس
انتفكيز انقبئى عهٗ انحكًخ
يستٕٖ
قيًخ"د"
اإلَحزاف
انًتٕسظ
انًجًٕعخ
انجعذ
و
انذالنخ
انًعيبرٖ
انحسبثٗ
1810
285
783,
75800
قجهٗ
انًعزفخ انذاتيخ.
-0
7802
37850
ثعذٖ
1810
,82
0853
7280,
قجهٗ
إدارح اإلَفعبالد.
-7
0820
75822
ثعذٖ
1810
181
0850
7,850
قجهٗ
اإليخبر.
-3
08,2
3080,
ثعذٖ
1810
287
08,5
37802
قجهٗ
 -0انًشبركخ انًهًٓخ.
0822
30857
ثعذٖ
1810
038,
0810
7,82,
قجهٗ
إصذار األحكبو.
-1
0802
338,3
ثعذٖ
1810
785
3800
31820
قجهٗ
يعزفخ انحيبح.
-2
387,
3,803
ثعذٖ
1810
383
3832
31870
قجهٗ
يٓبراد انحيبح.
-2
3803
328,0
ثعذٖ
1810
387
78,0
7,853
قجهٗ
اإلستعذاد نهتعهى.
-,
782,
30807
ثعذٖ
1810
0,802
1825
701800
قجهٗ
انذرجخ انكهيخ
181,
725857
ثعذٖ
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تشير النتائج فى الجدكؿ السابؽ إلى أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل( ) 7070بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل
عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حدة ,ككذلؾ فى الدرجة الكمية لممقياس ,حيث بمغ
المتكسط الحسابى لبعد المعرفة الذاتية(  ,)56026كلبعد إدارة اإلنفعاالت ( , )62020كلبعد
اإليثار ( , )50032كلبعد المشاركة المميمة( , )58022كلبعد إصدار األحكاـ (, )55062
كلبعد معرفة الحياة ( , )56002كلبعد ميارات الحياة( , )50026كلبعد اإلستعداد
لمتعمـ( ,)50006كلمدرجة الكمية لممقياس ( ,)607032كىذا يشير إلى قبكؿ الفرض الرابع,
ككذلؾ يشير إلى أف لمبرنامج اإلثرائى أث ارً إيجابياً عمى تحسيف مستكل التفكير القائـ عمى

الحكمة لدل طبلب شعبة الفمسفة كاإلجتماع ,بكمية التربية  ,جامعة حمكاف المشاركيف فى

البرنامج.
 )3النتائج المتعمقة بالفرض الخامس كالذل ينص عمى  " :تكجد عبلقة إرتباطية مكجبة ذات
داللة إحصائية بيف درجات الطبلب المعمميف ( المجمكعة التجريبية) فى التطبيؽ البعدل
لمقياس اليقظة العقمية  ,كدرجاتيـ عمى مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة.
كإلختبار صحة الفرض السابؽ تـ حساب معامؿ اإلرتباط فى المعالجة اإلحصائية بيف
المتغيريف ,ككانت قيمة "ر" المحسكبة تساكل  , 7066كىذه القيمة تدؿ عمى كجكد إرتباط
مكجب بيف درجات طبلب المجمكعة التجريبية عمى مقياس اليقظة العقمية ,كدرجاتيـ عمى
مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة ,كلكف ليست لو داللة إحصائية ,حيث أف قيمة "ر"
المحسكبة أقؿ مف قيمة "ر" الجدكلية لمستكل( ,)7073كالتى تساكل  , 7052كلمستكل
( , )7070كالتى تساكل  ,7030كىذا يؤدل إلى قبكؿ الفرض الخامس ,كما أنو يجيب عف
السؤاؿ الخامس مف تساؤالت البحث كىك  :ما العبلقة االرتباطية بيف درجات الطبلب المعمميف
فى مقياس اليقظة العقمية  ,كدرجاتيـ فى مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة ,فى التطبيؽ
البعدل ألداتى البحث؟

ملدص عاو ليتائج البخح وتفسريٍا:
 -ىناؾ فركؽ دالة إحصائياً عند مستكل ( )7070بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة

التجريبية ,كالمجمكعة الضابطة فى أبعاد مقياس اليقظة العقمية بصفة عامة ,ككؿ بعد

عمى حدة ,كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
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 -ىناؾ فركؽ دالة إحصائياً عند مستكل ( )7070بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة

التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل لمقياس اليقظة العقمية بصفة عامة  ,كلكؿ بعد عمى

حد ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل.
 -ىناؾ فركؽ دالة إحصائياً عند مستكل ( ) 7070بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة

التجريبية ,كالمجمكعة الضابطة فى أبعاد مقياس التفكير القائـ عمى الحكمة الثمانية

بصفة عامة ,ككؿ بعد عمى حدة ,كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
 -ىناؾ فركؽ دالة إحصائياً عند مستكل ( )7070بيف متكسطى درجات طبلب المجمكعة

التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدل لمقياس التفكير القائـ عمى الحكمة بصفة عامة ,

كلكؿ بعد عمى حدة  ,كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل.
 ىناؾ عبلقة إرتباطية بيف إنماء اليقظة العقمية لدل طبلب المجمكعة التجريبية ,كتنميةالتفكير القائـ عمى الحكمة لدييـ.
كتشير النتائج السابؽ عرضيا إلى مجمكعة مف الحقائؽ يمكف أف نكجزىا فيمايمى:
 إف طبلب المجمكعة التجريبية المشاركيف فى البرنامج اإلثرائى المقترح قد حققكا نمكاً

فى أبعاد اليقظة العقمية الثبلثة( اإلنتباه -الكعى بكجيات النظر المتعددة -التمييز اليقظ),

ككذلؾ فى أبعاد التفكير القائـ عمى الحكمة الثمانية( المعرفة الذاتية – إدارة اإلنفعاالت-
اإليثار -المشاركة المميمة -إصدار األحكاـ -معرفة األحكاـ -معرفة الحياة -ميارات الحياة-
اإلستعداد لمتعمـ)  ,بمعدالت أعمى مما حققو زمبلئيـ مف طبلب المجمكعة الضابطة  ,كتعزك
الباحثة ذلؾ إلى أف مكاجية الطالب المعمـ كاقحامو فى مكاقؼ اشكالية  ,كقضايا جدلية حفز
لديو اإلنتباه ,كالتفكير بعمؽ فى تفاصيؿ المكقؼ ,مما أدل إلى تنمية اليقظة العقمية لديو,
كالتى ينبغى تكظيفيا بشكؿ أثر فاعمية فى عممية التعمـ ,حيث أف اليقظة العقمية مف المفاىيـ
التى يمكف تنميتيا كالتدريب عمييا ,كىذا ما أكدتو عدد مف البحكث كالدراسات السابقة مثؿ :
بحث كيميامز كآخركف ) ,),(Williams,et all,2008كبحث (األخرس ,)6702,كبحث
(الفرحانى ,)6700,كبحث (الشمكل.)6706 ,
 كبمعنى آخر قد أسفرت نتائج الدراسة الحالية عف تحقؽ جميع فركض البحث ,كأظيرت
النتائج فعالية البرنامج اإلثرائى المقترح فى نمك اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة
لدل الطبلب المعمميف المشاركيف فى البرنامج  ,بشعبة الفمسفة كاإلجتماع ,الفرقة الثالثة,
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كمية التربية ,جامعة حمكاف.كما تؤكد النتائج عمى العبلقة اإليجابية بيف أنماط اليقظة العقمية,
كانماء التفكير القائـ عمى الحكمة.


كتفسر ىذه النتائج  ,بأنو نظ ارً آلف البحث الحالى قد إعتمد عمى تصميـ كتطبيؽ

برنامج إثرائى قائـ عمى الفمسفة الكاقعية ,كالتى اعتمدت عمى تجسيد الكاقع كشكاىده
كقضاياه ,كمعايشة المتعمميف لتفصيبلتو بدرجة مف اإلنتباه كاليقظة كالكعى العقمى لمحظات
اآلنية ,مف أجؿ إدراؾ الركابط بيف الخبرات سكاء عمى المستكل الشخصى أك عمى مستكل
األفراد ,كؿ ىذا مف شأنو إعطاء الطالب المعمـ مجاالً لمتفكير المتأنى كالتدبر عند عممية

إتخاذ القرار ,أك اإلختيار مف بيف الحمكؿ المفترضة لممشكبلت الحياتية أك التعميمية .كما أف

البرنامج قد ساعد الطبلب المعمميف مف خبلؿ األنشطة كالتدريبات التى تضمنيا عمى استغراؽ
الكقت الكاؼ لمنظر إلى إيجابيات كسمبيات القرار الناجـ عف التفكير الحكيـ ,كالكصكؿ إلى
قناعة بأف الفكرة األكلى التى تتبادر إلى ذىف الفرد ليست بالضركرة ىى الصحيحة ,كأنو مع
التركيز ك التأنى يمكف أف تتأتى أفكا ارً أكثر صحة كمنطقية.


تتفؽ نتائج البحث الحالى مع ما تكصمت إليو نتائج عدد مف البحكث كالدراسات

السابقة  ,كالتى أكدت عمى إمكانية تطكر ( تنمية) التفكير القائـ عمى الحكمة ,كتأثره كتأثيره
عمى عدد مف العكامؿ أك المتغيرات األخرل  ,مثؿ :بحث براكف ), (Brown,2004
كدراسة ( عبلء أيكب ,)6706,كبحث (أيكب ,كأسامة , )6705 ,كبحث (الشريدة ,
كآخركف , )6705 ,كبحث كاس ) , (Case,2013كبحث (العاسمى ,)6703 ,كبحث
باركف. (Barone,2013) ,


كما تفسر النتائج بأف اليقظة العقمية تتطمب االنتباه كالكعى بأحداث الكاقع

كتفصيبلتو ,كىذا ما ق اـ عميو البرنامج اإلثرائى القائـ عمى الفمسفة الكاقعية ,كأكدتو نتائج
بعض البحكث كالدراسات السابقة مثؿ  :بحث (الطكطك , )6706 ,كالذل أثبت عبلقة إيجابية
بيف اليقظة العقمية  ,كالتفكير التأممى ,فإذا ما كاجو المتعمـ مكقؼ مشكؿ يصبح عقمو نشطاً,

كتتشكؿ لديو الرغبة فى تحقيؽ ىدؼ محدد ,كيصبح أكثر قدرة عمى تكجيو حياتو ,كأقؿ

انسياقاً لآلخريف.


يتضح مما سبؽ أف لميقظة العقمية تأثير عمى جكانب أخرل مف شخصية الفرد ,كأف

ىناؾ ارتباط بيف اليقظة العقمية,كالتفكير القائـ عمى الحكمة ,كىذا يثبت العبلقة التبادلية بيف
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ىذيف المتغيريف ,مما يدؿ عمى أنو كمما إزدادت اليقظة العقمية زاد مستكل التفكير القائـ عمى
الحكمة ,كىكذا فإف التدريب عمى اليقظة العقمية يعمؿ عمى تحسيف قدرة الفرد عمى التفكير
الحكيـ ,كتتفؽ ىذه النتائج مع بحث(الشمكل , )6706,كالتى أثبتت كجكد عبلقة بيف اليقظة
العقمية كالكفاءة الذاتية ,كبحث (األخرس ,)6702 ,كالذل أثبت تأثير اليقظة الذىنية فى
خفض أعراض الكىف النفسى ,كبحث( الطكطك , )6706 ,كالتى أثبتت أف اليقظة العقمية
تتطمب اإلنتباه كالكعى بأحداث الكاقع.

سادس ًا  :التىصًات والبخىخ املكرتحة:
 )0إعداد كرش عمؿ كدكرات تدريبية لمتعريؼ باليقظة العقمية  ,ككيفية التدريب عمييا,
كأىميتيا فى العممية التعميمية.
 )6إعداد برامج تدريبية قائمة عمى مبادلء اليقظة العقمية فى الجامعات مكجية لمطبلب ,
كأعضاء ىيئة التدريس بيدؼ رفع كفاءة العمؿ األكاديمى  ,كاإلرشادل فى الجامعات.
 )5اإلىتماـ باألن شطة كالتكميفات التى تسيـ فى تنمية اليقظة العقمية داخؿ الجامعة كخارجيا.
 )8تكجيو أنظار مخططى المناىج كالبرامج الجامعية بتضميف ميارات التفكير القائـ عمى
الحكمة ضمف مقررات البرنامج التعميمى.
 )3تكجيو أنظار القائميف عمى العممية التعميمية بالجامعات إلى تصميـ بيئات تعمـ تفاعمية
حافزة لنشاط المتعمـ كمشاركتو فى المكقؼ التعميمى مف خبلؿ البحث عف المعمكمات,
كتحميميا كتجريبيا كتطبيقيا عمى الحياة العممية.
 )2تشجيع الطبلب عمى مناقشة المشكبلت كالقضايا الخاصة كالعامة باستخداـ التفكير القائـ
عمى الحكار كالتفكير الجدلى.
 )0يجب أف تييىء الجامعات بيئات ميسرة لنمك عبلقات جديدة ,كتقديـ الدعـ مف خبلؿ
التفاعبلت ,كالندكات ,كقد يككف ذلؾ مف خبلؿ عقد بركتكككالت تعاكف بيف الجامعة ,كبيف
ىيئات كمؤسسات إجتماعية ,يمكف أف تمثؿ بيئات ككاقع عممى لتطبيؽ المعارؼ
كالميارات التى يكتسبيا الطالب المعمـ مف البرنامج التعميمى الجامعى.
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كما تقترح الباحثة إجراء البحكث التالية :
 )0برنامج إثرائى مقترح فى ضكء الفمسفة الكاقعية لتنمية استراتيجيات مكاجية المشكبلت
لدل طبلب كمية التربية.
 )6فاعمية برنامج تدريبى قائـ عمى الحكمة لتنمية التفكير األخبلقى لدل طبلب كمية التربية.
 )5التفكير القائـ عمى الحكمة كعبلقتو بميارات إدارة اإلنفعاالت.
 )8اليقظة العقمية كعبلقتيا بالمركنة العقمية لدل طبلب الجامعة .
 )3تصميـ برنامج إرشادل لتنمية اليقظة العقمية لدل طبلب الجامعة.
 )2التفكير القائـ عمى الحكمة كعبلقتو بالسمات الشخصية لدل طبلب كمية التربية.
 )0الي قظة العقمية كعبلقتيا بأساليب التنشئة األسرية لدل طبلب المرحمة الثانكية.

خامتة البخح :
استيدؼ البحث الحالى  :بياف فاعمية برنامج مقترح فى ضكء الفمسفة الكاقعية لتنمية
اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل طبلب شعبة الفمسفة كاالجتماع بكمية
التربية جامعة حمكاف.
ككاف مبعث االىتماـ بيذا المكضكع ىك تردل حالة الطبلب المعمميف بشعبة الفمسفة
كاالجتماع  ..كمية التربية جامعة حمكاف فى ممارسة اليقظة العقمية  ,كالتفكير القائـ عمى
الحكمة مف خبلؿ دراساتيـ ببرنامج إعدادىـ بكمية التربية  ,جامعة حمكاف بما ال يتماشى مع
طبيعة تخصصيـ األكاديمى كثيؽ الصمة بيذيف المتغيريف  .كقد يككف السبب فى ىذا
القصكر ىك عدـ تضميف البرنامج الحالى لمكاقؼ كممارسات تسمح بممارسة متغيرات البحث,
كاعتمادىا عمى الشؽ النظرل لتخصصات كفركع الفمسفة المختمفة بعيداً عف الممارسات

العممية لميارات التفمسؼ كمضمكنو .

كقد أثبتت نتائج البحث الحالى فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية اليقظة العقمية ,
كالتفكير القائـ عمى الحكمة لدل طبلب شعبة الفمسفة كاالجتماع بكمية التربية جامعة حمكاف.
كال زالػػت التكصػػية كاجبػػة تجػػاه ضػػركرة تنميػػة أبعػػاد اليقظػػة العقميػػة كالتفكيػػر القػػائـ عمػػى
الحكمػػة لػػدل طػػبلب شػػعبة الفمسػػفة كاالجتمػػاع  ,لكثيػػؽ الصػػمة بػػيف ىػػذيف المتغيػػريف كطبيعػػة
التخصص األكاديمى ليـ.
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