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 �سم هللا الرحمن الرح�م

 تقد�م

نهتدي لوال أن هدانا هللا والصالة والسالم على لالحمد � الذي هدانا لهذا وما �نا 
 أشرف المرسلین وسید الخلق أجمعین. ملسو هيلع هللا ىلص محمد

س�كولوج�ة الحكمة"، وهو محاولة لإلضافة أن أقدم للمكت�ة العر��ة �تاب " �سرنا
التي تمت والتطو�ر لما هو موجود في مجال الحكمة في ضوء الدراسات الحدیثة 

 في هذا الشأن.
تكاملي �ضم المحاوالت من أجل وضع إطار  بذل قصارى جهدي حاولتلقد و 

في مجال تناول الحكمة من منظور علم النفس وعرض �عض األدوات  التي س�قتني
 تي �مكن استخدامها في ق�اس الحكمة لدى األفراد.ال

عن الحكمة وقد غطى هذا اإلطار مجموعة  والكتاب �عرض إطاًرا نظرً�ا متكامًال 
 -مكوناتها -مفهوم الحكمة -أهم�ة دراسة الحكمة -من العناصر شملت: مقدمة

تنم�ة  -خصائص مفهوم الحكمة والحكماء -الفرق بینها و�عض المتغیرات األخرى 
عالقة الحكمة  -الحكمة ونوع الجنس -الحكمة والعمر -العالج �الحكمة -الحكمة

 خاتمة. -ق�اس الحكمة -�المتغیرات العقل�ة والنفس�ة واالجتماع�ة
ادة جالكتاب في جملته دراسة علم�ة في مجال س�كولوج�ة الحكمة، و�عد محاولة 

�متخصصین  أساتذتيما تعلمته من � في عرضه شاملة متكاملة رصینة، التزمت
 .والصحة النفس�ة في مجال علم النفس

لمن یهتم �موضوع  في تقد�م هذا الجهد المتواضع تكون وفقأسأل هللا أن أ
 ن الذین �سعون إلى غرس الحكمة في أبنائنا.الحكمة والمر�ی

 وأخیًرا
وفي  الذي تعلمت على یدیهم ء وتقدیر وعرفان �الفضل ألساتذتيكلمة وفا

وأشكر �ل من ساهم �جهده في مصطفى جبر�ل  /دوأ. د/ فاروق جبر�لأ. مقدمتهم
 إتمام هذا العمل العلمي المتواضع.
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 : مقدمة:أوًال 

تتعلق  ســ�ما التيا في �ل الفلســفات القد�مة ال ا رئ�ســً كانت الحكمة موضــوعً 
ا في ال�حث العلمي، وظلت ال�حوث ا رئ�ســــــــــــً ولم تكن موضــــــــــــوعً  �الدین والفلســــــــــــفة
 .محدودة وخاصة في علم النفسوالدراسات فیها 

وهذا یرجع إلى أن مفهوم الحكمة ارت�ط منذ بدا�ات ال�حث ف�ه �الفلســــــــــــــفة 
حیث �انت تعرف �حب الحكمة، ولهذا ظل هذا المفهوم ب�حث في ســـــ�اق الفلســـــفة 

ن الفالســــــــــــــفــة �ــانوا یتنــاولونــه على أنــه قــدرة عقل�ــة إلى أن ظهرت األعمــال رغم أ
 قبل منتصف القرن العشر�ن. Eriksonوأر�كسون و  Piagetالس�كولوج�ة لب�اج�ه 

ثم وفرت ال�حوث في علم النفس التي ر�زت على التفكیر والســـلوك والســـ�اق 
الحكمة في ســــــــ�اق علم االجتماعي أرضــــــــ�ة مثال�ة لدراســــــــة الحكمة. ودخل مفهوم 

هم طر النفس على ید ثم وجد رواجا بین ال�احثین على اختالف توجهاتهم العلم�ة وأ
 النظر�ة وذلك في مختلف المجتمعات الغر��ة والشرق�ة واإلسالم�ة.

 �كرة �ما ظهرت في �تا�ات �الیتون كان محور الدراســــــات الســــــ�كولوج�ة الم
ألشـــــــخاص الذین ینظر إلیهم على أنهم االهتمام بدراســـــــة الحكمة لدى ا ر�كســـــــون �و 

 حكماء.

وفي نها�ة القرن العشــــر�ن ظهرت عدة دراســــات و�حوث نفســــ�ة عن الحكمة 
تضــــمنت دراســــة تطور الحكمة لدى الفرد، وصــــ�اغة مفهوم للحكمة و��ف�ة ق�اســــها 

 ) هذه ال�حوث في ثالث فئات هي:٢٠١٣و�صنف عالء أیوب وأسامة إبراه�م (

 لنظر�ات الضــــــــــــمن�ة للحكمة واهتمت �فهم ��ف �حوث اهتمت بدراســــــــــــة ا
 .(Sternberg, 1985)�عرف الناس الحكمة 

  حـوث اهتـمـــــــت بتـحـلـیـــــــل األداء المـتـعـلـق �ـــــــالحـكـمـــــــة�(Baltes & 
Staudinger, 2000(. 
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 د �مكن ق�ــاســــــــــــــــه من خالل �حوث تنــاولــت الحكمــة �بنــاء متعــدد األ�عــا
 .)(Ardelt, 2003 ياملعالتحلیل ال

المتزاید یتناول مفهوم الحكمة وال�حث ف�ه، إال أن تلك الجهود ورغم االهتمام 
لم تتوصــــــــــــــــل إلى اتفــاق على مفهوم للحكمــة، ولكن هنــاك إجمــاع على أن مفهوم 
الحكمة متعدد األ�عاد تكمل �عضـــــها �عضـــــا، وهذه التعدد�ة تشـــــیر إلى رؤى علم�ة 

 ة لل�احثین.) وذلك حسب اختالف األطر النظر�ة والثقاف�Ardelt, 2003مختلفة (

وتوصــــل المنظر�ن للحكمة على أســــاس التفكیر اإلجرائي �أن الحكمة مرحلة 
من التفكیر تتجاوز عمل�ات ب�اج�ه الصــــــــــور�ة ولذلك من یتمتع �الحكمة قادر على 

تطور في تالتفكیر التأملي أو الجدلي حیث أن الحق�قة ل�ســـــــــــــــت مطلقة دائما بل 
 س�اق تار�خي.

) �اعت�ارها القدرة التي تتوازن عندها جوانب ١٩٩٦تناولها فؤاد أبو حطب (
ترك بین الذ�اء شـــــــالمعرفة والوجدان والفعل في الســـــــلوك اإلنســـــــاني، وهي القدر الم

 الموضوعي واالجتماعي والشخصي.

) أن الحكمة تقع على قمة رأس هرم Sternberg, 2001و�رى ســــتیرنبرج (
عمل�ــات العقل�ــة �ــالتفكیر النــاقــد العمل�ــات العقل�ــة وتتــداخــل مع غــالب�ــة أنواع هــذه ال

 واإلبداعي والتأملي وحل المشكالت واتخاذ القرارات والتفكیر ما وراء المعرفي.

) على أنها تكامل بین أ�عاد المعرفة Ardelt, 2003تصــــــــــــــورتها أردلت (و 
 والتأمل والوجدان.

) أن الحكمـــة نمط معقـــد من Sternberg, 2004كمـــا یرى ســــــــــــــتیرنبرج (
، التي البد أن تعمل ســـوً�ا لكي �صـــل الفرد الموقف�ة والشـــخصـــ�ة والح�ات�ةالســـمات 

 إلى مستوى الحكمة.
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) �ــأنهــا اتخــاذ Gruver & Spahr, 2006اهر (�ــوتنــاولهــا جروفر وســــــــــــــ
 ة القائمة �شكل جزئي على خبرات القادة الناجحین.حالقرارات الناج

متكــامال من ) أن الحكمــة تعــد شــــــــــــــكال KŰlpers, 2007و�رى ال�عض (
أشــــــكال الح�اة اإلنســــــان�ة فهي ترت�ط �االتجاه التأملي وتتعلق �الجانب العملي منه، 
كما أنها تجمع بین االنفعاالت والرغ�ات والقدرات المعرف�ة وتســـــــهم في االســـــــتجا�ة 

اتخاذ القرارات الجیدة التي تنم على مســــــــتوى  نلمشــــــــكالت الح�اة الیوم�ة وتمكن م
 الفرد والمجتمع.

) أن الحكمة حالة عقل�ة ســـــــــــلو��ة تتضــــــــــمن ٢٠٠٧محمد دســـــــــــوقي ( و�رى 
واألداء  التكــــامــــل والتوازن والتفــــاعــــل بین الجوانــــب العقل�ــــة والوجــــدان�ــــة والــــدافع�ــــة

اإلنســـــاني، وفیها یتوازن مصـــــالح الفرد الشـــــخصـــــ�ة مع مصـــــالح اآلخر�ن والســـــ�اق 
 .االجتماعي البیئي المح�ط �الفرد

تطور الفرد وضــــــعوا بوري للحكمة المتعلقة و�الحظ أن أنصــــــار التنظیر التط
 ):٢٠١٠ثالثة أ�عاد للحكمة (ستیرنبرج، 

 :یتعلق �عمل�ــــة معرف�ــــة أو طر�قــــة الحصــــــــــــــول على المعلومــــات  األول
 ومعالجتها.

 :ةجتماع�االالق�مة  ذومتعلق �الفضیلة أو السلوك  الثاني. 
 :متعلق �الحالة أو وضع مرغوب ف�ه على المستوى الفردي. الثالث 

بینمــا یرى أصــــــــــــــحــاب نموذج ســـــــــــــــان دی�جو للحكمــة المعتمــد على االتجــاه 
) أن للحكمة ســـــــــــتة أ�عاد Thomas & et.al., 2017العصـــــــــــبي النیورولوجي (

-ال�صــــــیرة-الســــــلو�ات االجتماع�ة-رئ�ســــــة هي (المعرفة �الح�اة والتنظ�م العاطفي
 .الحسم)-نسب�ة الق�م

لتكـامالت والتوازنـات في و�ـل هـذه المحـاوالت الســـــــــــــــا�قـة تؤ�ـد على أهم�ـة ا
 :وطرحت ثالث توازنات هيالحكمة 
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 .التوازنات بین أنواع التفكیر المختلفة 
 .التوازنات بین األنظمة المعرف�ة والنزوع�ة والوجدان�ة 
 .التوازنات بین وجهات النظر المتنوعة 

مع وجهــة النظر التي تنــاولـت الحكمــة على أنهــا ســــــــــــــمــة في  لمؤلفو�تفق ا
الشـــخصـــ�ة تتضـــمن مجموعة من مهارات ما وراء المعرفة التي توظف في معالجة 
وحل المشكالت المعقدة �اإلضافة إلى أن المعرفة والتأمل وفق هذا المنظور تظهر 

ا صــــــــــــــحو�ً و�أنهما متكاملتان، ولهذا فإن الحكمة تتطلب أن �كون النمو المعرفي م
نمو في الذات والسمات الشخص�ة والقدرات المعرف�ة والتواصل مع اآلخر�ن وخبرة ب

 .الفرد الح�ات�ة

فالحكمة تتطلب اإللمام �معارف عم�قة وفهمها واســــــــــــــتخدامها �كفاءة، �ما 
تتطلب إدراًكا ووعً�ا لحدود المعرفة، وتفكیًرا تأملً�ا وجدلً�ا وحوارً�ا ومعارف تقر�ر�ة 

 .و�جرائ�ة

أن الحكمة ســـــــــمة في الشـــــــــخصـــــــــ�ة تظهر فیها الجوانب  المؤلفولذلك یرى 
المعرف�ة، وهذا یتســــــــــــــق مع ما تصــــــــــــــورته النظر�ات الضــــــــــــــمن�ة في الحكمة، ومع 

التي  ، ووجهة نظر أصـــــحاب االتجاه العصـــــبي (النیورولوجي)النظر�ات الصـــــر�حة
  ظهرت في أدب�ات الحكمة.
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 ا: أهم�ة دراسة الحكمة:ثان�ً 

 الفلســـــــــــف�ة والدین�ةالعلماء من �افة التخصـــــــــــصـــــــــــات اهتم بدراســـــــــــة الحكمة 
 ج�ا الثقاف�ة والس�اس�ة والتر��ة وعلم النفس.لو و �واألنثرو 

 ونة األخیرة منذحكمة �الدراســــــــــــة في اآلوتنامي هذا االهتمام یتناول مفهوم ال
لحكمة الســــ�عینات من القرن الماضــــي، وتر�ز االهتمام بدراســــة النظر�ات المفســــرة ل

 .وأ�عادها المتعددة والعمل�ات المتضمنة بها

 :ما یليو�رجع ال�عض هذا االهتمام بدراسة الحكمة إلى 

  ارت�اطها �طب�عة المجتمعات الصــناع�ة التي أصــ�حت مجتمعات تتصــف
�التنوع والتعدد�ة ولم �عد واضـــــــــحا للفرد ��ف �ع�ش ح�اته واحت�اجه إلى 

 .الحاجة�ه، والحكمة تش�ع مثل هذه التوج
 تكتســــــــــــــــب وتمثــل رافــدا  ∗الحكمــة أحــد أهم دعــائم رأس المــال االجتمــاعي

 أساس�ا لألج�ال القادمة للح�اة في المجتمع.
 .أن الحكمة تساعدنا على أن نرى العالم وأن نفهم �ل شيء ف�ه 

                                           

یــــدل علــــى ق�مــــة  اجتمــــاعي هــــو مصــــطلح Capital-Social رأس المــــال االجتمــــاعي ∗
 وفعال�ـــــــة العالقـــــــات االجتماع�ـــــــة ودور التعـــــــاون والثقـــــــة فـــــــي تحقیـــــــق األهـــــــداف االقتصـــــــاد�ة.

هـــو و  لتحدیـــد أهم�ـــة جوان�ـــه المختلفـــة. االجتماع�ـــةالعلـــوم  و�ســـتعمل المصـــطلح فـــي العدیـــد مـــن
ا مــــن كــــن تحق�قهـــو�تكــــون مـــن مجمـــوع الفوائــــد التـــي �م للعالقــــات االجتماع�ـــة الر�یـــزة األساســـ�ة

 خالل التعاون ما بین أفراد وجماعات مجتمع ما وتفاضل�ة التعامل معه.

ـــــام"و  ـــــى �شـــــیر "بوتن ـــــات أ� االجتمـــــاعيرأس المـــــال  إل ـــــاره عـــــن عالق ـــــه ع� ـــــةن ـــــین  أفق� ب
مـــــن شـــــ�كات اجتماع�ـــــه وشـــــ�كات مشـــــار�ه مدن�ـــــه،  یتـــــآلف االجتمـــــاعيالنـــــاس، فـــــرأس المـــــال 

ـــــأثیروعـــــادات مشـــــتر�ه لهـــــا  ـــــعإنتاج�ـــــ علـــــى ت ـــــى إنتاج�ـــــة الفـــــرد أو ، فهـــــو یـــــه المجتم ؤثر عل
 .المجموعة
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  بین العمل�ات والتوازن والحكمة تمثل أحد المفاه�م التي تجســــــــــــــد التعاون
 والدافع�ة.المعرف�ة والعاطف�ة 

  الحكمة توصــف �أنها نقطة نها�ة مثال�ة للتطور اإلنســاني و�قترح ال�عض
 .كمة وتعلمها هدف رئ�سي للتر��ةأنه �جب تعز�ز الح

  دراسة الحكمة تهدف إلى السعي الدائم إلى تحقیق ما هو أمثل ومز�د من
ر للظروف اإلنســـــــــــان�ة، وتســـــــــــمح بدراســـــــــــة التكامل بین العمل�ات �التطو 

 المعرف�ة واالنفعال�ة والدافع�ة.
 الوظــائف الفعل�ــة التي ال  ك رغ�ــة من جــانــب المجتمعــات ل�حــثوأن هنــا

تتــدهور مع التقــدم في العمر. فتطورهــا ینطوي على جهــد مســــــــــــــتمر بین 
 األفراد والس�اق البیئي والثقافي الذي �ع�ش ف�ه الفرد.

 لمســــــاعدة في معرفة العمل�ات النفســــــ�ة التي تتضــــــمنها الحكمة لســــــعي لال
اكتســــــــــــابها وتنمیتها واســــــــــــتدماجها في المناهج التر�و�ة والبرامج التدر�ب�ة 

 للمعلمین وللطالب.
  وأن اســــترات�ج�ة التنم�ة الشــــاملة التي تحقق التنم�ة المســــتدامة والمتكاملة

ات�ة للتك�ف مع ذفي �افة المجاالت لالرتقاء بنوع�ة الح�اة، وتحقیق قدرة 
ن الحادي عشــــــر وهذا ال یتأتى بدون بناء جیل مســــــتجدات وتحد�ات القر 

 قادر مفكر وحك�م.
 فســـــــر محصـــــــلة ن الحكمة �أحد المؤشـــــــرات التي �مكن أن تو طرح ال�احث

 .مخرجات التعلم المعقدة
  الســـــــعي الدائم لمحاولة فهم محصـــــــلة مخرجات التعلم عن طر�ق دراســـــــة

ـــة التي �مكن أن تعك ـــاه�م المر�� س الحكمـــة لـــدى الخر�جین �ـــأحـــد المف
 .نهائ�ة لخبرات التعلم المتكاملةالمحصلة ال

) على ضـــــــــــرورة أن تهتم ٢٠١٠وفي هذا اإلطار أكدت �ســـــــــــر�ة صـــــــــــادق (
المؤسسات التعل�م�ة بتنم�ة الخصائص الوجدان�ة والمعرف�ة التي من شأنها إكساب 
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الشــــــــــ�اب مهارات التعامل مع القضــــــــــا�ا الح�ات�ة في إطار متوازن بین االهتمامات 
 ،لمح�طة لتحقیق الصــــــالح العامهتمامات اآلخر�ن والظروف البیئ�ة االشــــــخصــــــ�ة وا 

 .الحكمة هي هوهذ

 فعل�ة الســــــــــــــعي الدائم من جانب المجتمعات لالســــــــــــــتفادة من المعرفة ال
رات والمعرفـــة المتراكمـــة لـــدى الك�ـــار لألج�ـــال بالخ هقـــل هـــذنوتطب�قهـــا و 

 .الحاجات األكاد�م�ة واالجتماع�ة القادمة الستخدامها في تلب�ة
  تأكید الدراســـــــــات التي تناولت الحكمة على أن ســـــــــ�ادة الحكمة في داخل

المؤســـــســـــات التعل�م�ة یؤدي إلى نمو إ�جابي للمتعلم وتحســـــین مخرجات 
التعلم ورفع األداء األكاد�مي وتحســـــین نســـــ�ة حضـــــور الطالب وتحســــین 

  المناخ العام المؤسسي.
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 :Wisdomكمة ا: مفهوم الحثالثً 

�عــد مفهوم الحكمــة من أقــدم المفــاه�م التي عرفتهــا ال�شــــــــــــــر�ــة، إذ �عود في 
أصــــوله التار�خ�ة إلى ما یز�د عن خمســــة آالف ســــنة، وظل مواز�ا لمفهوم الفلســــفة 

الناس والمتصـــــلة  و�درس القضـــــا�ا الكبرى و�حاول اإلجا�ة عن األســـــئلة التي تحیر
 .�الكون والوجود

�جذوره في تار�خ الحضارة واألد�ان، فنجد أن مفهوم  ومفهوم الحكمة �ضرب
الحكمة في الحضـــــــــارة الفرعون�ة وســـــــــیلة عمل�ة إلدارة شـــــــــئون الح�اة �كفاءة، وآل�ة 

كما أنها نســــــــق أخالقي ودیني  معرف�ة للتأمل في فهم وتفســــــــیر المعاناة اإلنســــــــان�ة
ق.م)  ٦٠٠من (یتمسك �ه الفرد و�وجه ح�اته الیوم�ة، أما الحضارة الصین�ة وذلك 

ترى الحكمة في فضــــــــــــــیلة الصــــــــــــــمت وأن الفعل هو أبلغ �الم، وتر�ز على أهم�ة 
ق.م) فترى الحكمة على أنها  ٣٩٩ــــــ  ٤٧٠التأمل الذاتي. أما الحضارة اإلغر�ق�ة (

وك الواعي لمز�ج من الفضــــــیلة والمعرفة. أما أرســــــطو فكان یرى الحكمة �أنها الســــــ
 .الذي �قوم على التأمل

حكمــة �مثــل أحــد التحــد�ــات الكبرى �ــالنســــــــــــــ�ــة لل�ــاحثین المهتمین تعر�ف ال
یرى ال�عض أنه حتى اآلن ال یوجد اتفاق على تعر�ف ، حیث بدراســـــــة هذا المفهوم

البدء في دراســــــــــــــتها  ا علىن عامً �وما هیتها على الرغم من مرور عشــــــــــــــر الحكمة 
 .�طر�قة عمل�ة

أكثر من ن الحكمــة لفظ من ألفــاظ القرآن الكر�م، حیــث ورد هــذا اللفظ في إ
 ۡ�ِۡكَمةَ ٱيُۡؤِ�  ﴿ا من �تاب هللا الكر�م ومن ذلك قوله س�حانه وتعالىعشر�ن موضعً 

ْولُواْ  ۡ�ِۡكَمةَ ٱَمن �ََشآُءۚ َوَمن يُۡؤَت 
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ � َكثِٗ��ۗ َوَما يَذَّ وِ�َ َخۡ�ٗ

ُ
ۡلَ�ٰبِ ٱَ�َقۡد أ

َ
�ۡ﴾  
 )٢٦٩ :ا�قرة(
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: أن ال�عض یرى أن الحكمة هي النبوة، �ة الكر�مةو�فســـــــــــر القرطبي هذه اآل
أنهــا الفقــه، وقــال مجــاهـد  ن نهــا المعرفــة �ــالقرآن، وآخرون یرو وال�عض اآلخر یرى أ

 أنها هي اإلصا�ة في القول والفعل.

الحكمــة في اللغــة مــأخوذة من الحكمــة �فتح الكــاف والم�م ومنهــا اشــــــــــــــتقــت 
الحكمة التي تعني منع صــاحبها من األخالق الرذیلة ووضــع األشــ�اء في موضــعها 

 .األقوال واألفعال وسائر التصرفاتو�شمل ذلك 

ا �ــانــت الحكمــة ترادف الفلســــــــــــــفــة، ت�حــث بوجــه عــام في هللا والكون قــد�مًــ و 
 ∗ي سل�م والحك�م الرواقيأتصدر أعماله وأقواله عن رو�ة ور  والحك�م منواإلنسان. 

و�ذ�ر أن ا للطب�عة (العقل) �خضــــع ح�اته لســــنن الوجود وال �شــــذ عنها و�ع�ش وفقً 
حوط في تدبیر األمور والمعرفة الكاملة لكل ما �ســـــــتط�ع اإلنســـــــان تالحكمة هي: ال

 أن �عرفه إما لتدبیر ح�اته أو لحفظ صحته.

                                           
رة واحدة من الفلسفات الجدیدة في الحضاعلى حسب موسوعة ستانفورد الفلسف�ة:  الرواق�ة ∗

لسفة الرواق�ة في بدا�ات القرن الثالث المیالدي مع ز�نون الرواقي. تر�ز الف أثیناالهلنست�ة. بدأت في 
 قأطل. األحاســـ�سللتخلص من الكدر التي تســـب�ه  و�أســـلوب األشـــ�اءلفهم طب�عة  �إطارعلى التفكر 

 علیهم أطلق. �مـــا أثینـــافي مـــدینـــة  األروقـــةعقـــدوا اجتمـــاعـــاتهم في  ألنهمعلیهم لقـــب الرواقیون 
عر اعتقد الرواقیون أن المشا ماء المظال، وأصحاب األصطوان.المسلمون اسم أصحاب المظلة، وحك

من  بثق عنهم،ینالجنس المتقد، هم بذاتهم، أو ما خوف والحســـــــــد، والحب الملتهب و الهدامة، مثل ال
د وصل ق ا، ل�كون وفكر�ً  اأخالق�ً خاطئة، وأن اإلنسان الحك�م، أو الشخص الذي حقق �ماال فهي أحكام 

ي هالفرد  إدراكع بها لهذه المشــــــاعر. و�التالي، فإن ما یدل على نفســــــ�ة ودرجة خضــــــ�درجة ال  إلى
 أكد �عة.�ستوعب قوانین الطب أنل�ه . ولكي �ح�ا المرء ح�اة صالحة، عأقوالهول�س  وأعمالهاته تصرف

للمرء  نإتالي، فالفضــیلة هي ضــرورة للســعادة، و�ال نأ "ا�كتیتوسو ســنكا "الرواقیون المتأخرون، مثل 
 .الحك�م مناعة ضد النحس والمحن

ومان�ة الر  اإلمبراطور�ة أنحاءانتشـــــــــرت الرواق�ة لدى ات�اع �ثر في الیونان الرومان�ة و�ق�ة 
 اإلمبراطورالمیالد�ة �أوامر من  ٥٢٩�ل مدارس الفلســــــــفة الملحدة في عام  إغالق حتىواســــــــتمرت 

 .األولجستن�ان 
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ك�م هو الذي �جعل ســـلو�ه مطا�قا ألحكام العقل، أو الذي �عد لكل أمر والح
عدته، أو الذي �ملك نفســـه و�تحرر من الهوى والطمع و�واجه مشـــكالت الح�اة في 

 صبر واطمئنان.

أن الیونان�ة، حیث أكد ابن ســـــینا  وطور الفالســـــفة المســـــلمون مفهوم الحكمة
األمور والتصدیق �الحقائق النظر�ة  استكمال النفس اإلنسان�ة بتصور هي: الحكمة

 ة. والعمل�ة على قدر الطاقة ال�شر�

  :وتنقسم الحكمة عند ابن سینا إلى

إلینـا أن نعلمهـا  التيالحكمـة المتعلقـة �ـاألمور النظر�ـة هي و حكمـة نظر�ـة  -١
 وتنقسم إلى: ول�س إلینا أن نعملها.

  .الحر�ة والتغیر فيتتعلق �ما  :حكمة طب�ع�ة -أ

تتعلق �ما من شـــــأنه أن �جرده الذهن عن التغیر  :ر�اضـــــ�ةحكمة  -ب
 و�ن �ان وجوده مخالطا للتغیر 

تتعلق �ما وجوده مســتغن عن مخالطة  إله�ة (معرفة اإلله): حكمة -ج
 .التغیر فال �خالطه أصال، و�ن خالطه ف�العرض

إلینــا أن نعلمهــا  التيالحكمــة المتعلقــة �ــاألمور العمل�ــة وهي حكمــة عمل�ــة  -٢
 : إلى الحكمة العمل�ة وتنقسم. ونعملها

تقع بین أشـــــخاص الناس  التيتعلم ��ف�ة المشـــــار�ة : حكمة مدن�ة -أ
 .لیتعاونوا على مصالح األبدان ومصالح �قاء نوع اإلنسان

ل نز أن تكون بین أهل م ین�غي التيتعلم المشــــــار�ة : ل�ةنز حكمة م -ب
لد وتتم بین زوج وزوجته، ووا ،ل�ةنز واحد لتنتظم �ه المصـــــــــــلحة الم

 .ومولود، ومالك وعبد
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، لتز�و بها النفستعلم الفضـــــــــــــــائل و��ف�ة اقتنائها : حكمة خلق�ة -ج
 .لتتطهر عنها النفس الرذائل وتعلم ��ف�ة توقي

�عرف معجم لســـــــان العرب الحكمة �أنها معرفة أفضـــــــل األشـــــــ�اء �أفضـــــــل و 
 العلوم و�قال لمن یتقن صناعته حك�م.

"العدل والكالم الموافق للحق، وصواب و�عرف المعجم الفلسفي الحكمة �أنها 
 األمر وسداده، ووضع الشيء موضعه وما �منع من الجهل والعلة.

القدرة على الحكم حكما صـــح�حا  یورد معجم أكســـفورد معنى هذا اللفظ �أنه:
لوســـــــــــــائل اار على األمور المرت�طة �الح�اة والســـــــــــــلوك، وصـــــــــــــحة الحكم عند اخت�

ب وخاصــــــــــــة في األمور ني اإلحســــــــــــاس الصــــــــــــائوالغا�ات، و�معنى أقل تحدیدا �ع
 .العلم�ة

و�ذلك یرت�ط لفظ الحكمة �المعرفة، واالســــــــتنارة، والتعلم، و�تضــــــــمن العادات 
السلو��ة الحسنة وأنماط الفعل القو�م... و�ؤ�د على أن الشخص الحك�م لد�ة القدرة 

 على إصدار األحكام الصائ�ة.

توازن فیهــا المعرفــة والوجــدان الحكمــة هي قــدرة القــدرات اإلنســـــــــــــــان�ــة التي تفــ
 والعقل �ما تتوازن فیها أنواع الذ�اءات المختلفة.

على أنها القدرة على الحكم  Websterوتعرف الحكمة في قاموس و��ســــــتر 
الصـــــــائب وات�اع نهج العقل القو�م المؤســـــــس على المعرفة والخبرة والفهم .. و�ذلك 

 فهي تعرف �أر�عة طرق هي:

  صافة مع الحقائق.حأحكام صح�حة للتعامل �على إصدار القدرة 
 .المعرفة العلم�ة والفلسف�ة 
 أو الرب. هلمعرفة اإل 
 .األقوال والسلو�ات الحك�مة 



 

١٣ 

 

االســــــــــت�صــــــــــار والمعرفة عن ذات  هيتعر�ف الحكمة في المعجم األلماني و 
 مشكالت الح�اة الصع�ة.ل سدید في حوالحكم ال …الفرد والعالم من حوله 

الحكمـــة على أنهـــا قـــدرة الفرد  APAو�عرف قـــاموس علم النفس األمر�كي 
یب على أســــئلة الح�اة الصــــع�ة �جو  حقالتخاذ قرارات ســــل�مة، والعثور على على ا

 حیث تلعب ل المعقدة في الح�اة الیوم�ة.مة، و�ســـــــداء المشـــــــورة حول المشـــــــاكهموال
 موازنة المصالح.ى للوصول إل ،دوًرا في حل هذه المشكالت المعرفة والخبرة

ن في تعر�ف الحكمة فهناك من یرى أنها قدرة عقل�ة �ما أن و واختلف ال�احث
ســــمة في الشــــخصــــ�ة الشــــخصــــ�ة، وهناك من اعتبرها  هناك من یرى أنها ســــمة في

تتضــــــمن مجموعة من المهارات والقدرات ما وراء المعرف�ة التي توظف في معالجة 
 :ت�ةمن التعر�فات اآلا وهذا یتضح ومواجهة المشكالت وحله

ما  إذا�أنها الفضـــیلة النهائ�ة التي �مكن لإلنســـان اكتســـابها  ر�كســـون إ�عرفها 
بنجــاح، وأنهــا تتحقق بتكــامــل األنــا من  ∗ثمــان�ــةمن تحقیق مراحلــه النمــائ�ــة ال تمكن

خالل التراكم المعرفي. والقدرة على إصــــدار أحكام ناضــــجة، وتحقیق درجة شــــاملة 
 .ة على الفهممتكاملة من القدر و 

) داخل مناقشـــــته للمراحل النفســـــ�ة Erikson, 1986( إر�كســـــون عرفها كما 
للح�اة و�اعت�ارها ســــــــــمة في الشــــــــــخصــــــــــ�ة على أنها ع�ارة عن التكامل بین الروح 

 والعقل.

                                           
 ٣( مرحلة االستقالل مقابل الشكسنوات)،  ٢ -من المیالد(مرحلة الثقة مقابل عدم الثقة  ∗
 )،سنة ١٢ – ٦(االجتهاد مقابل النقص )، سنوات ٥ – ٤(مرحلة الم�ادرة مقابل الخجل سنوات)، 

إلنتاج مرحلة ا)، سنة ٣٥ – ١٨(مرحلة األلفة مقابل العزلة )، ١٨ – ١٢(الهو�ة مقابل تم�ع الهو�ة 
 ).سنة إلى الموت ٦٠(�أس مرحلة التكامل مقابل ال)، سنة ٦٠ – ٣٥(مقابل الر�ود 
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ســــــــــــمة  ه) قدمت مفهوم الحكمة �اعت�ار Clayton, 1975كما أن �الیتون (
في شــخصــ�ة الفرد ونتاجا لســلو�ه، واعتبرت الســلوك الحك�م مرت�ط �الخبرة والحدس 

وحســــن  واالطالعطان والواقع�ة والفهم والنبل والتعاطف والذ�اء والمســــالمة �واالســــت
وقوة المالحظة، وأكدت إلى أن الحكمة تر�ط بین �عدین في الشخص�ة هما  الفكاهة

 لتأملي.ال�عد الوجداني و�عد التفكیر ا

) الحكمــــــة �ــــــأنهــــــا القــــــدرة على فهم Clayton, 1975وعرفــــــت �الیتون (
 لها ثالثة أ�عاد هي: ددتینها والتوصل إلى حلول وسط. وحالتناقضات والتوفیق ب

 .ال�عد االنفعالي مثل التعاطف والتراحم 
 .ال�عد التأملي مثل الحدس والتأمل 
 .ال�عد المعرفي الخبرة والذ�اء 

) الحكمــة على أنهــا القــدرة على فرز �ــل Roman, 1986�عرف رومــان (
المعلومات والب�انات التي �حصــــــل علیها الشــــــخص وأن �ختار منها فقط ما �ســــــهم 

 في إحساسه �السعادة.

) �أنها تطبیق عملي للمعرفة مع Sternberg, 1986( یرنبرجو�عرفها ســـــــــــت
�تم ذلك من خالل تحقیق التوازن بین أسالیب التوافق مع البیئة المح�طة �اإلنسان و 

القدرة على التأمل والقدرة على التوافق مع العوامل البیئ�ة المح�طة أو العمل على 
 إعادة تشكیلها واالنتقاء منها.

) أن للحكمة Holliday & chandler, 1986و�رى هولیدي وتشـــــــــــاندلر (
والثاني فلســــــــــــــفي غیر ملموس  Phronesisاألول مرت�ط �الفضــــــــــــــیلة  ثالثة معان

 والثالث روحاني.

) أن الحكمــــــة هي المعرفــــــة والخبرة Oelmuller, 1989و�رى أول�مولر (
 والرؤ�ة العم�قة والتذوق السل�م لألش�اء واستخدامها األمثل والمسئول.
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) أن الحكمة تتضمن إ�جاد حلول للمشكالت Kramer, 1990یرى �رامر (
لنصــــــــــــــح لآلخر�ن، و�دارة المواقف االجتماع�ة، ومراجعة التي تواجه الفرد، وتقد�م ا

 النمط الح�اتي للفرد، والتأمل الذاتي.

) على أنهــــا نمط من Baltes& et.al., 1990( وأخرون  �ــــالتس هــــاعرفت
 أنماط األداء الوظ�في المعرفي.

 ن طرح األسئلة.ف) على أنها Arlin, 1990و�عرفها أرالین (ِ 

) الحكمــــة �ــــأنهــــا Dittmann& Baltes, 1990( �ــــالتس�عرف دیتمــــان و 
 مستوى متقدم من الوظ�فة المعرف�ة.

أنها المعرفة األساس�ة �الح�اة واالختالفات بین  و�عرف ال�عض الحكمة على
ال�شــــر، والطب�عة ال�شــــر�ة ومهام الح�اة، واألهداف، والعالقات االجتماع�ة، ومعني 

 الح�اة.

) على أنها Baltes & Staudinger, 1993نجر (یوســــتود �التسو�عرفها 
نظام معرفي خبیر في مجاالت الح�اة األســــــاســــــ�ة �ســــــمح بوجود نوع من ال�صــــــیرة 
الخاصــــــــة والقدرة على الحكم وتقد�م النصــــــــح لآلخر�ن في �ل ما یتعلق �القضــــــــا�ا 

 المعقدة والدائمة التغیر حول السلوك اإلنساني.

 :في خمسة مكونات هي الحكمة نعكستا

وهي  Rich Factual Knowledgeالمعرفــــة القــــائمــــة على الحقــــائق  -١
المعرفة العامة والمحددة عن الطب�عة اإلنســــــــان�ة واألوضــــــــاع االجتماع�ة 

 في الح�اة وتغیراتها.
اقع وهي التعــامــل مع الو  Rich proceduralالمعرفــة اإلجرائ�ــة الثر�ــة  -٢

المرت�طة  ســــــــــــــترات�ج�ات الحكم والنصــــــــــــــ�حةالوالمعرفة العامة والمحددة 
 �قضا�ا الح�اة.
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وهي  Life Span Contextualismالنظرة الســــــــــــــ�ـــاق�ـــة لحیز الح�ـــاة  -٣
المعرفة �ســــــــــــــ�اقات الح�اة والعالقات الزمن�ة المرت�طة بها وتطورها ومن 

 ..ات األسرة ــ العمل ــ التعل�م.هذه الس�اق
وهي المعرفة �الفروق في الق�م  Value relativismالنســــــــــــــب�ة الق�م�ة  -٤

هداف واألولو�ات من حیث أســــــــــــــ�قیتها، لدى األفراد وأن الحكمة ال واأل
 تتحقق إال �التمسك �الفضیلة والصالح العام.

الشــــــــــــــعور ة �وهي المعرفة بنســــــــــــــب Uncertaintyالشـــــــــــــــك وعدم ال�قین  -٥
الغموض وعدم القدرة على التنبؤ �الح�اة وطرق إدارتها، فاألفراد �مكنهم �

 التوصل لجزء من الحق�قة والواقع.
 :كونات إلى نوعین من المعاییر هماوتم تقس�م تلك الم

 ، والمعرفة اإلجرائ�ة.�ق�ة�ة: وتشمل �عدي المعرفة الحقمعاییر أساس -١
نات الثالثة معاییر متجاوزة للمســـتوى (ما وراء المســـتوى): وتشـــمل المكو  -٢

 الح�اة والنسب�ة وعدم ال�قین. زیح�ة لقاألخرى النظرة الس�ا
) أن الحكمــة هي اخت�ــار الحــل من بین عــدة Kekes, 1995و�رى ��كز (

حلول مطروحــة، وهي تشــــــــــــــتمــل على الــذ�ــاء والعطف على اآلخر�ن ومالحظتهم 
�شـــــــكل  او�نجازهوالفضـــــــیلة والغا�ات النبیلة، فهي اخت�ار ألفضـــــــل الحلول الممكنة 

 مثالي.

) الحكمـــة �ـــأنهـــا القـــدرة التي تتوازن عنـــدهـــا ١٩٩٦�عرف فؤاد أبو حطـــب (
معرفة والوجدان والفصــــــــل في الســــــــلوك اإلنســــــــاني من ناح�ة، وهي القدر جوانب ال

، �ما االجتماعي والشـــــخصـــــي من ناح�ة أخرى المشـــــترك بین الذ�اء الموضـــــوعي و 
 الصائ�ة. تتضمن العادات السلو��ة القو�مة والقدرة على إصدار األحكام

 ) أن الحكمة حالة عقل�ة سلو��ة تتضمن التكاملFung, 1996یرى فونج (
والتوازن والتفاعل بین الجوانب العقل�ة والوجدان�ة والدافع�ة في األداء اإلنســـــــــــــــاني، 
وأنهـا تمثـل أعلى مســــــــــــــتوى من المعرفـة �ـاألهـداف والوســـــــــــــــائـل في الح�ـاة وتتمیز 
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�العموم�ة، فهي تجمع بین العالم�ة والخصــوصــ�ة الفرد�ة والثقاف�ة وتســتهدف النمو 
 .اإلنساني

) أنها Cooper rider & srivstva, 1998( اتفوســـــــــــر فســـــــــــو�رى �و�ر 
 التوازن بین المعرفة والشك.

) في دراســـته عن مفهوم الره�ان البوذیین عن Levitt, 1999ت (وانتهى ل�ف
القدرة على معرفة تعال�م بوذا ـــــــــــــ  أنهم �شیرون إلى أن الحكمة تعني:الحكمة فوجد 

ـــــ العطف ع وال�حث ـــــ االبتعاد عن الذات�ة ـ ـــــ معاملة جم�ع عن الحق�قة ـ لى اآلخر�ن ـ
 المخلوقات �التساوي.

) الحكمة Baltes & Staudinger, 2000دینجر (تو وســـــــــــ �التسو�عرف 
 ها.سلو�ات�أنها الخبرة في التواصل واالمت�از الخبراتي وفهم معنى الح�اة و 

) �أنها مصـــــــطلح مألوف نســـــــتخدمه في (Stevens, 2000نز وترى ســـــــت�ف
عنــد ��ــارنــا وفي أطفــالنــا وفي قراراتنــا في العمــل وفي ح�ــاتنــا الیوم�ــة ون�حــث عنــه 

اللعب، وهي مؤشــــــــــــر للمعرفة والخبرة، وهي الطر�ق الذي نعمل على تمهیده طوال 
 رحلتنا مع الح�اة.

كمــا ترى ســــــــــــــت�فنز أنهــا مكون میتــافیز�قي وعملي في الوقــت ذاتــه، وأن لهــا 
 .ا من الصعو�ة�ثیرة تجعل من تعر�فها وتصن�فها ضر�ً  اوجوهً 

أن الحكمـــــة هي: القـــــدرة على ) Sternberg, 2000رنبرج (یو�رى ســــــــــــــت
اســـتخدام الذ�اء الشـــخصـــي الناجح واإلبداع والمعرفة �وســـ�ط بین الق�م الشـــخصـــ�ة 
لتحقیق بلوغ المصـــــــــــــلحة العامة من خالل التوازن بین االهتمامات الشـــــــــــــخصـــــــــــــ�ة 

ع البیئــة واالهتمــامــات بین األشــــــــــــــخــاص واالهتمــامــات المجتمع�ــة بهــدف التوافق م
 الموجودة أو تشكیل البیئة الحال�ة أو اخت�ار بیئة جدیدة.
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 مفهوملها ا ألن �ل ثقافة فهم الحكمة ال یتم إال في إطار وس�اق ثقافي نظرً و 
ؤ�ـد على الجوانـب المعرف�ـة للحكمـة بینما تخـاص �ـالحكمـة، فـالحضـــــــــــــــارة الغر��ـة 

والدین�ة ورغم هذا ینادي  الحضـــــارة الشـــــرق�ة تؤ�د على الجوانب المعرف�ة والعاطف�ة
 .، والجمع بین وجهات النظر المختلفةال�عض �ضرورة عولمة مفهوم الحكمة

أن الحكمــــة توصــــــــــــــف �معرفــــة أحوال الح�ــــاة االجتمــــاع�ــــة والثقــــاف�ــــة  كمــــا
والبیولوج�ـــة والفرد�ـــة والتـــار�خ�ـــة والنزعـــات بین الشــــــــــــــخص واآلخر ومجـــال وآخر 
والتغیرات الفرد�ة للنمو والتطور وتصــور المعرفة الشــخصــ�ة وما �جب احتماله وما 

ي عالم متعدد �جب ت�ادله مع الغیر من أجل تحقیق حقوق اإلنســــــان األســــــاســــــ�ة ف
الثقــافــات، و��ف �مكن تحقیق التكــامــل بین الــذ�ــاء والعــاطفــة والــدافع�ــة من أجــل 

 العام.الصالح الصالح الشخصي و 

) �ـــأنهـــا مفهوم متعـــدد األ�عـــاد Webster, 2003ســــــــــــــتر (�بینمـــا �عرفهـــا و 
 و�تضمن الخبرة، التنظ�م االنفعالي، روح الفكاهة ــ التفتح ــ التأمل ــ التفكیر.

أنها أســـــلوب وراء معرفي �متاز �) Sternberg, 2003فها ســـــتیرنبرج (و�عر 
�الحصافة والتعقل، وهي توازن بین المصالح الداخل�ة للذات و�ین مصالح اآلخر�ن 
و�ین الســ�اق االجتماعي المح�ط �الفرد، و�رى أنها �ل ما یؤدي إلى تحســین إدراك 

 الفرد لما یالئمه في الح�اة.

) الحكمة على أنها صــــــــــــــفة من صــــــــــــــفات Ardelt, 2003عرفت أردلت (
الشـــخصـــ�ة التي تشـــیر إلى التكامل بین الجوانب المعرف�ة واالنعكاســـ�ة والوجدان�ة، 

هى:�امن �ستدل عل�ه من متغیر وأنها  ة  ل�سدئ ب   تإلت

  المؤشر المعرفيCognitive indicator. 
  مؤشر التفكیر التأملي االنعكاسيreflective indicator. 
 وجداني  مؤشر عاطفيaffective effect indicator. 
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رات تعتمد على �عضـــــها ال�عض على الرغم من عدم شـــــوهذه األ�عاد أو المؤ 
 التطابق بینها.

المنحنى النفســي ینظر إلى الحكمة على أنها عالمة أول�ة على نشــاط المخ و 
�الفرد وفعالیته، وأنها تنمو بنمو مسار الح�اة ولكن ل�س من الكافي أن یتقدم العمر 

لكي �صــ�ح حك�ما فهي نمط معقد من الســمات الموقف�ة والشــخصــ�ة والح�ات�ة التي 
 ).Staudinger, 2004تعمل سو�ا لكي توصل الفرد للحكمة (

) الحكمــة على أنهــا المعرفــة Staudinger, 2004( ودینجرو�عرف ســــــــــــــت
�معنى  �األحوال اإلنســــــــان�ة المختلفة، والمعرفة �األســــــــئلة األكثر صــــــــعو�ة المتعلقة
 الح�اة و��ف�ة التصرف فیها، واألسئلة المتعلقة بتعقیدات الح�اة وغموضها.

 قدرة عقل�ة �اعت�ارها شــــــــــــــكًال عرفها �احثي معهد ماكس بالنك �ألمان�ا �أنها 
معرفة قائمة على وهي من أشـــــكال الوظ�فة العقل�ة المتقدمة للنمو العقلي المعرفي، 

والتي تســمح �االســت�صــار غیر العادي والحكم  الخبرة في المواقف األســاســ�ة للح�اة
 والنص�حة حول األمور المعقدة وغیر ال�قین�ة.

عرفت �وت الحكمة على أنها: القدرة على النرجس�ة وتقبل محدود�ة القدرات 
 .مع دمج العمل�ات العل�ا لإلدراكالعقل�ة والجسم�ة لإلنسان 

العمل�ات ) أن الحكمة هي ســــــــــلســــــــــلة من Bassett, 2005ســــــــــت (اترى �
ك والشـــــــخصـــــــ�ة وخبرات الح�اة المتكاملة التي تجمع بین الوجدان والمعرفة والســـــــلو 

 ة.رادواإل

برلین على أنهــا االمت�ــاز في العقــل والفضــــــــــــــیلــة والخبرة في معهــد و�عرفهــا 
د في فهم الح�اة المعرفة وفي األنظمة المعرف�ة التي تتعامل مع الســـــــــــلوك وتســـــــــــاع

�ة في الح�اة وتســــــــــــــتخدم في التخط�ط للح�اة المســــــــــــــتقبل�ة وفي تفهي معرفة برجما
التعامل مع الح�اة والقدرة على إدارتها، وفي مراجعة الماضي واالستفادة من الخبرة 
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اإلنســــــــــان�ة والمعاییر  ومنح النصــــــــــ�حة لآلخر�ن، وتتضــــــــــمن الفهم العمیق للطب�عة
 .االجتماع�ة

ا ق�اس الحكمة وهي: ثالث محاور یتم من خاللهبرلین نموذج و�تضــــــــــــــمن 
 التخط�ط للح�اة و�دارة الح�اة ومراجعة أحداث الح�اة.

) الحكمة �أنها فهم الفرد العمیق لذاته Webster, 2007و�عرف و��ســــــتر (
ولألخر�ن واالســـــــــتخدام النشـــــــــط للمعرفة، والقدرة على التعلم من األفكار والبیئة مع 

 حدة الذهن وال�صیرة والقدرة على إصدار األحكام.

) أن الحكمة قدرة على التصـــــرف الســـــل�م في ٢٠٠٧( الدســـــوقيو�رى محمد 
المواقف وحل المشـــــــكالت الح�ات�ة حال صـــــــح�حا، والحكم على األمور من منظور 

لق�م والتوازن بین االســـــــــ�اق�ة للموقف ومراعاة نســـــــــب�ة  ق�مي، وذلك في إطار النظرة
 عام.المتطل�ات الشخص�ة ومتطل�ات اآلخر�ن لتحقیق الصالح ال

) أن الحكمة هي خالصة Baltes & Smith, 2008(وسمیث  �التسیرى 
المعرفــة الخبرات�ــة �ــالحقــائق ممــا �جعــل الفرد قــادر على الحكم الجیــد على األمور 

 الجوهر�ة في الح�اة التي �ح�ط بها الشك.

) أن الحكمة: تعد �صــــفة عامة االســــت�صــــار ٢٠١١و�رى جبر محمد جبر (
ا هو فهم اآلخر�ن و�معنى الح�اة، والمعنى الواســـــــــــــع له �ظروف اإلنســـــــــــــان وتطوره

 رت�ط �الذ�اء االجتماعي والنضج واإلبداع.ت يبوضوح ولذلك فه

) الحكمة �أنها قدرة الفرد على الموازنة بین ٢٠١٢وتعرف ه�ام شـــــــــــــــاهین (
إمكاناته المعرف�ة والوجدان�ة والنزوع�ة في اســــــــــــتجابته لمواقف الح�اة ومشــــــــــــكالتها 

ق األفضل له ولآلخر�ن وأن الحكمة تدرس على أنها سمة شخص�ة أو بهدف تحقی
شــكل من أشــكال التفكیر أو على أنها مهارة حل المشــكالت الصــع�ة الغامضــة في 

 الح�اة.
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في ضـــــوء نظر�ة أردلت تعبر عن مســـــتوى من التكامل بین األ�عاد  والحكمة
 .االنفعال�ة والمعرف�ة والتأمل�ة التي تؤ�د نضج شخص�ة الفرد

) الحكمة �أنها أرقى العمل�ات العقل�ة ٢٠١٣حمد الشـــــر�دة وآخرون (�عرف م
قـدرة على اتخـاذ القرار وحل معرفي وال ا، و�بـداع�ـا وفوق ا نـاقـدً العل�ـا، وتتطلـب تفكیرً 

إلى الفضــــــــیلة والح�اة األمثل، لذا فهي عمل�ة مر��ة الوصــــــــول هدف المشــــــــكالت ب
وشــــــخصــــــ�ة، ولها أ�عاد هي: االنفتاح، تتضــــــمن جوانب عقل�ة وانفعال�ة واجتماع�ة 

 حسن الفكاهة، الخبرة، التأمل والتنظ�م العاطفي.

عرف الحكمــــة �ــــأنهــــا منظومــــة المعرفــــة المتمیزة للخبیر في أمور الح�ــــاة تُ و 
ا ونصـــــ�حة متمیزة في أمور مر��ة وغیر ا وحكمً األســـــاســـــ�ة والتي تظهر اســـــت�صـــــارً 

 �قین�ة من ح�اة اإلنسان.

) الحكمــــة: على أنهــــا التوظ�ف الجیــــد ٢٠١٥جواد (وعرفــــت وفــــاء عبــــد ال
للمعرفة والتوجه اإل�جابي نحو الذات واآلخر�ن والســــــــــــعي لتحقیق الصــــــــــــالح العام، 
والقدرة على اتخاذ قرارات صـــــــائ�ة و�دارة شـــــــئون الح�اة. و�تكون مفهوم الحكمة من 

 األ�عاد اآلت�ة: التسامي، التأمل، التنظ�م االنفعالي، االنفتاح.

على إظهـــار التوازن  ) أن الحكمـــة قـــدرة الفرد٢٠١٥عفراء العبیـــدي (وترى 
و�ظهار ذلك في اســــــتجا�ات ســــــلو��ة متوازنة في  ،بین إمكاناته المعرف�ة والوجدان�ة

 .وال س�ما في المواقف الصع�ة ،مجاالت الح�اة �افة

الصـــــلة الوث�قة نتاج و�رى أصـــــحاب نموذج ســـــان دی�جو للحكمة أن الحكمة 
الفرد ووظائف القشــــــرة الدماغ�ة الجبه�ة األمام�ة التي لها دور في بین شــــــخصــــــ�ة 

عمل�ة التخط�ط والتعبیر عن الشــــــــخصــــــــ�ة واتخاذ القرار في الســــــــلوك االجتماعي، 
 یتفق مع األهداف الداخل�ة. والتي تقوم أ�ًضا �التنسیق بین األفكار واألفعال �ما
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كمة �مكن استخالص ومن العرض السابق للتعر�فات التي تناولت مفهوم الح
 ما یلي:

  فة �الوضـــــــــــع التعر�فات النفســـــــــــ�ة تتفق مع تعر�فات المعاجم في أنها معر
متعلقة �معنى لومعرفة عن أصعب المشكالت ا هاإلنساني في �افة أوجه

 ذي �میزها وعن�قین الالح�اة والال اة ومســـــــار اإلنســـــــان فیها. ومعرفةالح�
 المعرفة الالمحدودة. ما ال �مكن معرفته منها، والتعامل مع هذه

  المجال المعرفي وأن التعر�فات التي ظهرت للحكمة معظمها ر�زت على
، إال أن األمر تطور وأصــــــــــــــ�ح ینظر إلى الحكمــة على أنهــا مفهوم فقط

 .هناك محاوالت لتحدید هذه األ�عادمر�ب متعدد األ�عاد و 
  ا أ�ضــــــــً والحكمة ال تعني فقط �الموضــــــــوعات التي ترت�ط �المعرفة، لكنها

عني �الوعي �المشــــــــــــــكالت القائمة على الطب�عة المتناقضــــــــــــــة للحق�قة، ت
حك�م، وعلى ذلك  هوامتالك الفرد لمســـــــتوى مرتفع من المعرفة ال �عني أن

عرف�ة فإن الحكمة ل�ســت ظاهرة معرف�ة فقط ولكنها تتضــمن خصــائص م
 .وانفعال�ة وتأمل�ة ودافع�ة

  ا�ف الحكمة. إال أن هناك اتفاقً أنه ال یوجد اتفاق بین ال�احثین حول تعر 
بین ال�ــاحثین �ــأنــه �جــب أن �كون مفهوم الحكمــة متعــدد األ�عــاد واألوجـه 

 .هذه األ�عاد �عزز �ل منها اآلخر وأن
 أوحول الحكمة في أنها ســمة شــخصــ�ة  وفي ظل وجهات النظر الســا�قة 

أن الحكمة سمة في  وجهة النظر التي ترى  المؤلف یتبنى قدرة عقل�ة فإن
 .متوازنة فیها جوانب المعرفة والتأمل والوجدان متكاملة الشخص�ة تبدو

 و�ذلك تكون الحكمة: 

  حــل ا و�معــان نظر و  وتفكیرً عمل�ــة عقل�ــة مر��ــة ومتقــدمــة، تحتــاج تــأمًال
 اتخاذ قرار.المشكالت و 

 .تتضمن جوانب عاطف�ة ــ اجتماع�ة ــ شخص�ة 
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  ثقافي محدد.بیئي و وأن مفهومها ثقافي �مكن دراسته وفهمه في س�اق 
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 را�عا: مكونات الحكمة:

العناصــــــــــر المعرف�ة والوجدان�ة  الحكمة مكون ســــــــــ�كولوجي یتضــــــــــمن �عض
ظهر متكامل للح�اة اإلنســان�ة مرنبرج أن الحكمة یعاطف�ة واألخالق�ة ولذا یرى ســتال
المعرف�ة التي تعمل على اتخاذ قرارات صــائ�ة  تجمع بین الخبرة و�ین القدراتنها أل

 على المستوى الفردي والجماعي.

الحكمة تتضــــمن �ما معقدا من الوجدان الذي یتم تعدیله ونمذجته، مع التزام 
دافعي وداخلي لتطو�ر القوى الــداخل�ــة الكــامنــة داخــل الفرد وداخــل اآلخر�ن، وعــدم 

 .الحس�ة العابرة ق الملذات والمتعالرغ�ة في التوجه نحو تحقی

هي متغیر یتضــــــــــــــمن التكامل بین المعرفة الشـــــــــــــــاملة والعوامل الوجدان�ة و 
العــاطف�ــة مثــل (القــدرة على التحكم في المشــــــــــــــــاعر والخبرات الوجــدان�ــة العــاطف�ــة 

 ة المح�طة والقدرات المعرف�ة.�األفعال ومراعاة األ�عاد االجتماع�ة والثقاف�ة والبیئو 

) أن الصــــــــــفات األكثر Clyton & Birren, 1980وجد �الیتون و�یرن (و 
 ارت�اطا �الحكمة هي: المعرفة ــ العاطفة ــ التفكیر الذ�ي.

) مكونات مفهوم الحكمة في: القدرة ــــــــ Sternberg, 1985حدد ستیرنبرج (
 الذ�اء ــ التعلم ــ سالمة الرأي ــ سرعة استخدام المعلومات ــ حدة الذهن.

) عن أن Holliday& Chandler, 1986كشـــــــــــــف هولیدي وتشـــــــــــــاندلر (
العوامل المكونة للحكمة هي: القدرة غیر المســــــــــبوقة على الفهم، المهارة في إعطاء 
الرأي، االتصـــــــــــــــال �ــاآلخر�ن، الكفــا�ــة العــامــة، المهــارة في العالقــات واالبتعــاد عن 

 الفضول،

 ,Csikszentmobolyi & Rathundeنتمبولي وراثوندي (ز�كســــــــــ�وذ�ر 
 الحكمة تقوم على العمل�ة المعرف�ة والفضیلة والخیر.) أن 1990
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) أن للحكمة ثالثة (Pascual – Leone, 1990یرى �اسكوال ــــــــــــــــــــــــ لیون 
أوجـــه أولهمـــا قـــائم على العقـــل والمنطق والثـــاني قـــائم على التوجـــه الواقعي الفعـــال 

 والثالث قائم على التأثیر العاطفي على اآلخر�ن.

 هى:ة للحكمة اور رئ�س) محYang, 2001وحددت �انج (

�ــالعالقــات بین األفراد  التكــامــل والــدمج لمــا �مكن اعت�ــاره أنظمــة متفرقــة -١
بین الفرد وذاتــه والعالقــة بین الفرد وغیره، والعمل�ــات العــاطف�ــة  قــةوالعال

والمعرف�ة واإلدار�ة والعمل على تأمین التوازن بین المصـــالح المتضـــار�ة 
 عرفة في المواقف الح�ات�ة.واعتبرت الحكمة تطب�قات ذ��ة للم

التر�یز على الفعل والســـــــلوك: وذلك بدمج المعرفة �األفكار في المواقف  -٢
الح�ــات�ــة في أفعــال صــــــــــــــــادقــة، وأنهــا تطبیق ذ�ي للمعرفــة في المواقف 
الح�ات�ة، وهي معارف إجرائ�ة وضـــــــــــــمن�ة تمكن من تحو�ل األفكار إلى 

 أفعال.
د یتأكالى المســـتوى الشـــخصـــي، و تقی�م الحكمة في الســـ�اقات الثقاف�ة وعل -٣

على الفضـــــــــــائل التي تؤدي إلى قوة األنا لذا تؤدي إلى مخرجات ونتائج 
 إ�جاب�ة.

وانتهت  ینیالتایوانوم الحكمة لدى الصــــــــینیین ) مفهYangكما حددت �انج (
إلى أنهــــا تتكون من: الكفــــا�ــــة، المعرفــــة، حــــب الخیر، العطف، االنفتــــاح، عمق 

 التفكیر، التواضع، عدم التطفل.

أن الحكمة أول متالزمات الفضـــــائل  Seligman )٢٠٠٥( ســـــیلجمانو�رى 
وأنها تظهر في ســــــــتة مســــــــارات رتبها حســــــــب نموها الطب�عي لدى اإلنســــــــان وهذه 

 المسارات هي:

 – Curiosityع أو االهتمام واالنشــغال �العالم (الكون) حب االســتطال -١
Interest 
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و�شــیر �ه إلى االنفتاح على خبرات مختلفة ومتنوعة، ومرونة في 
 المواقف واألفكار واالنشغال �الجدید.

 Love of learningحب العلم  -٢
حــب التعلم لألشــــــــــــــ�ــاء الجــدیــدة والقراءة وز�ــارة المتــاحف وارت�ــاد 

 الكتساب الخبرات.مجاالت المعرفة 
 الحكم على األش�اء / التفكیر الناقد / العقل المتفتح -٣

Judgment , Critical Thinking, Open Mindedness 
و�شـــــــــــــیر �ه إلى االهتمام �التفكیر �عمق في األشـــــــــــــ�اء والظواهر 
وتقلیــب األمور، وغر�لــة المعلومــات الموضــــــــــــــوع�ــة والمنطق�ــة والتوجــه 

 كیر واتخاذ القرارات.واالهتداء �الواقع عند التف
 ي / الشطارةلمالبراعة/ األصالة / الذ�اء الع -٤

Ingenuity, Originality, Practical Thinking, Street 
Smart 

و�شـــیر إلى ضـــرورة امتالك قدرات خاصـــة التخاذ أســـالیب جدیدة 
 ي.لمهداف وهذا �عبر عنه �الذ�اء العومناس�ة لتحقیق األ

 خصي/ الذ�اء الوجدانيالذ�اء االجتماعي/ الذ�اء الش -٥

Social Intelligence, Personal Intelligence, Emotional 
Intelligence 

و�شــــــیر �ه إلى معرفة الذات واآلخر�ن، والوعي �الدوافع ومشــــــاعر 
االستجا�ة لها، ومالحظة �الفروق بین الناس على �ن مع استطاعة اآلخر 

في مواقف تعظم والتصرف في ضوء هذه المعرفة، ومحاولة وضع نفسه 
 مهاراته واهتماماته.

  Perspectiveالنظرة الثاق�ة  -٦



 

٢٧ 

 

وهي أقرب المســــــــــارات إلى الحكمة واألكثر نضــــــــــجا، وتظهر في 
ســــعي المح�طین �ك إل�ك ل�ســــتفیدوا من خبرتك �ما �ســــاعدهم على حل 
مشــــــــــــــكالتهم وجالء رؤ�تهم لألمور، فــــالحكمــــاء هم أهــــل العلم والخبرة 

 �األش�اء والح�اة.
 بتإلت) الحكمة �أنها عمل�ة تكامل�ة تتضـــمن Ardelt, 2003أردلت (عرفت 

هى: �عئخ   آ

و�مثــل قــدرة الفرد على فهم  Cognitive Dimensionال�عــد المعرفي   -١
 الح�اة وجوهر الظواهر وطب�عة اإلنسان �شكل أعمق.

وهو تطو�ر لل�عـــد المعرفي  Reflective Dimensionال�عـــد التـــأملي  -٢
أو تحر�ف للواقع، والتغلب على و�ه للح�اة بدون تشــــــــــــــالفهم العمیق في 

 الذات�ة، ورؤ�ة الظواهر بوجهات نظر مختلفة ومحاولة فهمها.
و�حتوي على انفعاالت الفرد  Affective Dimensionال�عد الوجداني   -٣

اإل�جـــاب�ـــة نحو اآلخر�ن واألحـــداث المح�طـــة، مثـــل التعـــاطف والحنـــان، 
 د والكراه�ة.وغ�اب االنفعاالت السلب�ة �الحق

) أن وجود المكونات الثالث معا هو Ardelt, 2004: 257وترى أردلت (
ن: أساس في الشخص الذي یوصف �أنه حك�م   هآم

إذا خلت الحكمة من المكون المعرفي ف�كون المفهوم أقرب إلى وصـــــــف  -١
دور المرشـــــــــد العاطفي الذي تســـــــــ�طر عل�ه انفعاالته أثناء تقد�م الخدمة 

 ك ال �ستط�ع خدمة نفسه أو اآلخر�ن طالبي الخدمة.النفس�ة، وعند ذل
و�ذا خلــت الحكمــة من المكون التــأملي فـإن الحكم ال �ســــــــــــــتط�ع تطو�ر  -٢

 العنصر المعرفي والعنصر الوجداني في الحكمة.
و�ذا خلت الحكمة من المكون الوجداني فإن مفهوم الحكمة �صـــ�ح أقرب  -٣

 للوظ�فة العقل�ة أو الذ�اء.
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جدول في وضــــحها �ما لتي تؤلف الحكمة المكونات الســــتة اســــتیرنبرج  وقدم
)١(: 

 )١جدول (
 المكونات الستة التي تؤلف الحكمة

 �شتمل على المكون 

 القدرة على االستدالل -١

یتضــــــمن القدرة على النظر إلى المشــــــكلة أو الموقف 
والقدرة على حل المشــــــــــــــكالت والعقل المنطقي والتمییز 

المعارف من مواقف بین الصــــــــــواب والخطأ وتصــــــــــن�ف 
عمل�ـــــــة، والقـــــــدرة على تنـــــــاول المعلومـــــــات واألفكـــــــار 
والنظر�ات الفرع�ة من منظور جدید، وتوافر ثروة �بیرة 
من المعلومات، والقدرة على إدراك التشـــــــــــا�ه واالختالف 

 والعقالن�ة، والر�ط والتمییز بین األفكار واألش�اء.

(أو الفطنــــة)  الحصــــــــــــافــــة -٢
Sagacity 

�اآلخر�ن وفهمهم وتقد�م المشــــــــــــورة تشــــــــــــمل االهتمام 
على  قدرةهم من خالل التعامل معهم، والوالتضــــــــــــــح�ة ل

التعلم من اآلخر�ن والقــــدرة على معرفــــة الــــذات معرفــــة 
، عتراف �الخطأواال ،قدرة على االســـــــــتماع الجیدجیدة وال

 للجوانب المختلفة من الموضوع الواحد.

 التعلم من األفكار والبیئة -٣
�األفكار والتمییز بدرجة عال�ة من وتشـــــــــــمل االهتمام 

 اإلدراك واالنت�اه والتعلم من أخطاء اآلخر�ن.

 Judgmentالحكم  -٤

وتشــــــــــــــمل القدرة على الفعل في إطار الحدود العقل�ة 
لحســــاســــ�ة والتفكیر قبل الفعل ا ،والطب�ع�ة المتاحة للمرء

أو اتخـــاذ القرار، والتفكیر طو�ـــل المـــدى، والتفكیر قبـــل 
 ح األفكار عندك والتعبیر عنها.الكالم مع وضو 

 االستخدام الفعال للمعلومات -٥

و�شــــــــــــــمــل ذلــك وفرة الخبرة وال�حــث عن المعلومــات 
وخاصــــة التفاصــــیل، والتمییز �النضــــج، والتعلم والتذ�ر، 
والحصـــــــــول على المعلومات عن ألوان النجاح والفشـــــــــل 
 السا�قین، والقدرة على تغییر األفكار على أساس الخبرة.
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 Perspicacityحدة الذهن  -٦

و�شــــمل ذلك الحدس والقدرة على تطو�ر الحلول التي 
تتســـــم �الصـــــواب أو الحق�قة، والقدرة على إدراك ما وراء 
المظــاهر، وقراءة مــا بین الســــــــــــــطور، والقــدرة على فهم 

 وتفسیر البیئة المح�طة �الشخص.

لحكمة ) نموذجه للحكمة وتضمن أر�عة أ�عاد لBassett, 2005قدم �است (
 والجدول التالي یوضح هذه األ�عاد والمقصود �كل منها:

 )٢جدول (
 أ�عاد الحكمة عند �است

 األ�عاد
 فطنة (المعرفي)
Discerning 
(Cognitive) 

احترام 
 (العاطف�ة)

Respecting 
(Affective) 

المشار�ة 
 (نشط)

Engaging 
(Active) 

 التحو�ل�ة (التأمل)
Transforming 
(Reflective) 

الخصائص 
 الرئ�س�ة

 االنفتاح الموضوع�ة
االلتزام 
 والمشار�ة

 األمن والسالمة

 المهارة

ال�صیرة، التفكیر 
الشمولي، 

ورؤ�ة منهج�ة 
حل في 

المشكالت 
 المعقدة

مصالح ال
الرحمة  /متوازنة

والرعا�ة/ 
التعاطف/ الحب/ 
التحلي برحا�ة 
الصدر/ غیر 

 فهو ال  حكمي

الحكم السل�م 
 /واتخاذ القرارات
البراعة في 
 اإلجراءات بناء
على اإلنصاف 

والعدالة 
الشجاعة 

 األدب�ة

 /معرفة الذات
إدارة  /قبول الذات
 الذات

  
�صدر أحكاًما 
 على األخر�ن

  

 المظاهر
فهم عمیق 
لألنماط 

شعور ال
االمتنان / �

عمل ملتزم من 
أجل الصالح 

تبني  /العام

القدرة على رؤ�ة 
ما وراء النفس/ 
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والعالقات 
 الجوهر�ة

لنظرة الواسعة ا
 لألمور

التناقض وعدم 
 ال�قین

الر�ط بین األش�اء 
 والموضوعات

الحوافز 
 التنمو�ة

ما �حدث في 
الواقع؟ ما هي 
الحق�قة؟ ما هو 
مهم؟ ما هو 

 الصح�ح؟

ك�ف �مكن 
 أن لشخص آخر

�فهم الواقع؟ 
ك�ف �مكنني 
التواصل مع 
اآلخر�ن مع 

 الشهامة؟

یوجه الذي ما 
هي  ؟ ماأفعالي

أهدافي 
ما  وغا�اتي؟

هي الوسائل 
التي �مكنني 
 استخدامها؟

ما هي ق�مي؟ 
 ك�ف أع�ش مع

نا ؟ من أاألخر�ن
أو ما الذي أعتقده 

 عن نفسي؟

 ) أ�عاد الحكمة في اآلتي:Brown & Green, 2006كما حدد براون وجر�ن (

  معرفة الذاتSelf-knowledge. 
  اإلیثارAltruism. 
  حب المعرفةLike Knowledge. 
  اإلدارة العاطف�ةEmotional Management. 
  المشار�ة المبدعةInspirational Engagement. 
  الحكمJudgment. 
  المهارات الح�ات�ةLife Skills. 

) إلى أن للحكمة مكونات ثالث هي: ٢٠١٠وانتهت دراســـة �ســـر�ة صـــادق (
 لتعامل مع األخر.المكونات العقل�ة، المكونات الوجدان�ة، وعامل الحكمة في ا

ــــــ قدرة  عامل المكونات العقل�ة: -١ ـــــــ ــــــ سرعة البدیهة ـ ـــــــ حیث یتمیز �الفطنة ـ
عال�ة على اإلدراك واالنت�اه وحل المشـــكالت، وترا�ط األفكار، له طر�قة 
ممیزة في المواقف العمل�ـــة، �قـــدم حلول عمل�ـــة للمشــــــــــــــكالت، �فســــــــــــــر 
األحداث ولد�ه �صــــــــیرة، أحكامه صــــــــائ�ة على الناس والمواقف، و�درك 

ومتزن في أحلك  هادئتخاذ القرار، متى �قدم النصــــــــــــــ�حة، و�تأنى في ا
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المواقف، عالقاته مع اآلخر�ن تتســـــــم �الموضـــــــوع�ة، هو شـــــــخص �قدره 
 اآلخرون.

�عرف الحك�م في تعامله مع غیره أن لكل  عامل المكونات الوجدان�ة: -٢
مقام مقال، یتســـــامح و�عفو، �قدر طب�عة النفس اإلنســـــان�ة، �ســـــیر ح�اته 

العمر المختلفة، یدرك االختالف بین ب�ســــــر، یتعامل �ســــــهولة مع فئات 
ال�شر و�ین ق�م األفراد، یدرك العالقات المتداخلة، و�درك دوافع اآلخر�ن 
وما وراء ســـــــــلو�هم، یدرك نقاط القوة والضـــــــــعف في المح�طین �ه، لد�ه 

 مودة ورحمة.
أما في تعامله مع نفســـــه فالحك�م یدرك نقاط القوة في شـــــخصـــــیته 

�ة، تصـــــــــرفاته تتفق مع عمره ومر�زه و�درك مســـــــــتوى قدراته الشـــــــــخصـــــــــ
ن خبراته االجتماعي و�درك نقاط الضـــــــعف في شـــــــخصـــــــیته، �ســـــــتفید م

 .ال�ةالسا�قة الموج�ة والس
 عامل الحكمة في التعامل مع اآلخر: -٣

فــالحك�م یــدرك التغیرات الحــدیثــة وتــأثیرهــا على األفراد، أحكــامــه 
ین �ه، صـــــــــــائ�ة على اآلخر�ن، یدرك نقاط القوة والضـــــــــــعف في المح�ط

یدرك الفروق بین خصــــــــائص �ل جیل، أحكامه صــــــــائ�ة على انفعاالت 
اآلخر�ن، یــدرك العالقــات المتشــــــــــــــــابهــة بین �ــل جیــل، و�قــدره و�حترمــه 

 اآلخرون على المستوى العقلي والوجداني في تعامله معهم. 
) بتعر�ف الحكمة وتطو�ر Schmit& etal, 2012ت وآخرون (مكما قام ش

 د للحكمة في مجال العمل، وهذه األ�عاد هي:مق�اس متعدد األ�عا

و�شــــــــــــــیر إلى قدرة الفرد على التفكیر �عنا�ة،  Practicalال�عد العملي  -١
 وفحص المعلومات والتر�یز على األكثر أهم�ة.

 ستر و�رلین.�وأخذها عن و  Reflectiveالتأمل�ة  -٢
 .Opennessالنفتاح ا -٣
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و�شــــــــــــــیر إلى امتالك مهــارات التعــامــل مع اآلخر�ن،  التنظ�م العــاطفي -٤
 و�سمى هذا ال�عد �الكفاءة الشخص�ة.

و�شــــــــیر �ه إلى قدرة الفرد على تحمل  Paradoxical ضال�عد المتناق -٥
طو�لة األجل وتحدید مســـــــــــــــارات موض وااللت�اس ومتا�عة األهداف الغ

  .بدیلة للعمل على المدى الطو�ل والتوفیق بین المتناقضات
وهذا ال�عد األخالقي  Ethical Sensibilityســـــاســـــ�ة األخالق�ة الح -٦

والق�مي في الحكمـــة والـــذي �شــــــــــــــیر �ـــه إلى أخالق�ـــات الفرد واألحكـــام 
األخالق�ــة �مــا �ظهر دور األخالق والفضــــــــــــــیلــة وادعى أنــه العنصــــــــــــــر 

 المر�زي في الحكمة.
كون یت SAWS""للحكمة  امق�اســــً ) Webster, 2014كما قدم و��ســـــتر (

 ى:هه  أ�عادمن خمسة 

تطور حس النكتة، القدرة والرغ�ة في جعل اآلخر�ن  :Humorالفكاهة  -١
�شـــعرون �الراحة من خالل الفكاهة، اســـتخدام الفكاهة �أســـلوب ناضـــج 
للمواجهة، ال�حث عن الجانب المشـــــــرق في األحداث المجهدة �مكن أن 

 . افي مواقف الح�اة الصع�ة جدً �كون هناك عناصر مسل�ة حتى 
 خر�ن.األ حةا ما استخدم النكتة لراأنا غال�ً  مثل الع�ارة

عاطفي  -٢ مجموعــة �ــاملــة من  :Emotional Regulationالتنظ�م ال
العواطف ال�شــــــــــــــر�ـــة؛ القـــدرة على تمییز العواطف الخف�ـــة، والعواطف 

الحــــاالت  والتعــــامــــل معبول، واالنفتــــاح على اآلخر�ن، المت�ــــاینــــة، والق
 .اآلخر�ن السلب�ة؛ قدرة الحكم على عواطف وأاإل�جاب�ة  العاطف�ة

  الع�ارات مثل

  .وغیري  تحدید العواطف الخف�ة داخل نفسي أنا جید في •
 ا في قراءة حالتي العاطف�ة.أنا جید جدً  •
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 Reflectiveness/ Reminiscenceذ�ر�ات الماضـــي/ التأمل�ة  -٣
ذ�ر�ات الاســـــتخدام تتعلق �الماضـــــي الشـــــخصـــــي للمرء؛  التيوخاصـــــة 

 امنظورً الفرد كتســــب �الهو�ة، ور�ط الماضــــي �الحاضــــر، ف للحفاظ على
 .ه� اخاًص 

 الع�ارات مثل

مراجعـة المـاضــــــــــــــي �ســـــــــــــــاعـدني على التخلص من المخـاوف  •
 الحال�ة.

تذ�ر أ�امي الســـــــا�قة �ســـــــاعدني على اكتســـــــاب نظرة ثاق�ة في  •
 مة.هممسائل الح�اة ال

على األفكار والق�م والخبرات المختلفة، التجدید  Opennessاالنفتاح  -٤
في اإلجراءات واألفكـار، تقـدیر وجهـات النظر المتعـددة حتى لو �انت 

 مثیرة للجدل، التسامح مع اآلخر�ن.

 الع�ارات مثل

 أحب قراءة الكتب التي تتحدى التفكیر. •
 أنا فضولي جدا تجاه النظم العقائد�ة الدین�ة/ الفلسف�ة المختلفة. •

الغن�ــــة والخبرات المتنوعــــة في الســــــــــــــ�ــــاقــــات  Experienceالخبرات  -٥
الشخص�ة وخاصة تلك التي تتطلب قرارات صع�ة. التأقلم مع التحوالت 

" عن الح�اة (على ســــــــــــــبیل اتمةفي الح�اة. التعرض لجوانب "ق الهامة
 ، والنفاق، والصدمات النفس�ة).المثال، خ�انة األمانة

 الع�ارات مثل

 د من األحداث المؤلمة في ح�اتي.لقد شهدت العدی •
 األخالق�ة. تلقد شهدت العدید من المعضال •
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أن مفهوم الحكمة یتكون من األ�عاد التال�ة: ) ٢٠١٥عبد الجواد ( ترى وفاءو 
 وعرفت هذه األ�عاد �اآلتي:التسامي، التأمل، التنظ�م االنفعالي، االنفتاح 

 و�قصد �ه تجاوز الفرد عن ذاته وعن الماد�ات. التسامي: -١
و�قصد �ه قدرة الفرد على التفكیر في خبرات الح�اة والتعلم منها  التأمل: -٢

في اتخاذ القرارات واالســـــــــتفادة من اســـــــــتعراض أحداث الح�اة في تحدید 
 نقاط القوة والضعف في الشخص�ة.

الوجداني مع و�قصـــــــــــــــد �ه قدرة الفرد على التعاطف  التنظ�م االنفعالي: -٣
 اآلخر، والتعبیر عن مشاعره الذات�ة وتقی�م مشاعره ومشاعر اآلخر�ن.

�قصـــــــد �ه قدرة الفرد على ال�حث عن الخبرات الجدیدة و�دراك  االنفتاح: -٤
 الخبرة من مصدرها وتحمل الغموض و�شمل اإلبداع والفضول الفكري.

صـــــــــــبي بینما یرى أصـــــــــــحاب نموذج ســـــــــــان دی�جو المعتمد على االتجاه الع
 تتكون من ستة أ�عاد رئ�سة هي: ة(النیورولوجي) أن الحكم

القــدرة على تقــد�م  -القرار االجتمــاعي  واتخــاذ) المعرفــة العــامــة �ــالح�ــاة ١(
 .والمهارات الح�ات�ة ةالح�ا�المشورة الجیدة والمعرفة 

 .الذات وض�طالتنظ�م الرغ�ة � –) التنظ�م العاطفي ٢(

مثل التعاطف والتعاطف واإلیثار والشــــــــــعور  -) الســــــــــلو�ات االجتماع�ة ٣(
 .�اإلنصاف

ص على مستوى اشخفهم الذات وأفعال األ فيالقدرة والرغ�ة  -) ال�صیرة ٤(
 .عمیق

عدم إصـــدار األحكام على  –لق�م المختلفة) مع ا(التســـامح  نســـب�ة الق�م) ٥(
 .قبول أنظمة الق�م األخرى اآلخر�ن، 

 .ات سر�عة وفعالةالقدرة على اتخاذ قرار  -) الحسم ٦(
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ة األ�عاد واألوجه ولكن هناك ومما ســـــــــــبق یتضـــــــــــح أن الحكمة ظاهرة متعدد
ا لتعدد ا، وذلك نظرً س�ة للحكمة والخصائص المرت�طة بهحول المكونات األسا جدل

 التوجهات الفلسف�ة واالجتماع�ة والنفس�ة التي تناولت الحكمة.

وفي ضــــــــــــوء ما ســــــــــــبق من عرض تعر�فات متعدد للحكمة وعرض مكونات 
على أنها  ا للحكمةأن �قدم تعر�فً  مؤلف�مكن للالحكمة من وجهات نظر متعددة 

 :ظاهرة متعددة األ�عاد وذلك ف�ما یلي

هي صـــــفة من صـــــفات الشـــــخصـــــ�ة وحالة عقل�ة وجدان�ة ســـــلو��ة تتضـــــمن 
بین المعرفة والوجدان والســــــــــــــلوك ســــــــــــــلســــــــــــــلة من العمل�ات المتكاملة التي تجمع 

وهي قدرة على الحكم الصــــــــائب وات�اع نهج  ،والشــــــــخصــــــــ�ة وخبرات الح�اة واإلرادة
العقل القو�م المؤســـــــــس على الفهم والخبرة لالســـــــــتجا�ة لمواقف الح�اة ومشـــــــــكالتها 

�ستدل عل�ه وهي متغیر �امن في الشخص�ة  ،هدف تحقیق النماء للفرد ولآلخر�نب
 :من

 الثر�ة:المعرفة  -١
  القـــدرة على فهم أحوال الح�ـــاة والطب�عـــة وأحـــداثهـــا ومغزاهـــا وتغـــایرهـــا

 وغموضها.
 .القدرة على معرفة س�اقات الح�اة الزمن�ة وتطورها 
  القدرة على اكتســـاب المعرفة والخبرة واالســـتفادة منها في تحقیق النضــج

 والنمو الشخصي والمهني.
 المعرفة التأمل�ة: -٢

  العم�قة في الطب�عة والحق�قة القائمة على االســــــتن�اط القدرة على النظرة
 والفطنة والحدس.

  النظر إلى الظواهر واألحـــداث من زوا�ـــا متعـــددة للتغلـــب على الـــذات�ـــة
 والوعي وال�صیرة وتقلیل التمر�ز حول الذات.
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 .السعي لمعرفة الحق�قة دون تشوهات �موضوع�ة 
 .السعي لمعرفة الذات وما وراءها 

 االنفتاح: -٣
 فكار، ووجهات النظر المتعددة ولو �انت مثیرة للجدلاألل تقب.  
  تناول المشكالت وحلها �طرق جدیدةتحمل الغموض و.  
 .التمتع برحا�ة الصدر 

 إدارة العواطف: -٤
 .القدرة على التعامل مع اآلخر�ن �الرحمة والتسامح واالحترام والتعاطف 
 .التمتع �المهارة االجتماع�ة 

  :علىالقائم  الصائب الحكم -٥
 األخالق الحمیدة.  
 الشخص�ة والعامة. موازنة المصالح 
  ع بین ال�شر والثقافاتالتنو احترام. 
 (قبول أنظمة الق�م في الحضارات المختلفة) نسب�ة الق�م. 
 اتخاذ القرارات السر�عة الفاعلة بناًء على الخبرة. 
 .االلتزام �الصالح العام  
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 منها:  القر��ةا: الفرق بین الحكمة و�عض المتغیرات خامسً 

) أن الحكمـــة تختلف عن الحمـــاقـــة Trowbridge, 2005یرى ترو�ر�ـــدج (
 والمعرفة والذ�اء وتحقیق الذات واإلبداع.

 الحكمة والحماقة:

 هى:لمغالطات في التفكیر  ةالحماقة هي غ�اب الحكمة، واألحمق عرض

 :أن �ل شيء في الح�اة یدور حوله. مر�ز�ة الذات� 
 .المعرفة الكاملة والشاملة المتاحة تحت تصرفه 
 :معنى امتالك السلطة القصوى. كل�ة القدرة� 
 :استحالة التعرض لألذى. المناعة 

على التوازن في الحكمة و�جب أن  الحماقة تتضـــــــــــمن دائما مصـــــــــــالح تخرج
 .�حماقةروا �حكمة بدال أن �فكروا علم الطالب أن �فكن

 الحكمة والمعرفة:

المعرفة تتناول �ل ما �ح�ط �اإلنســــــــــــــان في بیئته االجتماع�ة أو الثقاف�ة أو 
االقتصـــاد�ة أو الطب�ع�ة أو ما یتصـــل بتكو�نه النفســـي والبیولوجي، فالمعرفة تشـــمل 
مجموعة المعاني والتصــورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تكون لدى اإلنســان 

الته المتكررة لفهم الظواهر واألشــ�اء المح�طة �ه، فهي ال تقتصــر على نت�جة لمحاو 
 ظواهر معینة و�نما تتناول �ل ما یتصل �اإلنسان وما �ح�ط �ه.

) وهناك Ahn, 2000ال تقود �مفردها إلى الحكمة ( Knowledgeالمعرفة 
 أفراد ال یوجد لدیهم قدرا �اف�ا من المعرفة ولكنهم یبهروننا �حكمتهم.

أن الحكمــة معرفــة من نوع خــاص هي  (Kekes, 1983)لــذا یرى ��كس 
معرفة تفســـیر�ة تســـاعد الفرد على أن �ح�ا ح�اة طی�ة، وأن الحكمة نوع من اإلدراك 

 الفعلي لألش�اء الداخل�ة.
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) أن الحكمة هي اإلدراك الم�اشــــــــــــــر للحق�قة Quick, 1981و�رى �و�ك (
ي تعتمــــد على الظــــاهرة المالحظــــة و�تم إدراكهــــا عن طر�ق الحــــدس والفطنــــة الت

والشـــــــــــخص المالحظ أما المعرفة معلومات حق�ق�ة ملموســـــــــــة تكتســـــــــــب من خالل 
المالحظة العقالن�ة للظواهر العلم�ة، �ما یرى أن المعرفة معقدة وتمیل للســــــــــــــ�طرة 

 بینما الحكمة �س�طة وال تعاكس الت�ار بل تحاول االستفادة.

لمعرفة مطلقة وعرضــــــــة لإلصــــــــا�ة ) أن اClayton, 1982و�رى �الیتون (
والخطأ وغیر اجتماع�ة وغیر شـــــخصـــــ�ة أما الحكمة مجالها اجتماعي وشـــــخصـــــي 

 وذات طب�عة عالم�ة وال تتغیر �الزمان والمكان.

 الحكمة والذ�اء:

بین مفهومي الذ�اء والحكمة في أنهما قدرات عقل�ة واضــــــــــــــًحا  اهناك تقاطعً 
التداخل بین المفهومین إال  ، ورغم هذامتشـــا�كة ومتداخلة في الشـــخصـــ�ة اإلنســـان�ة

 ن نظرا ألن:لیمستق �مفهومیننظر لهما نأنه 

 :قدرة على التفكیر �طر�قة منطق�ة، و�هتم �المنطق المجرد وتجر�د  الذ�اء
الحق�قــة �مــا یهتم �ــإنجــاز مهــام محــددة، و�ر�ز على الجوانــب المعرف�ــة، 
ووظ�فته مســــــــاعدة اإلنســــــــان على التوافق مع البیئة، وأن هذا الذ�اء مهارة 

 ومجاله غیر اجتماعي وغیر شخصي.
 :لطب�عة اإلنســـــان�ة المتناقضـــــة والدائمة تعني �القدرة على فهم ا أما الحكمة

التغیر، وأنها تهتم بنتائج الســـــــــــلوك وآثارها على الصـــــــــــالح العام وصـــــــــــالح 
اآلخر�ن ومتحررة من الذات�ة، ومجالها اجتماعي وشــــخصــــي، وذات طب�عة 
عالم�ة وال تتغیر �الزمان والمكان، وترت�ط �الثقافة، وهي الفضــــــــــــــیلة، وهي 

ى لتحقیق الرفاه�ة النفســ�ة في الح�اة، ألن قوة إ�جاب�ة في الشــخصــ�ة تســع
وظ�فتها إرشــاد الفرد في طر�قه نحو التطور والنمو ومســاعدة المجتمع نحو 

 تحقیق معرفة �اف�ة �عواقب األمور واألحداث على النفس واآلخر�ن.



 

٣٩ 

 

على أن الحكمة هي قدرة  )١٩٩٩(وتؤ�د آمال صـــــــــــــــادق وفؤاد أبو حطب 
توازن الـــذهبي بین الـــذ�ـــاء الموضــــــــــــــوعي والـــذ�ـــاء القـــدرات العقل�ـــة، وهي نقطـــة ال

ؤاد أبو الثالثة من الذ�اء التي اقترحها ف االجتماعي والذ�اء الشــــــــــــخصــــــــــــي "األنواع
 وهي نضج وجداني واجتماعي ومعرفي معا. نموذجه في حطب

) أن مفهوم الحكمــة من المفــاه�م Sternberg, 2003و�رى ســــــــــــــتیرنبرج (
ي والتحلیلي واإلبداعي) وأن اإلنســـــــــــــــان �مكن أن المر��ة من مفاه�م الذ�اء (العمل

�كون ذ��ا ولكنه ل�س حك�ما، وهذا ما دعاه ألن �طور نظر�ة في الحكمة وأســــماها 
 بنظر�ة التوازن في الحكمة.

 ا) أن �ل حك�م ذ�ي ول�س �ل ذ�ي حك�مً ٢٠٠٦شوقي ( ولذلك یرى طر�ف
�فعل في ضــــــوء مصــــــالح ي یهتم �ماذا �فعل أما الحك�م یهتم �ما �جب أن �وأن الذ

 المجتمع.

المشتر�ة بین الذ�اء والحكمة،  استكشاف العالقات �عض العلماءولقد حاول 
 :)٣في جدول (وضح ذلك �و 

 )٣جدول (
 المشتر�ة بین الذ�اء والحكمة العالقات

 الحكمة الذ�اء
یهتم الــذ�ــاء �ــالمنطق المجرد الــذي �حــاول 
اإلجا�ة عن ســؤال یتعلق �ك�ف�ة إنجاز الفرد 

ـــــــمـــــــهـــــــامـــــــه   Clyton & Birren)ل
(1980:103) 

تعــــالج الحكمــــة التنــــاقض في الطب�عــــة -
ال�شر�ة وتطرح تساؤالت حول نتائج السلوك 

 & Clytonوتـــــأثــیــراتـــــه فــي اآلخــر�ــن (

Birren, 1980.( 

ي، لم�اء العالحكمة شـــــكل من أشـــــكال الذ-
ــة  ــدرات اللفظ� ــالق ــدة � ولكنهــا ل�ســـــــــــت مقی
والمهارات الســبب�ة، فهي تحتوي على معرفة 
ذات عالقـــة �ـــالجوانـــب العمل�ـــة في الح�ـــاة 
فالحكمة هي ذ�اء ولكنه �طبق �شكل عمیق 
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وواســـــــــع في مواقف الح�ـــــاة الحق�ق�ـــــة 
)Baltes & Smith, 1990:87(. 

تــوازن بــیــن الـــــذ�ـــــاء ال یــتــحــقــق فــ�ـــــه الــ
 ,Sternbergاالهتمـــامـــات والمصــــــــــــالح (

1990: 87( 

مات  الحكمة تحتوي على توازن بین االهتما
والمصــــــــــالح، فـالحك�م �ـأخـذ �عین االعت�ـار 
مصــالحة الشــخصــ�ة ومصــالح اآلخر�ن وقد 
�غلب مصلحة اآلخر�ن إذا اقتضت الضرورة 

)Sternberg: 1990: 87( 
 الذ�اء �ختلف عن الحكمة، وأنه أقل إ�جاب�ة

لحكمة، وأنه یر�ز على الجوانب العقل�ة من ا
 )Yang, 2001:662والمعرف�ة (

الحكمــة ترت�ط �ــالثقــافــة، وهي مفهوم أكثر 
ــافــة وأن  ــة من وجهــة نظر هــذه الثق إ�جــاب�
الحكمة تر�ز على الجوانب الشـــــــــخصـــــــــ�ة 

 )Yang, 2001: 662واالجتماع�ة (
كل حك�م ذ�ي، وأن هناك �عض القدرات  - ال�س �ل ذ�ي حك�مً 

تدخل في مفهوم الحكمة ومنها: التفكیر 
المنطقي الحصـــــــافة، الحكم، اســـــــتخدام 
المعلومــــات �ســـــــــرعــــة، حــــدة الــــذهن 

)Sternberg, 2003( 
الحكمة شـــكل من أشـــكال الذ�اء العلمي  -

الذي یتضــــــمن القدرة على فهم المواقف 
الح�ات�ة الیوم�ة وتحلیلها واإلفادة منها 
و�تطلب هذا الذ�اء اســـــــــترات�ج�ات ثالث 

 هي:

القـــــدرة على التك�ف مع البیئـــــة التي  -
 �ع�ش فیها.

 التشكیل للبیئة والعمل على تغییرها. -

للفرد  االخت�ار لبیئة جدیدة أكثر مناســـ�ة -
 ســـــــــترات�ج�ة التك�ف�عد الفشــــــــــل في ا

)Sternberg, 1985: 607( 
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اآلت�ة: القدرة  �الســـــــــلو�ات�عبر عن الذ�اء 
القدرة  -على حل المشـــــكالت �شـــــكل علمي

ق تحقی ي االندماج الفكر -�ة أو الكالم�ةاللفظ
المرونة في التفكیر -الذ�اء الس�اقي-الهدف

الذي �ســــــــتخدم اآلل�ة في التفكیر والتلقائ�ة 
لومـــات الروتین�ـــة �ســـــــــرعـــة لمعـــالجـــة المع

 الذ�ي �سعى إلى الممارسة.-و�فاءة

 �عبر عن الحكمة �السلو�ات اآلت�ة:

 -الـــذ�ـــاء-المنطقي القـــدرة على التفكیر -
 -الحكم على األشـــ�اء -التعلم -الحصـــافة

 حدة الذهن-االستخدام السر�ع للمعلومات 
- (Sternberg, 1990: 87) 
الحك�م ال �ســـــــــتخــــدم النمط اآللي في  -

التفكیر و�نما �ســــــعى إلى فهم هذا التفكیر 
 هذااآلخر�ن و�نظر إلى تصـــــرفاتهم ول لدى

 فالحك�م �سعى إلى الفهم.
 

 :Moral Thinkingالحكمة والتفكیر األخالقي 

بها والتي  ةالكالم عن الحكمة خارج ســـــــــــ�اق الق�م المرت�ط من المســـــــــــتحیلو 
 تقود اإلنسان إلى موقف أخالقي أو مرحلة أخالق�ة.

لح معینة الذ�اء �ســعى إلى تحقیق مصــا -
 للفرد نفسه

 الذ�اءات مستقلة نسب�ا -

�فسر الذ�اء في عالقته �الس�اق الثقافي  -
 )٢٠١٢ح�ط (سل�مان إبراه�م، مال

الحكمــــة ترت�ط �ــــالــــذ�ــــاء االجتمــــاعي،  -
والــــذ�ــــاء المتعلق �ــــالعالقــــات الفرد�ــــة 
الـــــداخـلـ�ـــــة والـعـالقـــــات مـع اآلخـر�ـن، 

Gardner, 1983 لغوي ل ) والـــــذ�ـــــاء ا
ذ�ـــــاء الطب�عي والـــــذ�ـــــاء المنطقي والـــــ

لذ�اء الوجودي  :Webster, 2007) وا

16( 
لذ�اء تالحكمة  - تطلب إ�جاد توازن بین ا

 .الشخصي والذ�اء بین األشخاص
الحكمـــة تســـــــــعى إلى هـــدف نبیـــل هو  -

  .الفضیلة
ـــات  - ـــة والعمل� هي من المفـــاه�م المعرف�

 العقل�ة الحدیثة.
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وأن الق�م تتوســـــط ��ف یوازن المرء المصـــــالح واالســـــتجا�ات والمســـــاهمة في 
 ك�ف �عرف الصالح العام.

 وأن الحكمة تتضــمن االهتمام �اآلخر�ن مثل االهتمام �الذات �ما أن الحكمة
كانت أأوســـــــع نطاقا من التفكیر األخالقي حیث تتضـــــــمن موازنة المصـــــــالح ســـــــواء 

 لم تكن مطروحة على المحك. مهناك قضا�ا أخالق�ة أ

 :Creativityالحكمة واالبتكار�ة 

 ) أن:Sternberg, 2004یرى ستیرنبرج (

والقدرة  Sagacityتتضمن قدرة على التفكیر واالستنتاج والحصافة  الحكمة:
یز، واســــــــتخدام یعلى التعلم من األفكار والبیئة، والقدرة على إصــــــــدار األحكام والتم

المعرفة وحدة الذهن ووضــوحه، وتحقیق التكامل والتوازن الفعلي والقدرة على توج�ه 
 الهدف.

تشــــــــــــــیر إلى عـــدم التعـــدي على حقوق اآلخر�ن حتى في  االبتكــار�ــة:أمــا 
األفكار، �ما تشیر إلى األداء الفعلي المرتفع، والقدرة على التخیل والتذوق الجمالي 

 نة وحدة الذهن ووجود الحافز نحو اإلنجاز.و والفني، ومهارات اتخاذ القرار والمر 

ا من فتهكما یرى أن الذ�اء رجحت �فته في المعرفة أما الحكمة رجحت �
 المعنى نحو ما وراء المعرفة.في داع تفوق بحیث القدرة على الفهم، واإل

 :أن )٢٠١٣وترى دال�ا یوسف (

  الحكمـــة تشــــــــــــــترك مع الـــذ�ـــاءIntelligence،  واإلبـــداع�ـــةCreativity 
 هذه المتغیرات النفس�ة في:في  gritوالمثابرة  Moralityواألخالق 

 الثقافات عبر التار�خ اإلنساني.ا وفي جم�ع صفات محبو�ة عالم�ً   -
 هي متغیر ال یوجد خالف على حق�قة وجوده. -
 �مكن ق�اسها �صورة م�اشرة. -



 

٤٣ 

 

 ارقة في هذه الصفات.خهناك أفراد یتمتعون �مستو�ات عال�ة و  -
 هذه الصفات معقدة دینام�ك�ة. -
طور العلمي الس�كولوجي ف�ما یتعلق �طب�عة ووظ�فة وطرق ق�اس هذه تال -

 يء.المتغیرات �ط
 هي صفات لها أهمیتها للمجتمع في الحاضر والمستقبل. -

) بین مكونات الحكمة والذ�اء Sternberg, 1985( جســــــــــــــتیرنبر وقد میز 
 :) یوضح ذلك٤وجدول ( ،واإلبداع

 مكونات الحكمة والذ�اء واإلبداع) ٤جدول (
 اإلبداع الذ�اء الحكمة

 القدرة على االستدالل.

 ة.فالحصا

 والبیئةالتعلم من األفكار 

 الحكم

 االستخدام الفعال للمعلومات

 حدة الذهن

المشكالت  القدرة على حل
 العمل�ة.

 القدرة اللغو�ة.

 التوازن والتكامل العقلي.

 توج�ه الهدف و�حرازه.

 التفكیر في إطار الس�اق.

 التفكیر السائل.

 عدم التقیید.

 التكامل والتعلیق.

 الذوق الجمالي والتخیل.

 والمرونة.مهارة القراءة 

 السعي لإلحراز واالعتراف.

 حدة الذهن.

 الفضول.

 الحدس.

والذ�ي والمبدع والماهر ) بین الحك�م ٢٠١٥كما میزت فاطمة عبد الجواد (
 :) یوضح ذلك٥( ، وجدولاجتماع�ا

 )٥جدول (
 الفروق بین الحك�م والذ�ي والمبدع والماهر اجتماع�ا

 المبدع الذ�ي الحك�م وجه المقارنة
 الماهر

 اجتماعً�ا
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 المهارات
�عتمد على 

الخبرة والثقافة 
 واالست�صار

�عتمد على 
معالجة 

المعلومات 
 واالستدالل

تعدیل 
المعلومات 

والوصول إلى 
معلومات 

 ومعارف جدیدة

توظ�ف مهارته 
لخدمة عالقته 

 الشخص�ة

 ماذا �سأل
�سأل ��ف 

 ؟نعرف
 ؟ماذا نعرف

ك�ف نغیر 
 ؟ونعرف

یوظف ما عرف 
 عالقته إلثراء

  



 

٤٥ 

 

 ا: خصائص مفهوم الحكمة والحكماء:سادسً 

) أن �قتصــــــــــــــر Staudinger & Gililtic, 2011, 216یرى ال�عض (
اســــــتخدام مفهوم الحكمة أو الحك�م على المســــــائل الوجود�ة والقضــــــا�ا غیر ال�قین�ة 
في الح�اة، حیث �عتبر الفرد حك�ما عندما تتوافر ف�ه مجموعة من المعاییر �شـــــكل 

 متكامل.

 الحكمة: أن) ٢٠١٣، وسنایدرو�رى ال�عض (لو�یز 

ئلة واســــــــترات�ج�ات مهمة وصــــــــع�ة عن معنى الح�اة والع�ش ســــــــتتناول أ -١
 فیها.

 إدراك محدود�ة المعرفة والال�قین في العالم من حولنا. -٢
 تمثل مستوى متمیز من المعرفة والحكم والرأي والنص�حة. -٣
 توازن رائع.و  من معارف ذات مدى واسع عمیق تتشكل -٤
 ا بین العقل والشخص�ة وانسجام بین المعارف والفضائل.تتضمن تناغمً  -٥
 تمثل المعرفة التي تستخدم لصالح الفرد وتحقیق الرفاه�ة له ولآلخر�ن. -٦
�ســــــــــــهل التعرف علیها عندما تنجلي على الرغم من صــــــــــــعو�ة تحدیدها  -٧

 وتحق�قها.
بها من تراث  هذه الخصــــــائص المشــــــتر�ة للحكمة عبر العصــــــور وما یرت�ط

معرفي ومهــاري تم االتفــاق عل�ــه ثقــاف�ــا لمــا لهــا من ق�مــة توافق�ــة تقیــد اإلنســــــــــــــــان�ــة 
)Staudinger, 1996.( 

والحكمة تتطلب إلمام �معارف عم�قة وخبیرة واالســـتخدام الخبیر للمعرفة وقد 
و�دراك  اءة وفهم اســـــــتثنائي، ومعارف تقر�ر�ة و�جرائ�ة،وصـــــــفت هذه المعرفة �أنها �ف

 دود المعرفة وأحكام تأمل�ة.لح
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والحكمة خاصــ�ة فرد�ة تنشــأ عن عالقة تكامل�ة بین خصــائص متنوعة أكثر 
من �ونها تعزي إلى خاص�ة واحدة وهذه الخصائص تشمل قدرات عقل�ة، وخصائص 

 .متداخلة بین الشخص�ة والمعرف�ة شخص�ة، وقدرات

 بین الحكمة و�ل من: )٢٠١٣، وسنایدرر�ط ستانلي هول (في لو�یز 

 .اتجاه الفرد نحو التأمل 
 .النزوع نحو الهدوء الفلسفي 
 .الموضوع�ة 
 .الرغ�ة في استنتاج دروس أخالق�ة 

وأضـــاف إلیها هذه الخصـــــائص تظهر في المراحل المتأخرة من ســـــن البلوغ 
 )Labouvie-Vief, 1990( ال�عض

 .ال�حث عن نهج وسط بین المتطرف من األمور 
 قة دینام�ة بین المعرفة والشك.ال�حث عن عال 
 ة.نزاهة في التعامل مع المشكالت اآلالموضوع�ة والن� 
  متوازن بین العاطفة والدوافع والفكر. تآزرتحقیق 

الجدل األســـاســـي حول القضـــا�ا التي تشـــكل أو  �إتقانومفهوم الحكمة یرت�ط 
تصـــوغ الوجود ال�شـــري مثل العالقة بین الخیر والشـــر، واإل�جاب�ة والســـلب�ة والت�ع�ة 

�ل هذه التناقضــات  تحتضــنن، والفناء والخلود، فالحكمة واالســتقالل، والشــك وال�قی
 ,Staudinger & Gilitickفي الح�اة، والحكماء �قدمون االست�صارات الحك�مة (

2011.(  



 

٤٧ 

 

 تضح مما سبق أن:�و 

  الحكمة تتضـــــــمن مجموعة من العوامل التي تتكامل مع �عضـــــــها ال�عض
�ما في ذلك من عوامل معرف�ة وشـــخصـــ�ة ووجدان�ة واجتماع�ة وأخالق�ة 

 وعوامل مرت�طة �الخبرة.
  متعدد األ�عاد.الحكمة مكون معقد و 
 .الحكمة قابلة للتطور 
 مكن أن ت�ســـــــــــــر أو تعوق نمو الحكمة لدى  الســـــــــــــ�اقات البیئ�ة والثقاف�ة�

 األفراد على مدار ح�اتهم.
) أن الشـــــــــخص الحك�م یتســـــــــم �القدرة القائمة Edwin, 1981و�رى ادو�ن (

على االتصـــــــــال �اآلخر�ن والصـــــــــبر، و�تمتع بتقدیر الذات والخبرة والذ�اء والمعرفة 
على وقادر  حب العلم واالســـــــــــــتقالل�ة والحدس،�فتح تســـــــــــــتطالع مالعمل�ة وحب اال

والتسامح مع عدم ال�قین  ،و�شاعة روح الفكاهة حوله ،التك�ف ونقل الخبرة لآلخر�ن
 ومیل ضع�ف نحو األنان�ة. ،ومیل أقل نحو تصور األفكار على أنها حقائق ثابتة

 ) أن الحك�م:Holliday & Chandler, 1986( روشاندلیداي ولو�رى ه

 .یتسم �فهم غیر عادي للخبرات العاد�ة 
  لد�ه القدرة على الحكم على األش�اء.و 
 .و�تمتع �مهارات تواصل�ة مرتفعة 
  ـــــادر على األداء الوظ�في المرتفع في المجـــــاالت العـــــامـــــة والمهـــــارة وق

 االجتماع�ة و�تسم �عدم التطفل.
و�وجه  ،أن الحك�م هو الذي یدیر الشئون �إتقان )١٩٨٨(علي ز�عور و�رى 

 الفعل إلى غا�ة رف�عة الق�م و�ق�م أحكامة تلك على المعرفة.
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) في دراستها �أن الشخص الحك�م لد�ه Sowarka, 1989وانتهت سوار�ا (
مهارات  له نفوذ وتأثیر في اآلخر�ن ولد�هشـــــخصـــــ�ة رائعة و�متاز �الكفاءة العقل�ة و 

 مهن�ة (دور اجتماعي)، و�تمتع بذ�اء اجتماعي مرتفع ومكانة اجتماع�ة.

�عرف األشـــــــخاص الحكماء �أنهم أشـــــــخاص یتمتعون �معرفة واســـــــعة، وأنهم 
خبرة، ولدیهم حدس،  وناضــــــــــــــجون، متســــــــــــــامحون، متعاطفون مع الغیر، وأنهم ذو 

 متمیزة.ا مذهلة، لدیهم مهارات تواصل متفهمون، أكفاء، �صدرون أحكامً 

 ) خصائص الشخص الحك�م في:Fung, 1996و�حدد فونج (

 .امتالك الخبرة في مجال معین 
 .القدرة على اتخاذ وجهة نظر اآلخر 
 .االنخراط في التفكیر التأملي 

) صــفات الشــخص الحك�م �ما وردت Bassett, 2005وقد لخص �اســت (
 :)٦وجدول ( �قوه في تحدید صفات الشخص الحك�معند من س

  



 

٤٩ 

 

 )٦جدول (
 صفات الشخص الحك�م

 المصدر

 األ�عاد
 

Clayton 
& Birren 

(1980) 

Sternberg 
(1985) 

Holliday 
& 

Chandler 
(1986) 

Hershey 
& 

Farrell 
(1997) 

Staudinger 
etal. (1998) 

اإلدراك/ 
 المعرفة

 ذ�ي  -
 المعرفة -

لد�ه نظرة  -
 مستقبل�ة

لد�ه عقل  -
 منطقي

یرى جوهر  -
 المواقف

�قول  -
األش�اء التي 

تستحق 
 االستماع

 ذ�ي -
 التأمل -

�عتقد �عنا�ة  -
قبل اتخاذ 

 القرارات
 معارض  -
المعرفة  -

حول طب�عة 
 اإلنسان

السلوك 
 التعبیري 

 لط�ف  -
 التعاطف -

 السالم -

�عرض  -
االهتمام 
 �اآلخر�ن

مستمع  -
 جید

 التعاطف -
مستشار  -

 أو مرشد

 �عرف متى - الهدوء -
�عطي/ حجب 

 المشورة

العمر/ 
 الخبرة

األكبر  -
 ا عمرً 

 الخبرة -

النضج 
والخبرة على 
 المدى الطو�ل

التعلم من 
 الخبرة

التعلم من  - الخبرة -
 الخبرة
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م) Baltes & Staudinger, 2000( وستودینجر ستو�رى �ال  :آ

دیهم قــــدرة علـــــى لــــو الحكمــــاء �طــــورون مســـــتو�ات متقدمــــة للمعرفــــة الخبیـــــرة 
 االستخدام السر�ع للمعلومات.و  ،والب�انات التعلم من األفكار

تجمـــــــع مجموعـــــــات  Meta-heuristicالحكمـــــــة موجهـــــــات عال�ـــــــة الرت�ـــــــة 
مــــــــــن المعــــــــــارف واالســــــــــتدالالت تلــــــــــزم عنــــــــــد إدارة التخطــــــــــ�ط وتقیــــــــــ�م القضــــــــــا�ا 

 األساس�ة في الح�اة.

 :قادر على) أن الشخص الحك�م Ahn, 2000و�رى آهن (

 .تحقیق معنى لح�اته ورؤ�ة خاصة �ه في الح�اة 
  تحقیـــــــــق التكامـــــــــل بـــــــــین الخبـــــــــرات الســـــــــا�قة عبـــــــــر المراحـــــــــل النمائ�ـــــــــة

 المختلفة.
 .تقبل الدور الذي یلع�ه الموت في الح�اة 
 .فهم مكان اإلنسان في العالم 

فغغغغئخذ ) أن الشــــخص الحكــــ�م Stevens, 2000و�ــــرى ســــت�فنز (
و:  عك

 .التفكیر �طر�قة منظمة 
 .القدرة على وضع استرات�ج�ات للتغلب على المعوقات 
  ـــــــة الصـــــــورة �شـــــــكل أكبـــــــر ـــــــل المـــــــدى ورؤ� ـــــــر طو� ـــــــى التفكی ـــــــدرة عل الق

 وأشمل.
 .القدرة على االستمرار في التعلم 
 .القدرة على تحقیق نماء شخصي ومهني 

 ,Pasupathi, Staudinger& Baltes) روســــــــــــتودینج�اتي -و�رى �اســــــــــــو
 :أن الشخص الحك�م لد�ه) 2001

 .القدرة على التفكیر األخالقي 
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 .القدرة على الحكم والتمیز 
 .األداء الوظ�في النفسي فعال 

 ) أن الحك�م::Charker, 2003و�ذ�ر شار�ر (

ــــــــــرة ــــــــــي  ،متأمــــــــــلوفطــــــــــري  ،ذو خب ــــــــــفوعمل  ،وذ�ــــــــــي ،ومتعــــــــــاطف ،لط�
 رح قوي المالحظة.وم ،ذو معرفة واسعةومسالم 

) بدراســــة Baltes& Kunzman, 2003و�نــــز مــــان ( �ــــالتسوقــــام 
هـــــــدفت إلـــــــى �حـــــــث االرت�ـــــــاط بـــــــین الحكمـــــــة (كمجموعـــــــة أكبـــــــر مـــــــن المعـــــــارف 

عي والخبـــــــــرات الخاصــــــــــة �معنـــــــــى الح�ــــــــــاة) واألداء الـــــــــوظ�في الوجــــــــــداني والــــــــــداف
ـــــة مـــــن وتكونـــــت  المت�ـــــادل بـــــین الفـــــرد واألخـــــر�ن.  )٣(مشـــــارك مـــــن  )٣١٨(العین

ـــــــ  ٣٠ و ســــــنة، ٢٠ – ١٥مــــــارهم بــــــین أع( مراحــــــل عمر�ــــــة ـــــــ  ٦٠ و ســــــنة، ٤٠ـ ـ
 وانتهت الدراسة إلى:سنة)  ٧٩

 :تحدید مفهوم نظري للحكمة على أنها تتضمن 
 من الوجدان الذي تم تعدیله ونمذجته.معقًدا ا كمً  -١
ـــــة داخـــــل  -٢ ـــــوى الداخل�ـــــة الكامن ـــــزام دفـــــاعي لتطـــــو�ر الق وجـــــود الت

 الفرد وداخل اآلخر�ن.
الرغ�ــــــــة فــــــــي التوجــــــــه نحــــــــو تحقیــــــــق الملــــــــذات والمتــــــــع عــــــــدم  -٣

 الحس�ة.
 ـــــــى مـــــــن  ومرتفعـــــــ المعـــــــارف المرت�طـــــــة �الحكمـــــــة یتمتعـــــــون بدرجـــــــة أعل

ــــى  المشــــاعر الوجدان�ــــة، وأنهــــم أكثــــر توجهــــا نحــــو القــــ�م التــــي تر�ــــز عل
النمــــــــــاء الشخصــــــــــي وال یر�ــــــــــزون علــــــــــى الملــــــــــذات والمتــــــــــع الحســــــــــ�ة، 

ــــــــة تع ــــــــر و�فضــــــــلون حــــــــل الصــــــــراعات مــــــــع اآلخــــــــر�ن �طر�ق ــــــــة غی اون�
 .تجنب�هخاصة وال 
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٥۲ 

 

) أن مرتفعي الحكمــــــة Paul & Baltes, 2003( سو�رى �ــــــاول و�ــــــالت
یتســـــمون بدرجة أعلى في المشـــــاعر الوجدان�ة مع قدر قلیل من المشـــــاعر الســـــلب�ة 
والمشـــــــــــاعر الســـــــــــارة المتطرفة، وأنهم أكثر توجها نحو الق�م التي تر�ز على النماء 

لملذات والمتع الحس�ة، و�فضلون حل الصراعات الشخصي، أقل تر�یزا على ح�اة ا
 مع اآلخر�ن �التعاون بدون خضوع وال تجنب.

لد�ـــــه تكامـــــل ) أن الشـــــخص الحكـــــ�م Ardelt, 2003وتـــــرى أردلـــــت (
 بین: 

ــــي: ــــب المعرف ـــــ الــــذ�اء والقــــدرات  الجان یتضــــمن اكتســــاب المعرفــــة والخبــــرة ـ
ــــــ  ــــــ فهـــــم الح�ـــــاة والمواقـــــف والظـــــواهر الح�ات�ـــــة ـ العمل�ـــــة والقـــــدرة علـــــى المالحظـــــة ـ

 معلومات عن غموض الطب�عة والح�اة.

ـــــب ال ـــــأمليالجان معرف�ـــــة: قـــــدرة علـــــى االســـــت�طان الوراء �ـــــل العمل�ـــــات  :ت
�ـــالنظر  واإلســـقاطاتب علـــى الذات�ـــة الـــداخلي ـــــ الفطنـــة ـــــ الحـــدس ومـــن ثـــم التغلـــ

ــــــ إدراك الحق�قـــــة  إلـــــى الظـــــواهر واألحـــــداث مـــــن وجهـــــات نظـــــر متعـــــددة ومختلفـــــة ـ
 دون تشوهات، موضوع�ة الفرد ــ الفهم العمیق للح�اة والعالم.

والســــــلو�ات اإل�جاب�ـــــــة  وجــــــود نــــــوع مـــــــن المشــــــاعر الجانــــــب الوجـــــــداني:
ـــــ الــــتفهم ــــــ المســــالمطمثــــل: التعــــا ة ــــــ اللطــــف مــــع اآلخــــر�ن ــــــ غ�ــــاب ف ــــــ الشــــفقة ـ

 المشاعر السلب�ة مثل الالم�االة.

 :�متلك) أن الشخص الحك�م Webster, 2003( و�ستر و�رى 

 .(التفتح ــ التأمل) الخبرة الفارقة في الح�اة 
 .االنفتاح على الخبرة 
 .إدارة العواطف 
 تأملال. 
 .خبرات المرح 



 

٥٣ 

 

 :قادر علىأن الشخص الحك�م  Sternberg, 2004 جستیرنبر و�رى 

  لذ�اء واإلبداع�ة والمعرفة.اتطبیق 
  ــــــــــین المصــــــــــالح الشخصــــــــــ�ة ومصــــــــــالح اآلخــــــــــر�ن ــــــــــوازن ب ــــــــــق الت تحقی

 والمصالح العامة.
  البیئة المح�طة و�عادة تشكیلها. معالتأمل والتوافق 

ن:) أن الشخص الحك�م Baltes, 2004( سو�ذ�ر �الت �  كت

 .معرفة �معنى الح�اة وأحداثها 
 .القدرة على الحكم وتقد�م النصح 
 .االنفتاح على الخبرة 
 .اإلبداع�ة 
 .األسلوب االنعكاسي في التفكیر 
 .التفكیر الوسطي غیر المتطرف 
 .لد�ه تناغم بین المعرفة والشخصنة والعقل والفضیلة 
 .تحقق له النمو على المستوى الفردي واالجتماعي 
 .عمق في الرؤ�ة 
 .التوازن واالعتدال 
 � محدود�ة المعارف اإلنسان�ة وعدم ث�اتها.الوعي 
 .الوعي بتقلب الح�اة 
 ثالث خصائص أساس�ة مالزمة للحكمة هي: هناكو 

 .االحكمة �الق�م ارت�اًطا وث�قً  ارت�اط •
ـــــة ولكنهـــــا تنشـــــط  • الحكمـــــة لهـــــا طب�عـــــة ثنائ�ـــــة الحر�ـــــة، فهـــــي �امن

 عند الحاجة.
 .الحكمة تقود األمور إلى التوازن  •
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٥٤ 

 

بدراســـــــة الحكمـــــــة لـــــــدى المســـــــنین،  )٢٠٠٦الحمیـــــــد (وقامـــــــت ســـــــن�ة عبـــــــد 
واســــــتخدمت المقابلــــــة الفرد�ــــــة مــــــع خمســــــة مــــــن الراشــــــدین الك�ــــــار والتــــــي تتــــــراوح 

ـــــ  ٦٠(أعمــــارهم بــــین  ــــراتهم المتعلقــــة �مــــا  )٦٥ـ ــــى خب ســــنة مــــن أجــــل التعــــرف عل
اتخــــذوه مــــن قــــرارات حك�مــــة فــــي ح�ــــاتهم، والتعــــرف علــــى خصــــائص مــــن یــــرونهم 

 :وانتهت إلى. یتصفون �الحكمة

 .یتصف الحك�م �صفات معرف�ة وانفعال�ة واجتماع�ة 
 .الحك�م یتمتع �فضائل خلق�ة ومتدین أ�ضا 
 .تظهر الحكمة من خالل العالقات االجتماع�ة الواسعة 
  الحكـــــــــ�م �قـــــــــوم �النصـــــــــح واإلرشـــــــــاد واتخـــــــــاذ القـــــــــرارات فـــــــــي المواقـــــــــف

 الصع�ة.
 ــــــه الحكــــــ�م قــــــادر علــــــى حــــــل المشــــــكالت و�عتمــــــد علــــــى خبرتــــــه وم عرفت

 المتراكمة.
 .الحك�م من أصل طیب 
 .الحك�م في أسرته نماذج �ستقي منها أصول الحكمة 
فهـــــــــم ، القـــــــــدرة المعرف�ـــــــــة هـــــــــي كـــــــــ�مالخصـــــــــائص الشخصـــــــــ�ة للفـــــــــرد الحو 

ـــــــدة �عمـــــــق ـــــــر الناقـــــــد ،القضـــــــا�ا المعق ـــــــى التفكی ـــــــدرة عل ـــــــة ، الق ـــــــى معرف ـــــــدرة عل الق
ــــــــى حــــــــل  ،اآلخــــــــر�ن وجهــــــــات نظــــــــر ــــــــدرة عل تجــــــــاوز المصــــــــالح الشخصــــــــ�ة، الق

المشـــــكالت، االهتمـــــام �ـــــاآلخر�ن، قـــــوة األنـــــا والتنظـــــ�م االنفعـــــالي واالنفتـــــاح علـــــى 
ر الخبـــــــرة ـــــــــ االن�ســــــــاط�ة، واإلبـــــــداع، والتعـــــــاطف والضــــــــ�ط الـــــــذاتي، واالست�صــــــــا

 اجتماع�ة جیدة في الطفولة الم�كرة. وتمتع ببیئة وأسالیب تفكیر متطورة

ما الصــفات ) إلى هذه Baltes& Smith 2008( وســمیث س�الت و�ضــ�ف
 :یلي

 .القدرة على التفكیر العقالني •
 .القدرة على حل المشكالت •



 

٥٥ 

 

 .الحصافة •
 .القدرة على االهتمام �اآلخر�ن •
 .تقبل النصح •
  .التعلم من البیئة المح�طة ومن األفكار •
 .وجهة نظرلد�ه  •
  .التعامل مع األخطاءالقدرة على  •
 .القدرة على إصدار األحكام الصائ�ة •
 .التعقل •
  .معرفة حدود األش�اء •
 .االستخدام الجید للمعلومات •
 .االستفادة من الخبرات •
 .حدة الذهن ووضوحه •
 .الفطنة •
 .القدرة على الوصول إلى حلول دافع�ة •

قائمــــــة �خصــــــائص الشــــــخص الحكــــــ�م ووصــــــفه  )٢٠١٠( جســــــتیرنبر وقــــــدم 
 :یتمیز �اآلتي�أنه 

 التعقل.  -١
 الحصافة والحنكة. -٢
الـــــــــــــــتعلم مـــــــــــــــن األفكـــــــــــــــار  -٣

 والبیئة.

 الحكم. -٤
 االستخدام األمثل للمعلومات. -٥
 صفاء الذهن. -٦

ـــــى ٢٠١٠انتهـــــت دراســـــة �ســـــر�ة صـــــادق ( أن الشـــــخص الحكـــــ�م یتســـــم ) إل
 :�مجموعة من السمات تقع في ثالث جوانب
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٥٦ 

 

ـــــــة،  -١ ـــــــرد الحكـــــــ�م وهـــــــي: الفطن ـــــــدرات العقل�ـــــــة للف ـــــــدور حـــــــول الق ســـــــمات ت
مرتفعـــــــة مـــــــن اإلدراك واالنت�ـــــــاه، قـــــــدرة عال�ـــــــة  ســـــــرعة البدیهـــــــة، قـــــــدرات

، طر�قتــــــه ممیــــــزة فــــــي المواقــــــف علــــــى حــــــل المشــــــكالت، تــــــرا�ط األفكــــــار
ـــــة، �فهـــــم  العمل�ـــــة، �حـــــل المشـــــكالت �شـــــكل ـــــك الحجـــــج القو� عملـــــي، �مل

ـــــــة العال�ـــــــة، مـــــــدى واســـــــع مـــــــن المعـــــــارف  ـــــــاة، ال�قظـــــــة العقل� أمـــــــور الح�
ـــــــه �صـــــــیرة، أحكامـــــــه والمعلومـــــــات ، �فســـــــر األحـــــــداث تفســـــــیًرا جیـــــــًدا، لد�

، صــــائ�ة فــــي المواقــــف وعلــــى معظــــم النــــاس، یــــدرك متــــي �قــــدم النصــــ�حة
یته وتـــــرت�ط بهـــــذه الخصـــــائص العقل�ـــــة �عـــــض الســـــمات المتعلقـــــة �شخصـــــ

 ، �ظهــــــر هدوئـــــــه واتزانــــــه فــــــي أصـــــــعبمثــــــل التــــــأني فــــــي اتخـــــــاذ القــــــرار
، عالقتـــــه �ـــــاألخر�ن متزنـــــة، و�قـــــدر المواقـــــف، یتمیـــــز �ـــــاالتزان االنفعـــــالي

ــــــرام، ــــــة واالحت ــــــر عوامــــــل  األخــــــر�ن، الثق وهــــــذه الســــــمات الشخصــــــ�ة تعتب
 مساعدة لألداء العقلي المتمیز له.

 لفــــــرد الحكــــــ�مســــــمات تــــــدور حــــــول الجانــــــب الشخصــــــي والوجــــــداني فــــــي ا -٢
ســـــواء فـــــي تعاملـــــه مـــــع غیـــــره أو فـــــي نفســـــه فهـــــو: �عـــــرف أن لكـــــل مقـــــام 

، �قـــــــدر طب�عـــــــة الـــــــنفس ال�شـــــــر�ة، �ســـــــیر أمـــــــور مقـــــــال، مســـــــامح و�عفـــــــو
، المختلفـــــة ة، یتعامـــــل �ســـــهولة و�ســـــر مـــــع األعمـــــارح�اتـــــه �طر�قـــــة ســـــهل

فــــراد، یــــدرك مــــا وراء ســــلوك یــــدرك االخــــتالف بــــین دوافــــع ال�شــــر وقــــ�م األ
یـــــدرك نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف فـــــي األشـــــخاص المح�طـــــین �ـــــه، األخـــــر�ن، 

أنــــه یــــدرك نقــــاط القــــوة والضــــعف  ودود ورحــــ�م، �مــــا أنــــه یــــرى فــــي نفســــه
ـــــه الجســـــم�ة، تصـــــرفاته تتفـــــق مـــــع  ـــــدرك مســـــتوى قدرات فـــــي شخصـــــیته، و�
عمــــــــره ومر�ــــــــزه االجتمــــــــاعي، یــــــــدرك نقــــــــاط الضــــــــعف فــــــــي شخصــــــــیته، 

ـــــه الســـــا�قة الســـــال�ة والموج�ـــــة، �مـــــ �ســـــتفید مـــــن ـــــه �عـــــرف متـــــى خبرات ا أن
ــــــــل  ــــــــدم النصــــــــ�حة، و�هــــــــتم �التفاصــــــــیل قب ــــــــى �ق ــــــــه أن �صــــــــمت ومت عل�



 

٥٧ 

 

إصـــــــــدار الحكـــــــــم، �قـــــــــوم �احتمـــــــــاالت عدیـــــــــدة للحلـــــــــول المختلفـــــــــة وهـــــــــو 
 و�حترمونه. شخص �قدره األخرون 

: یــــــدرك الفــــــرد الحكــــــ�م مــــــع األخــــــر�ن فهــــــوســــــمات تــــــدور حــــــول تعامــــــل  -٣
ــــــــة وتأثیر  ــــــــرات الحدیث ــــــــراد، أحكامــــــــه صــــــــائ�ةالتغیی ــــــــى األف علــــــــى  هــــــــا عل

ـــــــه ـــــــي المح�طـــــــین � ـــــــوة والضـــــــعف ف ـــــــاط الق ـــــــدرك نق ـــــــدرك األخـــــــر�ن، ی ، ی
الفــــــروق بــــــین خصــــــائص �ــــــل جیــــــل، أحكامــــــه صــــــائ�ة علــــــى انفعــــــاالت 

شـــــخص األخـــــر�ن، یـــــدرك العالقـــــات المتشـــــا�كة بـــــین األج�ـــــال و�عضـــــها، 
ن و�حترمونـــــه علـــــى المســـــتوى العقلـــــي والوجـــــداني وتعاملـــــه �قـــــدره األخـــــرو 

 مع األخر.

ـــــــك ٢٠١٣آخـــــــرون (و�ـــــــرى محمـــــــد الشـــــــر�دة و  ) أن الشـــــــخص الحكـــــــ�م �متل
 :منهاخصائص شخص�ة 

ـــــذ�اء االنفعـــــالي، القـــــدرة علـــــى النقـــــد، الـــــذ�اء االجتمـــــاعي، القـــــدرة علـــــى  ال
ــــــى التك�ــــــف والتشــــــكیل  ــــــي، القــــــدرة عل ــــــداعي، االنفتــــــاح العقل التأمــــــل، الــــــذ�اء اإلب

 والتغیر والفهم والمنطق وحل المشكالت.

وممــــا ســــبق �مكــــن تحدیــــد الخصــــائص التــــي یتصــــف بهــــا الشــــخص 
 غى ئيةى:الحك�م 

  المعرفـــــة الواســـــعة والعم�قـــــة والخبـــــرة فـــــي مختلـــــف شـــــئون الح�ـــــاة وهـــــذا
ــــى فهــــم المعــــاني العم�قــــة حــــول ال ــــاة والتأمــــل وســــعة األفــــق �حتــــاج إل ح�

 .والتروي 
  التفكیـــــــــر الناقـــــــــد والحـــــــــوار الجـــــــــدلي فـــــــــي مختلـــــــــف المســـــــــائل النظر�ـــــــــة

 والعمل�ة.
  االنفتـــــاح والتفاعـــــل مـــــع اآلراء واالتجاهـــــات والخبـــــرات المختلفـــــة لألفـــــراد

 المختلفین.
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٥۸ 

 

  معرفة الذات ومعرفة نقاط القوة والضعف فیها والتصرف الهادف ح�الها
و�دراك دوره في المح�ط  وهذا یتطلب تأمل الذات ورؤ�ة ما بداخله

 .الخارجي
 ـــــــذ�اء العـــــــاطفي ـــــــارب ال ـــــــدرة  التنظـــــــ�م العـــــــاطفي وتق ـــــــذي یتضـــــــمن الق ال

والتعــــــرف علــــــى العواطــــــف  �شــــــرلتمییــــــز و�دراك الفــــــروق بــــــین العلــــــى ا
 اإلنسان�ة والس�طرة على مختلف العواطف واالنفعاالت.

  ،الس�طرة وض�ط الذات: فالحك�م �ض�ط نفسه و�تحكم في رغ�اته وانفعاالته
وعدم ، لذا فهو �حتاج إلى التفكیر المنطقي العقالني، ومعرفة حدود الذات

 .االنخراط وراء الرغ�ات
  ـــــه، واالعتـــــراف ـــــاالعتراف �ـــــاآلخر وقبول عـــــدم التمر�ـــــز حـــــول الـــــذات: �

 �أن الناس لهم حاجات وحقوق مثلما له حقوق وحاجات.
  النزعـــــة إلـــــى الخیـــــر والفضـــــیلة وهـــــي تشـــــیر إلـــــى ســـــمو الـــــذات والتفكیـــــر

 في المصلحة الذات�ة ومصلحة اآلخر�ن في توازن.
  متحــــــرر مــــــن الخضــــــوع والت�ع�ــــــة، لــــــه إرادة حــــــرة االســــــتقالل�ة، الحكــــــ�م

وهــــــذا مؤشــــــر علــــــى قوتــــــه، و�نظــــــر إلــــــى األمــــــور �عیــــــدا عــــــن رغ�ــــــات 
 الناس.

  الهــــدوء وهــــي تشــــیر إلــــى القناعــــة وحتم�ــــة الح�ــــاة وضــــرورة التك�ــــف مــــع
 ظروفها واإل�مان �أن لكل شيء نها�ة.

  اإلبـــــــداع فالحكمـــــــة تحتـــــــاج إلـــــــى اإلبـــــــداع مـــــــع عـــــــدم تحـــــــدي العـــــــادات
 والق�م السائدة �الحفاظ علیها.والتقالید 

  الفكاهــــة: لهــــا دور فــــي تخف�ــــف التــــوتر، وفــــتح القنــــوات مــــع اآلخــــر ممــــا
  �ساعد الحك�م على فهم وتذوق الح�اة و�دراك معانیها المختلفة.



 

٥٩ 

 

 ا: النظر�ات المفسرة للحكمة:سا�عً 

ـــــــى أن التصـــــــورات  ـــــــات الســـــــ�كولوج�ة المرت�طـــــــة �الحكمـــــــة تتفـــــــق عل األدب�
 :من خاللاولت تقد�م تفسیر الحكمة تمت النظر�ة التي ح

 .النظر�ات الضمن�ة 
 .النظر�ات الصر�حة 
 .نظر�ة التوازن 

ن مـــــن خـــــالل هـــــذه النظر�ـــــات العدیـــــد مـــــن النمـــــاذج لوصـــــف و وقـــــدم ال�ـــــاحث
الخصـــــــــائص المعرف�ـــــــــة والعاطف�ـــــــــة واالجتماع�ـــــــــة واألخالق�ـــــــــة التـــــــــي �مكـــــــــن أن 

 تمیز األشخاص الذین ینظر إلیهم �حكماء.

فلســـــــف�ة لدراســـــــة  هـــــــذه النظر�ـــــــات �انـــــــت هنـــــــاك محـــــــاوالت وقبـــــــل ظهـــــــور
بـــــــــزمن طو�ــــــــل للدراســــــــات النفســـــــــ�ة، ومــــــــن هـــــــــذه  الحكمــــــــة لهــــــــا تـــــــــار�خ ســــــــابق

هـــــــــي  ثالثـــــــــة معـــــــــان المحـــــــــاوالت: محـــــــــاوالت أفالطـــــــــون و�ـــــــــان للحكمـــــــــة فیهـــــــــا
 )٢٠١٠ ،جستیرنبر (

  الحكمـــــةSophia  وهـــــي توجـــــد لـــــدى الـــــذین �ســـــعون إلـــــى ح�ـــــاة تأمل�ـــــة
 �حثا عن الحق�قة.

 ســـــــة الفراPrognosis  ـــــــة ـــــــد الحكمـــــــة العمل� ـــــــة وتظهـــــــر عن رجـــــــال الدول
 ن.یوالمشرع

 ة �ماال�ســـــتEpisteme  (ـــــي ـــــدى مـــــن �فهمـــــون (النظـــــام المعرف وتوجـــــد ل
 األش�اء بوجهة نظر علم�ة.

 : Tacit Theoretical النظر�ة الضمن�ة

المعرفــــــة الضــــــمن�ة تعــــــرف فــــــي قــــــاموس جمع�ــــــة علــــــى الــــــنفس األمر�ك�ــــــة 
APA  أنهــــــا المعرفــــــة التــــــي ال یــــــتم اكتســــــابها �ــــــالتعلم الم�اشــــــر، و�نمــــــا �كتســــــبها�
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٦۰ 

 

�ح للفــــرد فرصــــة النجــــاح تــــوتر م�اشــــرة (كالمعــــاییر االجتماع�ــــة الفــــرد �صــــورة غیــــ
فــــي تحقیــــق مســــاع معینــــة وتحقــــق لــــه التك�ــــف فــــي بیئــــات محــــددة و�ــــتم تخز�نهــــا 

و دون وعـــــــــي أو تأمـــــــــل ذاتـــــــــي، لهـــــــــذا �صـــــــــعب علـــــــــى الفـــــــــرد التعبیـــــــــر عنهـــــــــا أ
 .)٢٠١٣، وسنایدراإلفصاح عنها �سهولة (لو�یز 

ــــ�مییز بــــین النــــاس الحكمــــاء و�ــــین مــــن بــــدأت هــــذه النظر�ــــة �ــــالت ا عــــد أحمًق
 ور�زت الدراسات على وصف الحكمة من منظور األشخاص العادیین.

النظر�ـــــــة الضـــــــمن�ة حاولـــــــت ال�حـــــــث عـــــــن فهـــــــم الحكمـــــــة مـــــــن التصـــــــورات 
ســـــواء �انـــــت هـــــذه التصـــــورات مصـــــی�ة أو الشـــــعب�ة المـــــأثورة لمـــــا تكونـــــه الحكمـــــة 

 مخطئة، ومن هذه المحاوالت محاوالت "كالیتون".

لق�ـــــــــاس أســـــــــلوب التقـــــــــدیر الوصـــــــــفي النظر�ـــــــــات الضـــــــــمن�ة  واســـــــــتخدمت
 عك صد��:لحكمة ا

  قـــــــــــوائم �خصـــــــــــائص تـــــــــــرت�ط �الحكمـــــــــــة و�ســـــــــــتخرج منهـــــــــــا العناصـــــــــــر
 األساس�ة بواسطة عینات من المشار�ین.

 د عــــــن المظــــــاهر الفعل�ــــــة للحكمــــــة فــــــي قــــــوائم بتصــــــورات �كونهــــــا األفــــــرا
 أنفسهم أو غیرهم.

  التر�یــــز علــــى لمــــاذا یــــدرك المشــــار�ون شخصــــا معینــــا فــــي بیئــــتهم �أنــــه
 شخص حك�م.

 .في أي مرحلة من ح�اتهم �انوا هم أنفسهم حكماء 
) هذا Holliday & Chandler, 1986وتشـــــــــــــــاندلر ( هولیدايوقد تبنى 

 ماللمكونات الرئ�ســــــ�ة للحكمة في أحد دراســــــاتهالمنحنى، و�شــــــف التحلیل العاملي 
 ،الكفاءة العامة، الحكم ومهارات االتصــــــال ،ها تتكون من: الفهم االســــــتثنائيعن أن

 .يوعدم التطفل االجتماع ،ومهارات التعامل مع اآلخر�ن
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) لتحدید Sternberg, 1985( جســــــتیرنبر وفي أحد الدراســــــات التي نشــــــرها 
ة فقا لتوجهات النظر�ة الضــمن�ة بزغت األوصــاف الســلو��ة للحكمة وو  ممئ ل� ؤ  زغغ

هى: ب  ث�ص  كك

ــــــ الحصـــــافة (جـــــودة الـــــرأي)  ــــــ الـــــتعلم  Sagacityالقـــــدرة علـــــى االســـــتدالل ـ ـ
ــــــ وحـــــدة الـــــذهن  ــــــ واالســـــتخدام الســـــر�ع للمعلومـــــات ـ مـــــن األفكـــــار والبیئـــــة والحكـــــم ـ

Perspicacityنظر�ــــــــــات ل. وهــــــــــذه المكونــــــــــات بزغــــــــــت عــــــــــن تــــــــــدر�ج مماثــــــــــل ل
ــــذ�اء: الضــــمن�ة عــــن ـــــ ( ال ــــة ـ ــــدرة اللفظ� ـــــ والق ــــى حــــل المســــائل ـ ــــة عل ــــدرة العمل� الق

ــــــ  ــــــ والـــــذ�اء الســـــ�اقي ـ والتـــــوازن العقلـــــي والتكامـــــل والتوجـــــه نحـــــو الهـــــدف و�حـــــرازه ـ
  )والتفكیر المتدفق

ــــــــذ ــــــــات ال ــــــــات الحكمــــــــة ومكون ــــــــة مكون ــــــــة القــــــــدرات �مقارن �اء تظهــــــــر أهم�
ـــــة ـــــي الحكمـــــة �ظهـــــر االهت المعرف� ـــــه ف ـــــ�س واســـــتعمالها، وأن ـــــالتوازن وهـــــذا ل مـــــام �

 في الذ�اء �شكل عام، وعموما هناك ارت�اط بین الحكمة والذ�اء.

هذا المنحنى الضمني في تفسیر الحكمة وقدمت  "Ardeltأردلت "ثبتت أوقد 
 ,Ardelt) والذي ترى ف�ه أردلت (3D – WSالنموذج الثالثي األ�عاد في الحكمة (

لعقلي أو المعرفي فقط بل محددة الحكمة ل�ست محددة �المجال ا ن) أ2004
�الشخص�ة �شكل �امل، و�شارات إلى أن الشخص ال �كون خبیرا في الحكمة دون 
أن �كون حك�ما، وأنها توصلت لذلك من خالل تحلیل مق�اس متعدد األ�عاد للحكمة 

سمة من سمات الشخص�ة التي تصف الحكمة من واقع األدب الموجود  ١٢�ق�س 
 .ي واإلیثار بین الشخص الحك�م والذ�ي والمبدع  عن الحكمة وهي تمیز

) في ظل هذا المنحنى الضمني مفهومها Ardelt, 2003وضعت أردلت (و 
 الشخص�ة.عن الحكمة �اعت�اره تكامال بین أ�عاد المعرفة والتأمل والوجدان في 

واعتبـــــــرت األ�عـــــــاد الثالثـــــــة للحكمـــــــة ل�ســـــــت مســـــــتقلة بـــــــل تعـــــــزز �عضـــــــها 
ــــــدون إدراكهــــــا  ــــــة الحق�قــــــة ب ــــــ�عض فال�عــــــد المعرفــــــي ال �مكــــــن الفــــــرد مــــــن معرف ال
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ـــــــه ـــــــي ضـــــــوء األخـــــــذ  ،بوجدان ـــــــة الموقـــــــف ال �كـــــــون إال ف ـــــــق لحق�ق و�دراكـــــــه العمی
 ).Ardelt, 2000بوجهات نظر اآلخر�ن (

لى أن الحكمة تعد خاص�ة في و�ذلك تكون دراسات هذا المنحنى ر�زت ع
الشخص�ة أكثر من �ونها أداة سلو��ة قائمة على الخصائص الشخص�ة التي تختلف 

 :أن )Petran, 2008وانتهت إلى ( من س�اق آلخر.

نوع�ـــــة الحكمـــــة �شـــــكل واضـــــح �ســـــمة أو  عرفـــــوا األشـــــخاص العـــــادیین -١
خاصـــــــــ�ة اســـــــــتثنائ�ة تتمیـــــــــز عـــــــــن غیرهـــــــــا مـــــــــن الســـــــــمات والقـــــــــدرات 

 اإلنسان�ة.
إلـــــى أن الحكمـــــة فـــــي طب�عتهـــــا مفهـــــوم أشـــــاروا أصـــــحاب هـــــذا االتجـــــاه  -٢

 .(Ardelt, 2003)متعدد األ�عاد مثل تصور 
) إلى أن أفعـــال Oser & et.al., 1999وآخرون ( أوزروقـــد توصـــــــــــــــــل 

التناقض ــــــ عدم التوقع ــــــ سالمة األخالق وصحتها ( هى:الحكماء تتسم �خصائص 
ـ التغلب على  ـ نكران الذات ـ ـ السعي نحو التوازن ــ ـ اإلمالءات الداخل�ة والخارج�ة ـ

 .)المجازفة ــ السعي نحو تحسین ح�اتهم ــ توج�ه اآلخر�ن في المواقف الصع�ة

 انتهت النظر�ات الضمن�ة إلى النتائج التال�ة:كما 

 للحكمة. لةاقفراد الحكماء وتعد أفعالهم نالحكمة مرت�طة �األ -١
خصــــــائص عقل�ــــــة بــــــین یتوقــــــع مــــــن األشــــــخاص الحكمــــــاء أن �جمعــــــوا  -٢

ــــــــــد مــــــــــن االهتمامــــــــــات  ــــــــــین العدی ــــــــــوازن ب ــــــــــوا الت وشخصــــــــــ�ة وأن �حقق
 واالخت�ارات.

ا اجتماع�ـــــة قو�ـــــة ســـــواء فـــــي تطب�قهـــــا (كإســـــداء تحمـــــل الحكمـــــة أ�عـــــادً  -٣
 النصح) أو اإلجماع على تقدیرها.
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ـــــــاه�م أخـــــــرى وث�قـــــــة االرت�ـــــــاط بهـــــــتظهـــــــر الحكمـــــــة تـــــــداخًال  -٤ ا  مـــــــع مف
كالــــــــذ�اء (فــــــــي ســــــــداد الــــــــرأي والحصــــــــافة والفطنــــــــة) تعقــــــــل األمــــــــور، 

 وتكامل المعرفة والوجدان والدوافع.
ة فـــــي الشخصـــــ�ة أكثـــــر و�ــــذلك تكـــــون الحكمـــــة وفـــــق هـــــذا المنحنــــى خاصـــــ�

ســـــلو��ا قائمـــــا علـــــى الخصـــــائص الشخصـــــ�ة التـــــي تختلـــــف مـــــن  مـــــن �ونهـــــا أداءً 
ـــــ اســـــ�اق آلخـــــر، وهـــــي تعـــــد نمًطـــــ یوجـــــد لـــــدى قلـــــة مـــــن األشـــــخاص �طلـــــق  امثالً�

 ).Ardelt, 2003علیهم "الحكماء" (

تـــــــــدرك مـــــــــن خـــــــــالل مـــــــــا تعكســـــــــه وأن الحكمـــــــــة القائمـــــــــة علـــــــــى المعرفـــــــــة 
ــــــــرات والتجــــــــارب الشخصــــــــ�ة وأن مفهــــــــوم الحكمــــــــة �جــــــــب أن �ســــــــتقي مــــــــن  الخب

 كرفـــــــة القائمـــــــة علـــــــى الخبـــــــرة، وهـــــــي بـــــــذلاألشـــــــخاص الحكمـــــــاء بـــــــدال مـــــــن المع
لجانــــب المعرفــــي إلــــى التكامــــل بــــین العقــــل والفضــــیلة اتجهــــت مــــن التر�یــــز علــــى ا

 لبلوغ ح�اة أفضل للفرد واآلخر�ن والمجتمع.

 �ضد�قئنك:في ظل النظر�ات الضمن�ة ثم ق�اس الحكمة 

ـــــا  -١ ـــــأن �قومـــــوا بترتیـــــب �عـــــض الصـــــفات وفق ـــــب مـــــن المشـــــار�ین � �الطل
للدرجــــــة التــــــي �عتقــــــدون أنهــــــا تعكــــــس الحكمــــــة أو الصــــــورة النموذج�ــــــة 

 الحك�م لدیهم.للشخص 
�الســــــؤال عــــــن احتمال�ــــــة تواجــــــد هــــــذه الصــــــفات مجمعــــــة فــــــي شــــــخص  -٢

 واحد.

 :Explicit Theoreticalالنظر�ات الصر�حة 

التصــــــــــورات الضــــــــــمن�ة �حثــــــــــت فــــــــــي الخصــــــــــائص الســــــــــلو��ة للشــــــــــخص 
الحكـــــ�م و�انـــــت عامـــــة ممـــــا دفـــــع إلـــــى تنـــــاول الحكمـــــة مـــــن منظـــــور التصـــــورات 

ــــــاس الصــــــر�حة والتــــــي �حثــــــت فــــــي البن�ــــــة النظر�ــــــة ل لمفهــــــوم ومــــــدى قابلیتــــــه للق�
 .ئياإلجرا
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ــــــــل  ــــــــة الصــــــــر�حة"مقترحــــــــات تمث التوجــــــــه اآلخــــــــر فــــــــي الدراســــــــات  "النظر�
ــــة �مكــــن أن تخضــــع الحقــــا  ــــى مفــــاه�م نظر� النفســــ�ة للحكمــــة، وترجــــع جــــذورها إل
ــــــي هــــــذا  ــــــل ف ــــــي ســــــلوك صــــــر�ح وحــــــدة التحلی ــــــر عــــــن الحكمــــــة ف ــــــق، و�عب للتطبی

 في هذه الدراسات:و�تم تمییز ثالثة اتجاهات مختلفة التوجه، 

 ).Erikson, 1959ق�اس الحكمة �خصائص شخص�ة ( -١
ق�ـــــاس الحكمـــــة لعمل�ـــــات التفكیـــــر مـــــا �عـــــد الشـــــكلي والتفكیـــــر الناضـــــج  -٢

 ).Labouvie-vief, 1990(نظر�ة ب�اج�ه) (
 ).Staudinger &Baltes, 1994ق�اس الحكمة �منظومة للخبرة ( -٣

ــــــــــ�عض (محمــــــــــد الدســــــــــوقي،  ــــــــــاول  )٤٣٧: ٢٠١٣و�شــــــــــیر ال ــــــــــى أن تن إل
�العدیـــــد مـــــن الدراســـــات  يحظـــــلحكمـــــة فـــــي إطـــــار علـــــم نفـــــس النمـــــو قـــــد مفهـــــوم ا

التـــــي تناولـــــت مفهـــــوم النـــــاس عـــــن الشـــــخص الحكـــــ�م. وفـــــي هـــــذا اإلطـــــار عرفـــــت 
الحكمـــــة فـــــي نظر�ـــــات نمـــــو الشخصـــــ�ة علـــــى أنهـــــا مرحلـــــة متقدمـــــة للنمـــــو إن لـــــم 

 تكن المرحلة النهائ�ة.

 تتضمن: (Erikson, 1959) إر�كسون فالحكمة عند 

 .تقبل الفرد لح�اته دون ندم �بیر 
 .تقبل الموت �نها�ة حتم�ة للح�اة ال مفر منها 
  وأن تكامــــــــــل الـــــــــــذات فـــــــــــي مقابـــــــــــل ال�ــــــــــأس �مثـــــــــــل األزمـــــــــــة النفســـــــــــ�ة

ـــــــة األخیـــــــرة للوجـــــــود اإلنســـــــاني والوصـــــــول إلـــــــى  ال  التكامـــــــلاالجتماع�
 �كون إال بتحقیق التوازن الدینامي بینه و�ین ال�أس.

  ــــرى أن ــــل للجــــنس ال�شــــري و� الحكمــــة توجــــه نحــــو القــــ�م األساســــ�ة وتقب
 .)٢٠١٣، وسنایدروالتسامي (لو�یز 

) اســــــــتب�ان تقر�ر ذاتي Ryff & Heineke, 1983( ینكيوضــــــــع ر�ف وه
تكامل الذات ون في نمو الشــــــــــخصــــــــــ�ة وخاصــــــــــة مفهوم قوم على مفاه�م أر�كســــــــــ�

ن: الذي �حصل على تقدیر عالالفرد و�وصف   �آم
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  عال�ة على التوافق مع تغیرات الوجود اإلنساني.لد�ه قدرة 
 .لد�ه قدرة على تقبل ح�اته الشخص�ة 
 .لد�ه تكامل انفعالي �مكنه من حل الصراعات ــ تدبر األمور 

ــــــــ�عض أن تــــــــأثرً  ا بتوجــــــــه ب�اج�ــــــــه فــــــــي دراســــــــة النمــــــــو المعرفــــــــي اقتــــــــرح ال
ـــــــرت  ـــــــد الراشـــــــدین واعتب ـــــــة مـــــــا �عـــــــد التفكیـــــــر الشـــــــكلي عن الحكمـــــــة تـــــــرت�ط �مرحل

 ،وتتضـــــــمن معـــــــاییر التفكیـــــــر مـــــــا �عـــــــد الشـــــــكلي اوجـــــــدل�ً  امر�ً�ـــــــ االحكمـــــــة تفكیـــــــرً 
والمتناقضــــــــــات،  �اإلشــــــــــكال�اتوالــــــــــوعي  ،األســــــــــ�اب والحلــــــــــول تعــــــــــددبالــــــــــوعي و 

درة علــــــــى والقــــــــ ،والقصــــــــور عــــــــن الكمــــــــال ،والتنــــــــاقض ،والتعامــــــــل مــــــــع الال�قــــــــین
 .التوصل إلى الحلول الوسط

) إلى أن تناول Baltes & Staudinger, 2000( روستودینج سأشار �الت
مفهوم الحكمة في إطار علم نفس النمو وتناول مفهوم الناس عن الشــــخص الحك�م 

وســــــــــتیرنبرج  Baltes س�التو�مثل تصــــــــــور  ن الدراســــــــــات.�اهتمام العدید م حظي
Sternberg .منحنى التصورات الصر�حة في الحكمة 

تصـــــم�م تطو�ر ) على (Baltes & Smith, 1990وعمل �التس وســـــمیث 
��احثین بدراســــة األداء  للنظر�ة الصــــر�حة للحكمة والمســــتمدة من رؤ�تهم الخاصــــة

 �الحكمة. المرت�ط

) الحكمة �أنها معرفة (Baltes & Smith, 1990وعرف �التس وســــــــمیث 
الخبیر �شــــــئون الح�اة األســــــاســــــ�ة التي تنطوي على الحكم الجید والمشــــــورة �شــــــأن 

ة في الح�اة، فهي الحكم والنصـــ�حة الســـدیدة في شـــئون مة غیر ال�قین�همالمســـائل ال
 الح�اة.

فالشــــخص الحكــــ�م هــــو الــــذي �جســــد عــــدة معــــاییر أساســــ�ة هــــي: معـــــارف 
معــــــارف ســــــ�اق�ة فــــــي الح�ــــــاة، والنســــــب�ة ، ر�ــــــة ثر�ــــــة، معــــــارف إجرائ�ــــــة ثر�ــــــةتقر�

 .(Baltes & Smith, 1990) وعدم ال�قین



 س�كولوج�ة الحكمة
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تنظ�م الحكمة �أنها  ) أنSmith & Baltes, 1990( �التسو�رى ســمیث و 
ل �أن نوع خاص من المعرفة والمهارة على مســــــــــــــتوى الخبیر یتفق مع الرأي القائ

اكتســــاب المعارف في مجال محدد، فالخبیر یتمیز في  الخبرة متأصــــلة في ســــنوات
 مجال محدد وهذا �طلق عل�ه األسس النفع�ة في الح�اة.

ثالثة إلى ) Baltes & Staudinger, 2000( روســـتودینج ستوصـــل �الت
 في تناول مفهوم الحكمة: تاتجاها

ـــــــــى أنهـــــــــا خاصـــــــــ�ة فـــــــــي الشخصـــــــــ�ة أو قمـــــــــة  -١ ـــــــــر للحكمـــــــــة عل التنظی
 ).Erikson, 1959خصائص الشخص�ة (

ــــر  -٢ ــــه" �اعت�ارهــــا نمطــــا مــــن التفكی ــــق تصــــور "ب�اج� التنظیــــر للحكمــــة وف
 ).Labouvie-vief, 1990المنطقي (

مـــــع معنـــــى الح�ـــــاة  ري یتعامـــــلبـــــالتنظیـــــر للحكمـــــة علـــــى أنهـــــا نظـــــام خ -٣
 ,Smith & Staudinger & Baltesهــا (فیو��ف�ــة التصــرف 

1994; Baltes& Smith, 1990.( 
ــــــامج ال�حثــــــي الــــــذي قدمــــــه فر�ــــــق ال�ــــــاحثی  Baltes سن �ق�ــــــادة �ــــــالتوالبرن

ـــــا، والمســـــمى بنمـــــوذج  ـــــرلین �ألمان� ـــــي ب ـــــك للنمـــــو اإلنســـــاني ف �معهـــــد مـــــاكس بالن
 Berlin model for wisdom relatedبــــرلین فــــي الحكمــــة 

knowledge .مثل منحنى التصورات الصر�حة في تناول الحكمة� 

نمـــــوذج بـــــرلین فـــــي الحكمـــــة بنـــــي علـــــى أســـــس ثقاف�ـــــة وتار�خ�ـــــة وفلســـــف�ة و 
 ):٢٠٠٦وستودینجر،  لأسبینو للحكمة وتتضمن س�عة محكات هي (

  الحكمـــــــة تتنـــــــاول التســـــــاؤالت واالســـــــترات�ج�ات المهمـــــــة والصـــــــع�ة عـــــــن
 معنى الح�اة.

 حكمة تتضمن المعرفة �حدود المعرفة وعدم ال�قین في العالم.ال 
  ًمن المعرفة والتقی�م والنضج. االحكمة تقدم مستوى متمیز 



 

٦٧ 

 

  ـــــــــي مـــــــــداها وعمقهـــــــــا وتوازنهـــــــــا ـــــــــزة ف ـــــــــة المتمی الحكمـــــــــة تشـــــــــكل المعرف
 وق�اسها.

  ـــــــالحكمـــــــة تتضـــــــمن تكـــــــامًال ا بـــــــین العقـــــــل والطـــــــا�ع الشخصـــــــي أي  تاًم
 .التناغم بین المعرفة والفضائل

  ر الفـــــــــــرد واآلخـــــــــــر�ن یـــــــــــالحكمـــــــــــة تســـــــــــتخدم المعرفـــــــــــة مـــــــــــن أجـــــــــــل خ
 وصالحهم.

  ـــــدها فإنـــــه مـــــن الســـــهل التعـــــرف الحكمـــــة رغـــــم صـــــعو�ة تحق�قهـــــا وتحدی
 على مظاهرها أو ما یدل علیها.

نموذج برلین للحكمـــة هو نموذج قـــدم لق�ـــاس درجـــة الحكمـــة ونوعیتهـــا من 
وف�ه عرفت الحكمة  (Baltes & Staudinger, 2000)خالل المالحظة العمل�ة 

�محكــات تمثــل یوتو��ــا  ة �ــالحكمــة وهــذه المعرفــة عرفــتعلى أنهــا المعرفــة المرت�طــ
   Collectiveالحكمة وهي ل�ســـــت محصـــــورة في العقول الفرد�ة ولكنها مبدأ جمعي 

هى:  وهذه ة  ث�ئ  ئكص
 .معرفة ثر�ة �الحقائق 
 ــــــــاة (خبــــــــرة �أ ــــــــة العمل�ــــــــة فــــــــي الح� ــــــــة �الجوانــــــــب اإلجرائ�  دب�ــــــــاتمعرف

 الح�اة. حیزالح�اة) على أساس نظر�ة 
  مجـــــاالت أو أطـــــر حیـــــز الح�ـــــاة وتحـــــدد المعرفـــــة �األفكـــــار الكبـــــرى فـــــي

ـــــ الصــــالح العــــام) ومــــا بینهــــا  ـــــ أوقــــات الفــــراغ ـ ـــــ العمــــل ـ الح�ــــاة (األســــرة ـ
 من تنوع.

  النســـــب�ةRelativism  ـــــین فـــــي القـــــ�م وفـــــي أولو�ـــــات الح�ـــــاة، والتنـــــوع ب
 ال�شر والثقافات والمجتمعات واالعتراف بذلك.

  االعتــــــــــــراف �انعــــــــــــدام ال�قــــــــــــین والتعامــــــــــــل معــــــــــــه فمعالجــــــــــــة اإلنســــــــــــان
مـــــن عــــــدم ال�قـــــین �النســـــ�ة لمــــــا  اللمعلومـــــات قاصـــــرة، وأن هنــــــاك جانً�ـــــ

حـــــــدث فـــــــي الماضـــــــي ومـــــــا ســـــــ�حدث فـــــــي المســـــــتقبل والتكامـــــــل بـــــــین 
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المعرفـــــــة الســـــــا�قة نـــــــادر الحـــــــدوث، و�ذا حـــــــدثت فإنهـــــــا تجســـــــد جوانـــــــب 
فــــي  وهــــذا النمــــوذج ال �قصــــر الحكمــــة علــــى الجانــــب العقلــــي. الحكمــــة.

صــــور الحكمــــة علــــى أنهــــا: حالــــة عقل�ــــة ســــلو��ة ضــــوء هــــذا النمــــوذج تُ 
تتضـــــمن التكامـــــل والتـــــوازن والتفاعـــــل بـــــین الجوانـــــب العقل�ـــــة والوجدان�ـــــة 

 .اإلنساني األداءوالدافع�ة في 

 :A Balance Theory of Wisdomنظر�ة التوازن 

 ,Sternberg( جســــــــــــــتیرنبر البــدا�ــات األولى لنظر�ــة التوازن والتي اقترحهــا 
 "النظر�ــات الضــــــــــــــمن�ــة في الــذ�ــاء، اإلبــداع، الحكمــة") تعود ل�حــث �عنوان 1990

والذي عرض ف�ه مجموعة من الدراســـــات فحص من خاللها التصـــــورات الضـــــمن�ة 
 للحكمة.

) من خالل دراساته في فحص Sternberg, 1990( جستیرنبر كشف 
التصورات الضمن�ة للحكمة عن ستة مكونات عامل�ة للحكمة هي: القدرة على 
االستدالل ــ الحصافة (الذ�اء) ــ التعلم من األفكار والبیئة ــ الحكم ــ سرعة استخدام 

 المعلومات ــ حدة الذهن.

األســــــــــــاس المعرفي بنظر�ته في الذ�اء نظر�ته في الحكمة � جســــــــــــتیرنبر ر�ط 
ظر�ة الثالثي، ثم أعاد فكرته عن الحكمة وقدم لنا نظر�ة التوازن على أســاس أطر ن

. ثم تأثرت نظر�ته �التصــورات الصــر�حة لمجموعة متعددة من وجهات نظر مختلفة
 .لي لب�اج�هبرلین للحكمة و�األطر النظر�ة المرت�طة �مراحل التطور العق

) الحكمة على أنها تطبیق للمعرفة Sternberg, 1998( جســــــــــتیرنبر عرف 
الضـــــمن�ة لتحقیق المصـــــلحة العامة من خالل التوازن بین االهتمامات الشـــــخصـــــ�ة 

 و�ین األشخاص والمجتمع والتوافق مع وتشكیل واخت�ار البیئة المناس�ة.

وتؤ�ـــــــد هـــــــذه النظر�ــــــــة علـــــــى أن الــــــــذ�اء النـــــــاجح واإلبــــــــداع همـــــــا أســــــــاس 
و�ن �انــــا غیــــر �ــــافیین للحكمــــة، وفــــي ضــــوء ذلــــك عرفــــت الحكمــــة �أنهــــا الحكمــــة 
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وتتوســـــطها القـــــ�م مـــــن أجـــــل تحقیـــــق نفـــــع عـــــام  ،تطبیـــــق للـــــذ�اء النـــــاجح واإلبـــــداع
مـــــــــن خـــــــــالل الموازنـــــــــة بـــــــــین المصـــــــــالح الشخصـــــــــ�ة والبـــــــــین شخصـــــــــ�ة وخـــــــــارج 
الشخصـــــــ�ة �غـــــــرض التك�ـــــــف مـــــــع البیئـــــــة أو تشـــــــكیلها أو اخت�ـــــــار بیئـــــــة جدیـــــــدة 

 .)٢٠١٠، جستیرنبر (

فـــالحك�م �ســـعى إلـــى تحقیـــق منـــافع ذات�ـــة ولكنـــه �ســـعى أ�ضـــا إلـــى مـــا 
هــــو خیــــر لآلخــــر�ن، فاإلرهــــابي قــــد �كــــون ذ��ــــا أكاد�م�ــــا أو عمل�ــــا ولكــــن ال 

 �مكن أن �كون حك�ما.

ا لهـــــذه النظر�ـــــة فـــــإن الفـــــرد �مكنـــــه اســـــتخدام أنظمتـــــه العقل�ـــــة الداخل�ـــــة وفًقـــــ
هــــذه األنظمــــة داخلــــه وداخــــل فــــي إصــــدار األحكــــام وعل�ــــه أن �فهــــم ��ــــف تعمــــل 

 ).Sternberg, 1998اآلخر�ن. (

والحكمــــــــــة بوصــــــــــفها تــــــــــوازن بــــــــــین األهــــــــــداف واالســــــــــتجا�ات والمصــــــــــالح 
 إلـــــــى الصـــــــالح العـــــــام، وهـــــــذا یتطلـــــــب تطبیـــــــق بواســـــــطة الـــــــذ�اء النـــــــاجح وصـــــــوًال 

ــــــــین األشــــــــخاص وخــــــــارجهم مــــــــن أجــــــــل  ــــــــوازن المصــــــــالح داخــــــــل الشــــــــخص و� ت
یــــــق الصــــــالح والحكــــــم علــــــى ��ف�ــــــة تحقالتك�ــــــف مــــــع وتشــــــكیل البیئــــــة واخت�ارهــــــا 

 .العام مع مراعاة الق�م

وفكـــــــرة التـــــــوازن بـــــــین اهتمامـــــــات الشـــــــخص واهتمامـــــــات األخـــــــر�ن والبیئـــــــة 
المح�طـــــــة إضـــــــافة تمتـــــــاز بهـــــــا نظر�ـــــــة التـــــــوازن علـــــــى نمـــــــوذج بـــــــرلین، فعنـــــــدما 
یتصـــــرف الفـــــرد وفقـــــا لفكـــــرة التـــــوازن فإنـــــه ینشـــــد المصـــــلحة العامـــــة وهـــــي الهـــــدف 

 النهائي للحكمة. 

 هى:أن هذا التوازن یتأثر �مجموعة من العوامل  "جستیرنبر "و�رى 

ـــــى أســـــ األهـــــداف: -١ ـــــاس عل ـــــف الن ـــــه ا�ختل ـــــذین �ســـــعون إل� س المـــــدى ال
 من أجل الصالح العام.
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 �ختلــــف النــــاس فــــي موازنــــاتهم موازنــــة االســــتجا�ات لســــ�اقات البیئــــة: -٢
ـــــي طـــــرق  ـــــون ف ـــــة فهـــــم �ختلف التفاعـــــل مـــــع  لالســـــتجا�ات لســـــ�اقات البیئ

 �شكل البیئة ــ أو �غیر البیئة.أو الس�اقات: التك�ف 
 یوازن الناس المصالح �طرق متعددة. موازنة المصالح: -٣
دیــــد ح: النــــاس �ختلفــــون فــــي تلمــــدى ال�عیــــدموازنــــة المــــدى القر�ــــب وا -٤

 .القر��ة والمستقبل�ة والموازنة بینهما اهتماماتهم
�ختلـــــــف النـــــــاس فـــــــي  :∗(الضـــــــمن�ة) تحصـــــــیل المعرفـــــــة المضـــــــمرة -٥

 تحصیلهم للمعرفة المضمرة.
ـــة المضـــمرة: -٦ ـــادة مـــن المعرف  �ختلـــف النـــاس فـــي طر�قـــة االســـتفادة اإلف

 من المعرفة الضمن�ة التي حصلوها و��ف تكون مكتملة.
�ختلـــــف النـــــاس فـــــي القـــــ�م وهـــــي تتوســـــط إفـــــادتهم مـــــن الـــــذ�اء  القـــــ�م: -٧

ــــر عبــــر المكــــان ــــي موازنــــة المصــــالح، والقــــ�م تتغی ــــداع ف والزمــــان،  واإلب
 وهذه الق�م لها دور في موازنة المصالح.

 ال�عض إلى هذه النظر�ة النقد اآلتي: هو�وج

  فـــــي الــــــذ�اء  جســـــتیرنبر أنهـــــا نظر�ـــــة عامــــــة وغامضـــــة، و�عـــــادة لنظر�ــــــة
 .)٢٠١٣العملي (محمد الدسوقي، 

  ًبین ما �عرضـــــــــــــــه نموذج برلین و�ین نظر�ة التوازن  اأن هناك تشـــــــــــــــابه
)Baltes & Staudinger, 2000 نظرا ألن نموذج برلین یتضـــــــــــمن (

 خمسة محكات لتقدیر الحكمة المرت�طة �األداء:

                                           
س، المعرفة الضمن�ة: هي المعرفة التي تنتمي إلى تمثیالت عقل�ة متجذرة في النا ∗

رات الخب و�التالي ال �مكن استخالصها �سهولة. وهي تشمل المهارات الفطر�ة أو المكتس�ة،
 .ظاهر�ةة الوالتجارب. تتمیز هذه المعرفة �صعو�ة نقلها أو تحو�لها لآلخر�ن على عكس المعرف

 )و�كیبید�ا(



 

٧١ 

 

الح�ات�ـــــــــة  واألمـــــــــوراثنــــــــان لمعرفـــــــــة األشـــــــــخاص حــــــــول القضـــــــــا�ا  -
 (المعرفة الحق�ق�ة والمعرفة اإلجرائ�ة).

أمـــــــا الثالثــــــــة األخــــــــرى هــــــــي: النظــــــــرة الســــــــ�اق�ة للح�ــــــــاة والنســــــــب�ة  -
 والشك وعدم ال�قین.

 الحكمة رلتطو  براون  نموذج

 Brown’s Model of wisdom"ون لتطـــور الحكمـــةانمـــوذج بـــر 
development "  ًا �صـــف الحكمـــة و��ـــف ا عاًمـــهـــذا النمـــوذج یتضـــمن إطـــار

تتطـــــور والظـــــروف التـــــي ت�ســـــر تطـــــور الحكمـــــة، وهـــــذا النمـــــوذج �مكـــــن تعم�مـــــه 
 على األفراد داخل وخارج النظم التعل�م�ة على حد سواء.

�ســـــــتكشـــــــف األفكار العامة عن الحكمة حیث تم وهو نموذج ضـــــــمني حیث 
تطو�ره في ضــــــــــــوء الدراســــــــــــات النظر�ة وآراء الخبراء، وقد حدد ف�ه براون الجوانب 

 ).Brown, 2004المعرف�ة للحكمة والشروط التي تسهل تطورها (

كمــــا �حــــدد النمــــوذج الظــــروف التــــي ت�ســــر تنم�ــــة الحكمــــة �صــــورة م�اشــــرة 
�ـــــة الـــــتعلم مـــــن الح�ـــــاة، وهـــــي توجـــــه الطـــــالب أو غیـــــر م�اشـــــرة والتـــــي تحفـــــز عمل
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یوضــــــح  )١( لشــــــكوالبیئــــــة، و نحــــــو الــــــتعلم والخبــــــرات والتفــــــاعالت مــــــع اآلخــــــر�ن 
 :ون للحكمةانموذج بر 

 ) نموذج براون للحكمة١شكل (

ت�ســـــــــــــر تطور شـــــــــــــروط  ةهناك ثالث (Brown, 2004)ا لنموذج براون وفقً 
والتجارب والخبرات، والتفاعل توجه الفرد نحو التعلم، ( الحكمة �شــــكل م�اشــــر هي:

مع اآلخر�ن وهي تجرى في بیئة معینة وســــــــــــــ�اق یؤثر على اتجاه الفرد نحو التعلم 
والتطور و�غذي هذا الســــــــــــــ�اق الخبرات �مجرد شــــــــــــــروع الفرد في العمل داخل تلك 

 .)الس�اقات

�شــــــــــــــیر إلى اتجـــاه  Orientation to learningالتوجــه نحو التعلم  .١
وقدرته على اكتســـــــــــــاب المعرفة، عندما یواجه ومســـــــــــــتوى مشـــــــــــــار�ة الفرد 

األنشــــــــــــطة والناس، وقد �شــــــــــــمل هذا توجها عاما نحو الح�اة، ور�ما یتنوع 
�حســــب المجاالت أو المواقف الخاصــــة، �اإلضــــافة إلى ماضــــي الشــــخص 

 كما تبدو في أي تفاعالت جدیدة.
أي نشــاط منظم وغیر منظم تشــمل  Experiencesالخبرات أو التجارب  .٢

األخر�ن  ناآلخر�ن، جم�ع الخبرات العــامــة عو�تضــــــــــــــمن التفــاعالت مع 
والتجارب مع الناس المختلفین عن الفرد في عالقات معینة مثل الصداقات 

 واألسرة، والخبرات مع ذوي النفوذ.
ر الســــــــــــــ�اق وفإلى المح�ط العام حیث یتشــــــــــــــیر  Environmentالبیئة  .٣

الحصــول التعلم و  ؤدي إلى تشــكیل اتجاهه نحوالفرد تعل لتفاا فرصــً البیئي 
اآلخر�ن في تول�فــات مختلفــة إلنتــاج  معالخبرات المتنوعــة والتفــاعــل على 

 الحكمة.

خبرة والتعلم عمل�ــة مت�ــادلـة من خالل نموذج براون یتضــــــــــــــح أن الحكمــة وال
والحكمة تؤدي إلى التوجه نحو التعلم  .ن المعرفة والتعلم تؤدي إلى الحكمةإحیث 
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مما یز�د الخبرة والتفاعل مع اآلخر�ن، وهذا �ســـــــــــاعد الفرد على التعلم من الخبرات 
الح�ات�ة والعمل�ة وهذا یؤدي الحكمة التي تتضــــــــــــــمن التوازن بین المعرفة والوجدان 
ــدافع�ــة ومهــارات معرف�ــة وتوافر منــاخ اجتمــاعي  والتي تحتــاج درجــة عــال�ــة من ال

 ).٨٩: ٢٠١٥مساند (وفاء عبد الجواد، 

هم اآلخر�ن فالحكمة �أنها معرفة �الذات و  (Brown, 2004)عرف براون 
تها والرغ�ة في التعلم، وأنها اوالقدرة على إصـــــــــــــــدار األحكام ومعرفة الح�اة ومهار 

تتطور �انتقال الطالب من خالل عمل�ة التعلم من الح�اة متضـــمنة التأمل والتكامل 
 ق.والتطبی

ـــدى براون  مـــل من مجموعـــة من العوا (Brown, 2004)تتكون الحكمـــة ل
ـــــ ومعارف (األ�عاد) مترا�طة هي: معرفة  ـــــ إصدار األحكام ـ ــ وفهم اآلخر�ن ـ ـــ الذات ـ

 الح�اة ــ ومهارات الح�اة ــ الرغ�ة في التعلم.

) إدارة االنفعاالت، Brown & Greene, 2006وأضــــــــاف براون وجر�ن (
 شار�ة الملهمة.واإلیثار والم

 المكونات �ما یلي: هذه )٢٠١٣عالء أیوب وأسامة إبراه�م (و�وضح 

 :Self- Knowledgeمعرفة الذات   -١
�صــــــف هذا ال�عد ��ف یدرك الفرد اهتماماته الخاصــــــة جدا، ومواطن 
القوة والضــعف والفهم، ومعرفة الذات تتصــف �أصــالة الشــخصــ�ة واالحتفاظ 

ومر�ز النجاح واإلنجاز والرضا الداخلي ف�ما �صدقها في مختلف الس�اقات، 
 یتعلق �العالقات واألهداف.

 :Understanding of othersفهم اآلخر�ن   -٢
�صــــــــــــــف هذا ال�عد فهم الفرد العمیق لمجموعة متنوعة من الناس في 
ســــ�اقات مختلفة، واهتمام حق�قي �معرفة اآلخر�ن (االنت�اه والتعاطف) والقدرة 
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داد لمساعدتهم وامتالك أو معالجات مختلفة واالستع على إدراكهم في مداخل
تصال متقدمة تمكن الفرد من التعبیر عن أفكاره �طر�قة ذات معنى مهارات ا
 لآلخر�ن.

 :Judgmentالحكم  -٣
لقضـــا�ا عند ا مختلفة للنظر إلى ا�شـــیر إلى إدراك الفرد أن هناك طرقً 

وجهــات النظر حول عل�ــه أن یراعي مجموعــة متنوعــة من اتخــاذ القرارات، و 
الماضـــــي والســـــ�اق الحالي، و�ؤثر في الحكم خلف�ة الشـــــخص ذاته، والحك�م 

 یتسم �حدة اإلدراك وال�صیرة.

 :Life Knowledgeمعارف الح�اة  -٤
وتشــــــــــــــمــل االعتراف �ــالترا�ط بین النــاس والعــالم الطب�عي والمعــارف 

للح�ــاة  واألفكــار والقــدرة على إلقــاء نظرة على المعــاني واألســــــــــــــئلــة العم�قــة
والوجود، وتتمیز �قدرة على فهم القضـــــــــا�ا المر�ز�ة وأن �جد الفرد طر�قه في 
األوقات الحرجة، وفهم الحقائق المرت�طة �الح�اة وعدم �قینیتها على امتداد 

 العمر.
 :Life-Skillsالمهارات الح�ات�ة  -٥

هي الكفاءة العمل�ة والقدرة على فهم النظم واست�اق المشكالت �أدوات 
رات�ج�ات التعامل مع الســــــ�اقات المتعددة في الح�اة، وتشــــــمل المهارات واســــــت

 الح�ات�ة: القدرة على إدارة األدوار الیوم�ة المتعددة والمسئول�ات �شكل فعال.
 :Willingness to learnاالستعداد للتعلم  -٦

�صــــــــــــف اهتمام الفرد المســــــــــــتمر �التعلم والمعرفة عن العالم، وتتطور 
التعلم من الح�اة، فهي تعكس الخبرات التي تعلموها داخل الحكمة من خالل 

وخارج الصـــف الدراســـي أو الحرم الجامعي، ودمج وتطبیق هذه الخبرات في 
 ح�اتهم.
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 ,Brown & Greenوفي ضـــــــــوء هذا النموذج قام �ل من براون وجر�ن (
مفردة  ٦٦ة تقر�ر ذاتي تتكون من نع�ارة عن است�ا داد مق�اس للحكمة) �إع2006

هى:وزعة على م �عئخ  ب آ  تصئم�

 .Self- Knowledgeالمعرفة الذات�ة  -١
 .Emotional Managementإدارة االنفعاالت  -٢
 .Altruismاإلیثار  -٣
 .Inspirational Engagementالمشار�ة الملهمة  -٤
 .Judgmentإصدار األحكام  -٥
 .Life- Knowledgeمعرفة الح�اة  -٦
 .Life Skillsمهارات الح�اة  -٧
 .Willingness to learnاالستعداد للتعلم  -٨

و�تم االســتجا�ة على مفردات المق�اس �اســتخدام أســلوب ل�كرت �اخت�ار أحد 
 ٣درجــات) إلى حــد مــا ( ٤درجــات) أوافق ( ٥ا (البــدائــل الخمســــــــــــــــة: أوافق تمــامًــ 

 ا (درجة واحدة).درجات) ال أوافق (درجتان) ال أوافق مطلقً 

 تمد على االتجاه العصبي (النیورولوجي)نموذج سان دی�جو للحكمة المع
)(Thomas& et.al., 2017 

من خالل فحص البیولوج�ا العصــــــب�ة لمكونات الحكمة، �مكن للمرء أن یبدأ 
في فرض�ة ��ف �مكن تنظ�م هذه الخاص�ة ال�شر�ة المعقدة داخل الدماغ ال�شري. 

�حوث ر�ز على �مراجعة الدراســـات التي ت م علماء ســـان دی�جوا، قو�ناء على ذلك
 .الدماغ والنواقل العصـــب�ة المرت�طة �المكونات الفرد�ة للحكمة �حوثاألعصـــاب / 

مكونات مناطق الدماغ الرئ�ســــــــــ�ة المرت�طة �من واللوزة  ةالجبه� أمام قشــــــــــرةالبدت 
أشــــار عدة �احثین إلى الصــــلة الوث�قة بین شــــخصــــ�ة الفرد ووظائف حیث . الحكمة

والتعبیر  التخط�ط المنطقة من الدماغ لها دور في عمل�ةهذه ، القشـــرة أمام الجبه�ة
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إن النشــــــــاط  .وفي الســــــــلوك االجتماعي لألفراد اتخاذ القرار عن الشــــــــخصــــــــ�ة وفي
األســــاســــي لهذه الناح�ة من الدماغ هو التنســــیق والتناغم بین األفكار واألفعال ف�ما 

لصـــــــــدغي تتغیر �الخرف الجبهي ا . فالمصـــــــــابین مثًال افق مع األهداف الداخل�ةیتو 
شـــــــــــخصـــــــــــ�اتهم ف�صـــــــــــ�حون متســـــــــــرعین وغیر متوافقین اجتماعً�ا وعاطفً�ا، وتلك 

 السلو��ات مناقضة للسلوك الحك�م.
و�عد اســــــــــــــتعراض النماذج والمقای�س المختلفة للحكمة مثل مق�اس الحكمة 

إلى ســــتة أ�عاد  وصــــل علماء ســــان دی�جوثالثي األ�عاد ألردلت ومق�اس و�ســــتر، ت
 :مع األسس العصب�ة النیورولوج�ة هيرئ�سة متوافقة 

القدرة على تقد�م المشــــــــــــورة  -القرار االجتماعي  واتخاذ) المعرفة العامة �الح�اة ١(
 والمهارات الح�ات�ة؛ ةالح�ا�الجیدة والمعرفة 

 الذات؛  وض�طالتنظ�م الرغ�ة � –) التنظ�م العاطفي ٢(
 لشعور �اإلنصاف؛ واإلیثار وا مثل التعاطف -ات االجتماع�ة ) السلو�٣(
ص على مســــــــــتوى اشــــــــــخفهم الذات وأفعال األ فيالقدرة والرغ�ة  -) ال�صــــــــــیرة ٤(

 عمیق؛ 
عدم إصـــــــــــــدار األحكام على  –لق�م المختلفة) مع ا(التســـــــــــــامح  نســـــــــــــب�ة الق�م) ٥(

 قبول أنظمة الق�م األخرى؛ اآلخر�ن، 
 .القدرة على اتخاذ قرارات سر�عة وفعالة -) الحسم ٦(

م عبر الثقافات  تیتضــــــــــح أن دراســــــــــة الحكمة تطور ومما ســــــــــبق  ث عكو ئكض
 ئكئئكى:

  الحكمـــة من خالل مفـــاه�م النـــاس عن الشــــــــــــــخص الحك�م  تنـــاولاتجـــاه
 والسمات المرت�طة �الحكمة وهذا هو المنحنى الضمني.

  مكونات الحكمة والتي تتضـــــــمن الكفاءة االجتماع�ة وســـــــمات  اهتماتجاه�
اعي وهذا هو منحنى المكونات الشــــــــــخصــــــــــ�ة الناضــــــــــجة والذ�اء االجتم

 الكامنة.
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  الحكمة من خالل بناء نموذج نظري للحكمة �خبرة معرف�ة  تناولاتجاه
وهــذه اعتمـــدت على منحنى التطورات النظر�ــة الصــــــــــــــر�حــة وتبني خبرة 

 المنظر�ن.
 الحكمة من خالل بناء نموذج معتمد على االتجاه العصــــــــبي اتجاه تناول 

 النیورولوجي.
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 تنم�ة الحكمة:ا: ثامنً 

 یةى:كغ ني نت�جة�مكن اعت�ار الحكمة أكثر الحاالت المستهدفة للنمو اإلنسا

 .أنها تمثل أعلى مستوى للمعرفة �األهداف والوسائل في الح�اة 
 � من التجر�د الذي �ســـــمح  العموم�ة ألنها نت�جة لمســـــتوى عالٍ أنها تتمیز

 فرد�ة والثقاف�ة.�التنوع ولذا فهي تجمع بین العالم�ة والخصوص�ة ال
 يئضك�:الحكمة أعلى أشكال النمو اإلنساني و�لوغها 

 .نمو مستمر في النواحي العقل�ة واالجتماع�ة والعاطف�ة واألخالق�ة -١
 والتكامل بین هذه األ�عاد. -٢
 اإللمام �معارف تقر�ر�ة و�جرائ�ة وس�اق�ة. -٣
 وقدر �بیر من النسب�ة وعدم ال�قین. -٤

وأن نمو الحكمة �حدث على مدار الح�اة، والمراهقة والش�اب تعد حاسمة في 
 ,Eriksonالحكمة األساس�ة، وهذا یتفق مع ما ذهب إل�ه إر�كسون ( لبناتتطور 
 ا لمراحل النمو النفسي.) حیث جعلها تتو�جً 1964

والحكمــة دینــام�ــة ومفتوحــة للتنوعــات في ظروف الح�ــاة الفرد�ــة والمجتمع�ــة 
اف�ة وهذه التنوعات �جمعها ر�اط التول�ف بین األهداف والوســـــــــــــــائل وتحقیق والثق

الصــــــــالح الشــــــــخصــــــــي والصــــــــالح العام والذي �قتضــــــــ�ه مفهوم الحكمة (أســــــــبینول 
 ).٢٠٠٦، روستودینج

تي تجعل تحقیق واكتســــــــــــــاب الحكمة، واعت�ارها ق�مة من ق�م النمو ال و�مكن
 ة والصحة.ات والشعور �السعادیر الفرد أمیل إلى فعل الخ

هناك أســــــــــــــ�اب تبرهن على أهم�ة تنم�ة الحكمة لدى أبناء المجتمع  كما أن
عن طر�ق تعلم التفكیر �حكمة، وأنه ال ین�غي أن �قتصـــــر دور المدرســـــة على نقل 
المعرفة المهمة بل �جب أن یتجاوز ذلك إلى تنم�ة االستخدام الحك�م لهذه المعرفة، 
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في الخیر، وتعل�م الطالب التفكیر �شـــــــكل  وتدر�ب الطالب على اســـــــتخدام المعرفة
لعدم تكرار الخطأ، وتأهیل الطالب على االخت�ار األمثل  اصـــــــــــر�ح ول�س ضـــــــــــمن�ً 

 للسلوك والتفكیر في اآلخر�ن والمجتمع، والق�م النبیلة.

) دراســـــــــة للتعرف على أثر برنامج تدر�بي ٢٠١٢وأجرى عالء الدین أیوب (
في تحســین اســترات�ج�ة المواجهة لحل المشــكالت  لتنم�ة التفكیر القائم على الحكمة

) طالب ٨١تكونت العینة من (الضــــــــــــــاغطة لدى طالب جامعة الملك ف�صــــــــــــــل، و 
. وأظهرت النتائج وجود مجموعة ضـــــــــــــــا�طة) ٤٣مجموعة تجر�ب�ة،  ٤٨( وطال�ة

 فروق دالة إحصــــائً�ا بین متوســــطات درجات المجموعتین في اســــترات�ج�ة المواجهة
ال�عدي، وأن هناك فروق دالة إحصـــــــائً�ا بین متوســـــــطات درجات وذلك في الق�اس 

القبلي وال�عدي للمجموعة التجر�ب�ة في اســـــــــــــترات�ج�ة المواجهة ولصـــــــــــــالح  التطبیق
 التطبیق ال�عدي.

 متطل�ات تنم�ة التفكیر الحك�م:

�مكن تنم�ة المهارات المتصـــــــــــــلة �الحكمة وأن تضـــــــــــــمینها في المناهج من و 
ا مهمةر الاألمو  ب: كآلز�ئ  ئآلة�

 .األحكام التي تأتي بها الحكمة �مكن أن تحسن الح�اة والسلوك 
 فضل لتحق�قها.ألالحكمة تحقق الرضا والسعادة فهي الوسیلة ا 
  تقدم الحكمة طر�قة واع�ة مدروســـة إلدخال ق�م مدروســـة مرت �مجادالت

 في أحكام مهمة.
 .الحكمة وسیلة لخلق عالم أفضل أكثر انسجاما 
 آ�اء ومســـــــئولین ��ف �صـــــــدرون  ن لذین ســـــــوف �صـــــــ�حو الطالب اعل�م ت

 أحكاما صائ�ة ورصینة وعادلة �الن�ا�ة عن جماعتهم.
أن تـــدر�س الحكمـــة واجـــب إمـــا  (Sternberg, 2001)و�رى ســــــــــــــتیرنبرج 

 كمنهج مستقل أو من خالل المناهج المقررة على الطل�ة، وذلك لعدة أس�اب:
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التي اكتســــــــــــــبها في تحقیق الحكمة توظف ذ�اء و�بداع الطالب والمعارف  •
 إنجازات مهمة تجعل لح�اته معنى.

الحكمـــة تحقق مســــــــــــــتوى عـــال من الق�ـــادة ومســــــــــــــتوى مرموق في الـــدور  •
 االجتماعي الذي �مارسه الفرد.

 تعمل على تطو�ر المجتمع. •
 تساعد على التقدم الثقافي والحضاري �سرعة �بیرة. •
ى االنضــــــــــــــ�اط تســــــــــــــاعد على التوزان في اتخاذ القرارات مما �ســــــــــــــاعد عل •

 واالستقرار المجتمعي.
تساعد الطل�ة على استخدام المعارف المكتس�ة في الح�اة ول�س تحصیلها  •

فقط، فالطالب یدرس التار�خ ل�س لمعرفة أن هتلر قاتل بل لالســــــــتفادة من 
 الخبرات السا�قة.

 وتنم�ة التفكیر الحك�م یتطلب:

لنوع المتعلم في ضـــــمرة غیر النظام�ة من اموخاصـــــة ال تنم�ة المعرفة:  -١
 مدرسة الح�اة ول�س المعرفة النظام�ة المتعلمة في المدارس.

والمعرفة ضــــــــرور�ة للحكمة ولكنها ل�ســــــــت �اف�ة لتحق�قها، فكثیر 
 من األفراد �متلك معرفة وال �ستط�ع استعمالها و�تخذ قرارات هز�لة.

في  تعلمــهنیلي الــذي ولكنــه ل�س التفكیر التحل تنم�ة التفكیر التحلیلي:  -٢
المدارس بل هو تحلیل لمعضــــالت العالم الواقعي، والحكمة متصــــلة �ما 
�عد المعرفة فالمكونات العل�ا المتضــــــــــــــمنة في الحكمة مشـــــــــــــــابهة لتلك 
المت�عة في التفســــــــــــــیرات األخرى لما �عد المعرفة. فالتفكیر في الحكمة 

تحقیق �ســـــــــتخدم في موازنة أنماط مختلفة من المصـــــــــالح لكي تســـــــــعى ل
 العام.لصالح ا

وهي حلول إبداع�ة مع الفرق التدر�ب على اســتخدام الحلول الحك�مة:   -٣
فـــالتفكیر اإلبـــداعي غـــال�ـــا منـــدفع أمـــا التفكیر الحك�م متوازن، �مـــا أن 
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الحكمة ترت�ط �التفكیر ذي ال�صــــــیرة، فطرق تحصــــــیل المعرفة تســــــتخدم 
 في تحصیل الحكمة.

تفكیر�ن التحلیلي ألنــــــه أقرب للحكمــــــة من الي: لمتنم�ــــة التفكیر الع  -٤
واإلبــــداعي، فــــالحكمــــة نوع خــــاص من التفكیر العملي ألن فیهــــا توازن 

خارج شخص�ة، وتوازن مصالح متنافسة بین شخص�ة وغیر شخص�ة و 
ات وتشــــكیلها وانتقائها، وفي مدى �عید ولخدمة الصــــالح یئبتك�فات مع ال

 العام.
ن قبیل الذ�اء ذات عالقة ما �األبن�ة االفتراضــــــــ�ة ممراعاة أن الحكمة   -٥

بین األشــــــــــــــخــاص والــذ�ــاء داخــل  والــذ�ــاءاالجتمــاعي والــذ�ــاء العــاطفي 
الشـــخص مع وجود اختالفات بینهما في ضـــرورة مراعاة توازن المصـــالح 
من أجــل الصـــــــــــــــالح العــام. فــالحكمــة تطبق من أجــل إنجــاز غــا�ــات یتم 
تصـــــــــــورها �اعت�ارها تحقق الصـــــــــــالح العام في حین أن الذ�اءات تطبق 

أجل إنجاز غا�ات حســــــنة أو ســــــیئة �النســــــ�ة ل�عض األطراف  عمدا من
 المعن�ة.

وترجمتها إلى ســـــــــلوك مع مراعاة اكتســــــاب المعرفة المرت�طة �الحكمة   -٦
 االخت�ار األمثل.

 .حیث یرت�ط �الحكمةتنم�ة التفكیر األخالقي   -٧
لما لها من وظ�فة إدراك�ة عال�ة، ومســــــــــــــئولة عن  تنم�ة فاعل�ة الذات  -٨

 .الحكم واخت�ار السلوكالقدرة على 
فتنم�ـة الحكمـة تتطلـب أن �كون النمو المعرفي مصــــــــــــــحو�ا بنمو في الذات 

 .ع اآلخر�ن وخبرة الفرد الح�ات�ةوالشخص�ة والقدرات المعرف�ة والتواصل م

) أن المرور Baltes & Kunzman, 2003و�ونزمــــــان ( سى �ــــــالتوتر 
�الخبرات الوجدان�ة عامل أســـــاســـــي الكتســـــاب الحكمة وأن التكامل بین االهتمامات 
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الشــــــــخصــــــــ�ة واالهتمامات األخالق�ة من مظاهر تحقیق الحكمة. وأن عدم التمر�ز 
 حول الذات هي أحد الخصائص األساس�ة المتمیزة للسلوك الحك�م.

 ى مجموعة من العوامل�عتمد علومما ســـــــــبق �مكن القول �أن تنم�ة الحكمة 
 هى:

 عوامل مرت�طة �الفرد منها:  -١
المعرف�ة ــــــــــــــــــــــــــ االنفتاح على الخبرات ــــــــــــــــــــــــــ الكفاءة  تالم�كانیزما

 االجتماع�ة.
 وعوامل خاصة �خبرة متخصصة منها: -٢

الخبرة في أمور الح�اة ــــــــــــــ تلقي النصح واإلرشاد ــــــــــــــ االستعدادات 
 الدافعة �السعي للتمیز.

 الح�اتي:عوامل خاصة �الس�اق  -٣
 العمر ــ التر��ة ــ المهنة ــ الزمن.

 عوامل (عمل�ات) تدعم اكتساب الحكمة: -٤
 ها ــ إدارة الح�اة ــ التخط�ط للح�اة حداثتأمل الح�اة وأ

وهي تشــــــیر إلى اإلدراك الثالثي للزمن وتنظ�م الخبرات واالنط�اعات وتوفیر 
 فرص لق�اس المعرفة ذات االرت�اط �الحكمة.

ل تعظم من فرص اكتســـاب الخبرة والحذاقة في األمور األســـاســـ�ة هذه العوام
 الح�ات�ة، وتعمل على نمو الحكمة.

ب كتظ ئكفدخ هلضهئ: ث�ص لف ة�حد ةضمذ ئك هضئق عمئ م   قصئ آ

دمج أنواع ب�ســـر تطور الحكمة من خالل الســـماح نمو القدرات العقل�ة ی  -١
ومن خالل تســــــــــهیل نمو الفهم االســــــــــتثنائي والقدرة  مختلفة من المعارف

 على إصدار األحكام.
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االنفتاح العقلي أحد خصــــــــــائص الشــــــــــخصــــــــــ�ة التي تســــــــــهم في تطور   -٢
الشـــخصـــ�ة التي تتعلق �الحكمة و  الذ�اءالحكمة، والقدرات المتداخلة بین 

تتضـــــــمن الذ�اء االجتماعي والمنطق األخالقي واإلبداع ترت�ط �مســـــــتوى 
 عارف المتصلة �الحكمة.أعلى من الم

الترمیز المتمیز للخبرات قد �ســــــــــــــهل نمو الحكمة أثناء فترة المراهقة من  -٣
 .خالل تطو�ر قاعدة معرف�ة خالل هذه الفترة

 :نفسي للشخص�ة الحك�مة تتكامل ف�هاألداء ال -٤
 .صیرة عم�قة عن الذات واآلخر�ن والعالم� 
  مع الغموض.تنظ�م العاطفة المعقدة وما یتطل�ه ذلك من تسامح 
 فعي الذي یتجاوز المصالح الذات�ة واستثمارها في رفاه�ة االتوج�ه الد

 اآلخر�ن والعالم.
النمو المســتمر في النواحي المعرف�ة واالنفعال�ة واالجتماع�ة �ســاعد على  -٥

 .كمةاكتساب الح
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) أن اكتساب Baltes & Staudinger, 2000و�رى �التس وستودینجر (
الح�اة یتطلب عوامل سا�قة وعمل�ات وس�طة ثم المترت�ات و�مكن الحكمة خالل دورة 

 ):٢توض�ح ذلك من خالل شكل (
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هناك شـــــــروط ) أن Brown & Greene, 2006ون وجر�ن (او�رى بر  -٦
الحكمة منها تحفیز التعلم من الح�اة والتوجه إلى التعل�م  تســــــــــهل تطو�ر

 واكتساب الخبرات والتفاعل مع اآلخر�ن والبیئة.
) أن هناك ثالث عوامل تســــــهل نمو ٨٩: ٢٠١٥وفاء عبد الجواد ( كما ترى 

 هى:الحكمة 

 .التوجه الشخصي نحو التعلم: و�شیر إلى القدرة على اكتساب المعرفة 
  :ضمن أي نشاط منظم وغیر منظم.تتالخبرة 
 .التفاعل مع اآلخر�ن 

) أن العوامل اآلت�ة تســهل Chen& et.al., 2011كما یرى شــن وآخرون (
 الحكمة هي:تنم�ة 

 .خبرات العمل 
 .تجارب الح�اة 
 .التفاعالت االجتماع�ة 
 .المالحظة 

 .تعال�م األسرة 
 .التنم�ة المهن�ة 
 .الدین 
 .القراءة 

) نموذج تنم�ة للحكمة لدى Chen& et.al., 2011و�قدم شـــــــــن وآخرون (
 )الخبرة والمعرفة، والتوافق، والعمل والتفاعل، التغذ�ة الراجعة(تمد على المعلمین �ع

 لما لهذه العوامل من دور في تنم�ة الحكمة، وقدم تعلیال لذلك �ما یلي:

ناة  Experienceالخبرة   -١ الخبرة تســــــــــــــــاعــد  Experiencingوالمعا
ومعـاناتهم في المواقف  علمین، فهي تصــــــــــــــقـل قدراتهم،تعلى تطو�ر الم

كســــــبهم فهما أكبر للح�اة. فالمعرفة ل�ســــــت مهمة �قدر معرفة تالصــــــع�ة 
جوانـب الح�ــاة المختلفــة. لـذا على المــدرســــــــــــــین فهم التفــاعالت الح�ــات�ـة 

�جاد الحلول للمشــــــاكل خارج بیئة المدرســــــة من أجل حفز التفكیر على إ
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لفة، من الق�م، م وجهات نظر مخت�تقدمن لمدرســــــــــــین ا�مكن و  المختلفة.
 والمشاعر، والخبرات للطالب.

 Inner Assimilationsوالتوافق  (المالءمة) الداخلي االســـت�عاب  -٢
and Adjustments والمعرفــة عنــد الفرد �مكن اســــــــــــــت�عــابهــا  الخبرة

تراكم الداخلي للتجارب الا ثم �حدث التوافق. و�شیر االست�عاب إلى داخل�ً 
التي تنمي الحكمـــة. هـــذه الخبرات والمعرفـــة المســــــــــــــتمـــدة من العوامـــل 

قوم علیهــا �كون �مثــا�ــة البن�ــة التحت�ــة التي والمعــارف ســــــــــــــوف تحفز وت
ا تحدد إلى أي مدى تطور الخبرات والمعارف المتراكمة داخل�ً و التوافق. 
 الحكمة.

 Transformations of Actualإجــراء الــتــحــوالت الــفــعــلــ�ـــــة   -٣
Actions  والتوافق، یتمكن المعلم من من خالل عمل�ــة االســــــــــــــت�عــاب

تحو�ـل وتحـدیـد إجراءات أعمـالهم إلى أفعـال، �مـا في ذلـك تلـك المتعلقـة 
 �التعل�م والتفاعل مع الناس.

 Feedback fromالتغذ�ة الراجعة من نتائج األفعال (الســـــــــلوك)  -٤
the Results of Actions  و�بدو أن النتائج الفعل�ة إلجراءات حل

 للحكماء.غذ�ة راجعة شكالت تكون �مثا�ة تمال
یتضــــــح أن الحكمة عادة تأتي من الخبرة والنضــــــج وأنها تشــــــمل  ومما ســــــبق

تحتاج  المعرفة وأن �كون الفرد على درا�ة �اف�ة �العدید من الموضــــــــــــــوعات التي
ومن ثم یرى ال�عض أن المــدارس والجمــاعــات غیر مطــال�ــة  إطالق أحكــام دق�قــة،

طار یرى ال�عض األخر وفي نفس اإل، (Bassett, 2005)طالب حكماء  بتخر�ج
لتدر�س الحكمة العمل�ة ضـــــــمن المناهج التعل�م�ة ولهم حججهم في  أن هناك أهم�ة

 ذلك منها:

من الرضـــــا والســـــعادة، فالحكمة وال تضـــــ المعرفة غیر �اف�ة لظهور الحكمة •
 أفضل أداة لتحقیق األهداف التعل�م�ة. تبدو
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 .األحكام إطالقتوفر الحكمة وسیلة عندما تضع في اعت�ارها الق�م عند  •
 تمثل الحكمة وسیلة لخلق عالم فاضل ومتناغم. •
، لذا �جب طالب الیوم هم آ�اء في وقت الحق وهم قادة المجتمع ف�ما �عد •

 .أن �ستفیدوا من التعل�م المنهجي للحكم على األش�اء �طر�قة عادلة
عرض الطالب للصــــراعات، ال �حتاجون فقط لتذ�ر في المســــتقبل عندما یت •

والمحتوى األخالقي للموضــــوعات التي تعلموها بل هم �حاجة إلى  الحقائق
وفهمها من وجهات نظر متنوعة عبر الزمان  التفكیر ح�ال مواقف الصــراع

 والمكان.

ومثل هذه األســـــــــ�اب تدفعنا للتفكیر جدً�ا في تعل�م الطالب الحقائق والتفكیر 
 الحكمة وتنمیتها من خالل المناهج الدراس�ة.�حكمة وتعل�م النشء م�ادئ 

طال�ـــه أن یت�ع الحكمـــة لـــدى  وغرس و�مكن للمعلم متى أراد تعل�م وتنم�ـــة
 :اإلرشادات التال�ة

  اإلنجازات التقلید�ة ل�ســـــت �اف�ة اســـــتكشـــــف مع الطل�ة فكرة أن القدرات و
 لح�اة مرض�ة.

 .أظهر للطالب أن الحكمة حاسمة لبلوغ ح�اة مرض�ة في المدى الطو�ل 
 المت�ادل علم الطل�ة جدوى ت�ادل المعلومات واالعتماد. 
  ل أهم من القول.لفعمة نموذج الدور (القدوة) ألن احكالطل�ة علم 
  أهم�ة الجانب النظري.علم الطل�ة أهم�ة الجانب التطب�قي إلى 
 .مكن الطالب من القراءة عن األحكام والقرارات الحك�مة 
 على أن یتعرفوا على مصـــــــــــالحهم ومصـــــــــــالح اآلخر�ن  لطل�ةا ةمســـــــــــاعد

 والمصالح العامة.
 و�ین الشــخصــ�ة إجراء موازنة المصــالح: الشــخصــ�ة  لطل�ة علىا ةمســاعد

 وخارج الشخص�ة.
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 مهمة ول�ست الغا�ة وحدها. علم الطل�ة أن الوسیلة لبلوغ الغا�ة 
 النتقاء من بین االستجا�اتالطل�ة على ا ةمساعد. 
  ا تعل�م الطل�ـة أن الغـا�ـة ال تبرر الوســــــــــــــیلـة، وأن الوســــــــــــــیلـة مهمـة تمـامـً

 تماًما �الغا�ة. دها الفر حاسب علیو�
 الطل�ة على تعلم أدوار التك�ف واالنتقاء والموازنة. ةمساعد 
 ار �ــاالعت�ــار الق�م والفضــــــــــــــیلــة في اخت شــــــــــــــجع الطل�ــة على األخــذ في

 أحكامهم.
  شــــجع الطالب على التفكیر الجدلي ومحدود�ة المعرفة وتغیرها واختالفها

 من فرد آلخر.
 .علم الطل�ة أن ی�حثوا و�حاولوا الوصول إلى الصالح العام 
 .دعم السلوك الحك�م 
 .علم الطل�ة فحص األحداث والمواقف 
 ثار وتطع�م الذات ضـــد ضـــغوط المصـــلحة الطل�ة على تعلم اإلی ةمســـاعد

 الذات�ة.
  تطو�ر المقررات إلى مقررات متشــــــر�ة لتدر�س الحكمة أفضــــــل من مقرر

 منفصل للحكمة.
 .تدر�ب الطالب على تطبیق الحكمة في ح�اتهم الیوم�ة 
 لخلق عالم أفضل. الحكمة تدر�ب الطالب على تطبیق 
 وم�ة.إدماج مهارات متصلة �الحكمة في خطط التدر�س الی 
 .إدماج مهارات متصلة �الحكمة في األنشطة المدرس�ة 
 .تدر�ب الطالب على تقی�م األحكام المتصلة �الحكمة 
 .تدر�ب الطالب على مرونة التفكیر 
 .تدر�ب الطالب على االستعمال الواعي للق�م 
 .تدر�ب الطالب على رفع ق�مة الحكمة 
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 .تدر�ب الطالب على أن �فكروا و�سلكوا �حكمة معا 
 تاحة الفرص لمناقشتهم في مشاكل الح�اة.إ 
 .تنم�ة مهارات التفكیر التي تساعد على تبني وجهات نظر متعددة 
  تدر�ب الطالب على اكتســــــــــــــاب المعرفة المرت�طة �الحكمة وترجمتها إلى

 .فعلي سلوك
 ومواجهتها إتاحة الفرص لتعر�ض الطالب لألحداث الضاغطة. 
 .نمذجة الحكمة لدى المعلم 
  في النقاشات الص�ف�ة. موضوع الحكمةإدراج 
 األخر�ن والتي ال  درب الطالب على التفـاعالت التعـاون�ـة والتعـاطف مع

 م أو قمع المشاعر أو اإلكراه أو تصعید للصراع.تنطوي على تقو�
  ــــأمــــل والتفكیر في القرارات الحمقــــاء التي اتخــــذوهــــا في المــــاضــــــــــــــي الت

 ومناقشتها.
 االنفتاح على �ل جدید.و  اغرس فیهم فن اكتشاف المشكلة 
  علم الطالب أن �كونوا منفتحین لطرح األســــئلة التي تشــــمل وجهات نظر

 .متعددة
  تعر�ض الطالب لمواقف ح�ــــاة تــــدعو إلى صــــــــــــــنــــاعــــة القرار المنطقي

 والتعامل مع األحداث الخارج�ة بدون حماقة.
  ســــاعد الطالب على فهم أهم�ة التحصــــین النفســــي ضــــد ضــــغوط الذات�ة

 المتوازنة مع مصالح األخر�ن.غیر 

 برامج في تنم�ة الحكمة:
 ههى:اقترحت �عض البرامج للتدر�س من أجل الحكمة 
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  الفلسفة لألطفال: �استعمال مجموعة من الروا�ات لتنم�ة التفكیر التحلیلي
حیث �قرأ األطفال الروا�ات و�تعلمون تقی�م ما فیها و�صــــــــــــــدار أحكام مع 

 التي �جب أن �قوموا بها في ح�اتهم.شخص�اتها وأنواع الخ�ارات 
 ) برنامج بولPaul, 1987 القائم على التفكیر الحواري ورؤ�ة المشاكل (

 من منظورات مختلفة.
 ) برنامج بر�نزPerkins, 1986 الذي یؤ�د على فهم المعرفة بواســطة (

الرســم التخط�طي، أي ��ف تســتخدم وتصــمم المعرفة  designالتصــم�م 
في العالم. ولهذا یهتم بتدر�س مهارات التفكیر  وتســــــــــتعمل لحل مشــــــــــاكل

 الناقد التي �حتاج إلیها التفكیر الحك�م.
  برنامج برو�ا وأردلت(Bruya, & Ardelt, 2018)  الذي �ســــــعى لدمج

تحـــدي (منـــاهج التعل�م الرســــــــــــــم�ـــة، عن طر�ق فن�ـــات مثـــل  الحكمـــة في
-الذات�ةتشـــــــــــــج�ع التنم�ة -إعادة صـــــــــــــ�اغة الق�م-إعالء الق�م-المعتقدات

للتدر�س  ینتترتكز على اســـترات�جی ق)تنم�ة األخال-تشـــج�ع التأمل الذاتي
 إنشاء مجتمع استقصائي.-قراءة النصوص (التعل�م�ة وغیرها)هي (

 لمناهج الدراســــــــــــــ�ة للمعلمین للتشــــــــــــــاور حول ��ف�ة برنامج تطو�ر دلیل ا
ة رض مســـاعدبني �غ اســـتخدام الحكمة في اإلعداد والتدر�س، وهذا الدلیل
 المعلمین على تدر�س وغرس الحكمة لدى طالبهم.

في النهــا�ــة أتفق مع وجهــات النظر التي ترى ضــــــــــــــرورة التــدر�س من أجــل 
�عد تحدً�ا �ســــــــــــــتحق التقدیر، نظًرا لما یترتب على ذلك من مزا�ا  الحكمة، وأن هذا

للفرد والثقــافــة والمجتمع، وأدعو لمز�ــد من ال�حوث في هــذا المجــال الواعــد لتنم�ــة 
 االحكمة لتص�ح واقًعا ملموًسا ول�س مجرد طموحات، وأن هذا �عد �اعتقادي طموحً 

ى عمل�ة تغیر حق�قي على المستوى اعد المجتمع على االنتقال إلس� اوأخالق�ً  اتر�و�ً 
  الفردي واالجتماعي.
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 :Wisdom therapyالعالج �الحكمة : تاسًعا

الحكمة تمثل المســـــــتوى األعلى لصـــــــالح النمو اإلنســـــــاني، فهي الرا�طة بین 
السلوك، وتؤدي هذه الرا�طة إلى رفع �فاءة النمو، سواء أكان هذا السلوك و المعرفة 

ا نحو األخر. والحكمة أكبر مؤشـــــــــــر عام للتمام�ة ومن موجًها نحو الذات أم موجهً 
 ثم فهي تحدد الحالة المستهدفة للنمو اإلنساني نظًرا ألنها:

تمثل أعلى مســتوى من المعرفة �األهداف والوســائل في الح�اة التي توصــل  •

 إلیها الفالسفة وعلماء األنثرو�ولوجیین.

التجر�د الذي �ســــــــــمح أنها تتمیز �العموم�ة ألنها نت�جة مســــــــــتوى عال من  •

 �التنوع ولذا فهي تجمع بین العالم�ة والخصوص�ة الفرد�ة والثقاف�ة.

أنها تشكل أعلى مستوى من العموم�ة العقل�ة والوجدان�ة والدافع�ة في حیز  •

 األهداف والوسائل الذي تتحقق من خالل الح�اة الطی�ة.

 أن یتحرك نحوها.أنها تعطي الفرد الل�اقة التواؤم�ة التي یتوقع من الفرد  •

 أنها دینام�ة ومنفتحة على ظروف الح�اة الفرد�ة والمجتمع�ة والثقاف�ة. •

 أنها تسعى لتحقیق الصالح الشخصي والصالح العام. •

والحكمة نكتسبها طوال ح�اتنا من خالل االتصاالت والتفاعالت االجتماع�ة 
الذ�اء العاطفي والتواضـــــــــع والتعاطف والشـــــــــفقة على األخر�ن، وممارســـــــــة مهارات 

وأنماط التفكیر المحددة مع ال�قظة، والتقدیر واالمتنان من األشــــــــــــخاص الموجودین 
 حولنا، و�ذلك من خالل النظرة إلى الكون والطب�عة بره�ة واحترام.

والعالج �الحكمة نوع من العالج العملي، ونهج شــــــــــــــامل ثابت علمً�ا، ُ�مكن 
ـــــــــــ (الغضبالفرد من مواجهة تحد�ات الح�اة وصراعاته ــــــــــــ ــــــــــــ  -القلق -الخوف -ا �ـ

الخ)، والحكمة غالً�ا تتطور في وقت متأخر من … مشــــــــــــــكالت العمل  -االكتئاب
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ح�اة الفرد، والعالج �الحكمة �ســـــــــاعد على تطو�ر نقاط القوة في شـــــــــخصـــــــــ�ة الفرد 
 .اوتنم�ة الموارد النفس�ة �شكل آني ول�س مستقبل�ً 

الســـترات�ج�ات مختلفة تضـــمن والحكمة نوع من العالج الســـلو�ي المعرفي الم
ـــات مثـــل  ـــة(تتضــــــــــــــمن فن� ـــأمـــل-الغفران -ال�قظـــة المعرف�  -التفـــاؤل -األمـــل -الت

 عبر توفیر بیئة مالئمة لممارسة الحكمة.یتم تطب�قها  القصص)،

�ـــأحـــد  SOC)() اســــــــــــــترات�ج�ـــة إدارة الح�ـــاة ٢٠٠٦�قترح �ـــالتس وفر�ونـــد (
لتوازن بین معرفة الفرد وسلو�ه. استرات�ج�ات العالج �الحكمة؛ وتهدف إلى إحداث ا
 وتتكون هذه االسترات�ج�ة من ثالث عمل�ات هي:

 :Selectionاالخت�ار  )أ

أن �حدد الفرد هدًفا و�ضـــــــــ�ف إل�ه و�لتزم �ه، و�تم اخت�ار األهداف إما 

�االنتخاب أو اســـــــــتجا�ة لفقد ما. والشـــــــــواهد العمل�ة الح�ات�ة ومدى إمكان�ة 

اره لها واســــــتمراره في االحتفاظ بها أو م اخت�لفرد تحقیق هذه األهداف یدعا

 تغییرها.

 :Optimizationاالستخدام األمثل  )ب

وتشــــــیر إلى حســــــن اســــــتخدام الفرد للموارد والوســــــائل المتاحة أو العمل 

على اكتساب أخرى جدیدة. والسعي إلى إحداث تكامل بین الموارد القد�مة 

 ل أداء.والجدیدة �حیث تص�ح أوتومات�ك�ة بهدف تحقیق أفض

 :Compensationالتعو�ض  )ج

و�شـــیر إلى اســـتخدام وســـائل بدیلة حین نفقد الوســـائل المتاحة، وذلك عن 

طر�ق وســــائل جدیدة أو تنشــــ�ط موارد شــــخصــــ�ة غیر مســــتخدمة أو طلب 

 مساعدة من صدیق.
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اســــــــــــــترات�ج�ة حل المشــــــــــــــكالت لتعل�م  )(Linden, 2014 لیندن كما �قترح
في التعامل مع  ؛ وهي أســــــــلوب غیر م�اشــــــــرالنفســــــــیین وعالج المرضــــــــى الحكمة

 ) خطوات هي:٤من خالل ( التي �عاني منها األفرادالمشكالت الحال�ة 

 التعلیق علیها. قبل لمدة خمس دقائق التفكیر في المشكلة )أ

 أخذ رأي شخص أخر في المشكلة. )ب

ــــه شــــخص أخــــر لأیتســــأن  )ج ــــذي قــــد �فعل (ُعــــرف عنــــه الحكمــــة)،  مــــا ال

 إذا تعرض لنفس المشكلة.

 وضع المشكلة في س�اق زماني وثقافي مختلف. )د

كمــــــا �مكــــــن اســــــتخدام فن�ــــــة القصــــــة القصــــــیرة التــــــي تنطــــــوي علــــــى ثــــــالث 
ا الشــــــخص الــــــذي أصــــــ�ح متورًطــــــ-الضــــــح�ة -شخصــــــ�ات رئ�ســــــة هــــــي: الجــــــاني

 دون قصد. في المشكلة

االســــــتعداد النفســــــي لفهــــــم ودمــــــج "و�التــــــالي �مكــــــن تعر�ــــــف الحكمــــــة �أنهــــــا 
�معنـــــــي أن �صـــــــ�ح مـــــــع الخبـــــــرات الســـــــا�قة؛ متســـــــقة الخبـــــــرات الجدیـــــــدة �طر�قـــــــة 

ـــــى الح�ـــــاة ـــــى إدارة المشـــــكلة والشـــــعور �معن ـــــى تحمـــــل الفـــــرد قـــــادًرا عل ، والقـــــدرة عل
 األحداث السلب�ة وأع�اء الح�اة".

استخدام �فالعالج �الحكمة �كون �اكتساب األفراد المعرفة المرت�طة بها وذلك 
مارســة االخت�ار واالســتخدام األمثل مع وتدر�ب األفراد على م فن�ات التعلم المختلفة

مماثلة لما  في مواقف الح�اة المختلفة بتهیئة مواقف وحل المشــــــــــــــكالت التعو�ض
  �حدث في الح�اة.
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 : الحكمة والعمر:عاشًرا

تؤ�د نظر�ات نمو الشــــــــــخصــــــــــ�ة على أن الحكمة تمثل مرحلة متقدمة إن لم 
ق خالل مرحلتي المراهقــــة تنبثتكن المرحلــــة النهــــائ�ــــة للنمو، وأن لبنــــات الحكمــــة 

 .والش�اب

ورغم ذلك اختلفت اآلراء حول عالقة الحكمة �العمر، حیث یرى ال�عض أن 
 .، بینما ال�عض األخر یرى غیر ذلكالحكمة تتطور مع العمر

) إلى أن مفهوم الحكمة یزداد تمایزا مع Clayton, 1975فانتهت �الیتون (
 التقدم في العمر.

) إلى أن الحكمـــة تز�ـــد �لمـــا تقـــدم Asadi & et.al., 2012كمـــا انتهى (
وحیث یز�د النمو المعرفي  ،حل الصــــــــــــــراعاتعلى العمر حیث یز�د الفهم والقدرة 

 واالنفعالي واالجتماعي وهذا �ساعد على اكتساب المعرفة والحكمة.

الحكمة �اســــــتخدام التقر�ر ) �ق�اس Chadwick, 2007وقامت تشــــــادو�ك (
الثالثي األ�عاد لمفهوم الحكمة (المؤشرات المعرف�ة والوجدان�ة على المق�اس  الذاتي

 واالنعكاس�ة)، و�انت الحكمة دلیل على النضج في مرحلة الرشد.

) بدراســــــــــــــة هدفت إلى الكشــــــــــــــف عن مكونات ٢٠١٣وقامت أماني �حیى (
الحكمة وارتقاء هذه المكونات في مرحلتي الرشـــــد الم�كر واألوســـــط وانقســـــمت عینة 

من الذ�ور  )٢٣٢(ى مجموعتین هما عینة الرشــــــد الم�كر: وتكونت من الدراســــــة إل
ســـــنة وعینة الرشـــــد األوســـــط وتألفت من  )٣٩ -٢٠(یتراوح المدى العمري لهم بین 

لیهم اســــــــتخ�ار ســــــــنة وطبق ع )٦٠ -٤٠(ن الذ�ور تتراوح أعمارهم بین م )٢١٠(
 ا لمكوناتفرع�ً ا عداد ال�احثة) و�شــــــمل أحد عشــــــر اســــــتخ�ارً إ مكونات الحكمة (من 

ا في مكونات الحكمة بین وجود فروق دالة إحصـــــــــائ�ً عن �شـــــــــفت النتائج و  الحكمة
مرحلتي الرشــــد الم�كر واألوســــط في �افة متغیرات الحكمة ف�ما عدا متغیري معرفة 
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الذات والســعي إلى التعلم �ما تبین حســن مطا�قة الب�انات الواقع�ة للنموذج النظري 
 في مرحلتي الرشد الم�كر واألوسط. المفترض لمكونات الحكمة

 وفي هذا اإلطار أكدت �عض الدراسات ارت�اط الحكمة �العمر منها:

ار وجود الحكمة �) والتي حاولت اختStevens, 2000دراســــــــــة ســــــــــت�فنز (
كمكون اجتماعي وشـــــــخصـــــــي في نجاح المؤســـــــســـــــات، ور�ط الحكمة المؤســـــــســـــــة 

نظر متعددة �ســــــــبیل  �الممارســــــــات المؤســــــــســــــــ�ة و�خبرات العمل، وعرض وجهات
أفراد من مجــاالت مهن�ــة  )١٠(فراد. وأجر�ــت الــدراســــــــــــــــة على لتحقیق الحكمــة لأل

 مختلفة وأظهرت النتائج ما یلي:

ظهرت الحكمة المؤســـــســـــ�ة من خالل الممارســـــات المؤســـــســـــ�ة واألســـــالیب  •
 الق�اد�ة.

ضــــــــــــــرورة وجود العمل�ات المعرف�ة والتقی�م�ة واألخالق�ة للحكمة داخل أي 
 .مؤسسة

ك�ار الســــن في أي مؤســــســــة من مصــــادر الحكمة وخاصــــة الذین �متلكون  •
ــــــــــــــ: القدرة على وضع استرات�ج�ات  طر�قة تفكیر نظام�ة، والذین یتمتعون بـ

دى ورؤ�ة الصــــــــــــــورة القدرة على التفكیر طو�ل الم ،للتغلب على المعوقات
تحقیق نماء شخصي  ،القدرة على االستمرار في التعلم، �شكل أكبر وأشمل

 مهني.و 

 & Pasupathi, Staudinger( سو�الت روســتودینجدراســة �اســو �اتشــي 
Baltes, 2001 .والتي هــدفــت إلى دراســــــــــــــــة �حــث المعرفــة المرت�طــة �ــالحكمــة (

ا موزعین على مجموعتین األولى من فردً  ٢٠٤وأجر�ــــــت على عینــــــة عــــــددهــــــا 
ا) والثان�ة من الراشدین عامً  ٢٠ــ  ١٤تراوحت أعمارهم بین  امراهقً  ١٤٦المراهقین (

وأظهرت النتــائج أن مرحلــة  ا).عــامًــ  ٣٧ -٢١راشــــــــــــــــد تراوحــت أعمــارهم بین ٥٨(
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المراهقة فترة مهمة ف�ما یتعلق بنمو الحكمة والخبرة �المشـــــكالت الح�ات�ة الصـــــع�ة، 
وأن أداء المراهقین �ان في مســــــــــــــتوى أقل مقارنة �الراشــــــــــــــدین أي وجود فروق في 

 .لصالح األكبر سًنا الحكمة على أثر العمر

) والتي هـدفـت إلى التعرف على Jennings, 2004( سجنودراســـــــــــــــة جین
 )٧٥٥(العالقة بین الضــــــــــــغوط والحكمة ومدى تنبؤ العمر �الحكمة. وأجر�ت على 

من اإلناث �متوســــــــــــط عمري  )٣٣١(وعلى  )٧٣٬٤(من الذ�ور �متوســــــــــــط عمري 
 وانتهت إلى:  )٦٩٬٤(

 التعرض للضغوط ونمو الحكمة.عدم وجود عالقة دالة بین  •
 هناك قدرة للعمر على التنبؤ �الحكمة. •

بینمــــا یرى ال�عض اآلخر أن الحكمــــة تنحــــدر مع التقــــدم في العمر حیــــث 
) وهذا الرأي مردود ٢٠١٣تنحدر القدرات العقل�ة (عالء أیوب وأســـــــــــــــامة إبراه�م، 

مـات عل�ــه حیــث أن مع تقــدم اإلنســـــــــــــــان في العمر تعوض الخبرة وســــــــــــــعــة المعلو 
 والمخزون الكبیر من المعرفة التدهور الحتمي في الوظائف العقل�ة.

ولكن هناك رأي ثالث وســـــــــــط بین الرأیین الســـــــــــا�قین یرى أن العمر شـــــــــــرط 
 ,Fungضــــــــــــــروري لتطور الحكمـة لـدى الفرد ولكنـه ل�س �ـاف�ـا لتحقیق الحكمـة (

1996.( 

ري دم في العمر ضــــــــــــــرو ) أن التقArdelt, 2003: 278كما ترى أردلت (
الكتســـــــــــــــاب الحكمة، ألن اإلنســـــــــــــــان �حتاج وقتا لیتجاوز ذاتیته  ولكنه غیر �اف

 و�سقاطاته.

) دراســـــة هدفت إلى Schmit& et.al., 2012: 39- 54ت (موأجرى شـــــ
تطو�ر مفهوم للحكمة ووضع مق�اس لها من خالل النظر�ات الضمن�ة والصر�حة، 
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ــــــــــــــ  ١١٧من طالب المرحلة الجامع�ة ( ٢٢١وأجر�ت على  ـــــــــــــــ ذ�ور)  ١٠٣إناث ـ
لئ يكى:سنة وأشارت النتائج  ٢٢٬٦٨�متوسط عمري   ؤكو 

 .العاملین یتمتعون �حكمة أكبر من العاطلین 
  ًا.ذوي العمر المتوسط �ان لدیهم حكمة أكبر من األعلى واألقل سن 

تفاعل مجموعة الظروف كما یؤ�د أصــــــــــــــحاب النموذج البیولوجي النمائي (
والعمل�ــات البیولوج�ـة في تنــاغم لیتســــــــــــــنى للحكمــة أن تنمو) على أنـه ال �كفي أن 
یتقدم العمر �الفرد حتى �صــــــــــــــ�ح حك�ما حیث �أتي أهم�ة دور الخبرات والتوج�ه 
واإلرشــــــــــاد في التعامل مع المواقف الح�ات�ة الصــــــــــع�ة، فالمعرفة المرت�طة �الحكمة 

 ).٣٣٢ -٣٣١: ٢٠١٣، وسنایدریز �الیوم�ة (لو  الح�اة اتترت�ط �س�اق

وفي هذا اإلطار انتهت �عض الدراســات إلى أنه ال توجد عالقة بین الحكمة 
 والعمر ومن هذه الدراسات:

 ,Smith, Staudinger & Baltes( �التسنجر و یدو دراســــة ســــمیث وســــت
الفرد�ة التي هدفت إلى التعرف على مدى إسهام العمر في الفروق ) 989 :1994

في المعرفـة المرت�طــة �ـالحكمــة. وأجر�ـت على مجموعتین من الســــــــــــــیــدات (األولى 
 لن �مهن مختلفة.و�عمعاما)  ٧١اما والثان�ة �متوســــــــــــــط ع ٣٢�متوســــــــــــــط عمري 

عدم وجود فروق دالة إحصـــــائ�ا بین المجموعتین في الحكمة  وانتهت الدراســـــة إلى:
 على أثر العمر.

والتي هدفت إلى تقدیر الفروق بین ثالث ) Patric, 1997دراســــــــة �اتر�ك (
فردا  ١١٥فئات عمر�ة في ترتیب العوامل الممیزة للشــــــــــــخص الحك�م (الفئة األولى 

ا، والثالثة عامً  ٤٨مري ا �متوســــــــط عفردً  ١٤٢عاما، الثان�ة ( ٢٩�متوســــــــط عمري 
عدم  من خر�جي الجامعات. وانتهت إلى ا) وهمعامً  ٦٨�متوسط عمري ا فردً  ١٧٨

 روق بین الفئات العمر�ة المختلفة في ترتیب العوامل الممیزة للحكمة.وجود ف
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التي هدفت إلى التعرف على  (Staudinger, 1999) جرســـــتودینودراســـــة 
الفروق في الحكمــة على أثر العمر وأجر�ــت على مجموعــة تراوحــت أعمــارهــا بین 

 وجود عالقة صفر�ة بین العمر والحكمة. ا وانتهت إلىعامً  )٧٥ــ  ٢٠(

) والتي هدفت إلى الكشــــف عن مفهوم الحكمة Lynn, 2001ودراســــة لین (
ن ســــــنة فأكثر مم )٥٥(رجل وســــــیدة في عمر  )٧٨(من خالل إجراء مقابالت مع 

وأكدت النتائج عدم وجود فروق في الحكمة ترجع  وصــفوا �الحكمة من قبل أقرانهم.
 إلى متغیر العمر �عد ض�ط متغیر التعل�م.

) Michler & Staudinger, 2008: 787نجر (ودیتودراســـة میتشـــلر وســـ
والتي هدفت إلى التعرف على الفروق العمر�ة في الحكمة أجر�ت على عینة قوامها 

 )٧٨(عاما وعینة أخرى بلغت  )٤٠ــــــــــــــــــــ  ٢٠(مشار�ا تراوحت أعمارهم بین  )٨٣(
ـــــــــ  ٦٠(مشار�ا تراوحت أعمارهم بین  ــــــــــ ا وأظهرت النتائج عن عدم وجود عامً  )٨٠ـ

 فروق في الحكمة ترجع إلى العمر.

 الحكمــــة تقترن بتقــــدمأن یتفق مع وجهــــة النظر التي تؤ�ــــد على  مؤلفوال
النمو العقلي في مرحلــة مــا �عــد العمل�ــات المجردة حیــث �كون الفرد أكثر و  العمر

قدرة على النظر إلى المشــــــــــــــكالت من زوا�ا ووجهات نظر متعددة وأن �فكر تفكیرا 
أفضـــل وأن یتواصـــل مع الســـ�اقات المعقدة والمشـــحونة انفعال�ا  تأمل�ا وجدل�ا �شـــكل

 cook-Greuter, 2ooo) (Labuvie- vief, 2003; ا�شكل أكثر تمعنً 

وأنه ال �مكن أن تنمو الحكمة بدون القدرة على التفكیر في اآلخر وفي الصالح 
فعي الذي االعام، وتطو�ر القدرة على التعامل مع المعضالت األخالق�ة والتوجه الد

  یتجاوز المصالح الذات�ة واستثمارها في رفاه�ة اآلخر�ن والعالم.
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 الحكمة ونوع الجنس (ذ�ور ــ إناث):الحادي عشر: 

اختلفت الدراســـــــــــات الســـــــــــا�قة حول الفروق بین الذ�ور واإلناث في الحكمة. 
فهناك من یرى أنه ال توجد فروق بین الذ�ور واإلناث في الحكمة، وهذا ما انتهت 

 إل�ه الدراسات اآلت�ة:

 ) Huang, 2000دراسة هونج (

هدفت إلى الكشف عن عالقة الحكمة �الصحة النفس�ة والتفوق الذاتي والذي 
ــــ الح�اة الهادئة).  ـــــ ــــ الهدوء االنفعالي ـ ـــــ ــــ ال�قظة العقل�ة ـ ـــــ ــــ التواد ـ ـــــ تمثل في (التأمل ـ

ؤ ؤكو  :هئمئه

 .وجود ارت�اط إ�جابي بین التفوق الذاتي والحكمة 
 .(ذ�ور ــ إناث) ال �ختلف التفوق الذاتي �ممیز للحكمة �اختالف الجنس 

 ) Joseph, 2000دراسة جوز�ف (

هدفت هذه الدراســــــــــــــة إلى الكشــــــــــــــف عن الفروق في الحكمة على أثر النوع 
أنثى) تراوحـــت  ٨٣ذ�را،  ١٠٠ا (فردً  )١٨٣(والعمر وأجر�ـــت على عینـــة قوامهـــا 

 عاما وانتهت إلى: )٨٣ــ  ٢٤(أعمارهم بین 

  عـــــدم وجود فروق دالـــــة بین أفراد العینـــــة في الحكمـــــة تعزي إلى النوع
 والعمر.

 ) ٢٠٠٧دراسة محمد الدسوقي (

هدفت هذه الدراســـــة إلى التعرف على البن�ة العاملین للحكمة لدى الموهو�ین 
من  لثانو�ةا وطال�ة من المرحلة اطال�ً  )٣٦٢(والعادیین، وأجر�ت على عینة قوامها 

ا في وانتهت الدراســــــــــــــة إلى عدم وجود فروق دالة إحصــــــــــــــائ�ً  الموهو�ین والعادیین.
  الحكمة بین الذ�ور واإلناث و�ذا بین أعمار طالب المرحلة الثانو�ة المختلفة.
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 ):٢٠١٢دراسة ه�ام شاهین (

هــدفــت إلى التعرف على اختالف الحكمـــة �ــاختالف متغیري النوع والعمر، 
من معلمي  )١٦٠(معلمي المـــــدارس الفكر�ـــــة وعلى  من )١٦٠(وأجر�ـــــت على 

 المدارس العاد�ة، وانتهت إلى أنه ال تختلف الحكمة �اختالف النوع والفئة العمر�ة.

 ): ٢٠١٥دراسة وفاء عبد الجواد (

والتي هدفت إلى التعرف على العالقة بین الحكمة ومهارات التفاوض لدى 
من طالب الدراســــــــــــــات العل�ا والتي انتهت إلى عدم وجود  )١٥٠(عینة مكونة من 

الحكمة  فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات أفراد العینة على مق�اس
  تعزى إلى النوع والتخصص.

وهناك من یرى أنه توجد فروق بین الذ�ور واإلناث في الحكمة، وهناك من 
أن هذه الفروق لصالح اإلناث  یرى أن هذه الفروق لصالح الذ�ور، وهناك من یرى 

ب: ة ئكئئك� لئ ةطهدن ئكتذئزئ  ههثئ 

استخدمت هذه الدراسة أسلوب  ):Sowarka, 1989:87دراسة سوار�ا (
فردا من الذ�ور واإلناث األمر�كیین،  ٤١تحلیل المحتوى، وأجر�ت المقابالت على 

ؤ  هفتوطلب منهم تحدید صـــفات الشـــخص الحك�م من واقع خبراتهم الح�ات�ة.  ئمئه
ب ؤكو:  ئكتذئز

 حدد أفراد العینة سمات الشخص الحك�م في: -١
 یتمتع �سمات شخص�ة محب�ة. -
 یتمتع بذ�اء اجتماعي مرتفع. -
 یتمتع �مكانة اجتماع�ة وأدوار اجتماع�ة متعددة العالقات. -
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ء فیها، وأرجع أن عدد الرجال الذین یتصـــــفون �الحكمة �فوق عدد النســـــا -٢
الرجل في الح�اة وتنوع وثراء خبراته التي  الدور الذي یلع�هذلك إلى أن 

 تسهم في تنم�ة الحكمة لد�ه.
  )Anderson, 1999سون (دراسة أندر 

هدفت هذه الدراســـــــة إلى الكشـــــــف عن المعرفة المرت�طة �الحكمة عبر الفترة 
االنتقال�ة الممتدة من منتصــــــــف المراهقة إلى بدا�ة الرشــــــــد، وأجر�ت الدراســــــــة على 

ـــــــــ  ١٥ن �التساوي على أر�ع مجموعات عمر�ة (األولى ا موزعیشخًص  )١٢٨(  ١٦ـ
ــــ  ١٧ا، الثان�ة عامً  ـــــ ــــ  ٢٠ا، الثالثة عامً  ١٨ـ ـــــ ــــ  ٢٥ا، الرا�عة عامً  ٢٢ـ ـــــ ا) عامً  ٢٧ـ

�التكافؤ، ومن أصــــــــــل أمر�كي أب�ض ومن ط�قة  اوذ�ورً  او�ل مجموعة تضــــــــــم إناثً 
 وأسفرت النتائج عن:عاملة متوسطة 

  والنوع حیـث �ـانـت درجـات اإلنـاث أعلى من وجود تـأثیر لكـل من العمر
 درجات الذ�ور في الحكمة.

أن للحكمة أثر على السواء النفسي  )(Ardelt, 2003لت دراسة أردوترى 
في المراحل المتقدمة من العمر. وهدفت إلى تطو�ر أداة ثابتة وصـــــــــــــــادقة لق�اس 

ا فما عامً  )٥٢(من ال�الغین الراشـــدین بلغت أعمارهم  )١٨٠(الحكمة وأجر�ت على 
ؤ ؤكو:فوق وأجر�ت معهم المقابالت،   هئمئه

 :أن الحكمة متغیر �امن �ستدل عل�ه من ثالث مؤشرات هي 
ـــ والمؤشر  ــــ ـــ ومؤشر التفكیر التأملي االنعكاسي ـ ــــ المؤشر المعرفي ـ

 العاطفي الوجداني.
  ١٢(لق�اس ال�عد األول و  ابندً  )١٤(وضــــــــع مق�اس للحكمة مكون من( 

 D-WS3لق�اس ال�عد الثالث وســـمي  ابندً  )١٣(لق�اس ال�عد الثاني  ابندً 
 واعتبر أداة موثوق بها لق�اس الحكمة.
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  األفراد األكثر �حثا عن الحكمة أكثر احتماال للحصــــــــــــــول على شــــــــــــــهادة
 تعل�م�ة متطورة واخت�ار مهن أعلى.

  الرجال أكثر تشــــــــــج�عا على تطو�ر قدراتهم المعرف�ة ومعرفة معنى أعمق
 الظواهر واألحداث من النساء.عن 

  ارت�ط المكون المعرفي �ــإ�جــاب�ــة مع التعل�م والوضــــــــــــــع المهني والــدخــل
رغو��ة االجتماع�ة والمساواة بین موالحالة االجتماع�ة و�شكل سلبي مع ال

 الجنسین.
 )٢٠١٣إبراه�م (وأسامة دراسة عالء أیوب 

الحكمـة وقدرتهمـا هدفت إلى التعرف على تأثیر الجنس والعمر على تطور 
إناث)  ٢٩٥ذ�ور،  ٣٢٣طال�ا وطال�ة ( ٦١٨على التنبؤ �الحكمة وأجر�ت على 

من دول الخل�ج العر�ي. وانتهـــــت إلى وجود فروق بین الطالب والطـــــال�ـــــات في 
الحكمة ولصـــــــــــــــالح الطالب فقد نجح الذ�ور في تطو�ر �عض أ�عاد الحكمة بینما 

ه الســ�اق البیئي �حوذلك في ضــوء ما یت �ر أ�عاد أخرى اإلناث أكثر نجاحا في تطو 
 من فرص للذ�ور تختلف عن التي یت�حها لإلناث.

 )٢٠١٧( ي عجاج الذ�ابيدراسة قص
إلى التعرف على التفكیر القــائم على الحكمــة لــدى طل�ــة هــدفــت الــدراســــــــــــــــة 

الدراســــــات العل�ا في �ل�ة التر��ة �جامعة المســــــتنصــــــر�ة. والتعرف على الفروق في 
 ائم على الحكمــة على أثر الجنس. واســــــــــــــتخــدمــت مق�ــاس براون وجر�نالتفكیر القــ

) طالب ٢٥٠) لق�اس الحكمة. وأجر�ت على (٢٠١٢(ترجمة عالء الدین أیوب (
طالب الدراســـات العل�ا  طالً�ا). وانتهت إلى أنه ال �متلك ٨٦طالً�ا،  ١٦٤وطال�ة (

الدراســــــــة فروق  ، �ما لم تجدللحكمة �صــــــــفة عامة ولكنهم �متلكون �عض مكوناتها
دالة بین الجنســــــــین في الدرجة الكل�ة للحكمة، ولكن وجدت فروق دالة في مكونات 

ـــات (إدارة االنفعـــاالت الحكمـــة على أثر متغیر الجنس ـــار -فكـــانـــت المكون  -اإلیث
معرفة الح�اة) لصــــــــــــالح الذ�ور. وأن مكونات (الرغ�ة في التعلم) -إصــــــــــــدار الحكم
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فروق دالة بین الجنســــــــــــــین في مكونات الحكمة كانت لصـــــــــــــــالح اإلناث، ولم تجد 
  .المهارات الح�ات�ة)-المشار�ة الملهمة-(المعرفة الذات�ة
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 عشر: عالقة الحكمة �التغیرات العقل�ة والنفس�ة واالجتماع�ة: ثانيال

حاولت الدراســـــــــــــــات الســـــــــــــــا�قة �حث العالق بین الحكمة والمتغیرات العقل�ة 
 التالي �عرض ال�احث ل�عض من هذه الدراسات.والنفس�ة واالجتماع�ة، وفي الجزء 

 :المختلفةدراسات تناولت الحكمة في ضوء الثقافات  -١
 ):Lee & Levenson, 2005دراسة لي ول�فنسون (

�ة ذمعینة (الصـــــــــوف�ة والبو  ترى هذه الدراســـــــــة أن هناك ثقافات تأمل�ة
الرأسمال�ة ) تقترح أن الحب أو العاطفة من الطرق المحققة للحكمة، وأن مثًال 

) ٩٠( تعوق الحب والحكمة، وتمت الدراسة في مرحلتین األولى أجر�ت على
فرًدا من شــــــرق آســــــ�ا وروســــــ�ا وهضــــــ�ة التبت وطلب منهم االســــــتجا�ة على 

(الحب والتسامي على الذات) والثان�ة  مق�اس یتضمن �عض مظاهر الحكمة
ة ئكتذئزئا من طالب الجامعة راشدً  )١٦٤( أجر�ت على  :مئهآطهد

  أن الفرد�ة ارت�طت ســـل�ا مع التســـامي على الذات، وارت�طت إ�جاب�ا
 مع الحب غیر الناضج.

 ):Ellsum, 2007دراسة السوم (

كمة �ختلف عن الطرح حاولت هذه الدراســـــــــــــــة طرح معنى جدید للح
السابق الذي ناقش الحكمة على أن مكوناتها فلسف�ة وروح�ة  تراثالسابق وال

وثقاف�ة وســــــــ�كولوج�ة وأخالق�ة أما هذه الدراســــــــة تناولت الحكمة في ســــــــ�اق 
خاص �معنى أنه �مكننا اعت�ار شخص ما على أنه شخص حك�م في س�اق 

م:معین إال أنه ل�س �ذلك في س�اق آخر مختلف،  ب آ هثن ئكتذئز ة   هآطهد

 ن عناصر معرف�ة ووجدان�ة وعاطف�ة.الحكمة تتضم 
 .الحكمة مكون أخالقي في اإلدارة 
  هل �مكن تنم�ة الحكمة؟ وطرحت تساؤًال 
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 )Bang, 2009دراسة �انج (

اختبرت هذه الدراســــــــــة العالقة بین الحكمة ورتب الهو�ة ومدى ارت�اط 
مراهقا أمر�ك�ا و�ور�ا  )٣٥٨(على والحكمة، وأجر�ت الثقافة والعمر �الهو�ة 
م:عاما  )٢٢ــ  ١٨(تراوحت أعمارهم من  ث آ ة ئكضئئئ  هآطهد

 .المراهقین األمر�كان أكثر تحق�قا لرتب الهو�ة من الكور�ین 
 .ل�س هناك تأثیر للعمر على تحقیق رتب الهو�ة 
 تحقیق الحكمة. درجة العمر له تأثیر على 
 ـــــأثیر وجود فروق بین األمر�كیین والكور�ین في أ�عـــــا د الحكمـــــة (ت

 الثقافة على الحكمة).
 .وجود ارت�اط قوي بین تحقیق الهو�ة وأ�عاد الحكمة 
  بوجود الحكمة لدى الكور�ین فقط. ینبئتحقیق الهو�ة عامل 
  لتحقیق الحكمة. �امنةالمراهقین قد تكون لدیهم قدرات 
  وجود أثر دال إحصــــــــــــــــائ�ــا للثقــافــة على هو�ــة الــذات والحكمــة �كــل

 أ�عادها.
 )Khan, 209راسة خان (د

هدفت هذه الدراســـــــــــــــة إلى �حث العالقة بین الهو�ة الثقاف�ة والحكمة، 
واســــــتخدمت المقابالت وســــــؤال العینة عن مفهوم الحكمة في الحاضــــــر وفي 

ـــــــ  اذ�ورً  ٢٥( ا�اكستان�ً  امشار�ً  )٥٠(الماضي، وأجر�ت الدراسة على  ــــــــ  ٢٥ـ
م:) اإناثً  ب ؤكو آ ؤ ئكتذئز  هئمئه

  أكبر من الحكمــــة مقــــارنــــة �ــــاألعمــــال  ا�متلكون قــــدرً رجــــال الــــدین
 األخرى.
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  االختالف في األعمار �عد عامال في تســــــــــــــم�ة األشــــــــــــــخاص ذوي
 الحكمة والمعرفة.

 )٢٠١٣دراسة عالء أیوب وأسامة إبراه�م (

التفكیر القائم  هدفت هذه الدراســـــــة إلى التعرف على مســـــــتو�ات تطور
على الحكمــة لــدى طالب الجــامعــة وتــأثیر �ــل من الجنس والعمر والبیئــات 
الثقاف�ة على تطور الحكمة، وقدرة هذه المتغیرات على التنبؤ �أ�عاد الحكمة، 

) اإنـاثًـ  ٢٩٥، اذ�ورً  ٣٢٣ا وطـال�ـة (طـال�ًـ  )٦١٨(وأجر�ـت على عینـة بلغـت 
عمان وال�حر�ن وتراوحت من طالب الجامعات �كل من الســـــعود�ة وســـــلطنة 

واســــــتخدمت مق�اس تطور الحكمة الذي أعده  اعامً  )٢٣ -١٨(أعمارهم من 
لئ يكى:). Brown & Greene, 2006براون وغر�ني ( ث  ة ئكضئئئ  هآطهد

 .تطورا متوسطا في التفكیر القائم على الحكمة لدى عینة ال�حث 
  ومعرفة وجود فروق بین الطالب والطال�ات في متغیرات االنفعاالت

 الح�اة و�صدار األحكام لصالح الطالب.
  وجود فروق بین الطالب والطال�ات في �عد االستعداد للتعلم لصالح

 اإلناث. 
  جم�ع أ�عـــاد التفكیر القـــائم على الحكمـــة ف�مـــا عـــدا اإلدارة الـــذات�ـــة

 تطورت بتطور العمر الزمني.
 .أن البیئة الثقاف�ة لها تأثیرات مت�اینة على تطور الحكمة 
  ١٤البیئــة الثقــاف�ــة والعمر الزمني لهمــا القــدرة على التنبؤ �حوالي% 

  من نس�ة الت�این العام في تطور التفكیر القائم على الحكمة.



 

١٠٧ 

 

 دراسات تناولت الحكمة وعالقتها �الذ�اء: -٢
  )Joan, 1998دراسة جون (

هدفت هذه الدراســــــة إلى الكشــــــف عن الحكمة لدى عینة من صــــــغار 
لتقدیر القدرة  اموضــــوع�ً  االراشــــدین، وط�قت علیهم مق�اســــً ومتوســــطي و��ار 

شــــــــــــكل ذاتي عن طر�ق ترتیب المعرف�ة المرت�طة �الحكمة، وقدرت الحكمة �
 لخصائص الحكمة. وانتهت الدراسة إلى: مفحوصینال

 .وجود ارت�اط إ�جابي بین �ل من العمر والتقی�م الموضوعي للحكمة 
 جتمـــــاعي ودرجـــــات التقی�م وجود ارت�ـــــاط إ�جـــــابي بین الـــــذ�ـــــاء اال

 الموضوعي والذاتي للحكمة.
  ًبنتائج التقی�م الموضوعي للحكمة. اأن الذ�اء االجتماعي أكثر تنبؤ 
  أن خبرات الح�اة تن�أت �كل من درجات التقی�م الموضــــوعي والذاتي

 للحكمة.
 ) Pasupathi & Staudinger,2001( روستودینجدراسة �اسو�اتشي 

افترضـــــــــت هذه الدراســـــــــة أن التفكیر األخالقي یرت�ط �المعارف ذات العالقة 
�ـالحكمــة والقــدرة على الحكم والتمیز. وأن التفكیر األخالقي والحكمــة أوجـه مت�ــاینـة 

ا تراوحت راشــــدً  )٢٢٠(لألداء النفســــي الوظ�في الفعال. وتكونت عینة الدراســــة من 
للتفكیر  اللحكمة ومق�اســــــــــً  اســــــــــنة واســــــــــتخدمت مق�اســــــــــً  )٨٧ - ٢٠(أعمارهم بین 

م:لق�اس الجوانب الشخص�ة والمعرف�ة.  اارً �األخالقي واخت ث آ ة ئكضئئئ  هآطهد

  األداء المرتفع الــدال على الحكمــة أقــل ظهورا لــدى أصــــــــــــــحــاب التفكیر األخالقي
 المنخفض.

  التقـــدم في العمر ارت�ط بوجود معـــارف ذات عالقـــة �ـــالحكمـــة والقـــدرة على الحكم
 ولدى أصحاب التفكیر األخالقي المرتفع.والتمیز 
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 )٢٠١٢دراسة ناهد فتحي أحمد (

هدفت الدراســة إلى التعرف على العالقة بین الذ�اء الثقافي و�ل من الحكمة 
من العاملین في  )٤٠١. وتكونت العینة من (الكبرى للشــــــخصــــــ�ةالخمس والعوامل 

ت الذ�اء الثقافي مجال اإلرشـــــــــــــاد الســـــــــــــ�احي، وانتهت إلى وجود عالقة بین مكونا
 .وأ�عاد الحكمة

 )٢٠١٣دراسة محمد الشر�دة وآخرون (

الدراســـــة إلى التعرف على مســـــتوى الذ�اءات المتعددة والحكمة  هدفت
لــدى طالب الجــامعــة في األردن، و�ــذا القــدرة التنبؤ�ــة للــذ�ــاءات المتعــددة 

من  ٦٦٣) طال�ا وطال�ة (٩٦٤�الحكمة لدیهم. وتكونت عینة الدراســـــــة من (
من جامعة الحســـــین بن طالل). واســـــتخدمت مق�اس  ٢٨١جامعة الیرموك، 

للحكمة.  Websterســــــــتر �المتعددة، ومق�اس و  للذ�اءات Harmsهارمس 
ب ؤكو: ؤ ئكتذئز  هئمئه

  أن الذ�اءات الموســـــــ�ق�ة والمكان�ة واللغو�ة واالجتماع�ة والر�اضـــــــ�ة
والطب�ع�ة والشــــــخصــــــ�ة �انت �مســــــتوى متوســــــط وعلى التوالي، أما 

 الذ�اء الوجودي فكان �مستوى منخفض.
  االنفتــاح والفكــاهــة والخبرة �ــان أن مســــــــــــــتوى الحكمــة الكلي وأ�عــاده

متوســــــــــــــطا لدى الطل�ة. في حین �ان منخفضــــــــــــــا في �عدي التأمل 
 والتنظ�م العاطفي.

 رت الذ�اءات الر�اض�ة ــ الحر��ة ــ اللغو�ة ــ المكان�ة ــ الموس�ق�ة فس
ـــــ الوجود�ة  ـــــ الطب�ع�ة ــــــ االجتماع�ة ـ ـــــ الشخص�ة ـ من الت�این  %٨٤ـ

  في مستوى الحكمة.



 

١٠٩ 

 

 )٢٠١٥ة محمد الشر�دة (دراس
تعرف مســــتوي التفكیر ما وراء المعرفي ومســــتوي  ىهدفت الدراســــة إل

الحكمة لدي عینة من طل�ة الجامعة والعالقة بینهما. تكونت عینة الدراســـــــــــة 
) طـــال�ـــة، ١٤٩) طـــال�ـــا وطـــال�ـــة في مرحلـــة ال�كـــالور�وس منهم (٣٠١من (

) طال�ا، من الكل�ات العلم�ة واإلنســــــــــــــان�ة في جامعة أم القري �مكة ١٥٢و(
 Schrawام الصـــــورة المعر�ة لمق�اس شـــــراو ودینســـــن (المكرمة، تم اســـــتخد

and Dennison 1994 والصــــــورة العر��ة لمق�اس تطور الحكمة براون ،(
). أظهرت نتائج الدراســـــــة أن الطل�ة Brown & Greene 2006وجر�ن (

المق�اس �كل  ىا من التفكیر ما وراء المعرفي عل�متلكون مســـــــتوي متوســـــــطً 
أظهرت أن أفراد عینة الدراســــــة �متلكون مســــــتوي وعلي األ�عاد الفرع�ة، �ما 

ا، وأشـــــــــارت ا من الحكمة، علي المق�اس �كل وعلي األ�عاد أ�ضـــــــــً متوســـــــــطً 
الــدراســــــــــــــــة إلي وجود عالقــة ارت�ــاط�ــة موج�ــة بین التفكیر مــا وراء المعرفي 
وأ�عــاده، والحكمــة وأ�عــادهــا، �مــا أظهرت أنــه �مكن التنبؤ �ــالــدرجــة الكل�ــة 

رجــــة الكل�ــــة للتفكیر مــــا وراء المعرفي، و�عــــد تنظ�م للحكمــــة من خالل الــــد
 المعرفة فقط.

 )Rezaei & Jeddi, 2018رزاي وجیدي (دراسة 
هـــدفـــت الـــدراســـــــــــــــــة إلى التعرف على العالقـــة بین الحكمـــة والـــذ�ـــاء 

�دراك الضــــــــــــــغوط والرضــــــــــــــا عن الح�اة بین طالب الجامعات. االجتماعي و 
الدراســـــــــــــة إلى ارت�اط أ�عاد ) طالً�ا وطال�ة، وتوصـــــــــــــلت ٢٧٠أجر�ت على (

تنظ�م العاطفة) �الذ�اء االجتماعي والرضـــــــــــــــا عن الح�اة -الحكمة (الفكاهة
الح�ـات�ـة �شــــــــــــــكـل متزن، وأن الحكمـة الضــــــــــــــغوط مع  القـدرة على التعـامـلو 

  (الفكاهة) والذ�اء االجتماعي منبئ �الرضا عن الح�اة لدى طالب الجامعة.
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 ث الح�اة الضاغطة:دراسات تناولت الحكمة وعالقتها �أحدا -٣
 )Nilson, 1992دراسة نیلسون (

هدفت هذه الدراســـــــــــــــة إلى التعرف على العالقة بین الحكمة وأحداث 
فردا  ٢٢الح�اة الضــــــــــــــاغطة والذ�اء االجتماعي. وأجر�ت على عینة قوامها 

ا ا أصـــــحاء جســـــم�ً عامً  )٩٧ -٦٣(أنثى) تراوحت أعمارهم  ١٢ر، ذ�و  ١٠(
ب ا وعقل�ً  ؤ ئكتذئزغغغغ هناك ارت�اط دال إحصــــــائ�ا بین أحداث الح�اة  ؤكو:هئمئه

 الضاغطة والذ�اء االجتماعي والحكمة.
 ):Jennings etal, 2006وآخرون ( سجندراسة جین

إذا �ان التعرض للصراعات والضغوط یرت�ط بنمو الحكمة  ف�ما�حثت 
ـــة قوامهـــا  عـــامـــا  )٧٤( �متوســــــــــــــط عمري رجًال  )١١٥(وأجر�ـــت على عین

ث  ة ئكضئئئ م:هآطهد  آ
 .هناك عالقة إ�جاب�ة بین معا�شة الصراعات ونمو الحكمة 
 الحكمة. ة والتوافق معها منبئوأن إدراك المواقف الضاغط� 

 )Thaon, 2008دراسة تاون (

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر معا�شة األحداث االجتماع�ة 
اعلها مع الكبرى (خبرات ســـــلب�ة) ومعا�شـــــة الروحان�ات (خبرات إ�جاب�ة) وتف

من الراشــــــــــــــــدین  ٩٧الق�م االجتمــاع�ــة للتنبؤ �ــالحكمــة. وأجر�ــت على عینــة 
ب ؤكو:األمر�كیین.  ؤ ئكتذئز  هئمئه

  معــا�شــــــــــــــــة الخبرات اإل�جــاب�ــة وتفــاعلهــا مع الق�م االجتمــاع�ــة یتن�ــأ
 �الحكمة.

  یوجد ارت�اط ســـلبي دال إحصـــائ�ا بین معا�شـــة األحداث االجتماع�ة
 العظمى والحكمة.

 



 

١١١ 

 

 )٢٠١٢ه�ام صابر شاهین (دراسة 

هدفت هذه الدراســــــــــــــة �حث مدى إســــــــــــــهام �ل من الذ�اء االجتماعي 
وأحداث الح�اة الضــــــــــــــاغطة في التنبؤ �الحكمة، واختالف الحكمة �اختالف 

ـــــ  ٢٠متغیري النوع والعمر (من  ــــــ ـــــ  ٤٠من  ٤٠ـ ــــــ ) لدى معلمي مدارس ٦٠ـ
الفكر�ــــة والمــــدارس التر��ــــة الفكر�ــــة، والفروق بین معلمي مــــدارس التر��ــــة 

 العاد�ة.

واســــــــــــــتخــدمــت مق�ــاس للحكمــة ومق�ــاس للــذ�ــاء االجتمــاعي ومق�ــاس 
من معلمي ) ١٦٠(ألحداث الح�اة الضـــــــــــــــاغطة، وأجر�ت الدراســـــــــــــــة على 

ـــــــــ  ٨٠المدارس التر��ة الفكر�ة والمدارس العاد�ة ( ــــــــــ عاد�ة)  ٨٠تر��ة فكر�ة ـ
ؤ ؤكو:  هئمئه

 اء االجتماعي وأحداث وجود ارت�اط إ�جابي دال إحصــــــــــائ�ا بین الذ�
 الح�اة من ناح�ة والحكمة من ناح�ة أخرى.

  قــدرة الــذ�ــاء االجتمــاعي وأحــداث الح�ــاة الضــــــــــــــــاغطــة على التنبؤ
 �الحكمة.

 .ال تختلف الحكمة �اختالف النوع والفئة العمر�ة 
  ال توجد فروق دالة إحصـــــــــــــــائ�ا بین معلمي مدارس التر��ة الفكر�ة

 حكمة.ومعلمي المدارس العاد�ة في ال
 دراسات تناولت الحكمة في عالقتها �فاعل�ة الذات: -٤

 )Fung, 1996دراسة فانج (
 على الذات�ة الفاعل�ةو تأثیر الحكمة  اولهدفت هذه الدراســـــــــــــــة إلى تن

) طالً�ا معلًما �الســــــــــــــنة ٨٩، وأجر�ت على عینة قوامها (األداء التدر�ســــــــــــــي
 حالة التأثیر المشتركإلى أن األداء التدر�سي أفضل في  وتوصلت النهائ�ة.

  لكل من الحكمة وفاعل�ة الذات.
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 )Irani& et.al., 2012دراسة إیراني وآخرون (
هدفت هذه الدراســـــــــــــــة إلى التعرف على العالقة بین الحكمة وفاعل�ة 

موظف جامعي في جامعة أســــــــــــــد اإلســــــــــــــالم�ة وأثبتت أن  ٣٢٢الذات لدى 
 وسلو�هم وفاعل�ة الذات لدیهم.ین الحكمة لها تأثیر إ�جابي على أداء الموظف

 )Svence & Greaves, 2013سفینك وجرافیز ( دراسة
التعرف على العالقة بین �عض الجوانب اإل�جاب�ة  هدفت الدراســـــــــــــــة

لدى الفرد (المرونة والحكمـة وفاعل�ـة الذات المهن�ـة) لدى عینـة من مدیري 
ا منهم (٨٣األعمــال. وأجر�ــت على ( رجًال من  ٢٦امرأة و ٥٧) مشــــــــــــــــار�ــً

 مختلف المدیر�ن)، وانتهت الدراسة إلى أن:

  ا بین المرونــة وفــاعل�ــة الــذات المهن�ــة، هنــاك عالقــة دالــة إحصــــــــــــــــائ�ــً

 والحكمة وفاعل�ة الذات المهن�ة.

  هنــاك فروق بین مرتفعي ومنخفضــــــــــــــي الفــاعل�ــة الــذات�ــة المهن�ــة في

الصــــــــــــــمود والتك�ف مع الغموض والتعامل مع اإلجهاد وفي المرونة 

 والحكمة.

 .ال توجد فروق دالة إحصائً�ا بین الجنسین في الحكمة 

  ات التعل�م�ة العل�ا والمهن�ة والحكمة.هناك ارت�اط إ�جابي بین المستو� 

 دراسات تناولت الحكمة وعالقتها �الق�م: -٥
 ) ٢٠١٥جماالت غرای�ة (دراسة 

دراســــــــــــة إلى التعرف على العالقة بین التفكیر المســــــــــــتند إلى هدفت ال
) ١٤٤٣الحكمــة ومنظومــة الق�م لــدى طل�ــة جــامعــة الیرموك، وتكونــت من (

أن مســـتوى التفكیر المســـتند إلى الحكمة لدى  النتائجطالً�ا وطال�ة. وأظهرت 
الجامعة متوســـًطا، وأن مســـتوى المنظومة الق�م�ة لدى العینة متوســـًطا،  طل�ة
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وهناك عالقة ارت�اط�ة موج�ة بین أ�عاد التفكیر المســــــــــتند إلى الحكمة والق�م 
 الدین�ة واالجتماع�ة.

 (Abdurrahman& et.al., 2018) وآخرون  عبد الرحمندراسة 
تأثیر ق�م االنضــــــ�اط والتحفیز و�یئة العمل  إلى معرفةهدفت الدراســــــة 

، �مدینة تر�نت �أندون�ســ�ا ) موظًفا٢٥٧على الحكمة والرضــا الوظ�في لدى (
 ز و�یئة العمل لها األثر الكبیروأظهرت الدراســــــــة أن ق�م االنضــــــــ�اط والتحفی

 للموظفین الرضا الوظ�فياألداء و على الحكمة و 
 الحكمة وعالقتها �متغیرات الصحة النفس�ة: دراسات تناولت -٦

 )Charker, 2003دراسة تشار�ر (
هـــدفـــت هـــذه الـــدراســــــــــــــــة إلى التعرف على العالقـــة بین تنظ�م الـــذات 

Self- regulation  والحكمة والرضـــــا عن العالقات. و�لغت عینة الدراســـــة
ب ؤكو:زوجا.  ٦١ ؤ ئكتذئز  هئمئه

 � الرضا.لم �كن للحكمة تأثیر على درجة الشعور 
  تنظ�م الذات على عالقة �الشعور �الرضا. ةاسترات�ج�كانت 

 )Gilmore, 2014دراسة جل�موري (

هدفت هذه الدراســــة إلى �حث العالقة بین الصــــال�ة النفســــ�ة والحكمة 
طـال�ـا وانتهـت الـدراســـــــــــــــة إلى ارت�ـاط  ٤٣٦األمـل والمرونـة، وأجر�ـت على و 

 والحكمة.الصال�ة النفس�ة لدى الطالب �المرونة 

 )Webster, 2014( دراسة و��ستر

هدفت هذه الدراســــــة إلى �حث العالقة بین الحكمة والصــــــحة النفســــــ�ة 
و�ین الحكمة والعمر و�ین الحكمة وأسالیب تحقیق الرفاه�ة النفس�ة. وتكونت 

ــــــــــــ  ١٧(تراوحت أعمارهم  اهولند�ً  ا�الغً  ٥١٢العینة من  ـــــــــــــ  ١٨٦سنة ( )٩٢ـ
ب ؤكو:) اإناثً  ٣٢٦ــ  اذ�ورً  ؤ ئكتذئز  هئمئه
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 ر بأعلى للحكمة من األك ن في منتصــــف العمر ســــجلوا معدًال و ال�الغ
 ا.ا واألصغر سنً سنً 
 .وجود عالقة إ�جاب�ة بین الحكمة والصحة النفس�ة 
  ك�ــار الســــــــــــــن أعلى في تجر�ــة الح�ــاة �مكون من مكونــات الحكمــة

 ولكنهم �انوا أقل في االنفتاح �النس�ة لألصغر ومنتصف العمر.
 ):٢٠١٤دراسة خالد زاید (

هدفت الدراســة الكشــف عن عالقة الهو�ة النفســ�ة �الحكمة والتعصــب 
) ٦٩٤في ضـــــــوء متغیري الجنس والتخصـــــــص. تكونت عینة الدراســـــــة من (

 ) طالً�ا اختیروا �طر�قة عشـــــوائ�ة٣٦٦) طالً�ا و (٣٢٨طالً�ا وطال�ة، منهم (
 امن جم�ع �ل�ات جامعة الملك سعود. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقً 

ذات  ا، �ما لم توجد فروقً في مســــتوى الحكمة لصــــالح التخصــــصــــات العلم�ة
جم�ع حــاالت الهو�ــة النفســــــــــــــ�ــة  يداللــة إحصــــــــــــــــائ�ــة تعزى ألثر الجنس ف

ووجدت فروق ذات داللة إحصـــائ�ة تعزى ألثر التفاعل  والتعصـــب والحكمة،
ین الجنس والتخصــــــــص في مســــــــتوى الحكمة والتعصــــــــب والهو�ة النفســــــــ�ة ب

، �ما وجدت عالقة إ�جاب�ة دالة إحصائً�ا بین لصالح التخصصات اإلنسان�ة
تعلیق الهو�ة) وعالقة ســلب�ة دالة إحصــائً�ا  -و�ل من (إنجاز الهو�ة الحكمة

 انغالق الهو�ة) -بین الحكمة و�ل من (تشتت الهو�ة

 )٢٠١٥بیدي (فراء الععدراسة 

اســــتهدف التعرف على الحكمة وعالقتها �الســــعادة النفســــ�ة لدى عینة 
من طل�ة جامعة �غداد. والتعرف على الفروق في الحكمة والســــعادة النفســــ�ة 
حسـب متغیر النوع ومتغیر المرحلة الدراسـ�ة فضـال عن الكشـف عن العالقة 

 ٣٦٥ل�حث من االرت�اط�ة بین الحكمة والســـــــــــعادة النفســـــــــــ�ة، تكونت عینة ا
ال�حث: مق�اس  ي�ارهم عشــــــــــوائ�ا. و�عد تطبیق مق�اســــــــــطال�ا وطال�ة تم اخت
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(الحكمة) ومق�اس (السعادة النفس�ة) وهما من إعداد ال�احثة وتحلیل الب�انات 
�الوســـــــــائل اإلحصـــــــــائ�ة المناســـــــــ�ة أظهرت نتائج ال�حث تمتع طل�ة الجامعة 

النتائج عدم وجود فروق في �الحكمة و�الســــــــــــــعادة النفســــــــــــــ�ة. �ما أظهرت 
الســـــــــــــعادة النفســـــــــــــ�ة بین الطل�ة وفق متغیر النوع، بینما �ان هناك فرق في 
الســـــعادة النفســـــ�ة لدى الطل�ة وفق المرحلة الدراســـــ�ة األولى والرا�عة، و�انت 
الفروق لصـــــــــــــــالح طل�ة المرحلة الرا�عة. �ما �شــــــــــــــفت النتائج وجود عالقة 

 .الحكمة والسعادة النفس�ة ئ�ا بینارت�اط�ة موج�ة دالة إحصا

 )٢٠١٦(عبد الرحمن ظافر  دراسة

الحكمة �من�أ �العوامل  سة التعرف على التفكیر القائم علىهدفت الدرا
في المرحلة الثانو�ة.  الخمس الكبرى للشــــــــــــخصــــــــــــ�ة لدى الطالب الموهو�ین

، واســــــــــــــتخدمت مق�اس براون ) طالً�ا موهوً�ا١٧٢وأجر�ت الدراســــــــــــــة على (
س العوامــــــل الخمس الكبرى. وأظهرت النتــــــائج وجود ثالث وجر�ن ومق�ــــــا

-متوســط-مجموعات من الطل�ة في ضــوء مســتو�ات الحكمة (أداء منخفض
مرتفع)، وأن أداء الطل�ـــة في التفكیر القـــائم على الحكمـــة �ختلف �ـــاختالف 

االنفتاح -الضــــــمیر الحي-العوامل الخمس الكبرى للشــــــخصــــــ�ة (االن�ســــــاط�ة
 .المقبول�ة) -على الخبرة

 دراسات تناولت الحكمة لدى الق�ادات: -٧
 ):Ahn, 2000دراسة آهن (

تناولت هذه الدراســة الدور الذي تلع�ه تنم�ة الحكمة في رؤ�ة وتفســیر 
 األحداث �طر�قة أفضل لدى الق�ادات.

 وأكدت الدراسة على:
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األشــ�اء الضــرور�ة ألن  أن تنم�ة الحكمة واكتشــافها لدى الق�ادات من
في تحقیق التوازن الشـــــــخصـــــــي والنضـــــــج العقالني، وتمكن من  الها إســـــــهامً 

تفســــــــــــــیر المعــاني العم�قــة في الموقف واســــــــــــــتــدمــاج الحــاجــات االجتمــاع�ــة 
والمصــــــــادر المتوفرة في تكو�ن خطة عمل�ة تنفیذ�ة ناجحة، وأن الحكمة هي 

 الغطاء الذي �جمع بین النضج والنماء الشخصي.

 )Yang, 2011سة �انج (درا

هدفت هذه الدراســــة إلى اســــتكشــــاف العالقة بین الحكمة والق�ادة، �ما 
ــــــــــــــ  ـــــــــــــ التجسید ـ ــــــــــــــ حاولت تحدید تعر�ف للحكمة یتضمن: التكامل المعرفي ـ
 التأثیرات اإل�جاب�ة. واستخدمت المقابالت مع القادة الذین یتصفون �الحكمة.

 وانتهت إلى:

  الق�ادة.القرارات الحك�مة جزء من 
  صــــــف الموقف الذي اتســــــم ف�ه �الوصــــــف العملي اإلجرائي للحكمة

 القادة �الحكمة.
  ــــة الحكمــــة أكثر ظهورا في المواقف االجتمــــاع�ــــة وفي تحقیق رؤ�

 المؤسسة والقدرة على حل المشكالت.
  نطاق الحكمة البد أن یتجاوز المصـــالح الفرد�ة والمؤســـســـ�ة ل�شـــمل

 المجتمع والكون.
 )٢٠١٣ي الدسوقي (دراسة محمد غاز 

هدفت هذه الدراســـــــــــــــة إلى التعرف على الدور الذي تقوم �ه الحكمة 
وأ�عادها في اإلسهام في التنبؤ �الق�ادة التحو�ل�ة والموه�ة الق�اد�ة لدى القادة 
التر�و�ین، و�ذا التعرف على االرت�اط بین الق�ادة التحو�ل�ة والحكمة و�عض 
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على أثر التفاعل بین متغیرات النوع والبیئة ، والتعرف الد�موغراف�ةالمتغیرات 
 والحكمة على الدرجة الكل�ة للق�ادة التحو�ل�ة.

واســــــتخدمت الدراســــــة مق�اس الحكمة ثالثي األ�عاد واســــــت�انة الق�ادة، 
مدیرا وو�یال من الذ�ور واإلناث �مدارس  )٢٢٢(وأجر�ت الدراســـــــــــــــة على 

ب ؤكو:وقنا،  المرحلة الثانو�ة �محافظة الدقهل�ة و�فر الش�خ ؤ ئكتذئز  هئمئه

 .وجود عالقة إ�جاب�ة بین الق�ادة التحو�ل�ة والحكمة 
  ــــالق�ــــادة التحو�ل�ــــة والموه�ــــة للحكمــــة وأ�عــــادهــــا قــــدرة على التنبؤ �

 الق�اد�ة.
  عدم وجود فروق دالة إحصـــــــــــــــائ�ا بین الق�ادات التر�و�ة في الق�ادة

 والبیئة.التحو�ل�ة والموه�ة الق�اد�ة وفقا لمتغیري النوع 
  عدم وجود تفاعل بین متغیري النوع والبیئة في تأثیرها على الدرجة

 الكل�ة للق�ادة التحو�ل�ة والموه�ة الق�اد�ة لدى الق�ادات التر�و�ة.
  الحكمة �ســــــمة شــــــخصــــــ�ة �مكن أن تســــــهم �شــــــكل فعال في الق�ادة

 التر�و�ة وأدائها داخل مؤسساتها.
 ي المؤســـســـات الجامع�ة وأوصـــت الدراســـة �ضـــرورة تدر�س الحكمة ف

 و�عداد البرامج التنمو�ة في الحكمة لدى الق�ادات التر�و�ة.
 )٢٠١٥( هلفت دراسة طاهر منصور ولیلى

هدفت الدراســــــــــــــة إلى الكشــــــــــــــف عن تأثیر امتالك الق�ادات الجامع�ة 
ــذ�ــاء العــاطفي في ممــارســــــــــــــــة نمط الق�ــادة التحو�ل�ــة في إطــار  لمقــدرات ال

 الحكمة.

یدان�ا في عدد من جامعات وســــــــط وجنوب العراق وقد أجرى ال�حث م
تضــــــــــــــم  ) فرد١٠٠ة، واختیرت عینة مكونة من () جامع١١ال�الغ عددها (
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الق�ادات العل�ا في هذه الجامعات والمتمثلة �مجالس الجامعات المتكونة من 
رئ�س الجامعة ومســــــاعد�ه العلمي واإلداري وعمداء الكل�ات. وتم االســــــتعانة 

صـــــــممت لهذا الغرض، �ما اعتمد ال�حث على فرضـــــــ�ة  �اســـــــتمارة اســـــــت�انة
رئ�ســـــــة مفادها یوجد أثر م�اشـــــــر وغیر م�اشـــــــر ذو داللة معنو�ة إحصـــــــائ�ة 

 للذ�اء العاطفي في الق�ادة التحو�ل�ة.

توصـــــــــــــلت الدراســـــــــــــة إلى عدد من النتائج أهمها، أن الذ�اء العاطفي 
ت�ــار الق�ــادات والحكمــة من المعــاییر المهمــة التي ین�غي األخــذ بهــا عنــد اخ

 الجامع�ة.

  )٢٠١٥دراسة وفاء عبد الجواد (

التعرف على طب�عة العالقة بین الحكمة ومهارات التفاوض هدفت إلى 
) من طالب الــدراســــــــــــــــات العل�ــا �كل�ــة التر��ــة ١٥٠لــدى عینــة مكونــة من (

�اإلرشـــــاد النفســـــي والتر��ة الخاصـــــة، والتعرف على الفروق بین متوســـــطات 
درجات أفراد العینة على مق�اس الحكمة ومهارات التفاوض التي تعزي للنوع 

�ذلك مدى إمكان�ة التنبؤ بدرجات أفراد العینة على مق�اس والتخصــــــــــــــص، و 
مهارات التفاوض �معلوم�ة الدرجة على مق�اس الحكمة، واعتمدت الدراســـــــــــة 
ـــاس الحكمـــة ومق�ـــاس مهـــارات التفـــاوض إعـــداد:  ـــة: مق� على األدوات اآلت�
ال�احثة، واستخدمت ال�احثة األسالیب اإلحصائ�ة المناس�ة لمعالجة الب�انات 

معامل االرت�اط ال�ســــــــــــ�ط بیرســــــــــــون، وتحلیل الت�این ومعامل االنحدار وهي 
ث هجمخ:والخط ال�س�ط،  ة ئكضئئئ  آطهد

) ٠٬٠١عالقة ارت�اط�ة موج�ة دالة إحصــــائ�ا عند مســــتوى داللة ( -١
بین درجــــات أفراد العینــــة على مق�ــــاس الحكمــــة ودرجــــاتهم على 

 مق�اس مهارات التفاوض.
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إحصــــــــــــائ�ة بین متوســــــــــــطات  و�ذلك عدم وجود فروق ذات داللة -٢
 ع والتخصص.و لعینة على مق�اس الحكمة تعزى للندرجات أفراد ا

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــــائ�ة بین متوســــــــطات درجات  -٣
أفراد العینـــــــة على مق�ـــــــاس مهـــــــارات التفـــــــاوض تعزى للنوع 

 والتخصص.
وأظهرت النتائج أ�ضــــــــــــــا إمكان�ة التنبؤ بدرجات أفراد العینة على  -٤

 ت التفاوض �معلوم�ة الدرجة على مق�اس الحكمة.مق�اس مهارا
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 عشر: ق�اس الحكمة: لثالثا

من خالل اإلطار النظري الذي ســـــــبق وأن عرضـــــــه ال�احث في هذا المؤلف 
نجد أن هناك اتفاق بین ال�احثین في مجال الحكمة على أن الحكمة ظاهرة متعددة 

 طر�ق التقر�ر الذاتي. األ�عاد، وأن هناك محاوالت متعددة لوضع أدا لق�اسها عن

وفي الجزء التــالي �عرض ال�ــاحــث �عض من هــذه األدوات التي تهــدف إلى 
 ق�اس الحكمة لدى الطالب ولدى القادة ولدى العاملین.

 :)٢٠٠٥( Seligman سیلجمانمق�اس 

) أن الحكمة هي أول متالزمات الفضائل، وأنها Seligman( سیلجمانیرى 
 :ههىعا لنموها الطب�عي لدى اإلنسان تظهر في مسارات ستة رتبها ت�

 المسارات الست
 حب االستطالع واالنشغال �الكون: .١

 �قاس �اإلجا�ة عن السؤالین التالیین:

 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

لدى شعور دائم �حب 
االستطالع نحو العالم 

 من حوالي

     

من السهل أن أشعر 
 �الملل

     

اجمع الدرجات التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع هنا. هذه 
 هي درجتك في حب االستطالع.

 حب التعلم: .٢

 و�قاس �اإلجا�ة عن السؤالین التالیین:
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 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

أشعر �سعادة غامرة 
(نشوة) حین أتعلم شیئا 

 جدیدا.

     

ال أخرج عن طر�قي 
(جدولي أو نظامي 

الیومي) �ي أزور متحفا 
أو مكت�ة أو غیرها من 

 أماكن المعرفة.

     

هنا. هذه  اجمع الدرجات التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع
 .تعلمهي درجتك في حب ال

 على األش�اء/ التفكیر الناقد/ العقل المتفتح:الحكم  .٣

 و�قاس �اإلجا�ة عن السؤالین التالیین:

 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

أستط�ع أن أكون 
منطق�ا في تفكیري ح�ال 

المواقف التي تتطلب 
 ذلك.

     

أمیل إلصدار أحكام 
 خاطفة ومفاجئة.

     

اجمع الدرجات التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع هنا. هذه 
 هي درجتك في الحكم على األش�اء.
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 البراعة/ األصالة/ الذ�اء العلمي/ الشطارة .٤

 التالیین: السؤالینوتقاس �اإلجا�ة عن 

 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

أحب أن أفكر في طرق 
ل األش�اء مجدیدة لع
 المختلفة.

     

معظم أصدقائي لدیهم 
قدرة على التخیل أكثر 

 مني.

     

اجمع الدرجات التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع هنا. هذه 
 هي درجتك في البراعة.

 الشخصي/ الذ�اء الوجدانيالذ�اء االجتماعي/ الذ�اء  .٥

 و�قاس �اإلجا�ة عن السؤالین التالیین:

 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

أستط�ع أن أجد لنفسي 
مكانا في أي موقف 

 مهما �ان.

     

ال أجید استشعار ما 
 �شعر �ه اآلخرون.

     

التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع هنا. هذه  اجمع الدرجات
 هي درجتك في الذ�اء االجتماعي.
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 النظرة الثاق�ة .٦

 وتقاس �اإلجا�ة على السؤالین التالیین:

 الع�ارات
تنطبق 
علي 
 تماما

تنطبق 
 علي

تنطبق 
علي 
 لحد ما

ال 
تنطبق 
 علي

ال 
تنطبق 
علي 
 اإطالقً 

أنا قادر على النظر 
ورؤ�تها �صورة لألمور 
 متكاملة.

     

لم �حدث أن طلب مني 
 أحد النص�حة.

     

اجمع الدرجات التي حصلت علیها في البندین واكتب حاصل الجمع هنا. هذه 
 هي درجتك في النظرة الثاق�ة.

وحاصـل جمع الدرجات التي �حصـل علیها المفحوص على المسـارات السـتة 
  تعبر عن مستوى الحكمة لد�ه.
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 )Ardelt, 2003الحكمة ثالثي األ�عاد لمون�كا أردلت ( مق�اس
 )٣٩(وهو یتكون من  Ardeltمن إعــداد أردلــت  '3DWS"مق�ــاس الحكمــة 

ع�ارة تق�س ال�عد المعرفي،  )١٤(ع�ارة موزعة على ثالث أ�عاد للحكمة �التالي: 
 .ع�ارة تق�س ال�عد الوجداني )١٣(ع�ارة تق�س �عد التأمل (االنعكاسي) و  )١٢(

هذا المق�اس وتأكد من صــالحیته لق�اس  بوقام محمد غازي الدســوقي بتعر�
على الموهو�ین والعادیین من الطالب  )٢٠٠٧(الحكمة واســتخدمه في دراســته عام 

ه ��و�ین �ما قامت دال�ا یوسف بتعر�على القادة التر  )٢٠١٣(وفي دراسة ثان�ة عام 
تأكد من صالح�ة استخدامه لق�اس الحكمة واستخدمته في دراستها للد�توراه عام الو 
 على الق�ادات التر�و�ة. )٢٠١٣(

بترجمة هذا المق�اس وجاري تقنینه على معلمي المراحل الثالثة  مؤلفوقام ال
 (االبتدائي واإلعدادي والثانوي).

 ع�ارات المق�اس:

 ال�عد المعرفي: -١
 كثیر عن األش�اء التي ال �مكن تغییرها.من األفضل أال أعلم ال -١
، الطر�قة الوحیدة التي نســــــــــتط�ع معرفة بها في هذا العالم المعقد -٢

أو الخبراء الذین �مكن الوثوق ما �جري هو االعتماد على القادة 
 .مبه

 طر�ق واحد فقط صح�ح لفعل أي شيء.هناك  -٣
 أو ال �عرفه.ما �عرف الجواب على سؤال أن الشخص إما  -٤
أو  ینمســـــتق�م ینا إما صـــــادقتصـــــن�ف معظم الناس تقر��ُ �مكنك  -٥

 .ینغامض ینكاذب
 ح�اة جیدة أو سیئة. ا�ع�شو أن الناس إما  -٦
المشـــــــــــكلة تكون أقل جاذب�ة �النســـــــــــ�ة لي إذا �نت ال أعتقد أنها  -٧

 غامضة الحل.
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 أحاول أن أتوقع وأتجنب المواقف التي تت�ح لي التفكیر �عمق. -٨
 .لي هذان أفهم لماذا حدث على أاألمر حدث �أنا أفضل أن  -٩
 أنا متردد حول اتخاذ قرارات مهمة �عد التفكیر بها. -١٠
 في �ثیر من األح�ان ال أفهم سلوك الناس. -١١
 أعتقد أن الجهل نعمة. -١٢
 الح�اة تسیر على وتیرة واحدة. -١٣
 الناس إما أخ�ار أو أشرار. -١٤

 ال�عد التأملي: -٢
أي  في �ثیر من األح�ان تســـیر األشـــ�اء على غیر ما یرام بدون  -١

 خطأ مني.
 أود أن أشعر �شكل أفضل �ثیرا إذا تغیرت ظروفي الحال�ة. -٢
 أنا أحاول أن أنظر إلى الجم�ع أثناء الخالف قبل أن أتخذ قرارا. -٣
عندما أكون مستاء من شخص ما، أضع نفسي في ظروفه لفترة  -٤

 من الوقت.
 مشكلة.الا أن أنظر في جم�ع جوانب أحاول دائمً  -٥
��ف س�كون شعوري لو ل أن أتخیل قبل انتقاد شخص ما، أحاو  -٦

 .كنت في مكانه
أنا في �عض األح�ان أجد صـــــعو�ة في رؤ�ة األشـــــ�اء من وجهة  -٧

 نظر شخص آخر.
عندما أرت�ك �سبب وجود مشكلة، أول األش�اء التي أقوم بها هي  -٨

 تقی�م الوضع والنظر في جم�ع المعلومات ذات الصلة.
 عامل مع مشاكلي.أنني غیر قادر على النظر في طرق �ثیرة للت -٩
 عندما أنظر إلى ما حدث لي، ال �مكن أن أشعر �االست�اء. -١٠
 عندما أنظر إلى ما حدث لي، أشعر أنني خدعت. -١١
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 إذا ما ساءت األمور إما غضب جدا أو أكتئب. -١٢
 ال�عد العاطفي: -٣

 أنا أنزعج من التعساء الذین ال �شعرون �األسف ألنفسهم. -١
 أبدا.هناك �عض الناس الذین أود أال أعرفهم  -٢
 أنا أرتاح مع أي نوع من ال�شر. -٣
 ل�ست مشكلتي إذا �ان اآلخرون في ورطة و�حاجة إلى مساعدة. -٤
في �عض األح�ان ال أشــــعر �األســــف الشــــدید ألشــــخاص آخر�ن  -٥

 عندما یواجهون مشاكل.
 أح�انا أشعر �الرحمة والشفقة تجاه الجم�ع. -٦
 ال أشعر �االرت�اح عندما �حتاج إلى أحد. -٧
 في االستماع إلى مشاكل شخص آخر.ال أحب التورط  -٨
ا لدرجة أنني مســــــــــرور ي �ثیرً نهناك �عض الناس الذین لم �عجبن -٩

 ا عندما یتم الق�ض علیهم ومعاقبتهم على ما قاموا �ه.داخل�ً 
ا في �عض األح�ان عندما یتحدث الناس لي، أجد نفســـــــــــي متمن�ً  -١٠

 لو یتر�وني.
 معي.أنا أغضب �سهولة من قبل الناس الذین �جادلون  -١١
إذا رأیـت النـاس في حـاجـة لي، أحـاول مســـــــــــــــاعـدتهم �طر�قـة أو  -١٢

 �أخرى.
بهم شــدة حی�الغ الناس �ثیرا في أفكارهم عن مشــاعر الحیوانات و  -١٣

  .لهم
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 )Schmit& et.al., 2012مق�اس شمت وآخرون (

مق�ــاس لق�ــاس الحكمــة متعــدد  (Schmit& et.al)طور شــــــــــــــمــت وآخرون 
ع�ارة موزعة على أ�عاد الحكمة (ال�عد  )٤٣(األ�عاد في مجال العمل، و�تكون من 

ـــــ الخبرة).  ـــــ التناقض ـ ـــــ الحساس�ة األخالق�ة ـ ـــــ العملي ـ ـــــ التفاعل ـ ـــــ االنفتاح ـ التأملي ـ
اري هذا المق�اس وج ةترجمب مؤلف) ع�ارة وقام ال٢١( وتكونت الصورة النهائ�ة من

 التأكد من صالحیته لق�اس الحكمة لدى المعلمین.

 ع�ارات المق�اس:

 ال�عد التأملي: -١
 أنا في �ثیر من األح�ان أفكر في الماضي. -١
تذ�ر األحداث الســـــا�قة �ســـــاعدني على اكتســـــاب نظرة ثاق�ة في  -٢

 المسائل الهامة في الح�اة.
 أنا �ثیرا ما أذ�ر أوقات ســا�قة في ح�اتي ألرى ��ف تغیرت منذ -٣

 ذلك الحین.
 ذ�ر�اتي �ثیرة جدا. -٤

 االنفتاح: -٢
 أعتقد في أهم�ة الفن. -١
 لدي خ�ال قوي. -٢
 أنا أمیل إلى التصو�ت لصالح المرشحین الس�اسیین اللیبرالیین. -٣
 أنا أستمتع �السماع لألفكار الجدیدة. -٤
 أنا غیر مهتم �األفكار المجردة. -٥
 أنا ال أحب الفن. -٦
 أن أتجنب المناقشات الفلسف�ة. -٧
 أتمتع �الذهاب إلى المتاحف الفن�ة.أنا  -٨
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 أنا أمیل إلى التصو�ت لصالح المرشحین الس�اسیین المحافظین. -٩
 التفاعل: -٣

 خر�ن.نه من السهل أن أضع نفسي مكان األأجد أ -١
 خر�ن.أنا أدرك تماما ��ف ینظر إلى األ -٢
في المواقف االجتماع�ة، دائما �كون واضحا �النس�ة لي �الض�ط  -٣

 ما أقول وأفعل.
 �خفیها اآلخرون.التي جندات األدوافع و على ال لتعرفجید اأ أنا -٤
 زمالئي في العمل.لجید في جعل نفسي مرئي أأنا  -٥
 أنا قادر على التك�ف في أي موقف. -٦
 قراءة لغة الجسد. جیدأأنا  -٧

 العملي: -٤
 أنا أحاول التعرف على وجهة نظر الجم�ع قبل اتخاذ أي قرار. -١
 أعتقد أن هناك وجهان لكل سؤال. -٢
عادة قادر على التفكیر في بدائل خالقة وفعالة من أجل حل أنا  -٣

 المشكلة.
 عندما أضع خطط لحل مشكلة، أوقن تقر��ا �فعالیتها. -٤
 أنا واثق من قدرتي على حل المشاكل الجدیدة والصع�ة. -٥
عندما أواجه مشــــــــــــــكلة، أتوقف وأفكر في األمر قبل اتخاذ قرار  -٦

 �شأن الخطوة التال�ة.
م عواقب �ل بدیل ومقارنتها مع �عضــــــــــــــها عند اتخاذ قرار، أق� -٧

 ال�عض.
عندما تر�كني مشــــــكلة ما، أحلل الموقف (المشــــــكلة) وأضــــــع في  -٨

ـــــــــة  ـــــــــق ـــــــــعـــــــــل ـــــــــمـــــــــت ـــــــــومـــــــــات ال ـــــــــمـــــــــعـــــــــل ـــــــــاري �ـــــــــل ال ـــــــــ� اعـــــــــت
  بها.



 

١٢٩ 

 

 الحساس�ة األخالق�ة: -٥
 أتكلم عندما ینتهك اآلخر�ن المعاییر األخالق�ة. -١
 ح�اتي الشخص�ة تخضع لق�م أخالق�ة. -٢
من خالل النتائج ولكن أ�ضــا من  �مكنني تحدید نجاحي ل�س فقط -٣

 الطر�قة التي أصل بها للنجاح.
هو الشــــيء الصــــح�ح الذي  "ما نفســــي عند اتخاذ القرارات، أســــأل -٤

 ین�غي عمله؟".
 خذ أ�ام عطالت وأ�ام للمرض ل�ست من حقي.آ -٥

 التناقض: -٦
 ا.األحداث غیر المتوقعة تزعجني �ثیرً  -١
 غیر منظم. الشخص الشكاك -٢
 أستط�ع المتا�عة والتقدم. ال شكاًكاعندما أكون  -٣
 عدم ال�قین �ساعدني في الح�اة. -٤
 ا، أو غیر سعید.ا، ضع�فً عدم ال�قین �جعلني حز�نً  -٥

 الخبرة: -٧
 لقد شهدت العدید من األحداث المؤلمة في ح�اتي. -١
 لقد شهدت العدید من المعضالت األخالق�ة. -٢
 لقد عشت العدید من التحوالت الصع�ة. -٣
 ارات الهامة في الح�اة.لقد �ان لدى العدید من القر  -٤
لقد رأیت الكثیر من الجوانب الســــــــــــــلب�ة في الح�اة (على ســــــــــــــبیل  -٥

الـــــــــــــمـــــــــــــثـــــــــــــال، خـــــــــــــ�ـــــــــــــانـــــــــــــة األمـــــــــــــانـــــــــــــة، والـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــاق، 
  وغیرها).
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 ∗) ,.2017Thomas & et.alمق�اس سان دی�جو للحكمة (
توصل مجموعة من علماء جامعة سان دی�جو إلى نموذج جدید للحكمة، �عد 

 ومقای�س مختلفة للحكمة توصلوا إلى ستة أ�عاد رئ�سة متوافقةأن استعرضوا نماذج 
) ع�ارة ١١، منهم () مفردة٢٤مع األسس العصب�ة البیولوج�ة. تكون المق�اس من (

أوافق إلى -وفق تدرج خماسي (أوافق تماًماسال�ة. �ستجاب على ع�ارات المق�اس 
 �ما یلي: وهذه األ�عاد والع�ارات ال أوافق مطلًقا)-ال أوافق-حد ما

 الع�ارة ال�عد

اتخاذ القرار 
االجتماعي/ تقد�م 
 المشورة االجتماع�ة

 .أنا جید في إدراك ��ف �شعر اآلخرون 

 .آخرون یتطلعون إلي لمساعدتهم في اتخاذ الخ�ارات

 .�قول آخرون أنني أقدم نص�حة جیدة

غال�ًا ما ال أعرف ماذا أقول للناس عندما �أتون *
 .على المشورةإلّي للحصول 

 السلوك االجتماعي

 مع الوقت لدي صعو�ة في الحفاظ على الصداقات*

أنها ستؤدي إلى تقد�م  المواقف التي أعرف أتجنب*
 .مساعدة لآلخر�ن

عشر�ن � ط فاتورةسقأأقوم �إ�قاف شخص غر�ب 
 .له دوالًرا إلعادتها

 .ابه �عاملونيأعامل اآلخر�ن �الطر�قة التي أر�د أن *

                                           
 ترجمة المؤلف وجاري تقنینه على طالب الجامعة ∗



 

١٣١ 

 

 الع�ارة ال�عد

 الحسم

 أجد صعو�ة في اتخاذ القرارات*

 .عادة ما أتخذ القرارات في الوقت المناسب

 .أمیل إلى تأجیل اتخاذ قرارات �بیرة طالما استطعت*

أود أن یتخذ شخص آخر القرار لي إذا �نت غیر *
 .متأكد

 التنظ�م العاطفي

أجد صعو�ة في التفكیر بوضوح عندما أشعر *
 .�الضیق

 .أظل هادًئا تحت الضغط

أنا قادر على التعافي �شكل جید من اإلجهاد 
 .العاطفي

 .السلب�ة تيال أستط�ع تصف�ة انفعاال*

 ال�صیرة

 .أخذت �عض الوقت للتفكیر في أفكاري 

 .أتجنب التأمل الذاتي*

 .من المهم أن أفهم أس�اب تصرفاتي

  ص.أنا ال أحلل سلو�ي الخا*
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 الع�ارة ال�عد

 التسامح

 .الثقافات األخرى  منتعلم الأستمتع �

أخالق وق�م غیر مع اآلخر�ن الـذین لـدیهم  أتعـاون أنـا 
 التي أمتلكها

 .من �ل شخص ألتقي �ه ةأتعلم عاد

 المختلفةنظر ال ف على وجهاتأستمتع �التعر 

  



١٣٣

 : خاتمةرا�ع عشرال

وأصــــــــــولها ونموها �ســــــــــتط�ع كمة في نها�ة العرض الســــــــــابق عن طب�عة الح
و: مؤلفال م ي��ت عك  آ

  الحكمة لفظ من ألفاظ القرآن الكر�م ورد في عشـــــــر�ن موضـــــــعا من �تاب
 هللا (القرآن الكر�م).

 .الحكمة قوة رف�عة لدى اإلنسان 
  ذ�ـــاء الحكمـــة أحـــدث أنواع الـــذ�ـــاءات المتعـــددة، وأنـــه �مكن تتحـــد هـــذه

 الذ�اءات المتعددة في الحكمة.
  الجدل المتوازن بین التجهیز الخارجي الموضــــــوعي المنطقي الحكمة هي

 والتجهیز الداخلي الموضوعي العضوي.
  الحكمة هي الخبرة في أحد المناشــــــــــــط األســــــــــــاســــــــــــ�ة في الح�اة وتتطلب

 .ومشكالتها معلومات عن شئون الح�اة
  الحكمة أســلوب متجاوز للمعرفة مثل معرفة المرء أنه ال �عرف �ل شــيء

 ن الحق�قة.ومحاولة ال�حث ع
  الحكمـــة هي توازن متعـــدد األ�عـــاد أو هي تكـــامـــل بین المعرفـــة والتـــأمـــل

 والوجدان.
 .الحكمة هي قدرة على الوعي �حدود المعرفة 
 .الحكمة عمل�ة معرف�ة أساس�ة في التأمل والحكم 
  الحكمة تكامل جدلي بین جوانب الشـــــــــخصـــــــــ�ة الوجدان واإلدارة والمعرفة

 وخبرات الح�اة.
  توازن بین التوتر الحــــاد والتجرد و�ین الفعــــل والســــــــــــــكون و�ین الحكمــــة

 المعرفة والشك.
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  ـــــذ�ـــــاء ـــــة وهي نقطـــــة التوازن بین ال الحكمـــــة هي قـــــدرة القـــــدرات العقل�
الموضـــــــــوعي والذ�اء االجتماعي والذ�اء الشـــــــــخصـــــــــي (محمد حســـــــــین، 

١٤٤: ٢٠٠٣.( 
  ن حول تحـــدیـــد هـــذه و معقـــد متعـــدد األ�عـــاد اختلف ال�ـــاحثالحكمـــة بنـــاء

 أل�عاد.ا
  الحكمة قابلة للز�ادة مع العمر والنمو ولكنها ل�ســـــــــــــــت �الضــــــــــــــرورة من

 خصائص المسنین.
 .الحكمة قابلة للتطور واالكتساب 
 تعوق نمو الحكمة لدى  ولبیئ�ة والثقاف�ة �مكن أن ت�ســـــــــــــر أالســـــــــــــ�اقات ا

 األفراد على مدار ح�اتهم.
�ة إلى تعل�م و�جب أن �ســـعى النظام التعل�مي ومؤســـســـات التنشـــئة االجتماع

لتعل�مي، الحكمة وممارســــــــــــتها ألبناء المجتمع من خالل: جعلها من ر�ائز النظام ا
رسونها لدى طالبهم، إتاحة الفرصة لتواصل الطالب مع غأن �مارسها المعلمون و�

تطور الحكمة من و الخبراء لالســـتفادة �النصـــح واإلرشـــاد، تهیئة البیئة الم�ســـرة لنمو 
والتفاعالت االجتماع�ة، توفیر القدوة، التســــــــــابق لحل المشــــــــــكالت خالل العالقات 

 والصراعات، التدر�ب على فهم الذات والح�اة و�صدار األحكام.

 و�جب أن تمتد ال�حوث في المستقبل إلى:

  التـــأكـــد من أن جم�ع الـــذین �ظهرون أداءات مرت�طـــة �ـــالحكمـــة هم حقـــا

 حكماء وأنهم یتصرفون �طر�قة صادقة.

  دراسة الحكمة في البیئة العر��ة والمصر�ة ولدى فئات عمر�ة التوسع في

 مختلفة وفئات عاملة مختلفة.

 .السعي إلى إعداد أدوات ق�اس للحكمة نا�عة من البیئة العر��ة 
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  التعرف على المز�د من العوامل االجتماع�ة والشــــــــــــــخصــــــــــــــ�ة والعمل�ات

 الح�ات�ة المرت�طة �الحكمة.

 الكتســـــــــــــــــاب وتنم�ـــة الحكمـــة لـــدى أبنـــاء  االهتمـــام ببنـــاء برامج تعل�م�ـــة

 المجتمع.

 ك�ف �مكن دمج الحكمة في البرامج المدرس�ة والجامع�ة؟ 

 تحدید م�ســـرات ومعوقات الحكمة في �ل من األســـرة والمدرســـة والمجتمع 

 ومؤسساته المختلفة.




	سيكولوجية الحكمة 1
	سيكولوجية الحكمة 2
	الفهرس
	أولًا: مقدمة:
	ثانيًا: أهمية دراسة الحكمة:
	ثالثًا: مفهوم الحكمة Wisdom:
	رابعا: مكونات الحكمة:
	خامسًا: الفرق بين الحكمة وبعض المتغيرات القريبة منها:
	سادسًا: خصائص مفهوم الحكمة والحكماء:
	الأبعاد
	سابعًا: النظريات المفسرة للحكمة:
	النظرية الضمنية Tacit Theoretical:
	النظريات الصريحة Explicit Theoretical:
	نظرية التوازن A Balance Theory of Wisdom:
	نموذج براون لتطور الحكمة
	نموذج سان دييجو للحكمة المعتمد على الاتجاه العصبي (النيورولوجي) ((Thomas& et.al., 2017

	ثامنًا: تنمية الحكمة:
	برامج في تنمية الحكمة:

	تاسعًا: العلاج بالحكمة Wisdom therapy:
	عاشرًا: الحكمة والعمر:
	الحادي عشر: الحكمة ونوع الجنس (ذكور ــ إناث):
	الثاني عشر: علاقة الحكمة بالتغيرات العقلية والنفسية والاجتماعية:
	الثالث عشر: قياس الحكمة:
	:(٢٠٠٥) Seligmanمقياس سیلجمان 
	مقياس أردلت
	مقياس شمت
	مقياس سان دييجو

	الرابع عشر: خاتمة


	سيكولوجية 3

