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 م1/1/2020قبلت للنرش يف    م10/11/2019قدمت للنرش يف 

منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية وفقا ألبعاد هدْف البحث إىل بناء تصور مقرتح لتطوير   ملخص:

احلكمة، مما استلزم استنتاج أبعاد احلكمة، والكشف َعْن درجة تضمينها وشكل التضمني رصيح أو 

منهج اللغة العربية للمرحلِة الثانوية، ثم باستخدام املنهج الوصفي تم التوصل إىل قائمة  مني يفض

د رئيسية: معريف ووجداين وسلوكي وحتت كل منها جمموعة مهارات بأبعاد احلكمة ضمت ثالثة أبعا

فرعية، ومتت صياغتها يف شكل بطاقة حتليل حمتوى، وتكونت عينة البحث من مجيع كتب اللغة العربية 

، وكشف التحليل عن تدنى 2019-2018باملرحلة الثانوية بصفوفها الثالثة وعددها مخسة كتب لعام 

، تم  0,9مة رصاحة يف منهج اللغة العربية بالصفوف الثالثة، وكانت النسبة درجة تضمني أبعاد احلك

عىل منهج اللغة العربية  توزيعهاو وضع تصور مقرتح قائم عىل توليف أبعاد احلكمة من عدة نامذج

بالصفوف الثالثة. وأوىص البحث برضورة وضع سياسات عامة لتطوير مناهج دراسية تتضمن أنشطة 

مة لتنمية قدرة الطالب عىل مواجهة العرص احلايل امليلء بالرصاعات والتغيريات قائمة عىل احلك

التكنولوجية والثقافية والقيمية، وتدريب املعلمني يف مجيع املراحل عىل تطبيق أنشطة معززة للحكمة يف 

 قشة القضايا املحلية والعاملية يفمقرراهتم، وعىل اسرتاتيجيات التدريس من أجل احلكمة. ومنا

 ى.املحتو

 .: التدريس من أجل احلكمة، منهج اللغة العربية، تطوير املنهجالكلامت الداللية
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Abstract: The study aimed at deducting wisdom components, reveal degree of 

inclusion of these Dimensions and its form in the Arabic language curriculum for 

secondary stage, and propose inclusion perspective, using descriptive approach reached 

a list of principles divided into four areas: goals, content, activities, evaluation. The 

study sample consisted of five Arabic books in the three grades of 2018-2019. Analysis 

revealed that the degree to which the components are explicitly included.,9 is very low 

in all grades. A proposed perspective based on synthesis wisdom dimensions from 

several models to include these principles in Arabic language curricula developed. The 

research recommended reformulate Arabic language curricula for other stages by 

including wisdom in its dimensions and components, specifications of wise behavior, 

discussing local and international issues in content, and training teachers to teach for 

wisdom. 

Key words: wisdom Dimensions, teaching for wisdom, develop curriculum, Arabic 

language curriculum. 
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Summary 

Acquisition of wisdom benefits the individual by broadening his mind, enabling 

him to solve problems more easily; given the experience and knowledge gained over 

time, as well as the development of the individual's skills and abilities. 

The secondary school has a great importance in the practical and scientific 

students' life, in which they are prepared for university, and they in this stage need to 

take a set of decisions. 

They are asked to choose between scientific or literary, this choice determines 

the type of university; And then specialize in work after graduation. 

In addition to the abundance of this stage of conflicts and problems; so students 

need to be trained in the skills of wise thinking so that they can overcome this stage 

with balance and peace. 

The research problem was centered in the weakness of Arabic language 

curricula because of the boring content and traditional activates, the use of traditional 

teaching methods, the curriculum makers focus on literary, rhetorical and linguistic 

aesthetics in the selection of literary texts. Most of them are far from the learner's 

interest, desires and feelings. 

The Arabic language curriculum at the secondary level needs to be developed in 

light of a number of trends.   

It is not an orbit for the student's own creativity that develops his literary and 

linguistic abilities.  

Not to mention that it is analyzed by the authors, which leads to the stuffing of 

their minds with information without the trouble of thinking, analysis and 

understanding, which kills their creativity, and lose confidence in themselves, and 

alienated from the language by the trouble of memorization, and the boredom of 

indoctrination. 

The study then aimed to design a curriculum by adding wisdom dimensions in 

its goals, content, activates, evaluation. The researcher used in this research descriptive 

analytical method approach, according to the following steps: Research in Educational 

Sciences 
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First: An analytical study of references, research and previous studies related to 

the subject of research, through the following: 

Wisdom concept, models, dimensions, importance, teaching for wisdom, 

literature and wisdom, secondary school students and teaching wisdom  

Second: Determine the list of wisdom dimensions according to the following: 

1. Study and analysis of references, research and previous studies related to 

wisdom models 

2. To determine the list of wisdom dimensions of research and research analysis 

of wisdom models: Stuadinger & Baltes (2000), Sternberg (2003), Webster 

(2007) and Ardelt (2009) and Jeste et al. (2010), identifying similarities and 

the difference between them. By combining similar aspects of models, a 

common set of components has been reached. 

3. Prepare the list in its final form in accordance with the opinions of the 

arbitrators. 

4. 4.prepare an analysis card using the previous form. 

5. 5.Analysis of the Arabic language curriculum using the card: The first to third 

grade secondary school books (2018-2019) were analyzed and contain a total 

of 109 lessons, including: literary texts, articles, reading topics, critical 

concepts, grammatical exercises, topics in literature and rhetoric and the most 

prominent poets of each poetic school and its characteristics.  

Third, designing a curriculum for the three classes as follows: 

Phase I: formulation of a preliminary list of the foundations of the development 

of the Arabic language curriculum by detailing the dimensions to its sub-component 

skills through access to the literature and previous studies, and access to the 

specifications of the objectives, content, activities and evaluation. 

- To formulate practical principles that can be applied in formulating objectives 

and to include the dimensions of wisdom during them, in the selection of 

content topics and how to present them, and the selection of activities and 

building methods of evaluation. 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8


 د. سعاد جابر حممود حسن

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

294 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8 

 الرتبويةاملجلة الدولية للبحوث يف العلوم 

 

- Presenting the list to a group of arbitrators to confirm the validity of its 

conclusion, which was amended in the light of their observations and then 

reaching a list of sixty-two principles. 

Phase 2: Design and construction of curriculum: 

1. Defining philosophy. 

2. Identify and formulate educational goals. 

3. Preparation of content and topics. 

4. Identification of educational activities. 

5. Determination of evolution methods. 

6. Determine the time required for teaching 

7. Verify the suitability of the proposed curriculum. 

Research results, interpretation and discussion: 

The researcher analyzed and extracted the results of research, by answering the 

following questions: 

 What are the dimensions of wisdom included in the educational and 

psychological writings? 

 What is the inclusion degree of wisdom dimensions in Arabic language 

curriculum at the secondary stage? 

 What is the inclusion form of wisdom dimensions in Arabic language 

curriculum at the secondary stage? 

 What are the foundations necessary to develop the Arabic language curriculum 

according to wisdom dimensions? 

 What is the proposed curriculum for developing the Arabic language 

curriculum at the secondary stage by including wisdom dimensions in its 

components? 

The first question was answered by building a list of wisdom dimensions, second 

and third questions were answered through the preparation of a an analyses card for 

Arabic language curriculum the results showed low inclusion degree of wisdom 

dimensions, the fourth question was answered by reaching a list of sixty-two principles, 

and the fifth question was answered by building the proposed curriculum. 
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 Research recommendations 

The discussion and interpretation of the results resulted in the following 

recommendations and Suggestions: 

 Developing public policies to develop curricula that include wisdom-based 

activities to develop the capacity of public education students to cope with the 

current era of conflict and technological, cultural and value changes. 

 Training of general education teachers at all levels, elementary, preparatory 

and secondary, in the application of enhanced activities of wisdom and the 

skills formed in their courses, and in teaching strategies that contribute to 

facilitate performance related to wisdom. 

 Train students to write essays and conduct debates and encourage them to 

discuss problems and issues using reflective thinking, analytical thinking, and 

practical thinking. 

 Selecting topics of reading and literature from books that show the wisdom of 

the wise, whether heritage books or contemporary Arabic or translated, and 

display examples of wisdom, and how to apply wisdom in the lives of students 

and the current world. 

 Clarify the historical and social context of the texts presented so that they can 

be understood in the light of the data of its time. 

 Evaluate using problem-solving and conflict resolution so that part of the grade 

is devoted to language proficiency and part to the quality of these responses to 

see if they reflect wise decisions. 

 Training students' teachers in faculties of education to teach for wisdom. 

Suggested researches 

 An integrative study between science, history and Arabic language to 

incorporate wisdom through secondary school curricula. 

 Analysis of heritage books that dealt with wisdom to derive content for Arabic 

language books in various stages of education. 

 Evaluating the extent to which the Arabic language curricula are included in 

primary education to the dimensions of wisdom. 
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 The effectiveness of a program to train Arabic language teachers on the 

application of teaching for wisdom. 

 Study the effectiveness of building a program to train the student teacher to 

teach for wisdom. 
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 مقدمة

خص اهلل )سبحانه وتعاىل( احلكمة بأمهية كبرية وجعلها مقرونة بكتبه املنزلة، وأعىل من شأن التدبر، 

وقصد هبا يف آيات معينة الكتب  ،متعددةوقد وردت احلكمة يف مواضع والتفكر، واستعامل العقل، 

واحلكمة هي قدرة ، وقصد هبا كذلك احلكم السليم الساموية وقصد هبا يف آيات أخرى السنة النبوية

واحلكمة ، ألنبياءلوقد أعطاها اهلل تعاىل  ،عقلية )ملكة( يف اإلنسان يستطيع هبا أن يصدر حكام صحيحا

ذلك من قوله تعاىل:  يتضحالتي أعطاها اهلل تعاىل لألنبياء هي احلكم الصحيح املستنبط من الكتاب. كام 

ٌق ملَِا َمَعُكْم َلُتْؤِمنُنه بِِه َوإِْذ َأَخَذ اهللهُ ِميَثاَق النهبِيِّنَي ملََ » ا آَتْيُتُكْم ِمْن كَِتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمه َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمعَ  ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َذلُِكْم إرِْصِ نه اِهِدينَ َوَلَتنرُْصُ  «ُكْم ِمَن الشه

 (.81/  3)سورة آل عمران، 

ْكَمَة َمن َيَشاء "وليست احلكمة خاصة باألنبياء، بل تعطى للناس كذلك. قال تعاىل:  ُيؤِِت احْلِ

ُر إاِله ُأْوُلوْا األَْلَباِب  كه ا َكثرًِيا َوَما َيذه ْكَمَة َفَقْد ُأوِِتَ َخرْيً واحلكمة مصدر  (.269)البقرة، « "َوَمن ُيْؤَت احْلِ

من احلكم وتعني احلكم الصحيح. وإذا استعملت كاالسم فمعناها احلكم الصحيح أو القدرة للنوع 

 (2016)بايندر،  ا إذا ملكها. صحيحً التي يستطيع اإلنسان أن يصدر حكاًم 

ا وإمعاًنا للنظر والقدرة عىل اختاذ  وتفكريً واحلكمة عملية عقلية مركبة ومتقدمة تتطلب تأماًل 

ويتسم  )*( (.118، ص2013ن،ا)الرشيدة وآخر "عاطفية واجتامعية وشخصيةقرار، وتتضمن جوانب 

الشخص احلكيم بالتأمل يف مواقف احلياة وفهمها؛ مما يمكنه من اختاذ القرارات التي تراعى الصالح 

 العام، فهو يتحرر من الذاتية ويتعمق يف األمور.

املشكالت والتساؤالت بسهولة ويفيد اكتساب احلكمة الفرد يف توسيع أفقه، ومتكينه من حل 

أكثر؛ نظرا للخربة واملعرفة املتحصلة عرب الوقت، وكذلك تنمية املهارات والقدرات التي يتمتع هبا الفرد 

                                                           
ويشري  ،ملؤلفاويتم التوثيق باسم عائلة السادس  اإلصدار ،APAعلم النفس أسلوب اجلمعية األمريكية ليتبع البحث  )*(

 إىل رقم الصفحة. -إن وجد  -الثاينالعدد األول بني القوسني إىل سنة النرش والعدد 
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 (P.182  Uberman,2010, وتساعد احلكمة أيضا يف رفع فعالية الذات وحتقيق الصمود النفيس ومها ،)

 (.91، ص2014اة )عبدالفتاح، حليم،من السامت اإلجيابية التي ترتبط بجودة احلي

وتوظف احلكمة ذكاء األفراد وقدراهتم اإلبداعية، واملعارف التي اكتسبوها يف حتقيق إنجازات 

ذات معني، تؤسس وفق قيم إجيابية تدعم الرغبة يف تنمية الذات، والقيام باألدوار االجتامعية املناسبة، 

قد أمجع باحثو احلكمة املعارصون عىل أهنا ال تنمو واملشاركة يف حل مشكالت املجتمع وتطويره. و

 .وحتتاج إىل تدريب ،(Ardelt,2010,p193 )  تلقائًيا وتزداد مع العمر

والتدريس من أجل احلكمة أحد أبرز االجتاهات احلديثة التي نتجت عن دراسات احلكمة 

( أن املدارس ينبغي أن Sternberg (2009وقد ذكر سترينربج ، وأبعادها والتفكري القائم عىل احلكمة

تدرس من أجل احلكمة، بأن جتعل اهلدف األسايس من تدريس املعرفة ليس لذاهتا ولكن ترقية الصالح 

املدى القصري واملدى الطويل  العام من خالل التوزان بني املصالح الشخصية والعامة عىل كل من:

سعادة الفرد واجلامعة تعتمد عىل اكتساب احلكمة أكثر بالرتكيز عىل القيم األخالقية اإلجيابية؛ حيث إن 

 من جمرد مجع املعرفة.

هج اللغة حتديًدا العمود الفقري لكل العمل املدريس فاللغة أداة التحصيل والتعلم امن متثل

وتستمد اللغة العربية أمهيتها من كوهنا لغة القرآن الكريم فهي الزمة للتعبد بتالوته، ومن دورها  األوىل.

 كوسيلة اتصال يف املجتمع، وحافظة الرتاث الثقايف، وهيدف تدريس اللغة العربية باملرحلة الثانوية إىل

قدرته عىل  يةتنمتنمية مهارات اللغة من استامع وحتدث وقراءة وكتابة، وتنمية مهارات التواصل، و

القيم اإلجيابية  ، و غرسالتعبري الشفهي والكتايب عن مشاعره وخواطره ومطالب احلياة اليومية

استثامر  عىل الطالبوحتسني قدرة  األخالقية من خالل ما يدرس الطالب من نصوص وموضوعات،

اللغة اآلن ينظر أن ". إضافة إىل جتمعاملأوقات الفراغ يف اهلوايات البناءة التي تعود باخلري عليه وعىل 

لرتبويون اجلانب األخالقي إليها كمنتج اجتامعي تستخدم لتعكس كل جوانب املجتمع، ويؤكد ا

 .Uberman) 2010,)"واالجتامعي املرتبط باستعامل اللغة يف املجتمع
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تأهيلهم  فيها يتمللمرحلة الثانوية أمهية كبرية يف حياة الطالب العملية والعلمية؛ حيث و

أهنا اجلامعية، وحتتاج هذه املرحلة إىل اختاذ جمموعة قرارات أقل ما توصف به  للدراسة وإعدادهم

األدبية االختيار الذي يتوقف عليه نوع دراسته  مصريية؛ فيطلب منه أن خيتار ما بني شعبتيه العلمية أو

اجلامعية؛ ومن ثم ختصصه يف العمل بعد التخرج، إضافة ملا تزخر به هذه املرحلة من الرصاعات 

ى يتمكنوا من ختطى واملشكالت؛ لذا فالطالب بحاجة إىل التدريب عىل مهارات التفكري احلكيم حت

  هذه املرحلة باتزان وسالم.

زالوا يركزون عىل حتقيق األهداف  ورغم أمهية احلكمة وتنميتها فإن معلمي اللغة العربية ما

املعرفية ومهارات التذكر الرضورية الستعادة املعلومات التي قد ال تسهم يف تطوير السلوك احلكيم 

ونظرا ألمهية احلكمة بأبعادها املختلفة املعرفية والوجًدانية وللدور الذي تؤديه املناهج  ،لدى الطالب

يف إكساب الطالب القيم واالجتاهات وأنامط التفكري فإن تطوير منهج اللغة العربية وفق أبعاد احلكمة 

ال احلكمة، وما يعد أمًرا رضورًيا وقد جاء البحث احلايل منسجاًم مع احلراك العلمي احلديث يف جم

أظهرته األدبيات ونتائج الدراسات والبحوث عن احلكمة، ومستجيًبا الحتياجات األفراد واملجتمع 

للعناية باألبعاد املكونة للحكمة بام حتتويه من تنمية مهارات التفكري التحلييل والعميل واإلبداعي 

 ة.وغريها لدى طالب املرحلة الثانوي

 مشكلة البحث

 مشكلة البحث من خاللنبع اإلحساس ب

الحظة ما يضج به الواقع من صيحات الطالب وأولياء األمور من مشكالت مناهج اللغة م -أ

العربية، والدراسات املتعددة التي قيمت املناهج وأظهرت نتائجها حاجة منهج اللغة العربية 

فواضعو املناهج يرّكزون عىل  يف املرحلة الثانوية إىل التطوير يف ضوء عدد من التوجهات،

اجلاملية األدبية والبالغية واللغوية يف اختيار النصوص األدبية، حيث إّن معظمها بعيد عن 

اهتامم املتعلم ورغباته ومشاعره وهي ليست مدارًا إلبداع الطالب الذاِت الذي ينّمي قدراته 

األمر الذي يؤدي إىل حشو أذهاهنم األدبية واللغوية. ناهيك عن كوهنا حمّللة من قبل املؤلفني، 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8


 د. سعاد جابر حممود حسن

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

300 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8 

 الرتبويةاملجلة الدولية للبحوث يف العلوم 

 

باملعلومات دون عناء التفكري والتحليل والفهم، مما يقتل القدرة اإلبداعية لدهيم، ويفقدهم 

الثقة بأنفسهم، وُينّفرهم من اللغة من جراء عناء احلفظ، وامللل من التلقني. ومن الدراسات 

(، 2019سمري أمحد ودراسة )(، 2016(، ودراسة )السيد،2014دراسة )منصور، يف مرص

( يف فلسطني، 2017، ةوىف كثري من دول الوطن العريب وأفريقيا، ومنها: دراسة )غوادر

 ( يف مايل. 2017( يف السعودية، ودراسة )جاكاريدجا، 2014، اجلعفريودراسة )

 إقدام بعض طالب الثانوية العامة وطالباهتا عىل االنتحار بسبب صعوبة االختبارات سواء يف -ب

أثناء اللجان أو عند املذاكرة يف املنزل أو عند ظهور النتيجة بالرسوب أو عند احلصول عىل 

؛ وهذا يعنى افتقادهم للتفكري املنطقي، وفهم كيفية مواجهة مشكالت احلياة، جمموع ضعيف

، والذكاء الشخيص الذكاء العميلوضعف قدرهتم عىل حتمل الضغوط، والصمود النفيس و

البدائل واالختيار من بينها واختاذ القرار، وكلها جوانب يمكن معاجلتها بتنمية املرتبط بوضع 

 (2010احلكمة، ودللت الدراسات  عىل ارتباطها باحلكمة ومنها دراسة )شاهني، 

االطالع عىل الدراسات التي تناولت احلكمة وأبعادها وعالقتها بالتفكري والذكاء، وأمهيتها  -ج

صت به الدراسات، وما أوضحته من توقعات وحاجات جمتمعية يف مرحلة املراهقة، وما أو

عديدة إىل رضورة تغري املخطط يف األنظمة التعليمية، ومناهج املدارس التقليدية التي 

 (.Gerver,2010اقترصت عىل تعظيم تلقني املعلومات )

ضعف ما اتضح من مطالعة كتابات ومقاالت وأخبار حول ما تعاين منه معظم دول العامل من  -د

أنظمة القيم والسلوكيات اإلجيابية واألخالقيات ومشكالت استخدام التكنولوجيا والقيم 

احلكمة يف توظيفها؛ مما أدى إىل عديد من الكوارث واملشكالت،  وعدم ،هبااملرتبطة 

احلارض،  لصالح واملستقبل باملايض الشعور تناقص واالجتاهات السلبية السائدة، ومنها:

فيام  للسلع، و املفرط واإلثارة، واالستهالك السطحية لصالح الناقد التفكري قيمة وانخفاض

 والرسعة والراحة الفائقة، التكنولوجيا ذات املبتكرات عىل تركيز بالتعليم، فهناك يتعلق

 املعرفة، وحب االجتامعية املسؤولية حساب عىل واألنانية اجلاد، والعمل من العمق أكثر
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 هذا ويف ( 2018)عبد املجيد، متكامل منهج تقديم من جمزأ بداًل  لمتقديم تع نحو واالجتاه

مهاًم  هدًفااملرحلة الثانوية طالب  من خالل منهج اللغة العربية لدىاحلكمة  تنمية متثل املناخ

 كي تساعد يف إعادة التوازن.

آراء ثالثة وعرشين معلاًم من  ()*وللتأكد من صدق اإلحساس بمشكلة البحث تم استطالع

معلمي اللغة العربية ينتمون إىل مخس مدارس ثانوية بمحافظة أسوان حول وجود أبعاد احلكمة يف 

مكونات منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية: يف األهداف وكذلك دروس املحتوى واألنشطة 

 آلِت:( ا1) وأساليب التقويم وجاءت استجاباهتم كام هو موضح بجدول

 ( نتائج استطالع آراء معلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية1جدول )

 عنارص املنهجيف  متوسط نسبة وجود أبعاد احلكمة  

 التقويم األنشطة املحتوى األهداف عدد املعلمني الصف                                 

 %0 %0 %38.3 %30 9 الصف األول الثانوي

 %0 %0 %41 %31.25 8 الثانوي الثاينالصف 

 %0 %0 %48.33 %28,33 6 الصف الثالث الثانوي

ويتضح من استجابات املعلمني تدنى متوسط نسب وجودها يف األهداف يف الصفوف الثالثة، 

% من معلمي الصفوف الثالثة عىل وجود بعض أبعاد احلكمة يف دروس 100أما املحتوى فقد اتفق 

% من معلمي الصفوف الثالثة  100واتفق %، 48% إىل 38املحتوى ولكن بنسب متقاربة تراوحت بني 

مما يعنى أن أبعاد احلكمة غري ممثلة بدرجة كافية يف عنارص عىل عدم وجود احلكمة يف األنشطة والتقويم؛ 

 حاجة املنهج إىل التطوير.منهج اللغة العربية للصفوف الثالثة ويؤكد 

ثهم املختلفة يف علم النفس اإلجيايب والصحة النفسية من خالل ابحالقد أوضح الباحثون 

رؤاهم حول احلكمة وأبعادها وعالقتها بكثري من سامت الشخصية والقدرات العقلية واملهارات 

املعرفية ومراحل تنميتها والعوامل املسئولة عن ذلك؛ مما حيتم عىل متخصيص املناهج بدء البحث حول 

                                                           
 الثانوية.( استطالع رأى معلمي اللغة العربية ابملرحلة 1ملحق ) )*(
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ذا جاء البحث حول إمكانية رؤى تطبيقية تربوية لتنميتها من خالل تدريس حمتوى املناهج املختلفة؛ ل

 تطوير منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية من خالل تضمينه أبعاد احلكمة.

 أسئلة البحث

 حاول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما أبعاد احلكمة التي تضمنتها الكتابات الرتبوية والنفسية؟ -1

 العربية باملرحلة الثانوية؟ما درجة تضمني أبعاد احلكمة يف منهج اللغة  -2

 يف منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية؟ أبعاد احلكمةما شكل تضمني  -3

 ما األسس الالزمة لتطوير منهج اللغة العربية وفق أبعاد احلكمة؟ -4

 ما التصور املقرتح لتطوير منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية بتضمني أبعاد احلكمة يف مكوناته؟ -5

   هدف البحث إىلألهداف: ا

 .استنتاج أبعاد احلكمة التي تضمنتها الكتابات الرتبوية والنفسية -1

 حتديد درجة تضمني منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية ألبعاد احلكمة. -2

 حتديد شكل تضمني منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية ألبعاد احلكمة. -3

 للغة العربية وفق أبعاد احلكمة.صياغة األسس الالزمة لتطوير منهج ا -4

 بناء تصور مقرتح لتطوير منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية وفق أبعاد احلكمة. -5

 منهج البحث: اعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل وذلك ملناسبته ألهداف البحث. 

 البحث مصطلحاتحتديد 

الختاذ القرارات يف املوضوعات واملشكالت  نظام متكامل من القدرات الالزمةاحلكمة: 

احلياتية، واختيار أفضل الوسائل لتحقيق األهداف الشخصية يف توازن مع مصلحة اآلخرين، وتتضمن 

مهارات التفكري اإلبداعي والتأميل والتحلييل والعميل، وقبول اجلوانب اإلجيابية والسلبية للطبيعة 

 ن تسامح وتعاطف، واعرتاف بنسبية القيم.البرشية وألحداث احلياة بام تستوجب م
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أبعاد احلكمة هي عبارة عن مكونات احلكمة وتضم: جوانب معرفية عقلية: التفكري اإلبداعي 

والتأميل، والتحلييل والعميل، وجوانب وجدانية تتضمن التعاطف والتسامح، وسلوكية تتعلق باختاذ 

ئل لتحقيق األهداف الشخصية يف توازن مع مصلحة القرار يف املشكالت احلياتية، واختيار أفضل الوسا

 اآلخرين. 

 تطوير منهج اللغة العربية

ويقصد به يف هذا البحث أّنه تعديل منهج الّلغة العربية وجتويده بتضمني أبعاد احلكمة املعرفية 

كثر فاعلية العقلية والوجدانية والسلوكية يف أهدافه وحمتواه وأنشطته وأساليب التقويم املتبعة؛ ليصبح أ

 .يف حتقيق األهداف املنشودة وتنمية احلكمة بأبعادها املختلفة

نضمني: ت ءَ  ضمه ءَ  الَّشه ن ،الَّشه ءَ  ضمه ء يف الَّشه )معجم املعاين  إّياه وأودعه فيه جعله: الَّشه

الثانوية، اجلامع(، ويعرف يف هذا البحث بأنه: تواجد أبعاد احلكمة يف منهج اللغة العربية للمرحلة 

ويقاس عن طريق رصد تكرار مشاهدة تلك املبادئ يف مكونات منهج اللغة العربية من األهداف 

 واملحتوى واألنشطة والتقويم.

 حدود البحث

 اقترص البحث عىل احلدود اآلتية

 حدود موضوعية منهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية وذلك لالعتبارين اآلتيني: -

العربية ما ينطبق عىل منهج اللغة اإلنجليزية الذي اقرتح سترينربج رائد  ينطبق عىل منهج اللغة -أ

أبحاث احلكمة أنه سياق مناسب لتطوير احلكمة لدى الطالب؛ مما ينسحب عىل مناهج 

واملكونات وبخاصة من خالل األدب  هانفس اللغات األخرى، ومنها العربية؛ ألن هلا الطبيعة

لغة العربية باحتوائها عىل أدب احلكمة الذي يضم الشعر وموضوعات القراءة، كام تتميز ال

 والنثر واحلكم واألمثال عرب العصور املختلفة.

الثانوية العامة فرتة املراهقة التي اتضح من خالل مراجعة أبحاث املراهقة واحلكمة أهنا فرتة  -ب

، كام  (Richardson & Pasupathi, 2005)"للتدخالت الرامية إىل تعزيز احلكمة"أساسية 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8


 د. سعاد جابر حممود حسن

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

304 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.8 

 الرتبويةاملجلة الدولية للبحوث يف العلوم 

 

أهنا ضمن أخطر املراحل العمرية لإلنسان، مرحلة حرجة هبا رصاعات داخلية وخارجية، 

 (2010واضطرابات سلوكية )فاضل،

 .2019-2018الدرايس احلدود الزمنية: العام  -

 أمهية البحث

 يمكن توضيح أمهية البحث يف اآليت:

فعل الطالب وسلوكياهتم وقراراهتم مهاًم يتحكم يف ردود  أمهية أبعاد احلكمة التي تعد عاماًل  -

 اهتمت عربية دراسات الباحثة علم حد توجد عىل يف املواقف التعليمية واحلياتية، وال

حياول البحث  ولذا احلكمة يف مناهج الدراسة؛ عىل القائم بدراسة تضمني مهارات التفكري

 اللغة العربية.احلايل توضيح كيف يمكن تنمية مهارات التفكري احلكيم يف إطار مناهج 

التي هتدف إىل بناء شخصية متكاملـة ملواطـن معتـز بذاتـه،  2030اإلسهام يف حتقيق رؤية  -

 ومسـتنري، ومبدع، ومسـئول، وحيتـرم االختـالف، وفخـور بوطنه، وقادر عىل التعامـل

 التنافسـي مـع الكيانـات اإلقليميـة والعاملية.

مصممو املناهج والقائمون عىل تطويرها لتضمني أمهية وجود إطار علمي عميل يستخدمه  -

مهارات التفكري احلكيم يف مناهج اللغة العربية، وطرق إدماجه يف املحتوى واختيار األنشطة 

التي تسهم يف تنمية مهارات اللغة إىل جانب مكونات التفكري احلكيم، وصياغة األسئلة 

 .املناسبة لقياس مهارات اللغة واحلكمة يف الوقت نفسه

اجة الباحثني إىل نتائج هذا البحث لبدء بحوث جديدة هتدف إىل تقويم مناهج أخرى أو ح -

وضع تصورات لتضمني املناهج املختلفة أبعاد احلكمة، بام يعزز لدى الطالب القدرة عىل 

 اختاذ القرار والترصف بحكمة يف احلياة.

 إجراء يف يسهم قد مما احلكمة؛عىل تنمية  قائم لصياغة منهج بنموذج الرتبوي امليدان تزويد -

 والوجًدانية واالجتامعية والعقلية املعرفية اجلوانب عىل أثره لدراسة البحوث املزيد من

 .األخرى
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 دوات اآلتية لتحقيق أهداف البحثأدوات البحث: تم إعداد األ

 استطالع رأى. -1

 استبانة أبعاد احلكمة. -2

 بطاقة حتليل منهج اللغة العربية. -3

 تمع البحثجم

تكون جمتمع البحث من مجيع كتب اللغة العربية املقررة عىل طالب املرحلة الثانوية للعام 

والبالغ عددها مخسة كتب، وقد تم دراسة جمتمع البحث كاماًل، ويوضح  2019-2018اجلامعي 

 ( وصًفا للكتب:2) جدول

 ( عينة البحث2) جدول

 عدد الصفحات عدد الدروس عدد الكتب الصف

 303 36 2 األول

 344 36 2 الثاين

 236 37 1 الثالث

 883 109 5 املجموع

)احلكمة مفهومها ونامذجها وأبعادها، وأمهيتها، والتدريس من أجل احلكمة، واألدب  اإلطار النظري:

 واحلكمة، وطالب املرحلة الثانوية وتدريس احلكمة(

وأمهيتها يف حياة الفرد، والتدريس يتم عرض وحتليل ملفهوم احلكمة، ونامذج احلكمة وأبعادها، 

من أجل احلكمة، وتناول األدب للحكمة عرب العصور املختلفة بدًءا من العرص الفرعوين وانتهاًء 

 بالعرص احلديث، وخصائص طالب املرحلة الثانوية وإمكانية تدريس احلكمة هلم وأمهيته.

 مفهوم احلكمة

ما  "معرفها وختصصه حيث تعرف لغوًيا بأهنا:للحكمة تعاريف كثرية تتنوع وفق وجهة نظر 

ابهة لراكبها، حتى ديد، وُتذلِّل الده ا متنعه من اجلري الشه يت بذلك؛ ألهنه متنعها  أحاط بَحنََكي الفرس، ُسمِّ

ا متنع صاحبها من أخالق األراذل426،2)ابن منظور، ص من اجِلامح  .( ومنه اشتقاق احِلْكَمة؛ ألهنه
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َر: أي َأْتَقنَه فاسَتْحَكم، ومنعه عن الفساد، أو منعه من اخلروج عامه يريد )القاموس املحيط، وَأْحَكَم األَمْ 

معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم والقضاء "( بأهنا 952، ص1981(، وعرفها بن منظور )1415

 . "بالعدل واإلتقان يف العمل

بغي، عىل الوجه الذي ينبغي، يف (: احِلْكَمة فعل ما ين449، ص2،2003(وقال ابن القيِّم 

،(: احِلْكَمة عبارة عن العلم املتهصف باألحكام، 33،ص2، 1392) وقال النهووي ،"الوقت الذي ينبغي

،  املشتمل عىل املعرفة باهلل )تبارك وتعاىل( املصحوب بنفاذ البصرية، وهتذيب النهفس، وحتقيق احلقِّ

 ".لباطل، واحلَكِيم من له ذلكاهلوى وا والعمل به، والصدِّ عن اتِّباع

ركز علامء النفس عىل العمليات العقلية املتضمنة فيها حيث وضع سترينربج يف نظريته للحكمة 

تطبيق الذكاء واإلبداع واملعرفة ويتخللها القيم األخالقية اإلجيابية لتحقيق "ثالثة تعاريف، وهي: 

وبني الشخصية واخلارجية عىل كل من: املدى الصالح العام من خالل التوازن بني املصالح الشخصية 

 (. Sternberg,2001)"القصري والطويل

 ,Sternberg احلياة يف يالئمه ملا الفرد إدراك حتسني إىل يؤدي ما كل "أهنا الثاينوالتعريف 

وصفها ، و(Sternberg,2003,p.325التكامل بني املعرفة، والتأمل، واإلرادة)  "أهنا  ، والثالث (2003

بأهنا: تكامل مثايل للمعرفة والشخصية للعقل والفضيلة. وذكر Kunzmann   (2004, p. 504) كونزمان

أن احلكمة تتضمن القدرة عىل إصدار األحكام املناسبة فيام خيص  Shawqui (p.21,2006)شوقي

 املوضوعات املرتبطة باحلياة واختيار أفضل الوسائل لتحقيق األهداف. 

 الفرد جيعل مما باحلقائق؛ اخلرباتية املعرفة باعتبارها خالصة احلكمة إىل الباحثني وينظر بعض

. (Baltes & Smith, 2008)  الشك هبا حييط التي احلياة يف اجلوهرية األمور عىل اجليد احلكم قادًرا عىل

 ولآلخرين واالستخدام لذاته العميق الفرد فهم :بأهنا احلكمة (Webster, 2007 ) ويبسرت ويعرف

 ، والبصرية Perspicacity الذهن حدة مع والبيئة، األفكار من التعلم عىل والقدرة للمعرفة، النشط

Insight ، م.األحكا إصدار عىل والقدرة  
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( بأهنا: امتالك  2011, p .215) Staudinger& Glück وعرفها كل من ستودنجر وجلوك 

الصفات األساسية التي تشكل اخلربة اإلنسانية اجلدلية بني اخلري والرش، وبني اإلجيابية والسلبية، 

واالعتامد واالستقالل، والشك واليقني، والضبط وعدم الضبط، واألنانية واإليثار، واحلكمة حتتضن 

   ."هذه التناقضات يف احلياة وتستخلص األفكار منها

أرقى العمليات العقلية العليا، وتتطلب  "( بأهنا:118، ص 2013) ناالرشيدة وآخرووصفها 

تفكرًيا ناقًدا، وإبداعًيا، وفوق معريف، والقدرة عىل اختاذ قرار، وحل مشكلة هتدف إىل الفضيلة واحلياة 

( أن احلكمة هي ظاهرة معقدة 2016: P.375) Staudinger& Lawكام ذكر لو وستودنجر"األمثل.

ات حمتوى غنى تستخدم لوصف البصرية اإلنسانية والشخصية، يف حني أن احلكمة الشخصية تصف وذ

املعرفة واحلكم املتعلق بحياة الفرد، واحلكمة العامة تصف املعرفة واحلكم حول قضايا جوهرية يف احلياة 

 يتعرض هلا الفرد.

 يتضح من التعاريف السابقة أن:

 اللغويل منها يدعم اآلخر فالتعاريف النفسية حتمل املعنى مفهوم احلكمة له مالمح خمتلفة، ك 

 متكاملة فيام بينها جيب مراعاهتا عند التدريس. يوهنفسه، 

 - تعريف النووي للحكمة تضمن اجلوانب املعرفية للحكمة )العلم واملعرفة( وأمهها معرفة

اخلالق )جل وعال(، واجلوانب الوجًدانية املتعلقة بالنفس وهتذيبها أي حتليها باألخالق 

وحتقيق ما ينبغي،  فعلإهنا احلميدة واخلصال احلسنة، واجلوانب السلوكية وتتضح يف قوله 

 به.والعمل  احلق

  جاء تعريف سترينربج شاماًل ملعظم أبعادها األساسية؛ ومن ثم يعد دلياًل عىل أنه يمكن

 تنميتها.

  حتدد التعاريف عدًدا من القدرات العقلية املتطلبة ليتصف السلوك باحلكمة؛ مما يتيح وضع

 تدريبات لتطويرها.
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 - مما يعنى أنه يمكن اختاذ احلكمة تتضح يف اختاذ القرار واألداء يف املشكالت احلياتية؛

املشكالت الواقعية احلياتية كموضوعات للمناقشة واكتساب املعلومات واملهارات املختلفة 

 املتعلقة بالسلوك احلكيم.

 - ترتكز بعض التعاريف عىل العمليات العقلية، ومنها ما يمزج بني القدرات العقلية

األداء والترصفات احلياتية، وهي تعاريف  واالنفعالية، ومنها ما يمزج العقلية واالنفعالية مع

 متكاملة تناسب طبيعة الشخصية اإلنسانية.

 نامذج احلكمة وأبعادها

احلكمة كام تبني من تعاريفها السابقة مفهوم متعدد األبعاد؛ ويتضح ذلك أيضا من خالل 

 Baltes &Stuadinger, (2000  النامذج التي تناولت احلكمة ومكوناهتا، فقد أشار بالتس وستودنجر

وجود ستة مكونات للحكمة هي: السلوكيات والتوجهات اإلجيابية واالجتامعية وصنع القرارات  إىل(

االجتامعية، واملعرفة العاملية باحلياة، واالستقرار العاطفي، والتأمل وفهم الذات، ونسبية القيمة 

 .والتسامح، واإلقرار بالغموض والشك والتعامل بإجيابية معها

من خالل نظريته أن احلكمة تتضمن الذكاء العميل Sternberg  ( 2003)وضح سترينربج  كام أ

والتحلييل واإلبداعي، وهى نوع خاص من حل املشكالت يعتمد عىل املعرفة الضمنية والتوازن، وهى 

التوجه نحو الصالح العام، ويتضمن التوازن بني املصالح الشخصية واخلارجية بني األشخاص، 

تكيفية هي األكثر  اسرتاتيجيةملدى للمصالح، وحتديد أي والتفكري يف متطلبات طويلة املدى وقصرية ا

حكمة، هل يتكيف الفرد للظروف احلالية؟ أو حياول تغيري هذه الظروف؟، أو يبعد نفسه عن هذه 

 (Jordan,  2005) القيميالظروف؟، وترتبط احلكمة بالذكاء العميل والتوجه 

أوهلا؛ ُبعد التفتح، وهو القدرة عىل  ( من مخسة أبعاد: (Webster,2007ويتكون نموذج ويبسرت 

ُبعد التنظيم االنفعايل، ويشمل القدرة  -إنتاج أفكار مبدعة والبعد عن االستجابات املتصلبة، وثانيها

عىل: استيعاب اختالف املحيطني، وفهم مشاعر اآلخرين، وإعادة إدراك االنفعاالت وتنظيمها، 

 الدعابة ليس بغرض الضحك بل لتحقيق أغراض أخرى، ُبعد روح الفكاهة، وهو الرتكيز عىل -وثالثها
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ُبعد اخلربة احلياتية الصعبة، وهو املرور بخربات تتميز بالغموض، والتشابك، واالختيار حتت  -ورابعها

 ُبعد التأمل واخلربة، وهو االستفادة من املايض يف فهم أعمق للمشكالت. -ضغوط، وخامسها

( نموذًجا يتكون من ستة عوامل مرتابطة، 2009) Greene & Brownووضع جرين وبراون 

 :يوه

 الذات عرفةم Self-Knowledge : اخلاصة  اهتامماته الفرد يدرك كيف البعد هذا يصف

 واالحتفاظ الشخصية بأصالة الذات معرفة وتتسم .والقيم والضعف، القوة ومواطن

 بالعالقات يتعلق فيام داخيل ورضا وإنجاز نجاح ومركز السياقات، يف خمتلف بصدقها

 .واألهداف

 اآلخرين فهم Understanding of Others : ملجموعة  العميق الفرد فهم البعد هذا يصف

، )والتعاطف االنتباه،( اآلخرين بمعرفة حقيقي واهتامم خمتلفة، سياقات يف الناس من متنوعة

 وامتالك ملساعدهتم، واالستعداد خمتلفة، معاجلات أو مداخل يف إرشاكهم عىل أو القدرة

 . لآلخرين معنى ذات بطريقة أفكاره عن التعبري من الفرد متكن متقدمة مهارات اتصال

 احلكم Judgment عند اختاذ القضايا إىل للنظر خمتلفة طرًقا هناك أنه  الفرد دراكإ إىل ويشري 

 احلايل، والسياقاملايض  حول النظر وجهات من متنوعة عليه مراعاة جمموعة وأن القرارات،

 .والبصرية اإلدراك بحدة احلكيم ويتسم ذاته، الشخص خلفية تأثري عن فضاًل 

 احلياة معارفLife Knowledge ، :الطبيعي  والعامل الناس بني بالرتابط االعرتاف وتشمل

والوجود،  للحياة العميقة واألسئلة املعاين عىل نظرة إلقاء عىل والقدرة واألفكار، واملعارف

األوقات  يف طريقه الشخص جيد وأن املركزية، القضايا فهم عىل بقدرة احلياة معارف وتتميز

 .العمر امتداد عىل يقينيتها وعدم احلياة حقائق وفهم احلرجة،

 احلياتية املهارات Life Skills ، :واستباق  النظم فهم عىل والقدرة العملية، الكفاءة وهي

املهارات  وتشمل احلياة، يف املتعددة السياقات مع للتعامل واسرتاتيجيات بأدوات املشكالت

 .فعال بشكل واملسؤوليات املتعددة اليومية األدوار إدارة عىل القدرة احلياتية
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 للتعلم االستعداد Willingness to learn ، واملعرفة  بالتعلم املستمر الفرد اهتامم ويصف

التي  اخلربات تعكس إهنا حيث احلياة؛ من التعلم خالل من احلكمة تتطورامل، والع عن

 .حياهتم وتطبيقها يف هذه اخلربات ودمج الدرايس وخارجه، الصف تعلموها داخل

 الفرد توجه هي: مبارش، بشكل احلكمة تطور تيرس رشوط ثالثة هناك النموذج، هلذا ووفًقا

 ويف معينة، بيئة يف جتري الرشوط هذه اآلخرين مع والتفاعل اخلربات، أو والتجارب نحو التعلم،

 يف الفرد رشوع بمجرد اخلربات السياق هذا والتطور، ويغذي التعلم نحو الفرد اجتاه عىل سياق يؤثر

 .السياقات تلك العمل داخل

 يف تتكامل أن ينبغي أبعاد ثالثة (Staudinger & Kessler,2009) ستودنجر وكيسلروحدد 

 : يوه احلكيمة، للشخصية النفيس األداء

 والعامل. واآلخرين الذات عن وواسعة عميقة بصرية -أ

 الغموض. مع تسامح ذلك من يتطلب وما املعقدة العاطفة تنظيم -ب

 والعامل. رفاهية اآلخرين يف واستثامرها الذاتية املصالح يتجاوز الذي الدافعي لتوجهh -ج

فقد ركز عىل اجلانب التأميل كمكون للحكمة فهو املحفز الرتقاء املكونني  أما نموذج اردلت

(  نموذًجا من ثالثة (Jeste  et al., 2010وصمم جيست وزمالؤه (، Ardelt,2009املعريف والوجًداين)

 أبعاد للحكمة شمل:

البعد املعريف، ويشري إىل الرغبة يف معرفة أعمق حلقيقة اجلوانب الشخصية للحياة، وتشمل  -1

املعرفة وقبول اجلوانب اإلجيابية والسلبية للطبيعة البرشية، واحلدود الكامنة يف املعرفة، وعدم 

 القدرة عىل التنبؤ باحلياة وعدم اليقني. 

الذاِت، والبصرية الذاتية إلدراك الظواهر  لبعد التأميل، ويتطلب الفحص الذاِت، والوعيا -2

واألحداث من وجهات نظر متعددة، والتغلب عىل التمركز حول الذات؛ مما جيعل األمر 

 أسهل لفهم دوافع املرء ودوافع اآلخرين ومشاعرهم وسلوكهم.
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الُبعد العاطفي للحكمة الذي يعرف بأنه حب وتعاطف مع اجلميع، بام يف ذلك الدافع لتعزيز  -3

 .فاهية اآلخرينر

 ( أن احلكمة تتضمن:.Staudinger,2016,p375& Law ) لو وستودنجركام ذكر 

 رؤية عميقة وواسعة عن الذات، واآلخرين، والعامل. -أ

 تنظيم عاطفي معقد )الغموض والتسامح(. -ب

 توجه دافعي، وهو جتاوز املصلحة الذاتية، واالستثامر يف رفاهية اآلخرين والعامل. -ج

 ( أن403، ص 2015الرشيدة ، (دراسة نتائج أظهرت بام وراء املعرفة حيثوترتبط احلكمة 

 أنه أظهرت كام وأبعادها، واحلكمة وأبعاده، وراء املعريف ما التفكري بني موجبة ارتباطية عالقة هناك

 .املعريف وراء ما للتفكري الكلية الدرجة خالل من الكلية للحكمة بالدرجة التنبؤ يمكن

 ويستفاد مما سبق أن: 

  للحكمة مكونات متعددة يمكن تلخيصها يف ثالثة أبعاد: البعد املعريف العقيل، والبعد

 الوجداين، والبعد السلوكي ويندرج حتت كل منها جمموعة من املهارات والقدرات.

 تنمية احلكمة عملية تتطلب االهتامم بجميع أبعادها التي ظهرت يف النامذج املختلفة فكلها 

 تؤكد التفكري اإلبداعي، والتأميل، ومعرفة الذات، وقيم التسامح والتعاطف، وصنع القرار.

  يمكن االستفادة من نامذج احلكمة يف حتديد كيف سيتم تدريسها، وما العوامل التي تيرس

الوصول إليها؛ فقد أشارت النامذج إىل املامرسة، والتحفيز، والتوجيه واإلرشاد، والتدريب 

 عضالت احلياة.عىل حل م

  ،هذه األبعاد يمكن أن تستخدم كمحاور تدور حوهلا األنشطة اللغوية مثل: كتابة تقرير ذاِت

 أو وصف خربة شخصية؛ مما يتيح دمج القواعد النحوية أو األسلوبية يف إنتاج معرفة ذاتية.

 أمهية احلكمة
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حتقق للفرد التوازن بني يرس احلكمة احلياة؛ فهي ترتكز عىل اختاذ القرارات احلكيمة التي ت

مصلحته ومصالح اآلخرين من حوله، ومتكنه من إشباع حاجاته وحتقيق طموحاته بالسبل اإلبداعية 

 املرشوعة.

وجعلها رسولنا الكريم )عليه أفضل الصالة وأتم التسليم( من األمور التي حيسد عليها 

نه( قال: سمعت النهبي صىل اهلل عليه )ريض اهلل ع اإلنسان إن كان متصًفا هبا حيث ورد عن ابن مسعود

آتاه اهلل مااًل، فسلطه عىل هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل  رجل ال حسد إال يف اثنتني:" وسلم يقول:

 (ي)البخار ."حكمة، فهو يقيض هبا ويعلِّمها

الطويل  العامل تغيرًيا إجيابًيا، وعىل املدى ريتغيالتي متكن من واحلكمة مهمة يف احلياة فهي 

 & Sternberg القرارات احلكيمة تنفع الناس بطرق ال يمكن أن تؤدهيا القرارات احلمقاء

Grigorenko, 2007).)  جسام ريرديلت وبإوقد توصلBergsma & Ardelt (2011 إىل أن ) هناك

حلكمة وأن ا، التأميل للحكمةكذلك ارتباط إجيايب قوى بني املكون احلكمة والسعادة، وارتباط إجيايب بني 

 أكثر أمهية بالنسبة للسعادة بني البالغني.

فالتفكري احلكيم يعول عليه حلل مشكالت الفرد واملجتمع والعامل بأرسه، وهذه األمهية 

تستدعى أن يكون هدف النظام التعليمي تنمية احلكمة حال ملشكالت الواقع املعقدة بداًل من الرتكيز 

جاعها، وأن تتخذها املناهج الدراسية املختلفة حمورا هلا تتضح عىل اكتساب املعلومات وحفظها واسرت

يف أهدافها، وتتضمن موضوعاهتا الدراسية كل ما يثري التفكري احلكيم، وتتطلب أنشطتها ممارسة أبعاد 

 احلكمة، وتقيس أساليب التقويم تلك األبعاد.

 التدريس من أجل احلكمة

ذكر فوكالت  بة عن هذا السؤال حيث هل يمكن تدريس احلكمة: حاول كثريون اإلجا

Foucault (2005 أن قراءة الفلسفة ونامذج األدب الكالسيكية يمكن أن تساعد عىل تسليط الضوء )

عىل الفروق التارخيية بني احلكمة كمذهب للمعرفة، واحلكمة كمامرسة تشاركية، إن احلكمة كجزء من 

( أن 2008) Curnowاهللنستية، كام الحظ كورنو  الدراسة األدبية هي عىل األقل قديمة مثل املدارس
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الكتب املرصية للتعليم ركزت  "التدريس من أجل احلكمة بدأ تارخييا منذ عرص الفراعنة حيث ذكر أن

عىل تقديم النصائح للجيل القادم حول كيفية العيش بشكل جيد مع األمثال والنصائح العملية حول 

-1550ومتت دراسة هذه النصوص يف املدارس املرصية منذ كيفية الترصف يف العامل االجتامعي. 

 قبل امليالد، واستخدمت كمواد الكتساب مهارات القراءة والكتابة. 1100

رأى أرسطو وأولئك الذين تابعوا تعاليمه أن احلكمة العملية، هي االهتامم بكيفية تطبيق املعرفة 

 & Mickler) 2008) (. كام أشار ماكلر وستودنجرCurnow، 2011احلكيمة يف شكل قرارات جيدة )

Staudinger  إىل أنه يمكن النظر إىل التجهيزات التعليمية كمواقع يمكن أن تشجع عىل تنمية الشخصية

احلكيمة، إذا اعتربنا أن التعليم عن احلياة واحلكمة ال يقترص عىل ما يسمى بالطالب احلكامء، بل هو 

 لصالح مجيع الطالب.

( مقرتحات عملية للفصل، منها: توفري الدعم 2001) Sternberg سترينربج  كام وضع

املتناقص للتأمل الذي يمكن أن يؤدي إىل احلكمة. وتسليط الضوء عىل جمموعة متنوعة من وجهات 

النظر حول العامل، وأن تشجع املناقشة يف الصف التفكري احلواري وعرض وجهات نظر متعددة، 

 والتفكري اجلديل.

سياق أحداث حتى يفهموا أن يف  يقرأ الطالب عن األحكام احلكيمة وصنع القرار وأن

هذه الوسائل للحكم وصنع القرار موجودة. وأن يساعدهم املعلمون عىل تعرف مصاحلهم اخلاصة 

ومصالح اآلخرين، واملؤسسات، وأن يعلموهم أن الوسائل التي هبا تدرك الغايات مهمة وليس 

حيتاج الطالب أن يشجعوا عىل صياغة قيمهم ونقدها وتكاملها مع تفكريهم، فقط الغايات، كام 

وأن يفكروا جدليا، وإدراك أن األسئلة وإجابتها تتغري عرب الوقت، وأن اإلجابة عن أهم سؤال يف 

 احلياة يتغري من وقت آلخر عرب حياة الفرد.

أربعة أسباب حتتم ( رضورة تعليم احلكمة بذكر 2012) Sternbergوقد أكد سترينربج  

تدريس احلكمة، هي: أن املعرفة مل تعد كافية وال تضمن السعادة والرضا؛ فاحلكمة وسيلة أفضل إلنجاز 

هذه األهداف، وتوفر احلكمة طريقة جيدة لدمج القيم والتفكري يف األحكام املهمة، ومتثل فضيلة 
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ة، وهم جزء من املجتمع األكرب، لتشكيل عامل أفضل، كام أن هؤالء الطالب سوف يصبحون آباء وقاد

 وسوف ينتفعون من تعلم احلكم الصحيح، والترصف السليم يف جمتمعاهتم.

( أن هناك عدًدا من األساليب يمكن من خالهلا تنمية احلكمة، 2014)  يقد ذكر العاسمو

امء، احلك كتابات حمتوى حتليل باحلكمة مثل وهى: حتليل حمتوى اإلنتاج الفكري الذي يتسم

والتدريـب عىل املنطـق، و جمالسـة احلكمــاء وسـؤاهلم، وممارسة عملية التنمية الذاتية،  واملـران

 .الذاِت النقد وممارسة

يتبني من طبيعة التدريس من أجل احلكمة أن منهج اللغة العربية يمكن من خالله تدريس 

دروس القراءة الستخراج احلكمة؛ حيث يمكن ممارسة مهارات التفكري التحلييل من خالل حتليل 

أفكارها اجلزئية والقيم املتضمنة، وحتليل األبيات الشعرية لتوضيح أثر البيئة يف النص وأثر شخصية 

الشاعر يف كلامته وتعبرياته فهي مهارات لغوية تتطلب أن يفكر الطالب تفكرًيا حتليلًيا. كام يمكن 

ت التفكري اإلبداعي من خالل أنشطة لغوية مثل: التدريب عىل مهارات اإلبداع يف اللغة وممارسة مهارا

 تأليف قصص قصرية أو أبيات شعرية أو مجل نثرية تعرب عن أفكار معينة أو وضع هناية لقصة معينة.

وحمتوى دروس القراءة واألدب يمكن أن يستمد من اخلربات احلكيمة يف العصور السابقة 

 مة أو احلمقاء وأثرها يف حياة الفرد واألمة.والعرص احلايل كأمثلة عىل اختاذ القرارات احلكي

 واحلكمة األدب

اإلنسان  ترشد التي التعاليم سباييت أي" Sebayt باسم القديمة مرصيف  احلكمة أدب عرف

ابن امللك خوفو، والوزير  "حور دجد اف"ومن أشهر حكامء الدولة القديمة األمري ، القويم للطريق

لتعاليم التي لقنت و من عرص االنتقال األول حفظ قدماء املرصيني ا "بتاح حتب"و احلكيم "كامجنى"

، و من عرص الدولة الوسطى حفظوا وصايا امللك أمنمحات األول البنه امللك "رعمرى كا"للملك 

 سنورست األول.

التي تتميز  "آنى"تعاليم احلكيم إليه  أما عرص الدولة احلديثة فأشهر تعاليم احلكمة التي تنتمي

 حيوية و عىل النبالء وتشتمل لطبقة ليس و لعامةا موجهة لبأهن احلكمة أدب سبقها من نصوص عام
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، و التعاليم التي لقنت للوزير كامجنى تناولت  "أمنموبى"التعاليم السابقة و احلكيم يف  مما أكثر جتارب

 النصوص الفضائل، ومنها: احلياء، واالستقامة، وتعاليم احلكيم بتاح حتب حيث احتوت تلك

 الرصاعات تفادى النفس، و ضبط و الرمحة و التواضع و الصدق و العدل مثل: عليا، قياًم  الفلسفية

ووصايا امللك أمنمحات الثالث البنه امللك . ضعًفا ذلك يعترب أن ينبغي ممكنًا، وال ذلك كان كلام

 (.14، ص 2015، عبد اجلوادسنورست األول) 

ريب، جاءت متضمنة يف معظم قصائد العرص اجلاهيل وخطبه وتعد احلكمة أحد فنون األدب الع

ثم ما لبثت أن أصبحت فنًا مستقاًل، وكانت احلكم مستمدة من واقع احلياة العربية باإلضافة ملا استمده 

الشعراء من الكتب املرتمجة من اليونانية وغريها، وكذلك نظم رجال الدين احلكم، والصعاليك 

 وغريهم.

العريب منذ العرص اجلاهيل بحكامء اشتهروا بأصالة التفكري ودقة الرأي، وأشارت وزخر األدب 

الشعراء تناولوا يف حكمهم معظم الفضائل املتعارف عليها، ومل يقترص قول أن ( إىل 2018) خضري

احلكمة عىل كبار السن فقط؛ فاحلكمة ال تصنعها األعامر الطويلة بل تصنعها التجارب، كام دلت 

  أهّنم أهل ذكاء ونجابة، وخربة واسعة يف احلياة، وعلم دقيق بأخالق الناس وطبائعهم.حكمهم عىل

 ودقةّ  النّظر، وبُعد الّرأي بأصالة فاشتهروا حكمتهم ذاعت احلكامء، من اكثريً  اهليةاجل عرفت

 احلكمة ألسنتهم فجرت عىل وجتارهبا، وأحداثها الصحيح للحياة فهموال الّصائب والنّظر التفكري

 بن قُس  :شهرهمأ واملشكالت، ومن واملفاخرات اخلصومات إليهم يف يلجؤون العرب وكان البليغة،

سلمى،  أيب بن هريوز ربيعة، بن ولبيد صيفي، بن وأكثم عاد، بن كالب، ولقامن بن وقيُص  ساعدة،

حجر،  بن الّصلت، وأوس أيب بن العباد، وأمية زيد بن األبرص وعدي بن وعبيد ،العبد بن وطرفة

 الطّائي. وحاتم

نموذج فّذ وقد فضل طرفة بن العبد بمعلقته عىل سائر الشعراء. وهذا التفضيل يعود إىل أهنا 

ة للكون واحلياة واإلنسان  "َطرفة" وبالنظر إىل حياة .من َنامذج الشعر اجلاهيل، ينطوي عىل رؤية خاصه
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مفتاًحا يبني مالمح فلسفة خاصة  كن أن جتديم-الذي عانى الُيتم صغرًيا، وَعرف معنى املوت بفقد أبيه 

 (.2011، )العتباين الشخصية مستمدة يف األصل من جتربته

( بعض نامذج من أدب الصعاليك باحًثا عن 303، ص: 2012وعندما حلل املسعودي )

احلكمة فيها وتصنيفها، ووجد أن احلكمة عندهم جاءت مفارقة لعادات القبيلة وأعرافها وقيمها، 

 حكمهم عىل اخلالص من الفقر، والنجاة من املوت، وحكم املروءة واإلغارة. وانطوت

يف  "احلكمة"وملا جاء اإلسالم برزت أمهية احلكمة بشكل أكرب وتكرر يف القرآن الكريم لفظ 

مواضع كثرية، وورد يف أكثر اآليات مقرونا بذكر الكتاب، وأفاد لفظ احلكمة يف جممل هذه اآلي الداللة 

: ربنا وابعث "129ا ورد يف سورة البقرة اآلية  الكتاب الكريم من األحكام والقيم. عىل نحو معىل ما يف

 "ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز احلكيم. فيهم رسواًل منهم يتلو عليهم آياتك

املسلمني عىل طلب احلكمة حيث قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-كام حث الرسول الكريم 

، وكان لتعاليم اإلسالم تأثري كبري يف تغيري قيمة "ضالته فليجمعها إليه كمة ضالة املؤمن حيث وجداحل"

األشياء واألخالق يف نظر العرب، وتغريت مقومات احلياة؛ حتى إنه يف ظل هذه الثقافة اجلديدة التي 

ومن ثم عىل  ج العقلنتاأخذت تطبع فكر العريب توسعت آفاق املعرفة عنده فانعكس ذلك إجياًبا عىل 

 الفكر احلكمي؛ قوة وعمًقا. 

 احلكامء، الّشعراء من يعد واحًدا يالبُستي الذ الفتح أبو القرن الرابع اهلجري جاء الّشاعر يفو

 حمّمالفهم ويثقّ ، يوجههمالناس  يعظ واعظ وكأنه النّونيّة، قصيدته وبالغته يف هدهج كّل  فرغ وقد

 التي واملجتمعات بالناس واحتكاكه االجتامعية والسياسية، حياته يف اكتسبها الّتي التّجارب من بكثري

 & Huseyin. دفهھ وليبلغ هبا، ليتحىل والّصفات الفضائل من وتناول جمموعةً  هبا،  عاش

Timurtas(2017) 

ومن أشهرهم عبد اهلل بن املقفع؛  أدب احلكمةاجتاًها واضًحا إىل  يف العرص األمويجته األدباء إ

األدب "األدب الصغري و "يف ميدان احلكمة فإن كتابيه  "كليلة ودمنة"فهو باإلضافة إىل ترمجته لكتاب 

يعدان من أدب احلكمة؛ حيث أورد فيهام أقوال احلكامء يف حسن العالقة بني الناس والتأدب  "الكبري
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مسكني  ئد التي ختللتها احلكم. ومن الشعراء يف هذا العرصيف معاملة األصدقاء، وغريه كثري من القصا

الدارمي الشاعر األموي الزاهد الذى توافرت يف حكمه خصوبة الّتجارب وتنوعها، فهي مستوحاة من 

ا إىل مكارم األخالق بأسلوب واقع حياته وحياة اآلخرين، ومن ثقافته الفكرية التي دعا من خالهل

 (. 61، ص: 2017تعليمي )أبو مصطفى،  يوعظ

ختري "العرص العبايس ظهرت النزعة إىل التجديد حيث علت املناداة بمذهب التخري أي  ويف

، وقد تفتح العرب عىل ثقافة احلضارات املجاورة له من فارسية ورومية "أحسن ما يف احلضارات

ذه احلضارات األعجمية، وانعكس هذا عىل ويونانية وهندية فحصل متازج بني الثقافة العربية وثقافة ه

قضايا فيها العقل العريب، وازدهرت احلياة األدبية وتزايدت القصائد التي تزدحم فيها احلكم أو تثار 

فلسفية وكأن الشعراء أصبحوا خيضعون شعرهم للعقل أو الفلسفة واملنطق ويظهر هذا جليا يف قصائد 

 (.33: ص 2006،حسني)بشار بن برد وأبى نواس وأبى العتاهية 

والعرص العبايس هو عرص امتزاج الثقافات األجنبّية يف سّلة الثقافة العربّية اإلسالمّية. فكان 

حاصل املزيج الفكري والعقيل والعرقي ثقافة جديدة متأثرة بالثقافات اهلندّية والفارسّية واليونانّية. 

املساجد، الوراقني، و :العربّية، ومن أهم حمطات العلوم كتب وترمجتها من هذه الثقافات إىلونقل ال

 (.2012البوغبيش، ) جمالس اخللفاءو

دعوة الشعراء الناس أن شعر احلكمة كان فيه ( 3، ص2014حممود، )ذكر  ويف عرص الطوائف

بصورة عامة ينصحوهنم ويرشدوهنم إىل ترك ملذات الدنيا، واللجوء اىل اهلل تعاىل، والعفو عن الناس، 

واملصاحلة بني اإلخوان والدعوة اىل احلرية، ومحل الشاعر األندليس قصيدته أفكاره ونظراته يف القضايا 

الدهر، والزمان، واأليام، وغريها من القيم الروحية اإلنسانية، ويف احلياة، والكون واملوت، والدنيا، و

 والقضايا واملشكالت االجتامعية التي ال خيلو منها أي ديوان شعر أندليس. 

حممود أما يف العرص احلديث فإن احلكمة ظهرت يف الشعر لدى كثري من الشعراء، ففي شعر 

 حلكمةبا البارودي اهتامم :ولاأل وهي: املحور وفق أربعة حماور، احلكمةسامي البارودي جاءت 

 لألجساِد، كالطب غذاء للروح البليغة احلكمة من إن :يقولحيث احلياة  يف مهيتهابأ الشخصية وقناعته
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واملحور  ،للحب يتعلق بنظرته الثالث ، واملحورواملحور الثاين: النظرة للحياة واملوت وللدهر وتقلباته

توصل  (، كامMuḥammad,2017)  مساوئها من والتنفري األخالق بمحاسن التحيل إىل فيه يدعو الرابع

انقسامها إىل قسمني:  مصادرها عنده، و تعدد غزارة احلكمة يف شعر شوقي، و(إىل  2008الدورسي )

 تنوع مواقع أبيات احلكمة يف قصائده. عملية ، ونظرية، و

إن ما سبق يعد نظرة رسيعة عىل عالقة األدب يف عصوره املختلفة باحلكمة، وهذه النظرة تعطى 

إشارة إىل غنى اللغة العربية باحلكم عرب عصور األدب املختلفة، فلم خيل عرص منها ومل ختل قصيدة من 

اهتم احلالية. حكمة، فالعرب أهلها يستحقون أن يربى أبناؤهم عىل حكم أجدادهم ليفيدوا منها يف حي

 ويستفاد مما سبق:

 -.ثراء اللغة العربية بنامذج احلكمة شعرا ونثرا 

 - يمكن تقسيم العصور عىل سنوات الدراسة الثالث بحيث يدرس الطالب يف كل عام نامذج

 من شعر احلكمة ونثرها، بام يتوافق ويتكامل مع مفردات منهج التاريخ.

 وخطب وسرية ذاتية للحكامء كنشاط  يمكن تكليف الطالب بجمع نامذج من أشعار

 مصاحب.

 املرحلة الثانوية وتدريس احلكمة طالب

املرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة دراسية هلا أمهيتها الكربى يف حياة الفرد فبناء عىل اختيارات 

الطالب يتشكل مستقبله العلمي، ومن ثم العميل، وكمرحلة نمو هي من أخطر مراحل احلياة هبا كثري 

كمة، وحتتاج من من التقلبات والتغريات والضغوط التي تتطلب من األهل واملعلمني التعامل معها بح

الطالب جهًدا كبرًيا الجتيازها بسالم؛ وبينت الدراسات أنه يمكن تنمية احلكمة يف هذه الفرتة حيث 

( دراسة حول استكشاف احلكمة لدى املراهقني وعالقتها  (Baltes et al,2001 أجرى بالتيس وزمالؤه

سنة  20-14رصت أعامرهم فيام بنيمراهقًا انح 146 من مكونة متجانسة غري عينة مع باملعرفة واحلكم

سنة، وأشارت النتائج إىل أن فرتة املراهقة هي فرتة  37-21راشدًا فيام بني  58وعينة مقارنة مكونة من 

 مهمة للتنمية املعيارية املتدرجة يف املعرفة حول مشكالت احلياة الصعبة.
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أنه خالل سنوات املراهقة يبدأ تعلم كثري عن اخلطوات  Ardelt (2004)وذكرت ارديلت 

األبحاث حول عالقة احلكمة  أن Sternberg (2005)العملية األساسية للحياة، و الحظ سترينربج 

بالعمر أن هناك رؤى خمتلفة بعضها يتنبأ باملكاسب وبعضها يتوقع األقل، والذين أجروا معظم البحوث 

  Micklerوا أن احلكمة ليست بالرضورة ناتج العمر، وقد وجد ماكلريالتجريبية يف هذا املجال وجد

وهذا يعنى أنه بالنسبة ملعظم الناس تعلم احلكمة  ( أن احلكمة الشخصية ظهرت عرب سن الرشد2008)

 الشكلية حيدث قبل الرشد.

التطورات النفسية يف Pasupathi &Richardson  (2005)ام درس باسوباز وريتشاردسون ك

ت املراهقة التي تدعم ظهور احلكمة، وتشري األبحاث حول التطور العقيل وتعرف الذات، وتطور سنوا

الشخصية خالل املراهقة إىل حتسن يف التفكري التأميل الذاِت، وتطور إحساس الفرد بذاته، وزيادة التفتح 

 العقيل.

يف سن قصص احلكمة الشخصية ملراهقني  Bluck and Glück  (2004)فحص بلوك وجلوك

سنة ووجدوا أن املراهقني مثل البالغني أشاروا اىل  70-60وبالغون أكرب  40-30سنة، وشباب  20-15

مواقف حياتية أساسية ورأوا أن األفعال احلكيمة هلا نواتج إجيابية مثلام رأى الكبار ذلك، ولكنهم كانوا 

 األوسع.أقل قدرة من الكبار يف استخالص الدروس من السياق ضمن قصص احلياة 

ومن أكرب األسباب التي جيب بسببها تدريس احلكمة لطالب املرحلة الثانوية املغالطات التي 

 يف التفكري مرتبطة باملراهقني، وهي:  (Sternberg, 2005)استخلصها سترينربج 

  مغالطة التفاؤل غري الواقعي: تظهر عندما يعتقد شخص أنه أكثر ذكاًء أو قوة، وال يقلق بشأن

 املخرجات وبخاصة طويلة املدى فكل يشء سيكون عىل ما يرام.

  مغالطة الذات: تظهر عندما يعتقد شخص أن مصاحله هي فقط املهمة، ويبدأ يف جتاهل

 خرين واملؤسسات األخرى.مسئولياته نحو اآل

 عن مغالطة توفر أي معرفة حتت ترصف املرء قد حيتاجها وينظر  أمغالطة العلم املطلق: تنش

 س إىل القادة عىل أهنم مطلعون للغاية أو حتى قريبون من املعرفة.النا
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  مغالطة القدرة املطلقة: ناجتة عن القوة املتطرفة التي يستخدمها املرء، أو التي يعتقد املرء أنه

 يمتلكها. والنتيجة هي التوسع املفرط وإساءة استخدام السلطة. 

  لدهيم  -وخاصة القادة-الكاملة حيث يبدو أن الناس مغالطة احلصانة: تنبع من وجود وهم احلامية

 عديد من األصدقاء املستعدين حلاميتهم يف أي حلظة.

  مغالطة أخالقية: فك االرتباط حيدث عندما يبدأ املرء يف االعتقاد بأن األخالق مهمة لألفراد

 ي حيملها.اآلخرين وليس لنفسه. واالعتقاد بأنه غري مطالب بإعامل املعايري األخالقية الت

( العالقة بني احلكمة وهوية الذات لدى املراهقني الكوريني 2009) Bang ودرست بانج

واألمريكيني ومدى ارتباط الثقافة والعمر باهلوية واحلكمة، وتوصلت إىل أنه ال يوجد أثر للعمر عىل 

هوية الذات، ووجود أثر للعمر عىل احلكمة وتطورها، وبخاصة يف اجلانب املعريف والتأميل، ووجود أثر 

 افة عىل احلكمة.دال للثق

طالب اجلامعة األمريكية ومل جتد فروًقا دالة يف درجات  Ardelt (2010)رديلت أواختربت 

احلكمة بناء عىل العمر بالنسبة للذين قيمتهم، ووجدت أن البالغني األكرب سنا مل حيرزوا درجات أعىل 

( 2011) رت نتائج دراسة اليارسيمن طالب الكلية؛ مما دعم الرأي بأن احلكمة ال تنمو تلقائيا، كام أظه

أن احلكمة تأخذ مسارا تطورًيا وليس ثابًتا عرب تقدم العمر، وال يتأثر املسار التطوري بالنوع )ذكور أو 

 إناث(.

 ومما سبق يتضح أن:

 .تنمية احلكمة يف األعامر األصغر أكثر فعالية؛ مما يقتيض تنميتها يف املرحلة الثانوية 

  تضمني احلكمة يف املناهج يتطلب أن تدمج القدرات العقلية واالنفعالية واملهارية املتطلبة

 ألبعاد احلكمة املختلفة يف األهداف مع نواتج التعلم اخلاصة باملادة الدراسية.

  اختيار موضوعات للمحتوى تتيح االطالع عىل نامذج احلكمة، وقصص توضح املغالطات

كن الطالب من استنتاج احلكمة، وموضوعات تتضمن قرارات تارخيية التفكريية املتنوعة ومت

 حكيمة وأخرى غري حكيمة ليتأمل الطالب آثار كل منها.
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  تنمية احلكمة تتطلب تطبيق أنشطة تنمى مهارات التفكري اإلبداعي والناقد مثل املناظرات

 وإجراء احلوارات، والندوات.

 ىل حل املشكالت احلياتية وتطبيق املهارات يتطلب قياس احلكمة أساليب تقويم تعتمد ع

 اللغوية يف الواقع.

 جراءات البحثإ

ما أبعاد احلكمة التي تضمنتها  "لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث الذي نص عىل: -1

 الكتابات الرتبوية والنفسية؟ 

 احلكمة.االستفادة مما تم مراجعته خالل النقاط السابقة يف اإلطار النظري من نامذج  -أ

 ,2003ج )نموذو، Stuadinger&Baltes (2000)نموذج  وهى: حتليل نامذج احلكمة، -ب

Sternberg)، ( ونموذجWebster،2007  ونموذج )Ardelt,2009  و نموذج جيست )

، وحتديد جوانب التشابه واالختالف بينها. وبضم ((Jeste  et al., 2010وزمالؤه 

 التوصل إىل جمموعة مكونات مشرتكة بني النامذج.اجلوانب املتشاهبة يف النامذج تم 

 والتحقق من صالحيتها: انةصورة استبيف  وضع القائمة املبدئية -ج

صفحة للبيانات العامة، وصفحة تشتمل  اتتصدره ()*انةاستبشكل يف  تم تنظيم القائمة املبدئية -د

وتم عرضها ، اهاالستجابة لبنوديف  ودوره ،انةمن االستب دفاهلعىل مقدمة ترشح للقارئ 

 اللغة العربية وعلم النفس إلبداء الرأي دريستطرق املناهج ويف  ( )*عىل عدد من املتخصصني 

وصحة التصنيف، وقد أسفرت القائمة املبدئية ألبعاد احلكمة من حيث سالمة الصياغة، يف 

يل صياغة هذه اخلطوة عن موافقة املحكمني عىل انتامء العبارات للمحاور املوضوعة هلا،  وتعد

 بعض العبارات.

 التوصل إىل الشكل النهائي لقائمة أبعاد احلكمة -ه

                                                           
 (  استبانة أبعاد احلكمة. 2انظر ملحق ) ( )*(

 (  أسامء السادة حمكمي أدوات البحث. 3انظر ملحق ) ( )***(
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شكلها يف  بعد إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون انتهى األمر إىل وضع القائمة -و

 ( اآلِت:3) النهائي كام هي موضحة بجدول

 ( أبعاد احلكمة ومكوناهتا3) جدول

 املكونات البعد م

1.  

مهارات  البعد العقيل املعريف

 تفكري وقدرات عقلية

قدرة الطالب عىل حتليل املعلومات واملشكالت، واملقارنة،  التفكري التحلييل:

 . والتقييم، والتفسري، واحلكم، والنقد والتصنيف،

: قدرة الطالب عىل توظيف واستثامر ما يمتلك من قدرات حتليلية الذكاء العميل

وضمنية للوصول إىل حلول فعالة للمشكالت بداعية ومهارات ومعرفة رصحية إو

 التي تقابله يف حياته اليومية.

 للمعلومات، الدقيق وحتليلها، والفحص البيانات جتميع تتضمن التفكري التأميل:

تفسريات  وتقديم مناسبة، استنتاجات إىل املناسبة، والتوصل الفروض وتكوين

 .واملناقشات احلجج وتقويم واالستنتاج،واالستدالل،  االستنباط، منطقية، و

التفكري اإلبداعي ويتضمن قدرة الطالب عىل اقرتاح حلول تتسم باألصالة 

 حساس باملشكالت، ألي مشكلة تعرض عليه.والطالقة، واملرونة، والتوسع، واإل

 الوجداين التنظيم االنفعايل  .2

 تقدير القيم األخالقية.-أ

قبول اجلوانب اإلجيابية -ب

 والسلبية للطبيعة البرشية

 تقبل الذات وفهمها.-ج

فهم الذات وتقبلها وتقبل مشاعر اآلخرين، وقبول اجلوانب اإلجيابية والسلبية  

للطبيعة البرشية وتتضمن: اإلقرار بنسبية القيمة، والتسامح، والتعاطف واستيعاب 

مل اختالف املحيطني، واإلقرار بالغموض والشك يف مواقف احلياة والتعا

ويعنى فهم أن حل أي مشكلة يتضمن حماذير ويتطلب مرونة يف صنع .بإجيابية

 .القرار

3.  

 السلوكي مهارات حياتية

مراعاة التوازن يف املصالح الشخصية والعامة والتوجه  التعاون، وصنع القرارات،

خرين مع مراعاة السياق حل املشكالت، والتعامل مع اآلنحو الصالح العام، 

 .الثقايف

 - ما درجة تضمني أبعاد احلكمة يف منهج والثالث من أسئلة البحث:  الثاينلإلجابة عن السؤالني

يف منهج اللغة العربية باملرحلة  أبعاد احلكمةما شكل تضمني اللغة العربية باملرحلة الثانوية؟ و

 تم اآليت:  الثانوية؟

حتويل قائمة األبعاد التي تم التوصل إليها يف املرحلة السابقة إىل بطاقة لتحليل منهج اللغة  -أ

حد وأربعني بنًدا، ووحدات التحليل هي اجلملة سواء أكانت هدًفا أالعربية.  تكونت من 
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وتم حتديد درجات التضمني لتكون درجة التضمني كبرية جًدا، أم نشاًطا أم سؤااًل، 

جًدا بحسب النسبة املئوية لتكرار ظهور البعد، وشكل  سطة، وقليلة، وقليلةوكبرية، ومتو

ستنتج من ي أو ضمنيأي جاء نًصا واضحا فيه احلكمة أو أحد أبعادها،  التضمني: رصيح

 ثنايا النصوص أو العناوين الفرعية هلا أو األنشطة املصاحبة للدرس.

تم االستدالل عىل صدق عملية التحليل من خالل  التحقق من صدق البطاقة وثباهتا: -ب

تعرف صدق املحكمني حيث تم عرض أداة التحليل عىل جمموعة من املحكمني 

املختصني، واشتملت األداة عىل هدف التحليل وفئاته الرئيسة والفرعية ووحدات 

 التحليل ملعرفة مدى شموهلا وتم التعديل وفًقا آلرائهم.

 لتحليل تم حتليل الوحدة األوىل من كتاب اللغة العربية املقرر عىل للحكم عىل ثبات عملية ا

نسبة الثبات بتطبيق طالب الصف الثالث الثانوي، ثم إعادة التحليل بعد أسبوعني وحساب 

نسبة مرتفعة  ي( وه0.92) ( وجاءت قيمتها178، ص2004)طعيمة، يمعادلة هولست

. وهبذا أصبحت البطاقة يف صورهتا النهائية يمكن الوثوق هبا كدليل عىل ثبات عملية التحليل

 (4)ملحق

 حتليل منهج اللغة العربية باستخدام البطاقة:-ج

( وحتتوى إمجااًل عىل 2019-2018تم حتليل كتب الصفوف من األول إىل الثالث الثانوي طبعة )

درًسا، تشمل: نصوًصا أدبية ومقاالت وموضوعات قراءة ومفاهيم نقدية وتدريبات نحوية،  109

وموضوعات يف األدب  والبالغة  وأبرز شعراء كل مدرسة شعرية وخصائصها. وتم اتباع جمموعة من 

 القواعد يف عملية التحليل هي:

الدروس واألهداف التي تسبق كل منها، واألنشطة اعتبار العناوين الرئيسية والفرعية يف  -أ

اإلثرائية، وأسئلة التقويم ضمن مادة التحليل، كام تدخل النصوص والفقرات يف التدريبات 

 النحوية ضمنها.

 قراءة مجيع موضوعات الكتب قراءة متأنية لتحديد مدى تضمنها لبنود قائمة التحليل. -ب
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النسب املئوية هلذا التكرار  وحساب اللغة العربية كتب يف أبعاد احلكمة تكرارات ظهور رصد -ج

 :تفسري النتائج يف اآلتية املئوية النسب اعتامد تم السابقة الدراساتيف  ما تم مراجعته عىل وبناءً 

 %85  جًدا كبرية تضمني درجة فوق فام. 

 %79-70  كبرية. تضمني درجة 

 % 69-60  متوسطة تضمني درجة.  

 59%-50  تضمني قليلة درجة.  

  جًدا تضمني قليلة % درجة50أقل من. 

من حيث درجة تضمني  ( توضح نتائج حتليل كتاب كل صف5) بملحق 6 ، و5، 4واجلداول: 

 للصفوف الثانوية الثالثة:وشكله يف منهج اللغة العربية  أبعاد احلكمة

 للغة العربية للصف األول الثانوينتائج حتليل منهج ا-أواًل 

تم حساب تكرار ظهور أبعاد احلكمة يف منهج اللغة العربية بالصف األول الثانوي أهدافه،      

 ( اآلِت:1) ما يبينه شكلوحمتواه، وأنشطته، وأسئلة التقويم به ونسبته املئوية فاتضح 
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 بالنسبة لألهداف -1

%حيث 100بنسبة نصت أهداف الدروس عىل تنمية القيم األخالقية بدرجة كبرية جًدا  -أ

احتوى كل درس عىل قيمة أخالقية معينة مثل الكرم، والتسامي، وقيم احلياة الزوجية 

وبشكل رصيح؛ وهذا مما حيمد لواضعي املنهج اهتاممهم بالقيم األخالقية وجعلها ممثلة 

ا، كام تضمنت األهداف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي بدرجة قليلة بدرجة كبرية جدً 

وبشكل رصيح، لكنها اقترصت عىل مهارة واحدة هي الطالقة يف  %44.4بة جًدا بنس

اقرتاح العناوين أو احللول، وتنمية مهارات التفكري التحلييل بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

% واقترصت عىل ثالث مهارات، هي: إبداء الرأي يف املقروء واكتشاف التناقض، 33.3

 والتمييز بني احلقيقة واالدعاء.

مهارات الذكاء العميل، ومهارات هداف املنهج من أبعاد احلكمة األخرى، وهي: خلت أ -ب

التنظيم ، ووالتعاون ،التفكري التأميل، وقبول اجلوانب اإلجيابية والسلبية للطبيعة البرشية

االنفعايل وتقبل الذات وفهمها، ومراعاة التوازن بني املصالح الشخصية والعامة والتوجه 

 واختاذ القرار، ومل تعاجلها ال رصاحة وال ضمنًا. ،نحو الصالح العام

 بالنسبة للمحتوى -2

أي بدرجة قليلة جًدا  %5.5تضمن املحتوى درسني من نامذج األدب العريب يف احلكمة بنسبة 

%. أي بدرجة كبرية جًدا، وبشكل رصيح 100املحتوى القيم األخالقية بنسبة تضمن وبشكل رصيح، و

يف املنهج حيث يتسق املحتوى مع األهداف بحيث يسهم يف حتقيقها، يف  وهذا من اجلوانب املحمودة

، وقضايا عاملية معارصة ،التسامح حني مل تتناول موضوعات املحتوى أبعاد احلكمة األخرى، وهي:

أمهية التفكري التحلييل، ومشكالت ، واحلكمة ومكوناهتا وأمهيتها ،العواطف اإلنسانية املعقدة واملركبةو

التعاطف، ونسبية القيمة، ونامذج احلكمة ، ومراحل صنع القرار وأنواع القرارات، وحمليةجمتمعية 

، بأي نسبة عىل اإلطالق ال رصاحة وال ضمنًا، ومل تصاغ الدروس يف شكل قضايا ومشكالت العاملية

  تارخيية.
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 بالنسبة لألنشطة -3

الثانوي تضمنت من أبعاد  اتضح من خالل التحليل أن أنشطة منهج اللغة العربية بالصف األول 

% حيث اشتملت كل الدروس عىل أنشطة 100احلكمة األعامل التعاونية بدرجة كبرية جًدا وبلغت النسبة 

ومجاعية وهذا من اجلوانب اإلجيابية املحمودة لواضعي املنهج يف األنشطة ألن التعاون من األبعاد ثنائية 

نشاط %، و2.7نشاط إجراء حوارات حول مشكالت واقعية بدرجة قليلة جًدا بنسبة واملهمة يف احلكمة، 

كتابة القصص  نشاط ، أما %19.4وبنسبة  بدرجة قليلة جًداإقامة مناظرات حول قضايا لغوية واجتامعية 

والتحدث حول قضايا ومشكالت مجع احلكم واألمثال، % أي بدرجة قليلة جًدا، و11.1فقد ورد بنسبة 

مل يرد نشاط كتابة املقاالت، وأن تسهم األنشطة يف اختاذ %، و 5.5بنسبة بدرجة قليلة جًداية جاءت عامل

 القرار ال رصاحة وال ضمنًا. 

 بالنسبة التقويم -4

تضمن التقويم يف منهج اللغة العربية للصف األول الثانوي أسئلة تقيس بعض مهارات التفكري 

% وبشكل رصيح، وأسئلة تقيس بعض مهارات التفكري 38.8اإلبداعي بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

% وبشكل رصيح، ولكن خال املنهج من أسئلة وأساليب تقيس 22.2ة التحلييل بدرجة قليلة جًدا بنسب

( من خلو 2013النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )كامل،وتتفق هذه مهارات التفكري التأميل، 

طالب الصف األول الثانوي من  يف الكتاب املقرر عىلالتدريبات التي تعقب موضوعات علم البيان 

القرار،  مهارات التفكري التأميل. كام خلت من أسئلة تقيس أبعاد احلكمة املتمثلة يف مهارات صنع

ومهارات فهم الذات والتعبري عن املصالح الشخصية، ومهارات الذكاء العميل لتطبيق املعرفة اللغوية 

 يف الواقع.

 الثانوي الثاينمنهج اللغة العربية للصف حتليل  نتائج-ثانًيا 

تم حساب تكرار ظهور أبعاد احلكمة يف منهج اللغة العربية بالصف األول الثانوي أهدافه، 

 ( اآلِت:2)املئوية فاتضح ما يبينه شكل وحمتواه، وأنشطته، وأسئلة التقويم به ونسبته 
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 (2شكل )

 بالنسبة لألهداف -1

%حيث 100نصت أهداف الدروس عىل تنمية القيم األخالقية بدرجة كبرية جًدا بنسبة  -أ

احتوى كل درس عىل قيمة أخالقية معينة ومن هذه القيم: إعامل العقل، والصداقة، 

، كام تضمنت أهداف الدروس تنمية احلايلوالعلم.  وهذه من اجلوانب اإلجيابية يف املنهج 

الثانوي ولكن  الثايني يف منهج اللغة العربية بالصف بعض مهارات التفكري اإلبداع

وبشكل رصيح، واقترصت عىل مهارة الطالقة القرتاح  ،%44.4بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

واقترصت عىل إبداء ، %55.5العناوين واحللول، والتفكري التحلييل بدرجة قليلة بنسبة 

جلاملية أو القضايا املعروضة يف الرأي يف املقروء حيث نصت عىل إبداء الرأي يف الصور ا

 .واالدعاءالدرس. واكتشاف التناقض، والتمييز بني احلقيقة 

الثانوي من أبعاد احلكمة األخرى حيث مل يسجل هلا  الثاينخلت أهداف منهج الصف  -ب

مهارات الذكاء العميل، ومهارات التفكري التأميل، وقبول اجلوانب : يأي تكرار وه

التنظيم االنفعايل وتقبل الذات وفهمها، ، ووالتعاون ،للطبيعة البرشيةاإلجيابية والسلبية 
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، ومل تعاجلها مراعاة التوازن بني املصالح الشخصية والعامة والتوجه نحو الصالح العام

 ال رصاحة وال ضمنًا.

 بالنسبة للمحتوى -2

أحد مكونات  وهي% 100تضمن املحتوى دروًسا تتناول القيم األخالقية بدرجة كبرية بنسبة  -أ

احلكمة الوجًدانية، كام وردت بعض املوضوعات بنسب ضعيفة مثل: نامذج من األدب العريب 

% أي بدرجة قليلة جًدا، ومشكالت جمتمعية حملية متثلت 8.3احلكيمة يف ثالثة دروس بنسبة 

 % أي بدرجة قليلة جًدا. 2.7يف درس واحد بنسبة 

مبارشة باحلكمة ومكوناهتا وأمهيتها، وال مل حتتو موضوعات املنهج عىل دروس تتصل  -ب

حيث مل  باملوضوعات التي يمكن من خالهلا مناقشة احلكمة واملهارات املرتبطة هبا؛

التسامح، و: مراحل صنع القرار وأنواع القرارات، والتعاطف، يسجل هلا أي تكرار

بية القيمة حيث والعواطف اإلنسانية املعقدة واملركبة، والقضايا العاملية املعارصة، ونس

 .ومل تصاغ الدروس يف شكل قضاياانعدم ظهورها يف املحتوى، 

 بالنسبة لألنشطة -3

% الحتواء 100تضمن املنهج نشاط األعامل التعاونية بدرجة كبرية جًدا حيث بلغت النسبة 

وتضمن املنهج نشاط كتابة القصص بدرجة قليلة جًدا  كل درس عىل أكثر من نشاط مجاعي وثنائي،

إقامة مناظرات حول قضايا لغوية واجتامعية. والتحدث  % وبشكل رصيح، كام تضمن أنشطة:11.1بنسبة 

مجع احلكم واألمثال وكتابة مقاالت بدرجة قليلة جًدا بنسبة  نشاطوحول قضايا عاملية ومشكالت حملية، 

؛ وتعد هذه النسب ضعيفة جًدا عىل الرغم من أهنا مهارات تعد ح% لكل منهام، وبشكل رصي5.5

من األنشطة املساعدة يف تنمية احلكمة، ومل تتضمن أنشطة  وهيتنميتها من أهم أهداف تدريس اللغة، 

ومل تتسم األنشطة بأهنا تسهم  ال رصاحة وال ضمنا،إجراء حوارات حول مشكالت واقعية املنهج ما خيص 

 .يف اختاذ القرار
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 بالنسبة التقويم -4

بعض األسئلة تقيس مهارتني من املهارات املتطلبة للحكمة، وهي: مهارات التفكري التحلييل 

%، وبعض مهارات اإلبداع يف اللغة 55ممثلة يف إبداء الرأي يف املسموع واملقروء بدرجة قليلة بنسبة 

بعادها املتمثلة يف مهارات صنع ، ال تقيس أسئلة التقويم احلكمة وال أ%66.6بدرجة متوسطة بنسبة 

القرار، ومهارات فهم الذات والتعبري عن املصالح الشخصية، والتعاون، ومهارات تطبيق املعرفة 

 اللغوية يف الواقع، ومهارات التفكري التأميل.

 الثالث الثانويمنهج اللغة العربية للصف نتائج حتليل -ثالًثا 

ويوضح ، الثالث الثانوياللغة العربية للصف تبني من خالل تطبيق بطاقة حتليل مكونات منهج 

 .( نسبة تضمني كل مكون من مكونات املنهج ألبعاد احلكمة3) شكل

 

 (3) شكل
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 بالنسبة لألهداف -1

نصت بعض أهداف منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي عىل تنمية بعض مهارات  -أ

% وبشكل  21,6التفكري التحلييل ومنها القدرة عىل إبداء الرأي بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

واقترصت عىل تنمية % 16,2رصيح، ومهارات التفكري اإلبداعي بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

، وتنمية القيم األخالقية رتاح أكرب عدد من الكلامت أو العناوينمهارات الطالقة فقط باق

 %. 18,9بدرجة قليلة جًدا بنسبة 

تنمية مهارات التفكري التأميل والعميل مل ينص عليها رصاحة وال ضمنا يف أهداف منهج  -ب

اللغة العربية للصف الثالث الثانوي وكذلك قبول اجلوانب اإلجيابية والسلبية للطبيعة 

ومراعاة  البرشية، والتعاون، واختاذ القرار، والتنظيم االنفعايل وتقبل الذات وفهمها،

التوازن بني املصالح الشخصية والعامة والتوجه نحو الصالح العام؛ حيث مل يسجل هلا 

 أي تكرار.

 بالنسبة للمحتوى -2

: يوه منخفضة،ظهرت بعض املوضوعات التي تسهم يف تنمية احلكمة بتكرار ضعيف ونسب مئوية -أ 

% لكل منهام بدرجة قليلة جًدا، 31.13نامذج من األدب العريب احلكيمة والقيم األخالقية بنسبة 

% بدرجة قليلة جًدا، وقضايا عاملية معارصة، والعواطف اإلنسانية املعقدة 10,8والتسامح بنسبة 

تدريبات النحو كقطعة للتدريب % بدرجة قليلة جًدا لكل منهام حيث وردت يف ثنايا 2,7واملركبة بنسبة 

 عىل ظواهر نحوية وإمالئية وليس الغرض منها االلتفات إىل املوضوع أو قراءته كجانب معريف.

مل حتتو موضوعات املنهج عىل دروس تتصل مبارشة باحلكمة ومكوناهتا وأمهيتها، وال باملوضوعات -ب

ا: مشكالت جمتمعية حملية، ومراحل صنع التي يمكن من خالهلا مناقشة احلكمة واملهارات املرتبطة هب

حيث مل يسجل  القرار وأنواع القرارات، والتعاطف، ونسبية القيمة حيث انعدم ظهورها يف املحتوى؛

 أو مشكالت تارخيية. ومل تصاغ الدروس يف شكل قضايا .هلا أي تكرار
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 بالنسبة لألنشطة -3

حول موضوعات غري جدلية إنام  % ولكن 18،9جاء نشاط كتابة املقال بدرجة قليلة جًدا  -أ

: أشهر العلامء العرب، وأثر العرب يف احلضارة األوروبية، يموضوعات تقليدية، وه

والبحث العلمي، وحقوق اإلنسان يف اإلسالم، واإلسالم دين السالم، وحب الوطن، 

 وأحد املعلمني أو العلامء املرصيني.

والتحدث حول مشكالت واقعية، نشاط إجراء احلوارات حول مشكالت واقعية،  -ب

وبدرجة قليلة جًدا؛ عىل الرغم  2.7واألعامل التعاونية ورد كل منهام مرة واحدة بنسبة 

من أهنا مهارات تعد تنميتها من أهم أهداف تدريس اللغة، وكتابة القصص ورد بنسبة 

 درجة قليلة جدا. ي% وه 5.5

% بدرجة  5.4ة ية ورد مرتني بنسبنشاط إقامة املناظرات حول قضايا لغوية أو اجتامع -ج

قليلة جًدا ال متكن املتعلم من إتقان املهارات املتضمنة يف املناظرة وتطلبت املناظرة: 

عوامل تقدم األمم العربية، وأرضار املخدرات وفوائدها، ومل تتضمن أنشطة املنهج ما 

 .أن تسهم األنشطة يف اختاذ القرار خيص مجع احلكم واألمثال أو

 لتقويملبة بالنس -4

تقيس بعض أسئلة التقويم يف منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي مهارات التفكري 

% بدرجة قليلة جًدا، وبعض 13.5التحلييل ومنها: إبداء الرأي يف املسموع واملقروء والنقد بنسبة 

%، 8.1التأميل بنسبة هارات التفكري % بدرجة قليلة جًدا، وتقيس م10.8ة مهارات اإلبداع يف اللغة بنسب

كام أهنا ال تقيس مهارات التفكري العميل وال أبعاد احلكمة املتمثلة يف مهارات صنع القرار، ومهارات 

 فهم الذات والتعبري عن املصالح الشخصية، والتعاون.

 والثالث من أسئلة البحث. الثاينوهبذا متت اإلجابة عن السؤالني 
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 الصفوف الثالثة:تعليق عىل نتائج حتليل منهج 

إن التضمني الرصيح ألبعاد احلكمة ومكونات كل منها يفيد كال من املعلم واملتعلم، فبالنسبة 

للمعلم فإن التضمني الرصيح جيعله يتحرى املهارات يف حتضريه الدروس؛ فتظهر يف أهدافه وحياول 

ويقرتح عىل أساسها األنشطة اختيار طريقة لتدريسها، ويراعيها يف األمثلة التي يعرضها عىل طالبه، 

التي ينفذها معهم، كام تظهر يف الواجبات التي يكلف طالبه هبا يف هناية كل درس. وىف أثناء تنفيذ درسه، 

 وكذلك عند تقويم درسه تكون حمورا لألسئلة التي يطرحها عليهم.

عليها ويبذل  وبالنسبة للمتعلم فإنه عندما يتعرف املهارات رصحية حياول اكتساهبا، والرتكيز

جهًدا يف إجابة األسئلة التي تقيسها؛ فالطالب يف املرحلة الثانوية حريصون عىل بذل اجلهد للحصول 

 عىل الدرجات املرتفعة أماًل يف االلتحاق بالكليات التي يرغبوهنا.

انوية إال أن النتائج تشري إىل أن درجة تضمني احلكمة وأبعادها يف منهج اللغة العربية باملرحلة الث

اقرتاح عناوين "بصفوفها الثالثة قليلة جًدا، وبخاصة مهارات التفكري اإلبداعي واقترصت عىل 

، عىل الرغم من أمهية التفكري اإلبداعي وأن كتايب الصفني األول والثاين معنونان بــ)هيا "للدروس

(،  2015بو ناجى،( و)أ3003لإلبداع(  وتوصيات الدراسات الكثرية بتنميته ومنها دراسة) محدان، 

 (2013و)الشورى،

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات التي تناولت القراءة واألدب والبالغة باملرحلة 

الثانوية وتوصلت إىل عدم فاعلية هذا املنهج يف تنمية اخليال واإلبداع وذلك الفتقاده املتعة واهلدف 

و أو الزيادة أالب نصوصا مقدسة ال تقبل النقد والقيمة، وتصميمه بطريقة جافة وفرضه عىل الط

النقصان، وعدم تصميمه يف شكل مشكالت مؤرقة، كام أن منهج األدب والنصوص غري كاف لتنمية 

حواس الطالب الفنية وملكاهتم األدبية، ومنهج البالغة الذي يعرض املصطلحات عرضا جافا، وال 

 (228-227ص ص، 2019يربى الناقد أو املبدع الناشئ. )أمحد، 

( الذي أكد 2010) أتى التقويم معاكًسا لتوصيات كثري من الدراسات ومنها دراسة بدرو

رضورة أن يرتبط التقويم بمهام ابتكار، وأن يكون عبارة عن مشكالت وأنشطة واقعية ذات صلة 
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ىل تطبيق ما بشئون احلياة الواقعية، وتقويم ذاِت، وتقويم لألداء. وعىل الرغم من أن تشجيع الطالب ع

عرفوا واستخدامه وممارسته وتوظيفه من أهم املامرسات التي جتعل التدريس يرتبط بحاجات التالميذ 

الفعلية، وليس فقط جمرد ما يكون عملًيا ألفراد دون غريهم مثال استخدام املعرفة عن لغة معينة إلنتاج 

 (Sternberg,2009مجل جديدة. )

( التي كشفت أن كتب 2015) إليه دراسة السبع والفصيلا توصلت تتفق هذه النتائج مع م

. مل مجيع القيم يف خمتلف املجاالتالقراءة املقررة عىل طلبة املرحلة الثانوية بحاجة إىل إعادة ختطيط لتش

 عىل االهتامم املناهج، وتركيز خمططي عند نسبياً  حديث وقد يرجع هذا اىل أن مفهوم احلكمة وأبعادها

 تشري عام والكتابة والتحدث واالستامع، وبشكل هارات اللغة بصفة عامة: القراءةالطالب م تعليم

الالزمة  اللغة العربية باملرحلة الثانوية للحكمة واملهارات درجة تضمني منهج تدين إىل التحليل نتائج

 عىل قادر مواطن وإلعداد عام بشكل وحياته الطالب يتعلمه بني ما للربط أمهيتها من هلا بالرغم

 ة.املستقبلي حياته يف مواقف من يعرتضه ما مع سليم وناجح بأسلوب التعامل

لإلجابة عن السؤال الرابع: ما األسس الالزمة لتطوير منهج اللغة العربية وفق أبعاد احلكمة؟ قامت 

 الباحثة باآليت:

 مة مبدئية االستفادة مما تم التوصل إليه يف اخلطوة السابقة من أبعاد احلكمة يف صياغة قائ

ألسس تطوير منهج اللغة العربية بتفصيل األبعاد إىل مهاراهتا الفرعية املكونة هلا من خالل 

االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة، واالطالع عىل مواصفات األهداف، واملحتوى، 

 واألنشطة، والتقويم.

   صياغة مبادئ عملية يمكن تطبيقها يف صياغة األهداف وتضمني أبعاد احلكمة خالهلا، وىف

 اختيار موضوعات املحتوى وطريقة تقديمها، واختيار األنشطة وبناء أساليب التقويم.

  عرض القائمة عىل جمموعة من املحكمني للتأكد من صحة استخالصها، وقد تم تعديلها يف

تضم اثنني وستني مبًدأ قسمت إىل أربعة جماالت التوصل إىل قائمة  ضوء مالحظاهتم ومن ثم

املحتوى، وتضمن أحد عرش  الثاينوعرشين بندا واملجال  ةاألول: األهداف وتضمن سبع
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بنًدا، واملجال الثالث األنشطة وتضمن ثامنية بنود، واملجال الرابع التقويم، وتضمن ستة عرش 

 :اآلِت( 7) بنًدا، يوضحها جدول

 ( أسس تطوير منهج اللغة العربية وفق أبعاد احلكمة7) جدول

 األهداف

 تنص عىل تنمية قدرة الطالب عىل: .1

 اقرتاح حلول للمشكالت تتسم باألصالة. .2

 املرونة يف اقرتاح تعديالت عىل اجلمل والكلامت والنصوص. .3

 التوسع يف ذكر األمثلة املرتبطة بمفهوم لغوى معني. .4

 الكلامت واجلمل والتعبريات املرتبطة بموقف معني.الطالقة يف ذكر  .5

 اإلحساس باملشكالت وحتديدها يف املواقف املعروضة عليه. .6

 املقارنة: مقارنة بني شخصيات القصة أو مدارس األدب. .7

 التصنيف: تصنيف املفاهيم النحوية والرصفية والبالغية والظواهر اللغوية. .8

 الشاعر.التقييم: تقييم أسلوب الكاتب أو  .9

 .يالتفسري: تفسري الكلامت واجلمل املقدمة إليه يف نص قرائي أو شعر .10

 احلكم عىل املادة املقروءة واملسموعة يف ضوء معايري معينة ونقدها. .11

 حل املشكالت: تقديم حلول متنوعة ملشكالت عاملية أو حملية.  .12

 وكتابته.توظيف املعرفة: توظيف ما درس من أساليب وتراكيب يف حديثه  .13

 حتليل املواقف. حتليل موقف كاتب املقال أو الشاعر. .14

 البيانات حول النص املعروض.  البيانات: جتميع جتميع .15

 ة.املناسبة: صياغة فرضيات مناسبة ألحداث قصص او مواقف معروض الفروض تكوين .16

 االستدالل واالستنتاج من معلومات مقدمة.  .17

 واملناقشات. احلجج تقويم .18

 الذات وتقبلها.فهم  .19

 تقبل مشاعر اآلخرين. .20

 اإلقرار بنسبية القيمة. .21

 تقدير أمهية التسامح.  .22

 التعاطف واستيعاب اختالف املحيطني. .23
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 األهداف

 اإلقرار بالغموض والشك يف مواقف احلياة والتعامل بإجيابية. .24

 تقدير أمهية التعاون. .25

 . املرونة صنع القرارات و .26

 الشخصية والعامة والتوجه نحو الصالح العام.مراعاة التوازن بني املصالح  .27

 .خرين مع مراعاة السياق الثقايفالتعامل مع اآل .28

 توى: يشمل املحتوى دروًسا تتناولثانيا املح .29

 قضايا ومشكالت دولية معارصة. .30

 مشكالت جمتمعية حملية. .31

 قصص خيالية وأساطري من الرتاث. .32

 مهيتها.أاحلكمة ومكوناهتا و .33

 معني. يلزعامء وحكامء يف وقت تارخي سري ذاتية .34

 العواطف اإلنسانية املعقدة واملركبة. .35

 .فهم حقائق احلياة واملوت .36

 مراحل صنع القرار وأنواع القرارات. .37

 حروب تارخيية. .38

 نامذج من األدب العريب احلكيمة. .39

 مكارم األخالق.   .40

 لثا األنشطة: تتسم األنشطة بأهناثا .41

 تعتمد األنشطة عىل الروح التعاونية، من خالل مشاركة الطالب  .42

 .اللغوياتصالية تعتمد عىل مهارات االتصال  .43

 متنوعة كتابية وشفهية. .44

 .كتابة مقال حتلييل ملشكلة معينة وتقديم اقرتاحات احلل مثرية للتفكري التحلييل: .45

 موجودة يف احلياة.تعتمد عىل التفكري العميل وكتابة حلول عملية ملشكالت  .46

 تتطلب التأمل الذاِت ووصف اخلربة الذاتية. .47

 إبداعية إنتاجية تشمل كتابة القصص واملقاالت اإلبداعية كوصف األشياء املثالية .48

 تعتمد عىل استخدام اإلنرتنت. .49
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 األهداف

 تقيس أسئلة يتضمن: التقويم–ثالثا  .50

 مساواة (، جزء  ،كامل، إتبعية  ،تضاد ،و االجتامعية )تشابهأفهم العالقات بني الظواهر اللغوية  .51

 .و مواقف معقدةأ تفسري أسباب سلوكيات معينة أو قصيدة أو خطبة .52

 .قدرة الطالب عىل التوضيح واإلفاضة .53

 اقرتاح حلول متعددة ملشكالت عاملية وحملية. .54

 إعطاء الدليل عىل صحة ما ذكر. .55

 .تصنيف الظواهر اللغوية املختلفة .56

 أو نتائج األفعال املختلفة.التنبؤ باألحداث  .57

 . حتديد العنارص املشرتكة بني املفردات .58

 استخراج األخطاء الواردة يف النص. .59

 توظيف املعرفة املتضمنة يف املنهج يف مواقف جديدة. .60

 .حتديد أوجه الشبه واالختالف بني ظواهر األدب واللغة .61

 الوقائع أو متطلبات مرشوع أو املواد يف سياق معني. ترتيب .62

 حتليل املشكالت والرصاعات. .63

 .حتديد املعايري املستخدمة للحكم أو االختيـار أو القرار .64

 التعبري عن الذات.  .65

 القدرة عىل اختاذ قرار . .66

عن السؤال الرابع  وبالتوصل إىل قائمة أسس تطوير منهج اللغة العربية وفق أبعاد احلكمة متت اإلجابة 

 من أسئلة البحث.

ما التصور املقرتح لتطوير منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية  "الذي نصه: لإلجابة عن السؤال اخلامس

تم بناء تصور مقرتح لتضمني أبعاد احلكمة يف منهج اللغة العربية للمرحلة  "يف ضوء أبعاد احلكمة؟

 الثانوية وفق اخلطوات اآلتية:
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 حتديد فلسفة التصور املقرتح -1

 يقوم التصور املقرتح عىل:

  توليف أبعاد احلكمة من عدة نامذج منها نظرية التوازن يف( احلكمةSternberg.2003 ،)

،  ونموذج جرين وبرون ( Stuadinger& Baltes,2000)ونموذج بالرت وستودنجر  

حتى يمكن شمول أبعادها املختلفة، ودمج أبعاد احلكمة يف  ردلتأ(، ونموذج 2009)

 كل مكونات املنهج.

 يف يقال حيث باحلكمة التدريب عىل حتليل حمتوى اإلنتاج الفكري الذي يتسم 

الرتاثي  ومن ثّم فإن حتليل حمتوى اإلنتاج الفكري ؛"كتابة املرء مرآة لعقله إن ":األثر

يزود الطالب بتصورات حول خصائص احلكمة واملعارص عرب الثقافات واألفراد، 

واألديب زاخرة بكل أنواع النصوص التي يمكن  اللغويومكوناهتا، وكتب الرتاث 

 اختاذها مادة للتحليل. 

  تنمية مهارات االتصال: اللغة يف أساسها أداة اتصال وتنمية املهارات االتصاليـة من

منها؛ فاإلنصات يعد بابًا أساسًيا  التي جيب أن حيوز احلكيم قدرًا مرتفعاً  املهارات

عىل اخلربة من اآلخرين، وتفهمهم، والتعاطف معهم، ومن ثّم إسداء النصح  للحصول

هلم، وكذلك فإن املحاجة متّكن الفرد من أن يفهم ويكشف عن نقط الضعف  واملشورة

اآلخرين، وإقناعهم يف املقابل بام يعتقد أنه مناسب؛ ومن ثّم فهي من  يف حجج

 .والدعائم التي تقوم عليها احلكمة قوماتامل

 التاريخ ومكونات اإلرث الثقايف من املوضوعات التي تسهم يف تنمية الثقافيــة العوامل :

إن تاريخ األمة وما يتضمنه من أحداث ونتاجها الثقايف وما حيتويه من أمثال،  احلكمة،

تية املتنوعة سواء كانت عادية وأساطري، وأقوال مأثورة يمكن أن يستخدم يف املواقف احليا

 .سلوكهم فيها أكثر حكمة أو عصيبة عىل نحو جيعل
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 - التدريب واملـران عىل املنطـق واللغة يف وقت واحد: اللغة واملنطق كالمها حيتاج تدريبًا

فمن الرضوري التدريب  فاملنطق وسيلة مقننة لضبط الفكر والعقل، واللغة أداة التفكري

محتوى ينمى التفكري املنطقي، فإن التدريب عىل املنطق العقيل جيعل عىل مهارات اللغة ب

 الوسائل املهمة لتنمية احلكمة. أحد ويعدالعقل اإلنساين منظاًم، 

 من مؤرشات نضج الشخصية احلكيمة التنمية الذاتية، فاحلكمة  :الذاتيــة التنميـة

حتويه من عمليات كالوعي ترتقي فقط بالعمر ولكن بمحاوالت التنمية الذاتية بام  ال

املتعارضة وهو ما يتطلب جهدًا إجيابيًا من الفرد؛ ومن ثّم  والتوازن بني القوى بالذات

فإن استخدام وسائل التواصل االجتامعي احلديثة يمكن الطالب من التنمية الذاتية 

ات والوعي بالذات عن طريق املشاركة يف املدونات واحلوارات واملناقشات ومجع املعلوم

 للتدليل عىل صحة الرأي.

 خاصة، تعليمية جتربة ضوءيف  حيث يتاح للطالب التأمل املحتوى، عىل القائم التأمل 

 والتعبري عن تأمالهتم ومناقشتها.

حتديد نواتج التعلم املستهدفة: باإلضافة ألهداف منهج اللغة العربية احلايل فإن التصور املقرتح  -2

 :يهيسعى إىل حتقيق أهداف رئيسية، و

أهداف يف  من اكتساب أبعاد احلكمة ومهارات التفكري احلكيم املضمنةالطالب متكني  -

 منهج اللغة العربية وحمتواه، وأنشطته.

ربـط الطالب بثقافـة أمتـه وتعزيـز انتامئـه اإلنسـاين، واملقصـود بذلـك التدخـل املبكـر  -

وتعريـفهم بالثقافـة اإلنسانية، لربـط الشباب باهلويـة الثقافيـة لألمـة وخصائصهـا، 

 والتنـوع الثقافـي واهلويـة والوطنية.

اكتساب الطالب القدرات اللغوية واألدبية التي متكنهم من التواصل مع املجتمع من  -

 حوهلم بكفاءة

  .تنمية مهارات التفكري وتشجيع الطالب عىل اإلبداع واالبتكار -
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  .إطار جمتمعييف  والقيادة تدريب الطالب عىل مهارات التخطيط واإلدارة -

  .دى احلياةمتدريب الطالب عىل مهارات التعلم الذاِت والتعليم املستمر   -

 تنمية وعى الطالب بالبعد اجلغرايف لوطنهم وعالقته باملحيط اجلغرايف العاملي من حوهلم. -

 .لدهيم اللغويلدى الطالب وتشجيع املوهبة واإلبداع  اللغويتنمية احلس  -

 .مواجهة مشكالت البيئة واحلد من آثارهايف  الطالب عىل املشاركةتشجيع  -

ويندرج حتتها عدة نواتج تتعلق بتنمية مهارات التفكري املتعلق باحلكمة وهو التحلييل والتأميل والعميل 

 واإلبداعي ودجمها مع مهارات اللغة، وقد تم تفصيلها يف الدروس املختلفة. 

 املقرتحةيد املحتوى واملوضوعات حتد -3

  موضوع لكل صف درايس، بعضها من الرتاث وبعضها اآلخر من  100تم اقرتاح

الكتابات املعارصة املتعلقة باحلكمة، كام تضمن بعضها نصوًصا من األدب العاملي مرتمجة 

 للقراءة والتحليل.

  ،تنوعت املوضوعات بني نصوص قرآنية، وأحاديث نبوية رشيفة، وقصص، وخطب

واختريت القاعدة النحوية واجلنس البالغي وفق الشواهد املوجودة  وأشعار ومقاالت،

 يف كل نص حتى يتحقق تكامل فنون اللغة.

  تتم اإلشارة إىل تاريخ األدب أو عصوره إحلاقا بكل نص وتعليًقا عليه بام يوافق خصائص

املرحلة التارخيية وكام يظهر يف طريقة عرض النص حيث تناقش الظروف السياسية 

 تصادية للعرص الذي أنتج فيه النص. واالق

  تم مراعاة التكامل مع منهج التاريخ يف ترتيب الدروس بحيث يتناول املنهج يف الصف

األول الثانوي نصوًصا من العرص الفرعوين وحضارة بابل واحلضارة اليونانية 

الثانوي يتضمن املحتوى نصوًصا من العرص اجلاهيل  الثاينوالرومانية، وىف الصف 

صدر اإلسالم والعرص األموي، أما يف الصف الثالث فيتضمن نصوًصا من العرص و

 العبايس واحلديث ونامذج من األدب العاملي.
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  يتم تدريس قواعد اللغة العربية والبالغة يف هذه املرحلة من منطلق التعامل الوظيفي يف

 السياق، توظيف القواعد ال حفظها. النص أو

 ف إىل ثالث وحدات األوىل تدور حول احلكمة، والوحدة تم تقسيم املحتوى يف كل ص

الثانية تدور حول املهارات احلياتية أما الثالثة فتتناول دروسها مشكالت وقضايا عاملية 

 دروس. ةكل منها عىل ثالث وحتتويوحملية، 

  وزعت املوضوعات عىل سنوات الدراسة الثالث بواقع ثالث وحدات يف الفصل

 .الثاينيف الفصل الدرايس  الدرايس األول وثالث

  يتم تقديم املحتوى بطريقة اختيارية دون التقيد بكتاب املدرسة كام يمكن االستغناء عن

طباعة الكتاب املدريس بأن تتاح النصوص الثالثة املرتبطة بكل درس ليختار منها املعلم 

الطالب  وطالبه نصا للدراسة، وختزن النصوص املقرتحة عىل موقع الوزارة وترسل إىل

عرب الربيد اإللكرتوين ليتم قراءهتا قبل احلصة واختيار النص الذي يرغبون يف دراسته، 

 متهيدا ملناقشته يف الفصل. 

ديد األنشطة: تم اقرتاح جمموعة من األنشطة التي يمكن أن تسهم يف تنمية احلكمة وأبعادها حت -4

لكل درس يف كل صف املختلفة، ووزعت عىل سنوات الدراسة الثالث بواقع نشاطني 

درايس، وتم ترتيب األنشطة وفق ما توصلت إليه أبحاث تنمية التفكري وترتيب مهاراته 

 :فيها وروعي، ( 32، 21، ص ص 2009)النافع،  وعالقتها ببعضها البعض.

 التنوع ما بني شفهية وكتابية. 

 مجاعية وفردية التنوع ما بني. 

 تعتمد عىل البحث عن املعلومات واملناقشة. 

 نت املختلفة: املدونات للكتابة، يتم تنفيذ بعض األنشطة باستخدام تطبيقات اإلنرت

 والبودكاست ألنشطة االستامع، واملنتدى للمناقشة غري التزامنية.

 .يتم تنفيذ بعض األنشطة يف الفصل ومنها: التمثيل، واحلكي، واملناظرة، وإلقاء الشعر 
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 : كاآليتوكانت 

 وتتضمن: مجع معلومات وأشعار وحكم وأمثال.أنشطة بحث ومجع معلومات  -أ

رية ذاتية، وتعليق عىل رسوم سأنشطة كتابة وتشمل: كتابة مقال، وكتابة قصة، وكتابة تقرير، و -ب

 كاريكاتورية، وتصميم القتات حتذيرية وإرشادية.

لقاء الشعر، واخلطبة، وإدارة حوار والتمثيل، واملناظرة، إأنشطة شفهية وتتضمن: التحدث، و -ج

 احلكي.و

 حتديد الزمن الالزم للتدريس -5

 54حصة يف الفصل الدرايس و 27الالزم لتدريس املنهج احلايل  هيستغرق تدريسه الوقت نفس

 حصة عىل مدار العام الدرايس كاماًل.

 حتديد أساليب التقويم -6

ِت: تستخدم أساليب التقويم التي تقيس العائد املجتمعي واحلياِت من تعلم اللغة، وتتسم باآل   

السامح بتقويم متوازن بني االختبارات املوضوعية عالية اجلودة، وأدوات التقويم البنائي واجلمعي؛ 

التقويم باستخدام االختبارات يف  والتوزان بني التقويم البنائي واجلمعي واستخدام التكنولوجيا

للطالب، والرتكيز عىل  لكرتونية؛ والتمحور حول تقويم جوانب التنمية الشخصية والعقلية والنفسيةاإل

التعلم اليومي؛ واستخدام ملفات اإلنجاز، وتشجيع تقويم يف  التغذية الراجعة اليومية األداء الطالب

املرشوعات، ويراعى أن ختصص درجة عىل االستجابة املتسمة باحلكمة إضافة اىل الدرجة املخصصة 

 ستخدمها الطالب لتقييم ذاته.لقياس الظاهرة اللغوية، واالعتامد عىل قوائم تقييم ذاِت ي

 كام تستخدم صيغ األسئلة التي تقيس احلكمة وأبعادها املختلفة متثلت هذه األسئلة يف: 

مشكالت حياتية ويتعني عىل الطالب اقرتاح حلول مناسبة متضمنة أساليب وتراكيب -أ -أ

 لغوية معينة.

وتقييمها يف ضوء معايري حلول ملشكالت عاملية وحملية ويتعني عىل الطالب نقد احللول -ب -ب

 التفكري احلكيم.
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 ر املقرتحالتحقق من مالءمة التصو -7

تم عرض التصور املقرتح عىل نخبة من أعضاء هيئة التدريس ختصص املناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية، وجمموعة من موجهي اللغة العربية؛ للتأكد من مناسبته للطالب، وتناسق األهداف 

وأساليب التقويم، وبعد تلقى مالحظاهتم والتعديل يف ضوئها، تم اعتامد التصور واملحتوى واألنشطة 

 وهبذا متت اإلجابة عن السؤال اخلامس من أسئلة البحث. (7) يف صورته النهائية ملحق

 التوصيات

 يف ضوء ما تم عرضه من نتائج يوىص البحث باآليت:

  قائمة عىل احلكمة لتنمية قدرة وضع سياسات عامة لتطوير مناهج دراسية تتضمن أنشطة

طالب التعليم العام عىل مواجهة العرص احلايل امليلء بالرصاعات والتغيريات التكنولوجية 

 ة.والثقافية والقيمي

  وثانوي عىل  ،وإعدادي ،ابتدائيالتعليمية: تدريب معلمي التعليم العام يف مجيع املراحل

التدريس  اسرتاتيجياتهلا يف مقرراهتم، وعىل  تطبيق أنشطة معززة للحكمة واملهارات املكونة

  التي تسهم يف تسهيل األداء املتعلق باحلكمة.

  تدريب الطالب عىل كتابة املقاالت وإجراء املناظرات وتشجيعهم عىل مناقشة املشكالت

 .والقضايا باستخدام التفكري التأميل، والتفكري التحلييل، والتفكري العميل

  القراءة واألدب من الكتب التي تعرض حكمة احلكامء، سواء كتب تراثية اختيار موضوعات

حياة يف  أو معارصة عربية أو مرتمجة، وعرض أمثلة للحكمة، وكيف يمكن تطبيق احلكمة

 الطالب والعامل احلايل.

  توضيح السياق التارخيي االجتامعي للنصوص املعروضة حتى يمكن فهمها يف ضوء معطيات

 عرصها.

  باستخدام حل املشكالت وحل الرصاع بحيث خيصص جزء من درجة التقويم التقويم

 .للكفاءة اللغوية وجزء جلودة هذه االستجابات ملعرفة ما إذا كانت تعكس قرارات حكيمة

 .تدريب الطالب املعلمني بكليات الرتبية عىل التدريس من أجل احلكمة 
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 املقرتحات

 األبحاث اآلتية:يف ضوء ما توصل إليه البحث يقرتح إجراء 

  دراسة تكاملية بني العلوم والتاريخ واللغة العربية لتضمني احلكمة عرب مناهج املرحلة

 الثانوية.

  حتليل كتب الرتاث التي تناولت احلكمة الشتقاق حمتوى لكتب اللغة العربية يف مراحل

 التعليم املختلفة. 

 يس ألبعاد احلكمة.تقويم مدى تضمني مناهج اللغة العربية يف التعليم األسا 

 .فاعلية برنامج لتدريب معلمي اللغة العربية عىل تطبيق التدريس من أجل احلكمة 

 .دراسة فاعلية بناء برنامج لتدريب الطالب املعلم عىل التدريس من أجل احلكمة 
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التنبئوية للذكاءات املتعددة بمستوى احلكمة لدى الطليبة اجلامعيني يف األردن، جملة احتاد 

-110اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس، املجلد احلادي عرش، العدد األول، ص ص 

136. 

 (.القدرة التنبوئية للذكاءات املتعددة2013الرشيدة حممد، واجلراح عبد النارص، وبشارة موفق.) .20

بمستوى احلكمة لدى الطلبة اجلامعيني يف األردن، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم 

 ( 1، )11النفس، 

(. مستوى التفكري ما وراء املعريف واحلكمة لدى عينة 2015الرشيدة، حممد، و خليفة نارص.) .21

 403، 4، عدد11جملد من طلبة اجلامعة والعالقة بينهام، املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية، 

– 415 

(. درجة تطبيق مهارِت املرونة والتوضيح يف تدريس اللغة العربية 2013الشورة، غادة خالد. ) .22

لطالبات الصف التاسع األسايس يف لواء ذيبان األردن،  يره يف التحصيل والذكاء اللغووأث

 ماجستري، كلية العلوم الرتبوية جامعة الرشق األوسط.

 - اسسه - مفهومه) اإلنسانية العلوم يف املحتوى حتليل(. 2004).دطعيمة، رشدي أمح .23

 هرة. القا- العريب الفكر دار ،(استخداماته

  متاح ، احلكمة، املؤمتر الدويل للغة العربية، دبى اإلمارات،2014العاسمي رياض،  .24

http://www.alarabiah.org/index.php :11/9/2018آخر زيارة 
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احلكمة وعالقتها بمهارات التفاوض لدى عينة من طالب  (.2015عبد اجلواد وفاء حممد. ) .25

الدراسات العليا باإلرشاد النفيس والرتبية اخلاصة، جملة الرتبية اخلاصة، جامعة 

 .125-75، ص ص 12الزقازيق،العدد

(. الصمود النفيس لدى طلبة اجلامعة 2014فاروق، حليم، شريي مسعد.) عبد الفتاح، فاتن .26

، 15وعالقته بكل من احلكمة وفاعلية الذات لدهيم، جملة كلية الرتبية جامعة بورسعيد، العدد

 يناير

بَية باحلكمة: الدوافع واملكتسبات، موقع الرؤية العامنية، 2018عبد املجيد، أسامة حممد.) .27 (. الرته

  13/2/2028خر زيارة  /https://alroya.om/post/207260متاح عىل  فرباير، 7

(. فلسفة املوت واحلياة يف معلقة طرفة بن العبد، جملة األلوكة، 2011العتباين طاهر.) .28

 https://www.alukah.net/literature_language/0/32147/#ixzz5hsc2CzHm ح:متا

 10/8/2016آخر زيارة:

(. تقويم منهاج اللغة العربية الفلسطيني اجلديد للصف العارش األسايس 2016غوادرة، نضال.) .29

من وجهة نظر املعلمني واملعلامت يف حمافظة اخلليل، جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم 

 م2016جامعة بابل نيسان / 26 الرتبوية واإلنسانية، العدد

داب املراهقني، جملة كلية اآل لدى األخالقي الذكاء (.تطور2008هري حممد.) ز رنا فاضل. .30

 37-6، ص ص 2بجامعة الكوفة،العدد

(.تقويم أسئلة البالغة يف ضوء مهارات التفكري التأميل للصف األول 2013، حممد أمحد.)كامل .31

 يونيو-الثانوي ، جملة كلية الرتبية جامعة بورسعيد، العدد الرابع عرش

(. شعر احلكمة والزهد يف عرص الطوائف، جملة كلية اإلمام 2014، حممد عبد الرمحن.) حممود .32

 112-69األعظم رمحه اهلل اجلامعة، العدد الثامن عرش، ص ص

(. احلكمة يف شعر الصعاليك )دراسة حتليلية(، جملة آل البيت، العدد 2012املسعودي، عامر. ) .33

 .304-294عرش، مارس، ص ص  الثاين
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(. تصور مقرتح لتطوير منهج اللغة العربية يف املرحلة 2014سامح حممد حمب عبده. )منصور،  .34

 ،2011 - 2000 من الثانوية يف مرص يف ضوء نتائج البحوث الرتبوية وتوجهاهتا املستقبلية

 رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا للرتبية، جامعة القاهرة 

مقرتحة، مركز ديبونو  اسرتاتيجيةيف العامل العريب خطة (.تعليم التفكري 2009النافع، عبد اهلل.) .35

متوز ، دار ديبونو  24-23لتعليم التفكري وتنمية اإلبداع،  يم التفكري. اللقاء العريب الثاينلتعل

 للنرش والتوزيع عامن األردن.

املنهاج رشح صحيح مسلم بن  (1392أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف ) النووي .36

 الثانية.  :إحياء الرتاث العريب، بريوت الطبعةدار  احلجاج،

)األهداف ومؤرشات 2030التنمية املستدامة رؤية مرص اسرتاتيجية (.2015وزارة التخطيط. ) .37

 مارس، رشم الشيخ 15-13مؤمتر دعم وتنمية االقتصاد املرصى، األداء(،

القاهرة  ،2007-2000(. التعليم للجميع: تقرير متوسط املدى  2007وزارة الرتبية والتعليم ) .38

  ة.املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمي

 أطروحة ,والرشد املراهقة مرحلتي يف احلكمة تطور (2011.)سنعيم مصطفى اليارس، .39

 بغداد  ,رشد الرتبية ابن كلية بغداد، دكتوراه، جامعة
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