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 الملخص

قياس أثر اكتساب الحكمة في تنمية التفكير الجدلي ومهارات اتخاذ القرار هدف البحث الحالي إلى      
( طالبًا 64. وقد تكونت عينة البحث من )لدى طالب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية وطالبة من األقسام العلمية واألقسام األدبية بالفرقتين األولى والثانية 
 (WDS)، وهم الطالب الذين يمثلون اإلرباعي األدني وفقًا لدرجاتهم على مقياس تطور الحكمة ةالسعودي

، قائم على اكتساب الحكمة . قام الباحثان بإعداد برنامجوى المنخفض من الحكمةلتمثل الفئة ذات المست
لمدة عشرة أسابيع. وقد تم تطبيق مقياس تطور الحكمة الختيار الطالب المشاركين في البرنامج، وتطبيقه 

وأظهرت وتطبيق مقياس التفكير الجدلي المنطقي، ومقياس اتخاذ القرار في بداية البرنامج وبعد نهايته. 
نتائج اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات التطبيق القبلي 
والبعدي على بعدي التسامح مع التناقض، والمنظور الشمولي، والدرجة الكلية لمتغير التفكير الجدلي 

ات التطبيق القبلي والبعدي المنطقي. كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درج
على أبعاد عدم اليقين، والمعلومات واألهداف، والنتائج المترتبة على اتخاذ القرار والدرجة الكلية لمتغير 
خصائص المهمة، وعلى أبعاد الدافعية، والتنظيم الذاتي، ومعالجة المعلومات والدرجة الكلية لمتغير 

ط االجتماعي والدرجة الكلية لمتغير خصائص السياق. في خصائص الفرد متخذ القرار، وعلى بعد الضغ
حين أنه لم يكن هناك تأثير للبرنامج على أبعاد ضغط الوقت، االنفعاالت، وااللتزام الجامعي. وقد تم 

 مناقشة وتقديم بعض التوصيات المرتبطة بنتائج ومجاالت البحث.

التفكير الجدلي المنطقي، اتخاذ القرار، مهارات  : الحكمة، التفكير القائم على الحكمة،الكلمات المفتاحية
 التفكير.
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أثر اكتساب الحكمة في تنمية التفكير الجدلي ومهارات اتخاذ القرار لدى 

 طالب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية

   Introduction  مقدمة

فيه التغييرات التكنولوجية  يزخر العصر الحالي بالصراعات والتناقضات والمشكالت، وتتسارع     
والثقافية والقيمية، وتزداد مطالب الحياة مما ينتج عنه مواقف ضاغطة ومصادر للتوتر وعدم اليقين، 

هذا العصر المليء بالتناقضات والتحديات يتطلب أفرادًا (. 2011وعوامل للخطر والتهديد )الزيود، 
للتعامل مع  ( (*ف التفكير القائم على الحكمةيظتو و  المشكالت الصعبة والمحيرة،التعامل مع على ين قادر 

 التناقضات واتخاذ القرارات الصائبة.

وقد عدت الحكمة من أغلى ما يمكن أن يمتلكه اإلنسان، إذ هي عنوان لرجاحة العقل ونضج      
لمه "اللهم عالتجربة، وقد دعا النبي صلى اهلل عليه وسلم البن عباس )رضي اهلل عنهما( بها فقال: 

ن موضع في اقترن ذكر الحكمة بالقرآن الكريم في أكثر مبل أكثر من ذلك، فقد  الحكمة" ]رواه البخاري[.
وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك  الحكمةوأنزل اهلل عليك الكتاب و كتاب اهلل عز وجل: "

من أنفسهم يتلو عليهم آياته  رسوالً  يهمفالمؤمنين إذ بعث  ىلقد من اهلل عل(، "113/ النساء) "عظيما
ن كانوا من قبل ل الحكمةويزكيهم ويعلمهم الكتاب و  . بل جعل اهلل ( 164/ آل عمران) " ضالل مبين فيوا 

 فقد أوتي خيراً  الحكمةمن يشاء ومن يؤت  الحكمةيؤتي " وجل الحكمة من أعظم النعم حيث قال:عز 
 (. 269/ البقرة" ) وما يذكر إال أولو األلباب كثيراً 

 (Ardelt, 2004)متغير مركب متعدد األبعاد في العلوم التربوية  Wisdomمفهوم الحكمة ويعد      
يمتد تأثيره إلى مختلف مناشط الحياة، وعبر السنوات القليلة الماضية اقترح الباحثون العديد من النماذج 
والنظريات التي حاولت تفسير هذا المفهوم من خالل رؤى متباينة. فهناك العديد من النماذج التي 

 Ardelt, 1997, 2004; Baltes & Smith, 2008; Brown, 2002; Brown)وضعت عن الحكمة 

& Greene, 2006; Sternberg, 2003; Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)  والتي
التي يتصف بها  والقيمية تمثل معظمها محاوالت لفهم الجوانب المعرفية والوجدانية واالجتماعية واألخالقية

أشكال األداء  تعد أحد أن الحكمة (Sternberg, 2007)ويضيف  الفرد الذي يتسم بسلوك الحكمة.
صدار أحكام صائبة في المحيط به تتضمن االستبصار والمعرفة بالذات والعالمالتي ، و للفرد النموذجي ، وا 

 .مسائل الحياة الصعبة

 ,Sternberg, Jarvin, & Grigorenko, 2009; Sternberg)وتشير الدراسات والبحوث      

Reznitskaya, & Jarvin, 2007)  متالك المعرفة ليس كاف، بل بأن اك الفرد ار دإأن الحكمة تتطلب
                                                           

(
*

 الحكمة( اصطلح الباحثان على استخدام مفهوم "الحكمة" ليعبر عن التفكير الحكيم أو التفكير القائم على  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-11-10&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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عليه أن يدرك أيضًا كيف ومتى يكون استخدام هذه المعرفة ضروريًا. وهذا يشير إلى أن الفرد يجب أن 
 Personal Insightsوالرؤى الشخصية  Cognitive Capacityيكون لديه كل من القدرة المعرفية 

 أن يكون كيف يمكنالمعرفة السابقة بالحالية، وفهم  للظروف المحيطة بالمشكلة أو الموقف، ودمج
 ,Parisi, Rebok, Carlson, Fried)المستقبل  تشكيلعلى من تأثيرات تطبيق هذه المعرفة ل

Seeman, Tan, Tanner & Piferi, 2009). 

أن التفكير ب إلى ذلك The Balance Theory of Wisdomنظرية االتزان في الحكمة  ضيفوت     
بداع في سبيل تحقيق عرفة الفرد وذكاؤه وقدرته على اإلمن م يم يتضمن القدرة على استخدام كلالحك

تحقيق التوازن بين منفعة الفرد الشخصية ومنفعة اآلخرين والمجتمع بأكمله من  من خالل الصالح العام
 ,Sternberg, 2001; Sternberg) خالل تبني قيم أخالقية على المدى القصير والطويل

Reznitskaya & Jarvin, 2007).  

فقد أظهرت  ،وفي إطار هذه المفاهيم التي تمزج بين الحكمة والتفكير المنطقي واألحكام المتروية     
أن  (Paul, 1990; Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)أدبيات ونتائج الدراسات والبحوث  

القضايا والمشكالت المعقدة في الحياة اليومية تتطور لدى  مع بحكمة للتجاوبمهارات التفكير الالزمة 
، Dialectical Thinking (*(المنطقي الفرد من خالل المشاركة المستمرة للفرد في التفكير الجدلي

حداث تكامل إعلى المنطقي التفكير الجدلي يؤكد . Decision Making Skillsومهارات اتخاذ القرار 
رأيه والرأي  نه يتبنى، فإالمنطقي ، فعند إنخراط الفرد في التفكير الجدليبين وجهتي نظر متعارضتين

 ,Sternberg, Reznitskaya & Jarvinالمعارض معًا عند حل مشكلة أو قضية أو اتخاذ قرار ما )

لمتاحة لتحقيق األهداف بين البدائل امن ار يختية االعلى كيفاتخاذ القرار تؤكد مهارات ، بينما (2007
مواجهته  دأيضًا صراعًا قيميًا، حيث يعاني الفرد صراعًا داخليًا عن يتضمن القرارالمتعارضة. فاتخاذ 

، وقد يحقق قراره أهداف واألطراف أو مشكلة ما، فأي قرار سيتخذه لن يرضي جميع األفراد لقضية
 ,Goldstein & Hogarth, 1997; Sternberg)البعض ولكنه سيتعارض بالطبع مع أهداف اآلخرين

على افتراض أن القرار األمثل يمكن يقوم في األساس اتخاذ القرار  يرى بعض الباحثين بأنلذا ، (2008
 ;Miller & Byrnes, 1997, 2001) ل نوع من التفكير المنطقي الحكيم الوصول إليه من خال

Sternberg, 2004). 

وما أظهرته أدبيات  ،الحكمةوقد جاء البحث الحالي منسجمًا مع الحراك العلمي الحديث في مجال      
للعناية باألبعاد المكونة للحكمة بما الحتياجات الجامعات والمجتمع ومستجيبًا  ونتائج الدراسات والبحوث،

 الجامعة. لدى طالب تنمية مهارات التفكير الجدلي المنطقي ومهارات اتخاذ القرارفيها 

                                                           
*

إلى التفكير الجدلي المنطقي لتعبيره األقرب إلى مفهوم هذا المصطلح في الجانب  Dialectical Thinkingاستقر الباحثان على ترجمة مصطلح  

 التربوي، على الرغم من أن مراجع اللغة تشير إلى أن الترجمة األقرب هي التفكير اللهجوي.
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 Aim of the Studyهدف البحث 

الحكمة، وقياس أثره في تنمية التفكير الجدلي  الكتسابيهدف البحث الحالي إلى إعداد برنامج      
 البرنامج.عينة من طالب الجامعة المشاركين في  ىومهارات اتخاذ القرار لدالمنطقي 

 Statement of the Problem مشكلة البحث

المجتمعات والمؤسسات التربوية والتعليمية حتى تثبت نفسها وتجد لها مكانًا في العالم المليء  تجتهد     
. إذ (National Research Council, 2002)حكيمة قرارات اتخاذ بالتناقضات والتحديات التي تتطلب 

التي والمعلومات كون باكتساب كميات هائلة من الحقائق تن لن يالقرن الحادي والعشر  المنافسة فين أ
نما  استنتاج وتفسير إنتاج و بداعية في اكتساب األساليب المنطقية والعقلية واإلكون بيينبغي استظهارها، وا 

ه من . لذا فإن(Sternberg, 2001; Sternberg, Jarven & Grigorenko, 2009)فكار األ
على  الطالبمساعدة المعرفة فحسب، بقدر ما هو تقديم هدف الجامعات ليس  المفترض أن يكون

عادة تشكيلها أيضًا من خالل استخدام وتطوير  مكاناتهم العقلية  همقدراتاكتساب أدواتها وصناعتها وا  وا 
 . وبفكر مستقبليوالتعامل معها بإيجابية لمواجهة المواقف المختلفة في الحياة 

حد أة ذات العالقة بالحكمة إن العناية بتنمية القدرات والمهارات التفكيرية والوجدانية والشخصي     
الوسائل المهمة في بناء أجيال قادرة على التعامل مع التحديات المعاصرة وقيادة مجتمعاتها للمنافسة 
العالمية في ضوء معايير أخالقية تأخذ في االعتبار المصلحة الفردية والمجتمعية واإلنسانية على حٍد 

 Positiveيجابي علم النفس اإل. وقد أشارت الدراسات العلمية في مجال (Sternberg, 2007) سواء

Psychology (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ه باإلمكان مساعدة الطالب على لى أنإ
للوصول إلى مستوى الحكمة للتعامل بإيجابية مع التحديات المعاصرة بما يخدم توظيف إمكاناتهم العقلية 

جعل االهتمام كل هذا . الحقيقي النجاحًا عن األنانية الشخصية أو اإلقليمية وهو ما يحقق اإلنسانية بعيد
 & Ardelt, 2003; Baltes)في مجال النمو والتربية وعلم النفس  بعناية متزايدةيحظى مفهوم الحكمة ب

Smith, 2008; Webster, 2003, 2007; Wink & Helson, 1997) . 

 العناية بمهارات التفكير بصفة عامة والمهارات القائمة على الحكمة بصفة خاصةوبالرغم من أهمية      
 ,Morris, 2001; Boulton-Lewis)إال أن بعض الدراسات في هذا العصر على وجه التحديد، 

أشارت إلى أن العديد من الخريجين لديهم مهارات تفكير سطحية أقل بكثير عما كانوا يدرسونه.  (1995
إلى ( 2010؛ الجغيمان، وأيوب، 2008)الجغيمان، بعض الدراسات العلمية  العربية أشارتوفي البيئة 

. ومهارات اتخاذ القراربصفة عامة وجود فجوة في التعليم الجامعي العربي في العناية بمهارات التفكير 
بيئة تربوية إلى توفير العربية كما تفتقر الممارسات الفعلية ألعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات 

والتدريب على استخدام المعرفة  مشجعة لمهارات التفكير العليا والتفكير اإلبداعي ومهارات اتخاذ القرار
(. هذا كله يقود إلى الحاجة إلى 2010النبهاني،  ؛2010الجغيمان وأيوب،  ؛2001إبراهيم، وتوظيفها )
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نموذجًا يمكن البناء عليه وتطويره يعنى وجود نماذج وبرامج يمكن تبنيها في التعليم الجامعي تقدم أ
 .بالمهارات المتضمنة في الحكمة

 البحث في اإلجابة عن األسئلة التالية:هذا وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة 

 ؟لدى طالب الجامعة المنطقي التفكير الجدليتنمية  في الحكمةاكتساب ما أثر  .1

  ؟القرار لدى طالب الجامعةاتخاذ  مهارات في تنمية الحكمةاكتساب ما أثر  .2

 Hypothesis of the Study فروض البحث

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب المشاركين في البرنامج في التطبيقين  توجد .1
 لصالح التطبيق البعدي.المنطقي القبلي والبعدي على أبعاد مقياس التفكير الجدلي 

التطبيقين توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب المشاركين في البرنامج في  .3
 القبلي والبعدي على أبعاد مقياس اتخاذ القرار لصالح التطبيق البعدي.

 Significance of the Studyأهمية البحث 

 يمكن تلخيص أهمية البحث فيما يلي :     

ات الطددددددالب فددددددي المواقددددددف التعليميددددددة يؤثر فددددددي سددددددلوكاألبعدددددداد يددددددمتغيددددددر متعدددددددد تعددددددد الحكمددددددة  .1
(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009) وعلددى حددد علددم البدداحثين فددي الدراسددة .

 تحددداولالحاليددة، ال توجدددد دراسدددات عربيدددة اهتمدددت بدراسدددة التفكيدددر القدددائم علدددى الحكمدددة، ومدددن هندددا 
عالقته بدبعض المتغيدرات ممدا قدد يسداعد  اللمن خالدراسة الحالية إلقاء الضوء على هذا المفهوم 

في تفسير كيف يفكر الطدالب وكيدف يتصدرفون، خاصدة فدي المواقدف التدي تتطلدب التحددي وبدذل 
 الجهد واتخاذ القرارات الحكيمة. 

تقدم نتائج البحث الحالي معلومات علمية مفيدة حول طبيعة الحكمة، والتفكير الجدلي المنطقي،  .2
، كفئة مهمة ينبغي رعايتها واالستثمار فيها طالب الجامعة )الفئة المستهدفة(واتخاذ القرارات لدى 

مما قد يساعد في فهم أعمق لتنمية قدراتهم في رؤية القضايا والمشكالت من زوايا مختلفة واتخاذ 
 قرارات سليمة نحوها. 

قد تسهم نتائج هذا البحث في إحداث نقلة نوعية في مخرجات الميدان التربوي من خالل مساعدة  .3
القدرة صانعي القرار في تطوير المناهج واستراتيجيات التدريس الجامعي بما يعزز لدى الطالب 

 على التعلم مدى الحياة، والقدرة على التعامل مع المتناقضات، والقدرة على اكتساب الكفاءات
 المحورية الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة.

إجدراء المزيدد علدى الحكمدة، ممدا قدد يسدهم فدي  قائمبرنامج نموذج لتزويد الميدان التربوي والنفسي ب .4
 دراسة أثره على الجوانب المعرفية والعقلية واالجتماعية والوجدانية األخرى.من البحوث ل
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 يعدمقاييس جديدة تأخذ أبعادًا غير تقليدية، حيث يقدم البحث الحالي فتحًا جديدًا الستخدام  .5
من المقاييس واالختبارات الحديثة التفكير الجدلي المنطقي، واتخاذ القرار ، و تطور الحكمةمقياس 

 .لدى الطالب بمختلف مراحلهم الدراسيةالتي تنحى لفحص أبعاد غير تقليدية 

 Definition of Terms البحثمصطلحات 

 The Programالبرنامج 
الحكمة لدى  اكتسابلعمليات التعلم والمناشط الهادفة إلى منظم اإلطار العام الويعرف إجرائيًا بأنه      

جلسات(  10وحدات( مقسمة إلى جلسات ) 8طالب الجامعة، ويشتمل على مجموعة من الوحدات )
 ية التنفيذ.دوات التقويم وآلأساليب التدريس، وأتضم األهداف، والمحتوى، واألنشطة، و 

 Wisdomالحكمة 
خالصة المعرفة الخبراتية بالحقائق مما يجعل الفرد قادر على الحكم الجيد على  االحكمة بأنه شيرت     

ويحدد إجرائيًا من  .(Baltes & Smith, 2008: 58)األمور الجوهرية في الحياة التي يحيط بها الشك 
. Wisdom Development Scaleخالل الدرجة التي يحصل عليها الطالب في مقياس تطور الحكمة 

 وتشير الدرجة المرتفعة على أبعاد المقياس إلى مستوى عال من التفكير القائم على الحكمة، وتشير
 من التفكير القائم على الحكمة.  الدرجة المنخفضة إلى مستوى متدن

 Dialectical Thinking المنطقي فكير الجدليالت
هو عملية عقلية تشير إلى التسوية والتكامل بين أهداف ورؤى ووجهات المنطقي التفكير الجدلي      

ويحدد إجرائيًا من خالل الدرجة التي  .(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 2009)نظر متعارضة 
يحصل عليها الطالب في مقياس التفكير الجدلي. وتشير الدرجة المرتفعة على المقياس إلى مستوى عال 
من التفكير التفكير الجدلي المنطقي، وتشير الدرجة المنخفضة إلى مستوى متدني من التفكير الجدلي 

 المنطقي.
 Decision Makingاتخاذ القرار 

 اً اتخدداذ القددرار هددو عمليددة اختيددار الفددرد مددن بددين مجموعددة مددن البدددائل وصددواًل إلددى نتيجددة معينددة تحقيقدد     
 ,Sanz de Acedo Lizarraga, Sanz de Acedo Baquedano, Soria Oliver & Closas)ألهدافده 

القددرار. وتشدددير تخددداذ اويحدددد إجرائيددًا مدددن خددالل الدرجدددة التددي يحصدددل عليهددا الطالددب فدددي مقيدداس . (2009
الدرجدة المرتفعددة إلدى مسددتوى عددال مدن القدددرة علدى اتخدداذ القددرار، والدرجدة المنخفضددة إلدى مسددتوى مددنخفض 

 من اتخاذ القرار.
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 Limitation of the Study البحث حدود

 :اآلتية بالحدودالحالي البحث يتحدد 
 الحكمة الذي أعده الباحثان.اكتساب برنامج  .1

ومقياس مهارات اتخاذ القدرار المسدتخدمين المنطقي مقياس التفكير الجدلي مقياس تطور الحكمة و  .2
 في البحث الحالي.

المملكددة العربيدددة فدددي  جامعددة الملدددك فيصددلطلبددة وطالبددات الفدددرقتين األولددى والثانيدددة بكليددة التربيدددة  .3
، ولم يتم تضمين عينة ضابطة، وذلك لصعوبة الحصول على عينة ضابطة تتوافر فيها السعودية

س خصدائص العيندة التجريبيدة، حيدث تتندوع الخصدائص السديكومترية والديموجرافيدة التدي تحتداج نف
 إلى ضبط والذي جعل من الصعب على الباحثين توفير عينة مكافئة.

 

 Review of Literature والدراسات السابقة دبيات البحثأ
التي يتناولها البحث التجريبي في  التمهيدية من األسئلةهل الحكمة مكون منفصل عن الذكاء؟      

عن القدرات األخرى مثل منفصل  مجال الحكمة هو ما إذا كان ينظر األفراد إلى الحكمة على أنها مكون
تم التوصل إليها من خالل استطالعات الرأي والمقابالت ذكاء أم ال. وقد أشارت معظم البيانات التي ال

، يتداخل مع الذكاء، لكنه يختلف عنه كون منفصلكمة كمينظرون إلى الح األفرادأن  إلى الشخصية
(Holliday & Chandler, 1986; Sternberg; 2003) وقد أكدت ذلك دراسة .(Sternberg, 

Reznitskaya & Jarvin, 2007)  أن الذكاء واإلبداع ُيعنيان بالجوانب المعرفية حيث أوضحت
لجوانب المعرفية والوجدانية والمنظور الشامل للمعرفة )الذهنية( في المقام األول بينما تهتم الحكمة با

 فيها. باإلضافة إلى التوجه وااللتزام األخالقي
أدوات على دراسة وتطوير العلماء عمل ومنذ أن تم التوصل إلى الطبيعة المتفردة لهذا المكون،      

 Model ofنموذجًا لتطور الحكمة  (Brown, 2004)وتطورها. فقد قدم  لقياس الحكمة ومراحل نموها

Wisdom Development لدى الطالب، والعوامل  تنميتهاعد إطارًا وصفيًا للحكمة وكيفية ي والذي
والتعليم، مجال التربية  ينطوي تحت. وعلى الرغم من أن هذا النموذج التطوروالمقومات التي تيسر ذلك 

النظام التعليمي التقليدي. ويشير نموذج براون إلى أن  إال أنه يمكن تطبيقه على أفراد من داخل أو خارج
 & Brown, 2002,2004; Greene)الحكمة تشتمل على ستة أبعاد تتداخل مع بعضها البعض

Brown, 2009) ( :1هي ) المعرفة الذاتيةSelf-Knowledge: إلى إدراك الفرد لميوله  وتشير
ا يتبناه من قيم، وتتمثل المعرفة الذاتية في قدرة الفرد واهتماماته الشخصية ونقاط القوة والضعف لديه، وم

على اإلبقاء على الجوهر الحقيقي لشخصيته في المواقف المختلفة، كما تتمثل في الرضا الداخلي عن 
تفهم  لىوتشير إ Understanding of Others: فهم اآلخرين( 2؛ )عالقات الفرد مع اآلخرين وأهدافه

الفرد لألفراد المختلفين في المواقف والسياقات المختلفة، واالهتمام بمعرفة اآلخرين )على سبيل المثال: 
والقدرة على التعاون معهم وتقديم المساعدة لهم. كما يتمثل في  ،التحلي باللطف والتعاطف تجاه اآلخرين(
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 :Judgmentإصدار األحكام ( 3ره؛ )لفرد من أن يقنع اآلخرين بأفكاامتالك مهارات اتصال تمكن ا
ويشير إلى معرفة الفرد أن هناك العديد من الطرق للنظر إلى المسألة الواحدة خاصة عند اتخاذ القرارات 

وأن الفرد عليه أن يأخذ في اعتباره وجهات النظر المتعددة، في الماضي والحاضر، باإلضافة  ،المهمة
( 4لقدرة على اإلدراك والتمييز بدقة؛ )ره من أحكام، كما يتضمن اإلى خلفية الفرد التي تؤثر على ما يصد

: وتتضمن إدراك الفرد للعالقات المتداخلة بين األفراد وعالمهم، Life Knowledgeلمعرفة الحياتية ا
باإلضافة إلى القدرة على تدبر المعاني واألسئلة العميقة في الحياة، فالمعرفة الحياتية تتمثل في قدرة الفرد 

وتشير إلى قدرة الفرد على  Life Skills: المهارات الحياتية( 5الحياة؛ ) على إدراك األمور الجوهرية في
أداء أدواره المتعددة ومسؤولياته اليومية بفاعلية والتحلي بالكفاءة في النواحي العملية، كما تتمثل في القدرة 

مل ستراتيجيات التي تستخدم في التعات واالقع المشكالت وامتالك األدواعلى فهم األنظمة المختلفة وتو 
عدم اكتفاء الفرد ويشير  Willingness to Learn:االستعداد للتعلم ( 6مع المواقف الحياتية المتعددة؛ )

 بما يمتلكه من معرفة واالهتمام والسعي الدائم لتعلم المزيد عن العالم.
 & Greene & Brown, 2009; Sternberg, Jarvin)وقد أشارت عدد من الدراسات والبحوث      

Grigorenko, 2009) عند الطالب عندما ُتهيئ لهم فرص  واكتسابها إلى أن الحكمة يمكن تنميتها
تطبيق ما تعلموه من دروس داخل أو  ُتهيئ لهم فرصوعندما  ،Learning from lifeالتعلم من الحياة 

 Baltes)الحكمة بالعمر الزمني أشارت دراسة  وفي عالقة خارج الفصل المدرسي أو الجامعة في حياتهم.

& Smith, 2008) ان أدائهم حكيمًا في المجاالت التي يمتلكون خبرة فيها ) أن األفراد صغار السن ك
ًً أبدوا أداء حكيمًا في المجاالت المألوفة وغير المألوفة على حد  األكبرالمألوفة بالنسبة إليهم(، أما  سنًا

فمهارات إصدار الحكم  ؛الحكمةمستوى ال يعني أن العمر بمفرده يعد مؤشرًا صادقًا عن هذا سواء. ولكن 
 المعرفية والنفسيةالجيد والمعرفة الدالة على الحكمة تنبع من الخبرات التي يمتلكها الفرد في النواحي 

 .التاريخية واإلجتماعية والمهنية وأيضاً 
عوامل  ةثالث وجود (Brown, 2002, 2004, 2006)" كما أكدت الدراسات المتتابعة لد"براون     

، Orientation to learningتوجه نحو التعلم ال: يالحكمة لدى الطالب هتطور أساسية تؤثر في 
 . هذه العوامل الثالثInteraction with others، والتفاعل مع اآلخرين Experiencesوالخبرات 

أو موقفًا ما الفرد للتوجه نحو التعلم ويقدم لهم الخبرات كلها تحدث داخل بيئة ما، حيث يدفع سياقًا 
 الالزمة واألفراد الذين يتفاعل معهم داخل هذا السياق.

وبشكل عام، فالتفكير الحكيم أو التفكير القائم على الحكمة ليس مجموعة من القواعد والخيارات التي      
ى الطالب أن يتبنوه ويتقنوه. والطريقة المثلى يمليها المعلم على الطالب، ولكنه أسلوب في التفكير عل

التي من الممكن اتباعها لتشجيع الطالب على مهارات التفكير القائم على الحكمة ال تتم من خالل إخبار 
الطالب بمعلومات عن الحكمة، بل من خالل مساعدتهم على االنخراط النشط في مهارات التفكير 

 وعملية اتخاذ القرار الحكيم.
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 Dialectical Thinking المنطقي ير الجدليالتفك
تشير أدبيات التربية وعلم النفس إلى أهمية أنماط التفكير المتحررة من السياق التي تدعم الميل إلى      

للفرد. وينظر إلى الميل نحو التفكير غير  السابقةتقويم اآلراء والشواهد بطريقة ال تتأثر بالمعتقدات 
 Stanovich & West, 2007, 2008; West, Toplak)المتحيز كأحد أهم خصائص التفكير الناقد 

& Stanovich, 2008) .  وتحدي األفرادأحد أفضل الطرق إلثارة عقول المنطقي يعد التفكير الجدلي و ،
لديهم، وتأجيل التسرع في الحكم  Open-mindednessمعتقداتهم السابقة، وتعزيز التفكير المتفتح 

واتخاذ القرارات من خالل االرتقاء بهم إلى أعلى المراحل الذهنية، لمناقشة وجهات النظر المتعارضة 
ويشير  .(Paul, 1993) التخاذ موقف أو قرار محدد مع تقديم وشرح األسباب حول أفضل البدائل

(Wong, 2006) في المعرفة المعاصرة يحدد كشكل وصيغة للبرهان المنطقي. إلى أن التفكير الجدلي 
وبناء على ذلك يمكن تعريف التفكير الجدلي المنطقي بأنه عملية عقلية تشير إلى التسوية والتكامل      

ن ميل الفرد إلى التفكير انطالقًا من الجوانب ووفقًا لذلك فإ. بين أهداف ورؤى ووجهات نظر متعارضة
ا وعدم السماح لالختالف في الرأي بالتأثير على تفكيره، وقدرته على قبول اآلراء التي ال التي ال يؤيده

تتفق مع رأى الفرد الشخصي في حالة ثبوت صحتها، وقدرته على إدراك عدم صحة آرائه الشخصية، 
ص واحتمالية التحيز في تلك اآلراء، وخطر تقييم الشواهد وفقًا للتفضيالت الشخصية، جميعها خصائ

الجدلي على  التفكيروال يقتصر  .ومميزة لألفراد الذين يفكرون بصورة ناقدة الجدلي المنطقيمهمة للتفكير 
نما يتعداها إلى  ،نقد ظواهر األشياء في العلل والمسببات، وطرح التساؤالت حول القضايا المثارة  التفكيروا 

التي تسبب األزمات؛ وذلك لكي يكون للخبرات التي يحصل عليها المتعلمون معنى وقيمة وأثر. فالتفكير 
لى اتخاذ قرارات صائبة. ،بمنطق يقود المفكر إلى كشف النقاب عن وجه الحقيقة  وا 

فقد قدم  ،التفكير الجدلياهتمت بدراسة بالدراسات والبحوث التي  ويزخر ميدان علم النفس الغربي     
(Evans, Oven & Manktelow, 1993)  ،دراسة عن تأثير التحيز في اآلراء على التفكير المنطقي

وقاموا بتحليل ظاهرة التحيز نتيجة لآلراء المسبقة، حيث يعتقد البعض أن األفراد يقبلون اآلراء األخرى 
يقها دون أن يقوموا بالتفكير فيها بصورة منطقية، وأنهم ال يفكرون في تلك اآلراء التي يمكن تصد

 ,Chiou)هدفت دراسة و  وشواهدها بصورة منطقية إال عندما تكون تلك اآلراء غير قابلة للتصديق.

إلى فحص العالقة الشمولية بين التفكير الجدلي وتطور العالقات الشخصية للراشدين حيث  (2004
وطالبة من طالب الجامعة ممثلين لجميع الفرق الدراسية. وأظهرت  اً طالب 432عينة الدراسة من تكونت 

 Formalنتائج الدراسة إلى وجود ارتباط بين التفكير الجدلي للطالب أعلى من التفكير المنهجي 

Thinking  مع األبعاد األربعة للعالقات الشخصية: التسامحTolerance والتعاطف ،Empathy ،
واستخدم  .Autonomy، واالستقاللية أو الحكم الذاتي Self-disclosureوالكشف عن الذات 

(Cheng, 2009)  ثالثة مداخل مختلفة تمثلت في: دراسة مسحية، ودراسة تجريبية، ودراسة تنبؤية
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. وتوصلت Coping Flexibilityالكتشاف العالقة بين التفكير الجدلي ومرونة المواجهة )التعامل( 
 الدرسات الثالث إلى وجود ارتباط إيجابي بين التفكير الجدلي ومرونة التعامل والمواجهة.

سعت بعض الدراسات إلى كشف العالقة بين التفكير الجدلي واألداء على اختبارات اإلبداع. فقد و      
اع، حيث إلى التعرف على العالقة بين التفكير الجدلي واإلبد (Paletz & Peng, 2009)هدفت دراسة 

أشارت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي بين التفكير الجدلي واإلبداع، مع اإلشارة إلى أن العالقة محددة 
للتعرف على  (Yang, Wan & Chiou, 2010)هدفت دراسة كما  بالثقافة وطبيعة المهمة والعملية.
سنة،  40 – 23راوح أعمارهم بين عينة من الشباب الذين تت ىبداعي لدعالقة التفكير الجدلى باألداء اإل

يجابي بين إبداعي. أظهرت النتائج وجود ارتباط وتم استخدام اختبار التفكير التباعدي لقياس األداء اإل
 Formalبداعي، وارتباط سلبي بين التفكير المنهجي داء اإلالتفكير الجدلي واألداء على اختبارات األ

Thinking بداعي، كما أظهرت النتائج أن الطالب المشاركين في اإلداء داء على اختبارات األواأل
بعاد الستة الختبار التفكير التباعدي )الطالقة، داء في األالجدلي سجلوا مستويات أعلى في األالتفكير 

دراك التفاصيل، والتسمية   ( عن طالب التفكير المنهجي.Namingاالنفتاح، والمرونة، واالصالة، وا 
الستقالل لقوي  مؤشر دالمتحرر من السياق يع المتفتحهذا النمط من التفكير  مما سبق يتضح أن     

وغير المتحيز  الجدلي المنطقيالقادر على ممارسة التفكير  فالفردونضج الشخصية؛  العقلي والمعرفي
لديه  هو شخصوالموازنة والتكامل بين اآلراء المتناقضة والقادر على تقييم اآلراء والقضايا بطريقة منطقية 

 .قدرة عالية على اتخاذ القرار الصائب
 Decision Makingاتخاذ القرار 

 ضرورة أصبحت حيث الحياة المعاصرة، مجاالت مختلف في األساسية المهارات من القرار اتخاذ تعد مهارات     

وتستلزم عملية اتخاذ القرار  (McGinnis & Goldstein, 2003).االجتماعية  البيئة في المتغيرات أهم ومن ملحة
تقويمًا تجريبيًا، وتقويمًا منطقيًا وأحكامًا متروية. في التقويم التجريبي يتأمل الفرد الحلول الممكنة من وجهات نظر 
متنوعة، ثم يختبر كل الحدود والعقبات التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ هذا القرار. وفي التقويم المنطقي يحدد الفرد 

ألفعال الرئيسة المرتبطة بالمشكلة أو الموقف، ويختار أفضل البدائل الممكنة، ويقيم كل حل أو بديل األهداف وا
في ضوء معايير وأهداف وخطوات منطقية ضرورية للتنفيذ، ثم يتنبأ الفرد بالنتائج النهائية في ضوء تلك القيود 

هذه العملية يأخذ الفرد في اعتباره  والظروف، يتلو ذلك إصدار األحكام في ضوء المعلومات المتاحة. وفي
الظروف والتفضيالت والقيم المرتبطة بالموقف ثم يتخذ قراره بأفضل الوسائل لتحقيق أهداف الفرد أو الجماعة، 
وعند التوصل إلى حكم يقدم الفرد األسباب التي تبرر قراره اعتمادًا على أهداف واعتبارات أخالقية وقيمية 

(Maker & Nielson, 1995) . 
إحدى  فإن مهارات اتخاذ القرار تعدووفقًا ألدبيات البحث والدراسات والبحوث في مجال اتخاذ القرار      

العمليات األساسية في التعليم والتعلم ذات الطبيعة المركبة بين الجوانب الذهنية والمعرفية والوجدانية 
(Sternberg, 2004; Stanovich, 2003) .  وقد أشارت(Hatala & Case, 2000)  إلى أن عملية اتخاذ

القرار تتضمن الوصول إلى قرار بعد تفكير متأٍن بالخيارات والبدائل والنتائج المحتملة لعملية اتخاذ القرار، إضافة 
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 Sanz de Acedo)وقد توصلت دراسة  إلى األخذ بعين االعتبار القيم الشخصية التي يؤمن بها متخذ القرار.

Lizarraga, et al., 2009)  إلى وجود ثالثة عوامل رئيسة تؤثر في عملية اتخاذ القرار وهى: الخصائص المرتبطة
بالمهمة أو الموقف، والخصائص المرتبطة بالفرد متخذ القرار، والخصائص المرتبطة بالسياق البيئي واالجتماعي 

 للمهمة أو القضية موضع القرار.
فهم الفرد ية والتطبيقية لدراسة المتغيرات الثالثة: فالحكمة تشير إلى وهكذا تظهر أدبيات البحث األهمية النظر      

العميق لذاته ولآلخرين واالستخدام النشط للمعرفة، والقدرة على التعلم من األفكار والبيئة، مع حدة الذهن 
Perspicacity والبصيرة ،Insight والقدرة على إصدار األحكام ،Judgment  (Sternberg, 2003)لتفكير . وا

القدرة على رؤية القضايا من زوايا مختلفة والتوصل إلى المصالحة )التسوية أو فض النزاع( األكثر الجدلي هو 
 ,Klein, Lin, Radford, Masuda, Choi, Lien)إقتصادًا وعقالنية من معلومات ومواقف قد تبدو متناقضة 

Yeh & Boff, 2009) . 
 Methodology منهج البحث

تصميم المجموعة و  ،Quasi Experimental المنهج شبه التجريبياسُتخدم في البحث الحالي      
الذي تم . ويمثل البرنامج One group pretest-posttest designالواحدة ذو القياس القبلي والبعدي 

لتنمية التفكير القائم على الحكمة المتغير المستقل، وقد تم تطبيق البرنامج في الفصل الدراسي  إعداده
م بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا )مدة الجلسة ساعتان(، ولمدة عشرة 2010/2011للعام الجامعي  األول

وتم إجراء سة الحالية. واتخاذ القرار المتغيرات التابعة في الدرا المنطقي أسابيع. ويمثل التفكير الجدلي
القبلي في الجلسة األولى )الجلسة التمهيدية( للبرنامج، أما التطبيق البعدي فقد تم في الجلسة  التطبيق

 .الختامية للبرنامج
 مجتمع البحث

الملك طالب وطالبات األقسام العلمية واألدبية بالفرقتين األولى والثانية في كلية التربية ، جامعة      
 م. 2010/2011 األول، في الفصل الدراسي فيصل

 Participants عينة البحث
الفرقة  38والثانية ) طالبة( من الفرقتين األولى 35ًا، طالب 29( طالبًا وطالبة )64تكونت عينة البحث من )     

جامعة التربية  بكلية أدبي(، 34علمي،  30الفرقة الثانية(، من األقسام العلمية واألقسام األدبية ) 26األولى، 
(. وقد تم اختيار عينة البحث وفقًا للمراحل 1.50نحراف معياري )( سنة با20ومتوسط أعمارهم ) ،الملك فيصل

 التالية:
  تم تطبيق مقياس تطور الحكمةWisdom Development Scale  على عينة عشوائية بلغت

 .ية واألدبيةوطالبة من الفرقتين األولى والثانية من األقسام العلم اً ( طالب281)

  واختيار الطالب  تطور الحكمة من األعلى إلى األدنىتم ترتيب استجابات الطالب على مقياس
ليمثلوا الفئة ذات المستوى المنخفض  وفقًا لدرجاتهم على المقياس األدنىالذين يمثلون اإلرباعي 
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، وقد تم اختيار هذه الفئة لحاجتها لتنمية التفكير وطالبة اً ( طالب71هم )وبلغ عدد من الحكمة
 القائم على الحكمة أكثر من غيرها من الفئات. 

 ( طالب، وبلغت عينة الطالب الذين شاركوا في التطبيق القبلي 3اعتذر عن حضور البرنامج )
( تم 3يكمل المقاييس، و) وطالبة، وفي التطبيق البعدي هناك طالب واحد فقط لم اً ( طالب68)

استبعادهم من العينة النهائية نظرًا للغياب المتكرر من جلسات البرنامج. والجدير بالذكر أن 
 جميع الطالب شاركوا بشكل تطوعي في البرنامج.

  Instruments أدوات البحث
 Dialectical thinking Scaleمقياس التفكير الجدلي 

. (Klein, et al., 2009)مقياس التفكير الجدلي الذي طوره كل من  الحالي البحثاستخدم الباحثان في      
التناقض  التسامح مع، وتهدف إلى قياس بعدين هما: مفردة( 20وهو استبانة تقرير ذاتي تتكون من )

Tolerance for contradiction والبعد الثاني المنظور ، ويقيس إلى أي مدى يتقبل األفراد وجود التناقض ،
ويقيس إلى أي مدى ينظر األفراد في العناصر الجوهرية في الموقف بداًل من  Holism perspectiveالشمولي 

إلى أن هذا المقياس يتمتع بمواصفات سيكومترية جيدة  (Klein, et al., 2009). وتشير دراسة الموقف ككل
. ويحدد الطالب استجابته على مفردات المقياس باستخدام داتالمفر على مستوى البناء العاملي وعلى مستوى 

درجات(، ال أوافق بدرجة  5أسلوب ليكارت وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة التالية: ال أوافق على اإلطالق )
(، درجات(، أوافق بدرجة كبيرة )درجتين(، أوافق بدرجة كبيرة جدًا )درجة واحدة 3درجات(، إلى حد ما ) 4كبيرة )

بعد المنظور الشمولي لتشير الدرجة الكلية المرتفعة على مفردات المقياس إلى  مفرداتوقد تم عكس درجات 
مستوى عال من التفكير الجدلي المنطقي والدرجة المنخفضة إلى مستوى متدن من التفكير الجدلي المنطقي. وقام 

من جامعة القصيم، جامعة جازان، والمركز  (*)الباحثان بترجمة المقياس وتنقيحه بعد عرضه على خمس محكمين
الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية. وللتأكد من صدق وثبات 

 .بجامعة الملك فيصل( طالبًا من الفرقتين األولى والثانية 388المقياس تم تطبيقه على عينة تكونت من )
البناء العاملي للمقياس تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي باستخدام طريقة المكونات  وللتحقق من صدق     

من أجل  Varimax، حيث تم التدوير المتعامد بطريقة Hotlingلد  Principal Componentsاألساسية 
تم انتقاء المفردات وقد الحصول على العوامل من خالل اختيار المفردات األكثر تشبعًا لكل عامل بعد تدويره. 

( وتصنيفها على العامل الذي كان تشبعها عليه أكبر، حيث وجد أن بعض 0.4ذات التشبعات التي تزيد على )
 ( نتائج التحليل العاملي لمقياس التفكير الجدلي.1المفردات تشبعت على أكثر من عامل. ويوضح جدول )

 

 

 
                                                           

كلية التربية بجامعة القصيم، د. عصام الطيب أستاذ  -ل من: د. حجاج غانم أستاذ مشارك علم النفس التربوي يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لك (*)

، د. مها الماجد أستاذ مشارك اللغة علم النفس التربوي كلية التربية بجامعة جازان، أ. د. إمام مصطفي سيد أستاذ  –مشارك علم النفس التربوي 

 السعودية. -جامعة الملك فيصل  –ستاذ مساعد اللغة االنجليزية بالمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع العربية، د. ماثيو بيركي أ
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 لجدلي(: نتائج التحليل العاملي لمقياس التفكير ا1جدول ) 

 المفردات م
التسامح 

مع 
 التناقض

المنظور 
 الشمولي

ن ولكنهما محتملين بشكل متكافئ، ان متناقضاعند مواجهة مشكلة أو قضية محيرة يوجد لها تفسير  18
 جمع المعلومات الستبعاد أحد التفسيرينأفإنني 

0.770  

، فإنني عادة ما قضية ماعندما تكون وجهة نظر صديقي متناقضة مع وجهة نظري في مسألة أو  5
التي يمكن أن تكون فيها كل من وجهة نظري ووجهة نظر صديقي صحيحة في  أفكر في المواطن

 نفس الوقت

0.764  

ن، فإنه ربما يكون قد تم عرض ان كالهما فعال ولكنهما متناقضن متكافئاعندما يظهر للمشكلة حال 17
 ضعيفاً  أو تقديم المشكلة بشكل ضعيف، أو ممثلة تمثيالً 

0.708  

عند تقييم ما إذا كان الشخص يؤيد  فريق ما أم ال، فإن أعضاء الفريق غالبًا يضعون عبارات مثل  3
"إما معنا أو ضدنا". إن أفراد الفريق الذين يتخذون مثل هذه التصريحات يفشلون في رؤية العديد من 

 االحتماالت الواقعية األخرى

0.695  

  0.646 الفريق الواحد التعاون والمنافسة في نفس الوقت داخلأن يوجد في  يمكن 2
نه من الممكن أن يكون كال التفسيرين المتناقضين لنفس الحدث ألى عاألفراد الذين يصرون  4

 صحيحين فإنهم أفراد غير منطقيين أو غير واقعيين
0.640  

ًا واضحًا األسئلة بإجابات غامضة أن يتخذوا موقف الذين غالبًا ما يجيبون عن األفراديجب على  14
عطاء إ  أكثر دقة ةجابوا 

0.598  

  0.570 متناقضة في نفس الوقت اً الحدث أو السلوك الواحد يمكن أن يحقق أهداف 19
ذا كانت )ب( خاطئة فإن )ج( يجب أن خاطئةإذا كانت )أ( صحيحة فإن )ب( يجب أن تكون  20 ، وا 

كانت )أ( خاطئة فهل ستكون )ج( صحيحة أم خاطئة؟ مثل هذه األسئلة  ما إذاأتكون صحيحة. 
 تؤدى إلى مهارات حل مشكالت غير فعالة  في العديد من مجاالت الحياة

0.565  

  0.480 فإنه واضح المعالم ؛أو خطأ من الناحية األخالقية اً في معظم المواقف، إذا كان الفعل صحيح 16
 0.823  خطأ يعتمد على الموقف الذي يحدث فيهالصواب أو المن حيث العمل الحكم على  9
 0.799  على حدة كل جزء وتحليل أجزاء مختلفة تقسيمها إلى هو مشكلةأي  فعالة لحلال دةيحالو طريقة ال 8
 0.750  يمكن أن يصبح خاطئ إذا تغير الموقف موقف ماما هو صحيح في  10
 0.740  مختلفةعندما يكون في مواقف مختلفة الواحد يمكن أن يكون له معان السلوك  12
 0.645  مضلالً  ئاً شييعد  هتقييم أداء الفرد دون وجود معلومات عن خلفيت 11
 0.633  إجراء تغييرات على جزء من الموقف سيكون له غالبًا تأثير دال على باقي أجزاء الموقف 6
 0.583  مشاكل أخرىب ربطها المشكلة عن طريق حل محاولة غير المجدي من، في كثير من األحيان 7
 0.548  هناك العديد من البيانات التي ستظل صحيحة بغض النظر عن السياق أو الموقف الذي توجد فيه 1
 0.541  غير واقعيينهم أفراد كل شيء مرتبط بشيء آخر  أنه غالباً األفراد الذين يعتقدون  13
يكون هناك العديد من وجهات النظر المختلفة بشأن مسألة أو موضوع ما، فإنه يجب أن عندما  15

 ن غيرهام تكون بعض اآلراء أفضل مالئمة
 0.497 

 5.242 5.386 الجذر الكامن
 26.213 26.928 نسبة التباين
 53.141 النسبة الكلية
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( مفردة دون حذف أي منهم، وبلغت قيمة 20عن عاملين تشبعت عليهم ) أسفر التحليل العاملي     
( مفردات وبلغت قيمة الجذر الكامن 10(، وقد تشبع على العامل األول )53.141التباين الكلي لهما )

( 10%( من التباين الكلي، وتشبع على العامل الثاني )26.928(، وفسر نسبة )5.386لهذا العامل )
%( من التباين الكلي. 26.213(، وفسر نسبة )5.242مة الجذر الكامن لهذا العامل )مفردات وبلغت قي

والتي تدعم البناء الثنائي للمقياس، ولذا فإن  (Klein, et al., 2009)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
 .الباحثين اعتمدا البناء العاملي الثنائي في البحث الحالي

التسامح مع ( لعامل 0.76كرونباخ ) -وبلغت قيمة معاملي ثبات البعدين باستخدام معامل ثبات ألفا     
وهي ( للدرجة الكلية على مقياس التفكير الجدلي، 0.78( لعامل المنظور الشمولي، و)0.80التناقض، و)

 .  (P≤0.01)عند مستوى  قيم دالة إحصائياً 

 Decision Making Questionnaireاستبيان اتخاذ القرار 

وهو . (Sanz de Acedo Lizarraga, et al., 2009)تم استخدام استبيان اتخاذ القرار الذي طوره      
عبارة عن استبانة تقرير ذاتي تهدف إلى فحص العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار، وتستهدف األعمار 

( أبعاد فرعية تم اشتقاقها من 10ى )مفردة موزعة عل (64) ( سنة، وتتكون من25( إلى )18من )
. وفيما يلي وصف العوامل الفرعية اتخاذ القرارمجموعة متنوعة من المقاييس التي تزخر بها أدبيات 

 لالستبانة:

 القطععدم اليقين/ Uncertainty( مفردات تتناول مخاوف األفراد من الشك 6: ويتكون من )
 يها اتخاذ القرار.والتردد والمخاطر والتغييرات التي يؤدي إل

  ضغط الوقت والمالTime/Mony Pressure( مفردات تحدد كيفية تنظيم 8: ويشتمل على )
 األفراد ألنشطتهم ومقارنة نتائج القرار المتخذ مع ما تم إنفاقه من وقت ومال.

  المعلومات واألهدافInformation and Goals ( مفردات تدور حول أهمية 8على ) ي: ويحتو
 وجود بيانات مالئمة وتحديد أهداف محددة لتقدير صعوبة المهمة.

  النتائج المترتبة على اتخاذ القرارConsequences of Decision( مفردات 6: ويتكون من )
 تحدد المسئولية الشخصية لآلثار المترتبة على اتخاذ القرار.

  الدافعيةMotivation يساعد هذا البعد في عملية اتخاذ القرار  ،( مفردات5على ): ويشتمل
 ويحافظ على تحقيقه أثناء مراحله المتتابعة.

  التنظيم الذاتيSelf-Regulation يساعد هذا البعد الفرد على  ،( مفردات8على ) ي: ويحتو
 التخطيط ومراقبة وتقييم نتائج اتخاذ القرار.
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  المعرفةCognition( مفر 6: ويتكون من ) دات ويساعد هذا البعد الفرد على معالجة المعلومات
وتحديد األسباب حول الخطوات الواجب اتخاذها، وتذليل الصعوبات التي تنشأ أثناء عملية اتخاذ 

 القرار.
  االنفعاالتEmotions( مفردات تساعد في تهيئة الجو المالئم التخاذ القرار5: ويتكون من ). 
  الضغط االجتماعيSocial Pressure( مفردات ويشير إلى نظرة الفرد في 7: ويشتمل على )

 اآلثار المترتبة على البيئة أو األفراد اآلخرين عند اتخاذ القرار.

  ضغط العملWork Pressure( مفردات تشير إلى مراعاة القواعد والقوانين 5: ويتكون من )
 المنظمة للعمل.  

السياق و ، Subjectالفرد و ، Taskأبعاد رئيسة هي )المهمة  ةبعاد الفرعية السابقة تندرج تحت ثالثاأل     
Context المهمة على )عدم اليقين، ضغط الوقت والمال، بخصائص (. ويشتمل بعد العوامل المرتبطة

الفرد خصائص المعلومات واألهداف، النتائج المترتبة على اتخاذ القرار(، ويشمل بعد العوامل المرتبطة ب
السياق البيئي خصائص متخذ القرار على )الدافعية، التنظيم الذاتي، المعرفة، االنفعاالت(، ويشتمل بعد 

ويحدد الطالب استجابته على مفردات المقياس باستخدام على )الضغط االجتماعي، وضغط العمل(. 
درجات(، مهم بدرجة  5ة جدًا )وذلك باختيار أحد البدائل الخمسة التالية: مهم بدرجة كبير  ،أسلوب ليكارت

درجات(، غير مهم )درجتين(، غير مهم على اإلطالق )درجة واحدة(.  3درجات(، إلى حد ما ) 4كبيرة )
وقام الباحثان بترجمة المقياس وتنقيحه بعد عرضه على خمسة محكمين من جامعة القصيم، وجامعة 

ن على حذف المفردات المرتبطة بضغط و المحكمتفق اجازان، والمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع. 
مفردات( على أن يصبح ضغط الوقت فقط، وتغيير مسمى بعد المعرفة إلى بعد معالجة  3المال )

. وبهذا المعلومات، وتغيير بعد ضغط العمل إلى بعد االلتزام الجامعي مع إجراء تعديل على المفردات
فردة. وللتأكد من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على ( م61من ) اً مكونالمقياس بعد التحكيم يصبح 

 .الملك فيصلجامعة والثانية ب ى( طالبًا من الفرقتين األول352عينة تكونت من )

صدق البناء العاملي للمقياس قام الباحثان باختبار البناء الثالثي للمقياس )المهمة، الفرد  وللتحقق من    
( مفردة مع 59العاملي عن ثالث عوامل تشبعت عليهم ) ر التحليل. أسفمتخذ القرار، السياق البيئي(

كان تشبعها أقل من  مفردات من بعد االلتزام الجامعي( 3( مفردات من بعد السياق البيئي )3حذف )
%( من التباين الكلي، 18.70( مفردة ، وفسر نسبة )25، وقد تشبع على العامل األول )المهمة( )(0.3)

ة التباين ب%( من نس15.92( مفردة، وفسر نسبة )24الثاني )الفرد متخذ القرار( )وتشبع على العامل 
%( من نسبة 13.53( مفردات، وفسر نسبة )10الكلي، وتشبع على العامل الثالث )السياق البيئي( )

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة %(. 48.15) ةالتباين الكلي. وبلغت قيمة التباين الكلي للعوامل الثالث
(Sanz de Acedo Lizarraga, et al., 2009)  ،( 1ويوضح شكل )والتي تدعم البناء الثالثي للمقياس

 البناء العاملي لمقياس اتخاذ القرار. 
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 ( البناء العاملي الثالثي لمقياس اتخاذ القرار1شكل )

التوكيدي  وللتأكد من تشبع المفردات المفترضة لكل عامل أجرى الباحثان التحليل العاملي     
Confirmatory Factor Analysis   باستخدام طريقة االحتمالية القصوىMaximum Likelihood 

Method( 6) ويتكون من . وقد أكد التحليل البناء العاملي للمقياس والذي تضمن عامل عدم اليقين
( 8) ويتكون من ( مفردات، وعامل المعلومات واألهداف5) ويتكون من مفردات، وعامل ضغط الوقت

 ويتكون من ( مفردات، وعامل الدافعية6) ويتكون من مفردات، وعامل النتائج المترتبة على اتخاذ القرار
( 6) ويتكون من ( مفردات، وعامل معالجة المعلومات8) ويتكون من ( مفردات، وعامل التنظيم الذاتي5)

( 7) ويتكون من لضغط االجتماعي( مفردات، وعامل ا5) ويتكون من مفردات، وعامل االنفعاالت
( نتائج التحليل العاملي 1ويوضح ملحق )( مفردات. 3) ويتكون من مفردات، وعامل االلتزام الجامعي

 لمقياس اتخاذ القرار.

 – 0.49أن قيم معامالت المسار لمفردات مقياس اتخاذ القرار تراوحت بين ) أشارت النتائج إلى     
، كما تراوحت قيم معامالت المسار لألبعاد (P≤0.01)يًا عند مستوى (، وجميعها دالة إحصائ0.95

. وأظهرت النتائج أن قيمة (P≤0.01)( وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى 0.87 – 0.49العشرة بين )
، أي أن (P≤0.001)( ومستوى داللة 1607( بدرجات حرية تساوي )1742.30بلغت )(χ2) مربع كاي 

وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن ( 1.08تساوي ) (χ2/df)قيمة 

 عدم اليقين

 ضغط الوقت

المعلومات 

 الدافعية

 التنظيم الذاتي

معالجة 

 اإلنفعاالت

الضغط 

اإللتزام 

 المهمة

 الفرد

 السياق

0.

0.3

0.2

0.7

0.5

0.3

0.2

0.3

0.5

0.5

0.7

0.7 النتائج المترتبة

0.

0.

0.

0.

0.
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0.

0.

0.

0.7

0.6
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تؤكد أيضًا مطابقة  يوقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وه (RMSEA, GFI, AGFI, NFI)المطابقة 
( مؤشرات حسن مطابقة 2. ويوضح جدول )بيانات، وأن المقياس صادق عاملياً النموذج المقترح لل

 .(Joreskog & Sorbom, 2006)للبيانات  النموذج

 (: مؤشرات حسن مطابقة النموذج للبيانات2جدول )

 قيمة أفضل مطابقة للمؤشر المدى المثالي للمؤشر القيمة مؤشرات حسن المطابقة
 صفر χ2/df 1.08 0< χ2/df<5مربع كاي 

 صفر 0.14 0<RMSEA<1 (RMSEA)مؤشر جذر مربعات البواقي 
 0.85 0<GFI<1 1 (GFI)مؤشر حسن المطابقة 

 0.86 0<AGFI<1 1 (AGFI)مؤشر حسن المطابقة المصحح 
 0.84 0<NFI<1 1 (NFI)مؤشر المطابقة المعياري 

RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 
GFI: Goodness of Fit Index; AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index; NFI: Normed Fit Index 

 

وتم حساب معامل الثبات ألبعاد المقياس باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ، وبلغت قيمة معامل الثبات      
( لبعد المعلومات واألهداف، 0.67( لبعد ضغط الوقت، و)0.66( بالنسبة لبعد عدم اليقين، و)0.74)
( 0.74( للدرجة الكلية على عامل المهمة، و)0.70( لبعد النتائج المترتبة على اتخاذ القرار، و)0.71و)

( لبعد 0.71( لبعد معالجة المعلومات، و)0.73( لبعد التنظيم الذاتي، و)0.69لبعد الدافعية، و)
( 0.68( لبعد الضغط االجتماعي، و)0.76( للدرجة الكلية على عامل الفرد، و)0.70االنفعاالت، و)

عند  دالة إحصائياً جميعها وهي قيم  للدرجة الكلية على عامل السياق،( 0.75لبعد االلتزام الجامعي، و)
 .  (P≤0.01)مستوى 

  Wisdom Development Scaleمقياس تطور الحكمة 

 & Brown)تطور الحكمة الذي أعده كل من مقياس  البحث الحاليفي  انالباحث استخدم     

Greene, 2006) براون"ستنادًا على نموذج ا" Brown’s Model  تطور الحكمة، وهو لمتعدد األبعاد
( مفردة، تستهدف طالب الجامعة، وتهدف إلى قياس ثمانية أبعاد 66استبانة تقرير ذاتي تتكون من )

دارة االSelf-Knowledgeهي: المعرفة الذاتية  ، واإليثار Emotional Managementنفعاالت ، وا 
Altruism والمشاركة الملهمة ،Inspirational Engagement إصدار األحكام ،Judgment ،

 Willingness to، واالستعداد للتعلم Life Skills، ومهارات الحياة Life Knowledgeومعرفة الحياة 

Learn وتشير دراسة كل من .(Brown & Greene, 2006; Greene & Brown, 2009)  يتمتع
 ستوى ثبات المفردات واألبعاد.بمواصفات سيكومترية جيدة على مستوى البناء العاملي وعلى م

ويحدد الطالب استجابته على مفردات المقياس باستخدام أسلوب ليكارت وذلك باختيار أحد البدائل      
 3درجات(، إلى حد ما ) 4درجات(، أوافق بدرجة كبيرة ) 5أوافق بدرجة كبيرة جدًا ) الخمسة التالية:
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)درجة واحدة(. وقام الباحثان بترجمة  اإلطالقال أوافق على  ال أوافق بدرجة كبيرة )درجتين(، درجات(،
من جامعة القصيم، جامعة جازان، والمركز الوطني  المقياس وتنقيحه بعد عرضه على خمسة محكمين
تفق المحكمين على حذف مفردتين لعدم مناسبتهما األبحاث الموهبة واإلبداع في جامعة الملك فيصل. 

وللتأكد عة )مفردة من بعد إصدار األحكام، ومفردة من بعد مهارات الحياة(. للعمر الزمني لطالب الجام
 ىمن الفرقتين األولوطالبة ( طالبًا 346من صدق وثبات المقياس تم تطبيقه على عينة تكونت من )

 .الملك فيصلجامعة والثانية ب

المفترضة لكل بعد بالبعد الذي يقيس  وللتحقق من صدق البناء العاملي للمقياس وتشبع المفردات     
للتحليل  تطور الحكمةهذه المفردات، قام الباحثان بإخضاع استجابات عينة الدراسة على مفردات مقياس 

 Maximum طريقة االحتمالية القصوىبواسطة    Confirmatory Factor Analysisالعاملي التوكيدي

likelihood Method  باستخدام برنامجLISREL (Version, 8.8)الُثماني . وقد أكد التحليل البناء 
إدارة ، والعامل الثاني: مفردات( 4وتكون من )معرفة الذاتية للمقياس والذي تضمن عامل الحاجة إلى ال

والعامل الرابع: ، مفردة( 12وتكون من ) اإليثار، والعامل الثالث: مفردات( 5وتكون من ) نفعاالتاال
، ( مفردات7( مفردات، والعامل الخامس: إصدار األحكام وتكون من )10من ) المشاركة الملهمة وتكون

( مفردة، والعامل السابع: مهارات الحياة وتكون من 11والعامل السادس: معرفة الحياة وتكون من )
 ليصبح المجموع الكلي لفقرات مقياس ( مفردات5(، والعامل الثامن: االستعداد للتعلم وتكون من )10)

، مما يعني صدق البناء العاملي للمقياس وكذلك صدق مفردات المقياس. مفردة( 66) تطور الحكمة
 ( نتائج التحليل العاملي التوكيدي.2) ملحقويوضح 

 – 0.37تراوحت بين ) تطور الحكمةمفردات مقياس ائج إلى أن قيم معامالت المسار لأشارت النت     
، كما تراوحت قيم معامالت المسار لألبعاد (P≤0.01)مستوى  (، وجميعها دالة إحصائيًا عند0.92

. وأظهرت النتائج أن قيمة (P≤0.01)( وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى 0.82 – 0.47العشرة بين )
أن قيمة  ي، أ(P≥0.05)( ومستوى داللة 20( بدرجات حرية تساوي )26.99بلغت )(χ2) مربع كاي 

(χ2/df) ( 0.74تساوي ) وتشير إلى مطابقة النموذج الجيدة للبيانات. كما أن قيم مؤشرات حسن المطابقة
(RMSEA, GFI, AGFI, NFI)  وقعت في المدى المثالي لكل مؤشر وهى تؤكد أيضًا مطابقة النموذج

 . تطور الحكمة( البناء العاملي لمقياس 2ويوضح شكل ). المقترح للبيانات، وأن المقياس صادق عاملياً 
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 قياس تطور الحكمةم( البناء العاملي ل2شكل )

، وبلغت قيمة معامل الثبات اس باستخدام معادلة كرونباخ ألفاوتم حساب معامل الثبات ألبعاد المقي     
( 0.80، و)اإليثار( لبعد 0.75، و)نفعاالتإدارة اال( لبعد 0.72، و)المعرفة الذاتية( بالنسبة لبعد 0.81)

( لبعد 0.68( لبعد معرفة الحياة، و)0.74( لبعد إصدار األحكام، و)0.69و)، الملهمةالمشاركة لبعد 
مقياس تطور الحكمة، ( للدرجة الكلية على 0.75و)( لبعد االستعداد للتعلم، 0.77مهارات الحياة، و)

 .(P≤0.01)وجاءت جميعها دالة عند مستوى 

 ائم على الحكمةالبرنامج الق
 الهدف العام للبرنامج:

 اتخاذ القرار لدى طالب الجامعة. ومهاراتمهارات التفكير الجدلي المنطقي  لتنميةالحكمة  اكتساب     
 أسس بناء البرنامج:

 الحكمة في ضوء كل من:اكتساب تم تصميم وبناء اإلطار النظري والعملي لبرنامج      

  نموذج براون لتطوير الحكمةBrown’s Model of Wisdom Development (Brown, 

2002, 2004; Brown & Greene, 2006; Greene &Brown, 2009). 
  الخطوط اإلرشادية العامة لتعليم وتدريس الحكمة(Sternberg, Jarvin & Grigorenko, 

2009; Sternberg, Reznitskaya & Jarvin, 2007). 

 

 

 المعرفة الذاتية

 إدارة اإلنفعاالت

 المشاركة الملهمة

 إصدار األحكام

 معرفة الحياة

 مهارات الحياة

 االستعداد للتعلم

 الحكمة

0.6

0.4

78 

0.4

0.5

0.3

0.8

0.4 اإليثار 0.7
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0.4
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0.7
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 وصف البرنامج:

عشر جلسات، كل جلسة تتضمن التدريب  يتكون البرنامج التدريبي من ثماني وحدات موزعة على     
( يوضح عنوان الوحدات وعدد الجلسات، 3على أنشطة ومحتوى معين، زمن كل جلسة ساعتان. جدول )

 واألهداف الخاصة بكل وحدة، والمحتوى.

 ( وحدات وأهداف ومحتوى البرنامج التدريبي3جدول )

 المحتوى األهداف الوحدات

مج
برنا
 بال
يف
عر
الت

 
دد 
ع

ت: 
لسا
الج

1 

  ، تعريف الطالب بأهداف البرنامج
ومبرراته وكيفية السير في  هوطبيعت

الجلسات وورش العمل المتعلقة به، مع 
 تحديد المخرجات المتوقعة منه.

 األهداف العامة واألهداف التفصيلية للبرنامج 

 مكونات البرنامج 
 عدد جلسات البرنامج والزمن المحدد لكل جلسة 
 دات والبرنامج ككلآليات تنفيذ الوح 

 المخرجات المتوقعة من البرنامج 

مج
برنا
ي لل

ظر
 الن
طار

اإل
 

ت: 
لسا
الج
دد 
ع

2 

  تزويد الطالب بخلفية نظرية حول
الحكمة والتفكير القائم على الحكمة 

 وأسسه ومبادئه، وطرق تنميته
  تزويد الطالب بخلفية نظرية حول

التفكير التأملي والتفكير القائم على 
 والتفكير الجدلي والفرق بينهمالحوار 

 تعريف الحكمة والتفكير القائم على الحكمة 
  أمثلة للمواقف التي تظهر فيها الحاجة إلى التفكير القائم

 على الحكمة
 تقديم نماذج وأمثلة في السلوك الحكيم 
  ،أنواع التفكير القائم على الحكمة )التفكير التأملي

 الجدلي(التفكير القائم على الحوار، التفكير 
 المبادئ العامة حول تعليم الحكمة 
  أسباب االهتمام بتدريس مهارات التفكير القائم على

 الحكمة
 خطوط إرشادية لتنمية التفكير القائم على الحكمة 
  ،مفهوم التفكير التأملي، والتفكير القائم على الحوار

 ةوالتفكير الجدلي مع أمثلة توضيحي

 لحوار والتفكير الجدليمقارنة بين التفكير القائم على ا 
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ملي
التأ
ير 

تفك
ال

ت:  
لسا
الج
دد 
ع

2 

  حث الطالب على الدخول في التفكير
 التأملي

  يتعرف الطالب على مفهوم القيم الذي
يعد مكون مهم من التفكير الحكيم، 
والعالقة بين القيم وما يقومون به من 

 أعمال
  تشجيع الطالب على استكشاف

 وصياغة وتطبيق قيمهم الخاصة
  إعطاء فرصة للطالب ليراقبوا ما يمرون

حداث في حياتهم اليومية أبه من 
ويتعرفوا على مدى االرتباط بين قيمهم 

 وأفعالهم

  أنشطة حول قراءة األعمال الكالسيكية في األدب
 من حكمة الحكماء هوالفلسفة للتعلم والتأمل فيما تتضمن

  أنشطة لتعليم الطالب استراتيجيات ما وراء المعرفة
شكل صريح ومباشر )مثال: قوائم المراقبة والتقييم ب

 الذاتي(
  عرض لمجموعة من األقوال المأثورة وتشجيع الطالب

 على تطبيقها في مواقف جديدة
  أنشطة يقوم فيها كل طالب باختيار ثالثة قيم مهمة

ويضعوا خطة لتنمية هذه القيم لديهم ثم يطلب منهم أن 
وا بتسجيل ما حققوه من يراقبوا أنفسهم لمدة أسبوع ويقوم

 نجاح أو إخفاق في ممارسة هذه القيم

وار
الح
ى 
 عل
قائم

ر ال
فكي
الت

 
ت: 

لسا
الج
دد 
ع

1 

  أن يتعلم الطالب تقدير قيمة وجهات
 النظر المتعددة عند اتخاذ القرار

  التوصل إلى أن الحل األمثل للمشكلة
يتم من خالل الموازنة بين البدائل 

 المختلفة للحل

 في أنشطة ومناقشات وأداء مشروعات  إشراك الطالب
وكتابة مقاالت تشجعهم على مناقشة الدروس المستفادة 
من قراءة األعمال الكالسيكية في األدب والفلسفة وكيفية 
تطبيقها في حياتهم وحياة اآلخرين مع التأكيد بشكل 

 خاص على التفكير القائم على الحوار
 عرض بعض القضايا على الطالب وتشجيعهم على 

المناقشات مع التأكيد على االهتمام بوجهات النظر 
المتعددة المرتبطة بالموقف أو القضية التي يواجهونها 

 عند اتخاذ القرار
دلي

الج
ير 

تفك
ال

ت:  
لسا
الج
دد 
ع

1 
  حداث تكامل بين إتدريب الطالب على

 وجهات النظر المختلفة
  أنشطة يتم فيها عرض لوجهات نظر متناقضة

المواقف والقضايا ويطلب من  ومتعارضة حول بعض 
الطالب التوصل إلى وجهة نظر متكاملة حول كل 

 قضية
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في
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ر ا
فكي
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  استخدام الطالب االستراتيجيات
المتعارضة )مثال: التفكير 
الجدلي العقالني في مقابل 

 التفكير االنفعالي(

  الطالب مخاطر االعتماد يناقش
طف عند اتخاذ قرارات اعلى العو 

 مهمة
  يفحص الطالب بناء التفكير

 الجدلي المنطقي

  أمثلة لبعض األشخاص الذين قاموا بمخاطبة عواطف اآلخرين
عبر التاريخ وتشجيع الطالب على استخراج الدروس المستفادة 

اصر من هذا الحدث والربط بينه وبين ما يحدث في عالمنا المع
من حيث استخدام )الجدل المنطقي في مقابل مخاطبة العواطف 

 (اتية واإلعالندعافي ال

  عرض شرائح لبعض الشعارات التي تستخدمها العالمات
التجارية عندما تنشر دعاية عن منتجاتها و سؤال الطالب عن 
العواطف التي تستهدفها هذه الشعارات، مثال على ذلك: الشعور 

باالنتماء إلى جماعة، الحصول على المتعة بالتميز، الشعور 
والسعادة ثم مناقشة الطالب خطورة االعتماد فقط على العواطف 

 عند اتخاذ القرارات
  مناقشة الطالب عن أوجه الخطورة عند اتخاذ قرار مندفع مبني

 على العواطف مع التأكيد على التفكير الجدلي المنطقي
  بالضرورة تعني خالف أو إخبار الطالب أن كلمة "جدل" ليست

صراع ولكن األفراد يشتركون في جدل ما عندما يريدون 
 التوصل إلى استنتاجات مبنية على أسباب ودالئل

  عرض شرائح لشرح بنية التفكير الجدلي المنطقي )الجدل
المنطقي يبنى على أسباب ودالئل وليس العواطف، ينبغي 

 استخدام الجدل المنطقي عند اتخاذ القرارات(
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  تشجيع الطالب على التفكير في
موضوع يقومون  أي حقيقة أن

لتحقيق  هبدراسته يمكن استخدام
 غايات مفيدة أو ضارة

  عرض أمثلة في مجاالت مختلفة )مثال: الفيزياء النووية التي
 يمكن أن تستخدم في صنع القنابل أو لتوفير مصادر الطاقة(

  على عرض أمثلة لموضوعات يمكن استخدامها تشجيع الطالب
 في غايات مفيدة وأخرى ضارة

كيم
الح
ير 

تفك
ال

ت:  
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 عرض إرشادات للتفكير القائم على الحكمة مع تدعيمها بأمثلة  تعزيز التفكير الحكيم
 تاريخية ومعاصرة )على سبيل المثال(

  الفرد الذي الحل األمثل لمشكلة ما ليس الذي يعود بالنفع على
 يفكر فقط ولكن على اآلخرين أيضا

  االختيار بين المنفعة الوقتية التي تتحقق على المدى القريب وما
يتحقق على المدى البعيد وان يكون السبب وراء االختيار لحل 

 ما من بين مجموعة من الحلول هو تحقيقه للمصلحة العامة
 

 آلية تنفيذ البرنامج:
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 & De Saa-Perezتم تنفيذ جميع الجلسات ماعدا الجلسة التمهيدية على البناء الذي حدده      

Garcia-Falcon, 2002  :والذي يتمثل في أن كل جلسة تدريبية تتم على أربع خطوات رئيسة هي
تنشيط المعرفة السابقة وذلك بطرح أسئلة وتقديم ملخص، وأداء األنشطة التي تشتمل عليها كل جلسة، 

 للجلسة القادمة. ةتقديم ملخص شامل في نهاية كل جلسة، وتكليف الطالب بمهمة تمهيديو 
 صدق البرنامج:

للتأكد من صدق البناء النظري والعملي ومدى تحيق األنشطة للهدف العام للبرنامج وأهداف كل      
لموهبة واإلبداع، الوطني ألبحاث االمركز من ( *)خمسة محكمينوحدة تم عرض البرنامج التدريبي على 

وجامعة القصيم، وجامعة جازان. وتم إجراء التعديالت وفقًا التفاق المحكمين وصياغة البرنامج في 
 صورته النهائية.

 Data Analysesالمعالجة اإلحصائية 
لإلجابة على أسئلة البحث، والتحقق من الفروض قام الباحثان بإدخال البيانات في برنامج "الحزمة      

، واستخدم اختبار "ت" للعينات المرتبطة SPSS (Version, 16.00)اإلحصائية للعلوم اإلنسانية" 
Paired Sample T Test  والبعدي لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين القبلي

 Exploratoryوتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي   .بعد التأكد من الشروط الالزمة الختبار "ت"

Factor Analysis  .للتحقق من الصدق العاملي لمقياس التفكير الجدلي ومقياس اتخاذ القرار  
لمقياس بناء العاملي للتأكد من صدق ال LISREL (Version 8.8)كما استخدم الباحثان برنامج      

 Confirmatory Factorمن خالل التحليل العاملي التوكيدي  تطور الحكمة ومقياس اتخاذ القرار

Analysis.  وللتأكد من حجم األثر التجريبي للمتغير المستقل )البرنامج(، تم حساب حجم األثر باستخدام
 :η2مربع إيتا 

 = مربع إيتا
 + درجات الحرية 2ت (2006)رجاء أبو عالم،  2ت

 Resultsالنتائج 

  اختبار الفرض األول:

ينص الفرض األول على: "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب المشاركين في      
لصالح التطبيق المنطقي البرنامج في التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد مقياس التفكير الجدلي 

 البعدي".

                                                           
 -، د. تيسير خزعلي استاذ مشارك تنمية التفكيرعلم النفس التربوي يتقدم الباحثان بالشكر والتقدير لكل من: أ.د. إمام مصطفي سيد أستاذ  (*)

جامعة القصيم، د. عصام الطيب أستاذ مشارك علم  -ة واإلبداع، د. حجاج غانم أستاذ مشارك علم النفس التربوي المركز الوطني ألبحاث الموهب

 جامعة جازان. –النفس التربوي، د. راشد مرزوق أستاذ مشارك علم لنفس التربوي 
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-Paired Sample t"ت" للمجموعات المرتبطة  صحة الفرض األول تم استخدام اختبارالختبار      

test  التسامح معلقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على بعدي 
( نتائج 4التناقض، والمنظور الشمولي والدرجة الكلية على مقياس التفكير الجدلي. ويوضح جدول )

 ار "ت".اختب
( نتائج اختبار"ت" للفروق بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد مقياس التفكير الجدلي 4جدول )

 والدرجة الكلية

 المتوسط التطبيق البعد
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 0.532 0.001 8.46 63 1.85 23.83 القبلي التسامح مع التناقض
 1.92 26.47 البعدي

 0.596 0.001 9.65 63 1.73 23.53 القبلي المنظور الشمولي
 3.17 28.38 البعدي

 0.697 0.001 12.03 63 2.19 47.36 القبلي الدرجة الكلية
 3.97 54.84 البعدي

η2< 0.5        )ضعيف( Cohen (1988): 

0.5≤ η2< 0.8)متوسط(  
η2>0.8         )كبير( 

بين متوسطات درجات الطالب  (p≤0.001) اً إحصائي الة( أن هناك فروقًا د4يتضح من جدول )     
على كل من بعد التسامح مع التناقض في اآلراء، وبعد المنظور الشمولي،  في التطبيقين القبلي والبعدي

( 0.532) (η2)والدرجة الكلية على مقياس التفكير الجدلي. وبلغ حجم األثر كما يحسب بقيمة مربع إيتا 
( للدرجة الكلية على مقياس 0.697( لبعد المنظور الشمولي، و)0.596لبعد التسامح مع التناقض، و)

ر إيجابي على التفكير أثلبرنامج لهذه النتيجة تدل على أن  .وبذلك يتحقق الفرض األول لي،ر الجدالتفكي
 الجدلي المنطقي لدى طالب الجامعة.

 :اختبار الفرض الثاني

"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب المشاركين في  :ينص الفرض األول على     
 لقبلي والبعدي على أبعاد مقياس اتخاذ القرار لصالح التطبيق البعدي".البرنامج في التطبيقين ا

-Paired Sample t"ت" للمجموعات المرتبطة  تم استخدام اختبار الثانيالختبار صحة الفرض      

test على أبعاد عدم اليقين،  لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي
األهداف، والنتائج المترتبة على اتخاذ القرار، والدافعية، والتنظيم الذاتي، و  وضغط الوقت، والمعلومات

والدرجة الكلية على مقياس اتخاذ القرار. ويوضح  ،، والضغط االجتماعيت، واالنفعاالومعالجة المعلومات
 ( نتائج اختبار "ت".5جدول )
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نتائج اختبار"ت" للفروق بين متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي على أبعاد مقياس اتخاذ القرار ( 5جدول )
 والدرجة الكلية

 المتوسط التطبيق البعد الفرعي البعد
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 0.795 0.001 15.65 63 1.40 14.14 القبلي عدم اليقين المهمة
 1.86 18.30 البعدي

 -- 0.152 1.45 63 1.42 11.55 القبلي ضغط الوقت
 1.66 11.92 البعدي

 0.619 0.001 10.12 63 2.13 19.28 القبلي المعلومات/األهداف
 1.79 21.72 البعدي

 0.660 0.001 11.07 63 1.56 14.13 القبلي النتائج المترتبة 
 1.71 15.81 البعدي

 الدرجة الكلية
 

 0.880 0.001 21.49 63 3.46 59.09 القبلي
 4.30 67.75 البعدي

 الفرد
 

 0.082 0.020 2.38 63 1.88 13.33 القبلي الدافعية
 1.34 13.91 البعدي

 0.639 0.001 10.55 63 1.75 19.47 القبلي التنظيم الذاتي
 1.97 22.03 البعدي

 0.260 0.001 4.71 63 1.50 14.14 القبلي معالجة المعلومات
 1.17 15.03 البعدي

 -- 0.184 1.35 63 1.71 12.05 القبلي االنفعال
 1.54 12.36 البعدي

 0.655 0.001 10.93 63 2.90 58.98 القبلي الدرجة الكلية
 2.82 63.33 البعدي

السياق 
 )البيئة(

 0.762 0.001 14.20 63 1.79 16.64 القبلي الضغط االجتماعي
 1.99 18.83 البعدي

 -- 0.081 1.77 63 1.39 9.81 القبلي االلتزام الجامعي
 1.36 10.08 البعدي

 0.679 0.001 11.55 63 2.19 26.45 القبلي الدرجة الكلية
 2.38 28.91 البعدي 
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بين متوسطات درجات  (p≤0.001)أشارت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى      
األهداف، وبعد ، وبعد المعلومات و الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على األبعاد الفرعية )عدم اليقين

( 0.795غ حجم األثر )المهمة. وبلخصائص النتائج المترتبة على اتخاذ القرار(، والدرجة الكلية لبعد 
( لبعد النتائج المترتبة على اتخاذ 0.660( لبعد األهداف والمعلومات، و)0.619لبعد عدم اليقين، و)

شارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة أ( للدرجة الكلية على بعد المهمة. بينما 0.880القرار، و)
 والبعدي على ضغط الوقت.حصائيًا بين متوسطات درجات الطالب في التطبيقين القبلي إ

بين متوسطات  (p≤0.001)أشارت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى و      
درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على بعدى التنظيم الذاتي ومعالجة المعلومات والدرجة 

بين متوسطات  (p≤0.05)متخذ القرار، وفروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى خصائص الفرد الكلية لبعد 
( لبعد الدافعية، 0.082درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على الدافعية. وبلغ حجم األثر )

( للدرجة الكلية على بعد 0.655( لبعد معالجة المعلومات، و)0.260( لبعد التنظيم الذاتي، و)0.639و)
بين متوسطات درجات  د متخذ القرار. بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً الفر 

 .تالطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على بعد االنفعاال

بين متوسطات   (p≤0.001)أشارت النتائج أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى  كما     
خصائص درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي على الضغط االجتماعي والدرجة الكلية لبعد 

( للدرجة الكلية لبعد 0.679( لبعد الضغط االجتماعي، و)0.762األثر ) مالسياق البيئي. وبلغ حج
بين متوسطات درجات الطالب حصائيًا النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إالسياق البيئي. بينما أشارت 

 في التطبيقين القبلي والبعدي على االلتزام الجامعي.

وبذلك يكون الفرض الثاني تحقق جزئيًا، وهذه النتيجة تدل على أن البرنامج له تأثير على تعديل      
والمعلومات  الفرعية )عدم اليقين،األبعاد الكلية )المهمة، الفرد متخذ القرار، السياق البيئي( واألبعاد 

األهداف، والنتائج المترتبة على اتخاذ القرار، والتنظيم الذاتي، ومعالجة المعلومات، والضغط و 
 االجتماعي، والدافعية(. بينما لم يؤثر البرنامج على أبعاد )ضغط الوقت، واالنفعال( لدى طالب الجامعة.

 Discussionمناقشة النتائج 

ات التفكير الجدلي مهار  تنميةالحكمة في  اكتسابأثر  يهدف البحث الحالي إلى التعرف على
 .جامعة الملك فيصلاتخاذ القرار لدى طالب الجامعة في  المنطقي ومهارات

 

 



28 
 

 أواًل: أثر البرنامج على التفكير الجدلي المنطقي

على  (p≤0.001)وجود تأثير دال إحصائيًا للبرنامج عند مستوى عن أظهرت نتائج البحث الحالي      
كل من: التسامح مع التناقض في اآلراء، والمنظور الشمولي، والدرجة الكلية على مقياس التفكير الجدلي 

مح مع ا( للتس0.532لدى الطالب المشاركين في البرنامج وبلغت قيم مربع إيتا لقياس حجم األثر )
 هي قيم متوسطة التأثير.( للتفكير الجدلي المنطقي و 0.687( للمنظور الشمولي، و)0.596التناقض، و)

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء فقرات بعد تقبل التناقض، وبعد المنظور الشمولي التي تعكس      
راء، وميل الطالب للنظر في العناصر الجوهرية آلمدى ميل الطالب للتسامح في وجود تناقض في ا

والموازنة بين وجهات النظر المختلفة، للمشكلة أو الموقف بداًل من النظر للمشكلة أو الموقف ككل، 
تقترح نظرية مراحل بيري االفتراضية للنمو في هذا السياق  .والتكامل بين وجهات النظر المتعارضة

المعتقدات  أن Perry’s Hypothesized of Epistemological Developmentاالبستمولوجي 
تساعد على التفكير العقالني أو المنطقي،  معتقدات ال ياالبستمولوجية المرتبطة باألمور المطلقة ه

مشكلة، أو أن نفس السلوك يظهر مع اختالف المواقف، أو أن ال فعالة لحل طريقة واحدةفاالعتقاد بوجود 
الحدث أو السلوك الواحد ال يحقق إال هدف واحد، أو أن شخص إن لم يكن معنا فهو ضدنا، مثل هذه 
المعتقدات تنمو مع الفرد وال تساعده على تطوير منظومة متقدمة من التفكير النقدي والتفكير الجدلي 

لمنغلق له (. وال شك أن التفكير اKlein, et al., 2009; Schommer, 2004)العقالني المنطقي 
تأثيرات سلبية خطيرة على سلوك الطالب وخاصة في مرحلة الجامعة، ولذا فإن تعديل مثل هذه األنماط 
من التفكير المنغلق يعد نجاحًا للبرنامج في تنمية التفكير الجدلي العقالني لدى الطالب المشاركين في 

 البرنامج.

لي إلى أن التعديل الذي طرأ على التفكير الجدلي لم كذلك يمكن إرجاع وتفسير التأثير للبرنامج الحا     
معلومات عن التفكير الجدلي المنطقي بل من خالل بيتم من خالل محاضرات أو مجرد إخبار الطالب 

مساعدتهم على االنخراط النشط في عملية التفكير الجدلي. فالبرنامج أتاح للطالب أن يقدروا قيمة 
التراكمية للمعرفة، وتنمية المهارة على إحداث تكامل بين وجهات النظر وجهات النظر المتعددة والطبيعة 

المختلفة، وتوفير الفرصة للطالب ليدرسوا مصادر مختلفة مما أكسبهم القدرة على تكوين رأيهم ومعرفتهم 
الخاصة، أو من خالل كتابة الطالب لتقارير يدعون فيها لفرضية وفرضية مضادة وفرضية جمعية 

الدراسات السابقة ها أيضًا مجموعة من أكدتفاعلية مثل هذه األساليب فرضيتين متعارضتين.  تكاملية بين
(Paletz & Peng, 2009; Peng & Nisbett, 2000; Spencer-Redgers, Peng, Wang & 

Hou, 2004; Wong, 2006) ،يتم المنطقي ن التعليم والتدريب على التفكير الجدلي حيث أشارت إلى أ
أن يالحظوا  ، كما يتم من خالل توجيههم إلىمن خالل ممارسة الطالب لسلوكيات التفكير الجدلي 

 سلوكهم ويأخذوا المبادرة في الموازنة والتكامل بين وجهات النظر المتعارضة والمتناقضة.
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 ثانيًا: أثر البرنامج على اتخاذ القرار

دال إحصائيًا على كل من األبعاد الفرعية: بعد عدم اليقين أظهرت النتائج أن البرنامج كان له تأثير      
(p≤0.001)  وبعد األهداف والمعلومات ،(p≤0.001) وبعد النتائج المترتبة على اتخاذ القرار ،
(p≤0.001)  وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية على بعد المهمة(p≤0.001)(0.795. وبلغ حجم األثر )

( بالنسبة للنتائج المترتبة على 0.660سبة لألهداف والمعلومات، و)( بالن0.619ليقين، و)لبالنسبة 
( بالنسبة للدرجة الكلية على بعد المهمة. هذه النسبة تشير إلى درجة مرتفعة من التأثير 0.880القرار، و)

المهمة عند اتخاذ القرار لدى الطالب، مما يعني نجاح  وخصائص الذي أحدثه البرنامج على محددات
في مساعدة الطالب للتغلب على سلوك التوتر وعدم اليقين والذي يؤثر سلبيًا على اتخاذ القرار،  البرنامج

وتحديد األهداف مع جمع كافة المعلومات الالزمة التخاذ القرار الصحيح، وتوقع النتائج المترتبة على 
في ضوء أنشطة برنامج  القرارات التي يتخذها وأثرها على اآلخرين والمجتمع. ويمكن تفسير هذه النتيجة

أتاحت الفرصة للطالب في تحديد األهداف الخاصة بهم والتأكيد على  لتفكير القائم على الحكمة والتيا
جمع المعلومات الكافية والبحث عن المعلومات الناقصة قبل الشروع في اتخاذ القرار، كما قدمت أنشطة 

للتغلب على التردد في االختيار ستراتيجيات ساعدتهم على تطوير االبرنامج للطالب مواقف متعارضة 
كما ركزت أنشطة البرنامج على إتاحة الفرصة  .من بين البدائل المتاحة في واقع يتميز بعدم اليقين

للطالب لتحمل وقبول المسئولية فيما يتخذونه من قرارات مع تحديد وتوقع أثر تلك القرارات على اآلخرين 
-Darling)نتيجة الحالية في ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة لاوعلى المجتمع. ويمكن تفسير 

Hammond, Austin, Cheung & Martin, 2008; Grant, Franklin & Langford, 2002; 

Hays, Jolly, Caldon, McCrorie, McAvoy, McManus & Rethans, 2002) أهمية  من
وراء المعرفة والتفكير التأملي في وضوح الرؤية، وفهم الطريقة التي يعمل بها العقل، وكيف  مامهارات 

تتولد األفكار، وتمكين الطالب من رسم مخططات واضحة لمسارات تفكيرهم وصواًل التخاذ قرارات 
تقود إلى سليمة. فالتفكير التأملي هو مدخل تساؤلي بنائي في اتخاذ القرار وحل المشكالت، فهو عملية 

بناء المعنى الذي ال يتكون إال من خالل تدريب الطالب على المالحظة المستمرة أثناء تحديد األهداف 
وجمع المعلومات، واالختيار من بين البدائل المتاحة التخاذ القرار مع توقع أثر تلك القرارات على 

 اآلخرين.

وفي المقابل لم يكن للبرنامج تأثير دال إحصائيًا على بعد ضغط الوقت، وبالنظر إلى متوسطي      
( يتضح أنهما 11.92( والبعدي )م =11.55درجات الطالب على هذا البعد في التطبيقين القبلي )م = 

يجة إلى (، وتشير هذه النت12.50ن عن المتوسط االفتراضي لهذا البعد )المتوسط االفتراضي= امنخفض
عدم تأثير أنشطة البرنامج على مهارات إدارة الوقت من حيث إدراك وتقدير بنية الوقت واستراتيجيات 
ارة التكيف مع الضغوط لدى الطالب المشاركين في البرنامج. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن مهارات إد
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، إضافة إلى أنه لتنميتها كافلثبات النسبي وتحتاج إلى وقت تتسم با الوقت من السمات الشخصية التي
 من المحتمل أن أنشطة البرنامج لم تعط هذه المهارة العناية الكافية.

، (p ≤ 0.05)وأظهرت النتائج أن البرنامج كان له تأثير دال إحصائيًا على كل من: بعد الدافعية      
بالنسبة للدرجة الكلية  وكذلك، (p≤0.001)، وبعد معالجة المعلومات (p≤0.001)وبعد التنظيم الذاتي 

( لبعد 0.082. وبلغ حجم األثر)(p≤0.001)  الفرد )متخذ القرار( في مقياس اتخاذ القرارعلى بعد 
( للدرجة الكلية 0.599( لبعد معالجة المعلومات، و)0.260( لبعد التنظيم الذاتي، و)0.639الدافعية، و)

الطالب المشاركين على زيادة الدافعية لديهم عند على بعد الفرد. وهذا يشير إلى أن البرنامج قد ساعد 
اتخاذ القرار ومهارات التنظيم الذاتي، ومعالجة المعلومات الالزمة التخاذ القرارات الصحيحة. ويمكن فهم 

 Miller and Byrnes, 2001اقترحه  يالذهذه النتيجة في ضوء نموذج التنظيم الذاتي التخاذ القرار 
 ،من التنظيم الذاتي، وأن الفرد متخذ القرار يضع أهدافًا توافقيةجزء اتخاذ القرار  مهاراتالذي يفترض أن 

هذه العملية تتضمن إنتاج وتقويم واختيار وتعلم من ويأخذ إجراءات مناسبة لتحقيق هذه األهداف. 
هذه ء تحقيق االختيارات الموجهة باألهداف أثناء التعامل مع العوائق والتحيزات والميول التي تتداخل أثنا

. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء البيئة التعلمية للبرنامج التي أتاحت (Dreyfus, 1997)األهداف 
اتخاذ القرار بشكل يدعم لديهم الدافعية والثقة في قدرتهم على معالجة لتنمية مهارات للطالب فرصًا عديدة 

 المعلومات التخاذ قرارات سليمة.

، وبالنظر إلى متوسطي تن للبرنامج تأثير دال إحصائيًا على بعد االنفعاالوفي المقابل لم يك     
( يتضح 12.36( والبعدي )م =12.05درجات الطالب على بعد االنفعال في التطبيقين القبلي )م = 

(، وتشير هذه النتيجة 12.50أنهما منخفضين عن المتوسط االفتراضي لهذا البعد )المتوسط االفتراضي= 
جود تأثير ألنشطة البرنامج على بعد االنفعال وقد يكون ذلك راجعًا إلى ما تشير إليه الدراسات إلى عدم و 

كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى قصر السيكولوجية في أن االنفعال سمة شخصية تتميز بالثبات النسبي. 
إلى مزيد من الدراسات ، وهو ما يقود إلى االعتقاد بوجود حاجة المخصصة للبرنامجنسبيًا لمدة الزمنية ا

 .العلمية في هذا البعد

، (p≤0.001)أظهرت النتائج أن البرنامج كان له تأثير دال إحصائيًا على بعد الضغط االجتماعي      
( للضغط 0.762. وبلغ حجم األثر)(p≤0.001)وكذلك بالنسبة للدرجة الكلية على بعد السياق البيئي 

ة على بعد السياق البيئي. وهذه النسبة تشير إلى درجة مرتفعة من ( للدرجة الكلي0.679االجتماعي، و)
هذه النتيجة  فهمالتأثير الذي أحدثه البرنامج في التكيف مع متطلبات السياق االجتماعي والبيئي. ويمكن 

في ضوء ما أكده الدليل التجريبي من أن الرؤية المستقبلية التي يتبناها األفراد في اتخاذ القرارات هي 
 ,Bond & Smith)عتقدات شديدة االرتباط بالسياق االجتماعي والبيئي، وأنها قابلة للتغير والتطور م

1996). 
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وفي المقابل لم يكن للبرنامج تأثير دال إحصائيًا على بعد االلتزام الجامعي، وبالنظر إلى متوسطي      
( 10.08=)م        ( والبعدي 9.81في التطبيقين القبلي )م= االلتزام الجامعيدرجات الطالب على بعد 

(، وتشير هذه 7.50يتضح أنهما مرتفعين عن المتوسط االفتراضي لهذا البعد )المتوسط االفتراضي= 
النتيجة إلى عدم وجود تأثير ألنشطة البرنامج على بعد االلتزام الجامعي حيث لم يتم التركيز داخل 

للجامعة، كما يمكن تفسيرها في حرص الطالب على عدم  أنشطة البرنامج على القواعد والقوانين المنظمة
 ح من ارتفاع متوسطي التطبيقين القبلي والبعدي.ضخرق القواعد الجامعية وهذا ما يت

الحكمة الذي  برنامج اكتسابوبشكل عام، فإن نتائج الدراسة الحالية تقدم دلياًل على الجدوى العلمية      
التفكير ظهرته النتائج من التأثير الدال للبرنامج على تنمية مهارات وذلك من خالل ما أأعده الباحثان 

 لدى طالب الجامعة المشاركين في البرنامج.اتخاذ القرار الجدلي المنطقي ومهارات 
      

 Recommendationsالتوصيات 

التعليم تقدم نتائج هذا البحث توصيات أساسية ألعضاء هيئة التدريس ولصانعي القرار داخل مؤسسات 
 العالي والجامعات وأهمها:

  توجيه أنظار مخططي المناهج ومطوري التعليم الجامعي إلى وضع سياسات عامة لتطوير برامج دراسية
تتضمن أنشطة قائمة على الحكمة لتنمية قدرات ومهارات الطالب لمواجهة العصر الحالي المليء 

 وجية والثقافية والقيمية.بالصراعات والتناقضات والمشكالت والتغييرات التكنول

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس إلى تضمين أنشطة معززة للحكمة والمهارات المكونة لها من ضمن
 مناهجهم الدراسية.

  تشجيع الباحثين إلى تطوير برامج مماثلة لتطوير المهارات المتعلقة بالحكمة يمكن استخدامها من ضمن
 لطالبية في الجامعات.  المنهج أو من ضمن الفعاليات واألنشطة ا

  وتشجعهم على إشراك الطالب في المناقشات داخل القاعات الدراسية وأداء المشروعات وكتابة المقاالت
 مناقشة المشكالت والقضايا باستخدام التفكير التأملي، والتفكير القائم على الحوار، والتفكير الجدلي. 

  عملية تعلمهم، وذلك باالستناد على وجهة نظرهم تشجيع الطالب إلى أن يكون لهم دور نشط في
 الشخصية ووجهات نظر اآلخرين.

  تاحة توجيه أنظار القائمين على العملية التعليمية بالجامعات إلى تصميم بيئات تعلم نشطة وثرية وا 
الفرص أمام الطالب للمشاركة واالنخراط  للبحث عن المعلومات والتجريب واالكتشاف وممارسة المزيد 

 ن اإلجراءات المعرفية المسئولة عن تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكالت.م
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ABSTRACT 

           The current research aimed to measure the effect of acquiring wisdom 
on the development of dialectical thinking and decision-making skills for 
university students. The participants consisted of (64) male and female 
students from scientific and literary sections, first and second levels, in 
Faculty of Education, King Faisal University, Saudi Arabia. The sample 
represented the low quarter according to their scores on the Wisdom 
Development Scale (WDS). The researchers prepared program based on 
acquiring wisdom and administered it for ten weeks. The Wisdom 
Development Scale was applied for the selection of students participating in 
the program. The dialectical thinking scale and the scale of decision-making 
were administrated at the beginning and end of the program.  The results of t-
test for associated groups revealed that there were statistically significant 
differences between the mean scores of the pre and post administration on 
the dimensions of tolerance for contradiction, holistic perspective, and the 
total score of dialectical logical thinking. The results also showed that there 
were statistically significant differences between the mean scores of the pre 
and post administration on the dimensions of uncertainty, information and 
goals, consequences of decision-making, and the total score for the variable of 
characteristics of the task. Furthermore, there were statistically significant 
differences between the mean scores of the pre and post administration on 
the dimensions of motivation, self-regulation, information processing, and the 
total score for decision making skills, social pressure, and the total score of 
the characteristics of the context. While, there was no effect of the program 
on the dimensions of time pressure, emotions, and commitment to the 
university. Some recommendations related to the findings of the research 
areas are suggested. 

Key Words: Wisdom, thinking based on wisdom, dialectical logical thinking, 
decision-making, thinking skills 
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 (: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس اتخاذ القرار1ملحق )

 المفردات م
 العوامل

 التشبع
الخطأ المعياري 

 لقيم التشبع
 ........ الضروريلي فإنه من  ةبالنسب اً مهم اً عندما اتخذ قرار  قيمة "ت"

    عدم اليقين
 **13.68 0.050 0.69 التغلب على جوانب التردد 1
 **24.26 0.038 0.92 التغيير السريع لما أفضله إذا سارت األمور بشكل خاطئ 2
 **23.12 0.039 0.89 الظروف يمكن أن تتغيرإدراك أن  3
 **25.13 0.038 0.95 أن أصبح واعيًا إذا أدى القرار إلى أشياء جديدة 4
 **24.87 0.036 0.89 تقدير )تقييم( المخاطر الشخصية المرتبطة بالقرار 5
 **25.66 0.028 0.71 معرفة ما يستلزمه القرار 6

    ضغط الوقت
 **14.56 0.048 0.70 المتاح الالزم التخاذ القرارتقدير الوقت  7
 **18.06 0.042 0.76 تنظيم األعمال اعتمادًا على الوقت 8
 **22.20 0.037 0.82 التصرف بسرعة ودقة 9

 **26.58 0.029 0.78 التأكد من احترام الوقت المحدد 10
 **28.16 0.029 0.83 الموازنة بين النتائج والوقت المطلوب 11

    المعلومات واألهداف
 **13.48 0.050 0.68 دراسة درجة صعوبة اتخاذ القرار 12
 **18.31 0.042 0.77 تنظيم تسلسل األحداث إذا ما كان القرار معقداً  13
 **20.92 0.036 0.76 جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن القرار 14
 **26.24 0.030 0.79 القرارتحديد المعلومات الرئيسة )المفتاحية( حول  15
 **19.06 0.033 0.63 التحقق من إمكانية وجود معلومات ناقصة 16
 **24.88 0.033 0.83 تحديد األهداف المرجوة 17
 **25.70 0.032 0.81 تحليل إذا ما كانت األهداف متداخلة مع بعضها أم ال 18
 **21.07 0.034 0.72 اختيار األحداث )اإلجراءات( المالئمة التخاذ القرار 19

    النتائج المترتبة على القرار
 **12.28 0.050 0.61 توقع النتائج المترتبة على اتخاذ القرار 20
 **18.88 0.034 0.65 التغلب على النتائج السلبية 21
 **28.68 0.030 0.86 تحديد ما إذا كانت النتائج لها تأثيرات طويلة المدى 22
 **18.19 0.030 0.55 عن القرارقبول المسئولية  23
 **26.39 0.030 0.80 تحديد إذا ما كانت النتائج سوف تؤثر على اآلخرين 24
 **12.80 0.038 0.49 تحديد إذا ما كانت النتائج سوف تؤثر على المجتمع 25

    الدافعية
 **16.04 0.048 0.76 أن يكون لديَّ دافع لصنع القرار 26
 **17.89 0.030 0.53 بأهمية القرارأن أكون واعيًا  27
 **22.34 0.032 0.71 أن أحافظ على اهتمامي أثناء عملية اتخاذ القرار 28
 **22.10 0.038 0.84 أن أكون واعيًا لالنجاز الشخصي المرتبط باتخاذ القرار 29
 **19.61 0.034 0.67 اختيار البديل األكثر جاذبية 30
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    التنظيم الذاتي
 **13.97 0.050 0.70 إلى أين أريد أن أصل أعرف 31
 **20.94 0.040 0.84 الثقة في خبراتي الشخصية 32
 **24.87 0.036 0.91 الثقة في قدراتي الشخصية في التغلب على الصعوبات 33
 **22.14 0.035 0.78 تخطيط اإلجراءات التي يتعين القيام بها 34
 **20.42 0.035 0.72 أكثر فاعليةاستخدام االستراتيجيات التي تبدو  35
 **14.94 0.038 0.57 مراقبة جميع مراحل عملية اتخاذ القرار 36
 **16.00 0.036 0.58 تقدير االنجازات التي اكتسبتها من اتخاذ القرار 37
 **21.21 0.031 0.65 تحديد األخطاء التي ارتكبت في االختيار 38

    معالجة المعلومات
 **13.54 0.051 0.69 المعلومات عن المسألة أو الموضوع الذي يجب اتخاذ القرار فيهتحليل  39
 **18.82 0.042 0.79 التأمل في احتياجاتي التخاذ القرار 40
 **16.42 0.042 0.70 تحديد العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرار 41
 **20.86 0.038 0.80 استدعاء استراتيجيات اتخاذ القرار التي أمتلكها 42
 **19.67 0.034 0.66 حل المشكالت التي تظهر 43
 **20.23 0.034 0.69 ربط أكبر عدد ممكن من الجوانب المرتبطة باتخاذ القرار 44

    االنفعاالت
 **12.51 0.052 0.65 توليد االنفعاالت التي تساعدني على تحديد القرار 45
 **24.06 0.036 0.86 التصرف بشكل انفعالي هادئ 46
 **21.97 0.038 0.82 التغلب على لحظات الخوف 47
 **23.23 0.036 0.83 التحكم في اندفاعي أثناء اتخاذ القرار 48
 **23.95 0.024 0.58 توقع الشعور بالذنب 49

    الضغط االجتماعي
 **10.82 0.053 0.57 تجنب أي صراعات مع اآلخرين 50
 **24.44 0.035 0.84 خارجيصنع القرار دون ضغط  51
 **23.65 0.031 0.74 التكيف مع الوتيرة التي تتطلبها البيئة 52
 **26.51 0.030 0.77 االستماع إلى آراء اآلخرين حول القرار 53
 **26.75 0.028 0.73 تحديد إذا ما كانت نتائج القرار مقبولة اجتماعيًا أم ال 54
 **17.36 0.034 0.59 القواعد االجتماعية أم ال تحديد ما إذا كان القرار يحترم 55
 **17.72 0.032 0.56 دراسة ما إذا كانت األفكار االجتماعية / السياسية تؤثر على القرار أم ال 56

    االلتزام الجامعي
 **14.58 0.050 0.73 اكتشاف العالقة بين القواعد الجامعية واالهتمامات الشخصية 57
 **17.10 0.040 0.68 للقواعد والقوانين الجامعيةاالمتثال  58
 **29.79 0.022 0.64 األخذ في االعتبار أهداف الجامعة 59
χ)قيمة مربع كاي   

2
) 1742.30 

  (0.01** مستوى الداللة ) 
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 تطور الحكمة(: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس 2ملحق )

 المفردات م
 العوامل

الخطأ المعياري  التشبع
 لقيم التشبع

 قيمة "ت"
 المعرفة الذاتية

 **10.28 0.075 0.77 أنا واٍع جيدًا لكل نقاط ضعفي 1
 **11.75 0.074 0.86 أنا واٍع تمامًا لكل قيمي 2
 **12.29 0.073 0.90 أنا واٍع تمامًا لكل اهتماماتي 3
 **12.54 0.073 0.91 أنا واٍع تمامًا لكل معتقداتي 4

    إدارة االنفعاالت
 **12.32 0.073 0.89 أدير التردد "عدم اليقين" جيداً  5
 **10.19 0.075 0.76 أدير الضغوط بفعالية 6
نفعاالتي بشكل فعال 7  **10.99 0.074 0.81 أدير مشاعري وا 
 **11.06 0.074 0.82 احتفظ بهدوئي في المواقف العصيبة 8
 **10.39 0.075 0.77 ال أنزعج وأتوتر بسهولة 9

    اإليثار
 **10.65 0.074 0.79 استخدم نفوذي "تأثيري" لصالح اآلخرين 10
 **9.87 0.075 0.74 أتعامل مع اآلخرين باحترام 11
 **10.70 0.074 0.79 ُأبدي تقديري تجاه اآلخرين 12
 **11.35 0.073 0.83 أرى ما هو جيد في اآلخرين 13
 **12.95 0.071 0.92 احترم حدود اآلخرين 14
 **11.44 0.073 0.83 أقوم بعمل رد اعتبار للذين أسأت لهم 15
 **8.70 0.076 0.66 أتعلم من اآلخرين 16
 **9.95 0.075 0.74 أساعد اآلخرين 17
 **10.89 0.074 0.80 أتعاطف تجاه اآلخرين 18
 **8.12 0.077 0.62 أتفاوض مع اآلخرين عند الحاجة 19
 **9.46 0.075 0.71 احتياجات اآلخرين بدقةأتلمس  20
 **7.63 0.077 0.59 أتقبل اآلخرين 21

    المشاركة الملهمة
 **9.03 0.077 0.69 أنا ُألهم )أؤثر في( اآلخرين 22
 **4.77 0.080 0.38 أعطي نصائح جيدة في قضايا الحياة 23
 **9.81 0.076 0.74 أتغلب على القيود المفروضة من قبل اآلخرين 24
 **5.14 0.080 0.41 يراني بعض األشخاص أنني نموذجًا )قدوة( 25
 **9.22 0.076 0.70 أظهر الشجاعة عند الضرورة 26
 **6.32 0.079 0.50 لدى ثقة عامة فيما أعرفه 27
 **9.12 0.076 0.70 لدي ثقة في قدراتي 28
 **10.86 0.075 0.81 أقدم الحجج المدعمة 29
 **7.45 0.078 0.58 بشكل فعال مع اآلخرينأتواصل  30
 **7.55 0.078 0.59 مستعد )وفق خطة مسبقة( لمواجهة المواقف الطارئة 31
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    إصدار األحكام
 **10.43 0.076 0.79 أنا على وعي بالطرق المختلفة في الحياة 32
 **11.48 0.075 0.86 أنا فضولي )التساؤل اإليجابي الستكشاف تفاصيل األمور( 33
 **9.70 0.077 0.75 أضع في اعتباري سياق الموقف عند اتخاذ القرار 34
 **9.69 0.077 0.75 أعمل على دمج وتطبيق ما تعلمته في مرحلة من حياتي في مرحلة أخرى 35
 **9.11 0.078 0.71 أفهم كيف شكلت خلفيتي وتجاربي وجهة نظري في األشياء والمواقف 36
 **8.77 0.078 0.68 التصرف في العديد من المواقفأعرف كيفية  37
 **8.30 0.079 0.65 قادر على التواصل مع أفراد مختلفين عني 38

    معرفة الحياة
 **5.30 0.083 0.44 أرى الترابط بين طبيعة األفراد والعالم الفعلي )الحياة( 39
 **5.92 0.083 0.49 أرى الترابط بين طبيعة األفراد واألفكار 40
 **9.40 0.079 0.75 أتأمل في حياتي بشكل منتظم 41
 **9.97 0.079 0.78 أدرك أن هناك دورات وتقلبات في الحياة 42
 **8.93 0.080 0.71 أبحث عن المعنى األعمق لألحداث في الحياة 43
 **9.37 0.079 0.74 أستكشف األسئلة األكثر عمقًا في الحياة 44
 **9.65 0.079 0.76 في سياق أشمل أرى نفسي وخبراتي 45
 **8.94 0.080 0.71 أقوم بتقييم العناصر الفرعية الكامنة في المواقف 46
 **8.46 0.080 0.68 أهتم بالقضايا التي تؤثر على كل األفراد 47
 **8.65 0.080 0.69 أتقبل ما ال أستطيع تغييره 48
 **6.12 0.083 0.51 الحياة أتقبل وجود أشياء غير يقينية )غير مؤكدة( في 49

    مهارات الحياة
 **5.55 0.078 0.44 أدير الوقت بكفاءة 50
 **9.38 0.075 0.71 أدير أولوياتي بشكل فعال 51
 **9.28 0.075 0.70 أحقق أهدافي 52
 **8.32 0.076 0.63 أتعامل مع االلتزامات المتعددة بشكل فعال 53
 **8.23 0.076 0.63 لدي أهداف واضحة في حياتي 54
 **4.70 0.079 0.37 اتخذ قرارات سليمة 55
 **5.30 0.079 0.42 استفيد من الفرص في حياتي 56
 **10.03 0.075 0.75 أقوم بمهام متعددة في آن واحد بشكل فعال 57
 **11.80 0.073 0.86 أفي بالتزماتي تجاه اآلخرين 58
 **9.70 0.075 0.73 أهتم باألمور المهمة في حياتي 59

    االستعداد للتعلم
 **9.27 0.073 0.67 أنا أدرك حدود معرفتي 60
 **8.73 0.073 0.64 أتعلم من خبراتي 61
 **9.97 0.072 0.72 استمتع بالتعلم من أجل التعلم 62
 **11.52 0.071 0.82 أنا منفتح على التغيير 63
 **11.34 0.071 0.81 أتقبل النقد البناء 64
χ)قيمة مربع كاي   

2
) 26.99 

  (0.01** مستوى الداللة ) 
 

 


