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 في قسم إالرشاد النفسي العالج النفسيا

 في كلية التربية بجامعة دمشق
Reyadalaasemy@gmail.com 

 دور البية َّـ تنمية  الحكمة
  َّـ  اِّـنهج اِّـدرسي 



 

 

      2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��               العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 16 ( 

 
 
 
 
 

 

 

 

 : باإلنكليزية ملخص البحث
    

Role of Education 
In the development of wisdom in the school curriculum 

   
 This article focuses on the provision of a comprehensive vision 

for integrated education, and the possibility of using the wisdom 
concept explicit part of the curriculum in schools, and the benefits 
desired from it, and the problems that stand in the way of achieving 
such a goal, and hopes this trend in education for the recruitment of 
the educational process products in schools wisely, be off in the 
end the good and welfare of the individual and society. 

 �� املدارس.  نماذج ا�حكمة، تدريس ا�حكمة ل��بية ا�حديثة،: ا�حكمة، اال�لمات املفتاحية 

 َّـ تنمية الحكمة دور البية
َّـ اِّـنهج اِّـدرسي 
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 : بالعربية ملخص البحث 
    

 ما نقرأ �� كتب ال��بية أن أهداف ال��بية تتج�� �� بناء ��سان املت�امل  
ً
كث��ا

. فهل تم ترجمة هذه �هداف صراحة ع�� نحو 
ً
 ووجدانيا

ً
 وانفعاليا

ً
 وعقليا

ً
جسديا

الدرا��ي؟ وهل ال��بية ا�حديثة فشلت �� جعل التعليم قيمة وفضيلة فعال �� املن�ج 

 من �و��ا سلعة رائجة تركز ع�� املعارف دون استثمارها بطر�قة منتجة �عتمد 
ً
بدال

ع�� ا�حكمة، وتن�ي قيم املتعلم �يجابية؟ فقد �سمع من هنا وهناك العديد من 

هداف، والتعليم القائم ع�� املهارات أو املؤتمرات ال�ي تركز ع�� التعليم القائم ع�� � 

التعلم القائم ع�� املعاي��...ا�خ، و�ل هذه املؤتمرات حسب رأينا تركز ع�� كيفية 

توصيل املعلومة للطالب والتمكن �� وقت �متحان فقط، دون �هتمام بخصائص 

� ذلك، هل املتعلم وقيّمه، واستثمارها �� فهم ا�حياة والتعامل معها بحكمة. و�ناء ع�

يمكن تضم�ن منا�ج التعليم ا�حديث �عض الفضائل والقيم النبيلة، �األمل والتفاؤل 

وهل يمكن لل��بية ا�حديثة �نتقال من  والسعادة والسلوك �يثاري والعفو وا�حكمة؟

؟ هذه �سئلة �� غيض من 
ً
 وتطبيقا

ً
ا�حكمة الضمنية إ�� ا�حكمة الصر�حة فكرا

الت ال�ي يمكن أن تثار عند ا�حديث عن املنا�ج ال��بو�ة ال�ي فيض لكث�� من التساؤ 

تدرس للطلبة �� املدارس ع�� اختالف مراحلهم التعليمية وال�ي قد �سبب إش�الية 

 كب��ة ع�� املستوى النظري والتطبيقي.

لذلك، يركز هذا املقال ع�� تقديم رؤ�ة شمولية لل��بية املت�املة، وإم�انية  

بمفهومها الصر�ح ضمن منا�ج التعليم �� املدارس، والفوائد استخدام ا�حكمة 

املرجوة من ذلك، و�ش�اليات ال�ي تقف حجر ع��ة �� طر�ق تحقيق مثل هذا الهدف، 

و�مال املعقودة ع�� هذا التوجه �� التعليم لتوظيف منتجات العملية التعليمية �� 

 .ف ا�خ�� والرفاه للفرد وا�جتمعاملدارس بطر�قة حكيمة، ت�ون ثمارها �� ��اية املطا
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 : مقدمة
    

بتطور املهارات املعرفية �� املدارس، بحيث  اهتمت العديد من مجتمعات العالم املتقدم 

 �� منا�ج التعليم، 
ً
يمكن قياسها عن طر�ق �سس  و�� مهاراتأصبحت هذه املهارات أك�� انتشارا

 من خالل اعتمادها يقول إالنفسية للذ�اء. لكن واقع �مر 
ً
ن هذه املعادلة خاطئة جملة وتفصيال

دون �هتمام با�جوانب �خرى للمتعلم من جهة، و�إجراءات استثمارها ��  ،ع�� املعرفة فقط

) إ�� أنه �� الواليات (Flynn,1999فقد أشار فل�ن و�� هذا الصدد  ا�حياة العملية من جهة أخرى.

 بمقدار 
ً
 م�حوظا

ً
املتحدة �مر�كية والعديد من دول العالم املتقدم �جلت معدالت الذ�اء ارتفاعا

كما أن النظر �� . نقاط �� �ل ثالث�ن سنة، وهذه الز�ادة مستمرة منذ عدة أجيال ع�� �قل �سع

��ن الدول �عضها مع �عضها �خر يمكن أن تحل حجم الصراعات املهولة �� العالم ب�ن �فراد و 

 لالعتقاد أن ز�ادة �سبة الذ�اء قد تحسن عالقات و  ،من خالل املعرفة فقط
ً
أنه ليس هناك سببا

�فراد أو العالقات ب�ن الدول؛ فمهارات التحليل وال��كيب �ش�ل أهمية مركز�ة بالنسبة إ�� 

النجاح �� ا�حياة، ورغم أهميته فإنه شرط الزم حاصل الذ�اء، وله أهمية بالتأكيد للمدرسة و 

 ما هوألن هناك من العوامل غ�� املعرفية للعملية التعليمية بمنظورها الشمو��،  لكنه غ�� �اٍف 

 أك�� أهمية �� هذا ا�جانب، وم��ا ا�حكمة، أي ا�حكمة

ة وليست ا�حكمة الضمني Explicit Wisdomالصر�حة

implicit Wisdom  القوة ما �ساعد ال�ي تملك من

�فراد واملتعلم�ن ع�� تحديد �هداف الوا�حة التخاذ 

قرارات صائبة �� مجال توظيف املعارف �� الواقع 

ع�� اعتبار أن ا�حكمة �� عملية  ع�� أساس من املعرفة وا�خ��ة والفهم وما إ�� ذلك، ���جتما

وال�ي �س�� لتطو�ر املصادر  دينامية تتج�� �� ا�جوانب املعرفية والوجدانية و��ع�اسية

للفرد ع�� نحو تفاع�� من خالل ا�ع�اس ا�خ��ة املتجددة ع�� أرض الواقع، فليست أي  التحف��ية

ا�خ��ة يمكن أن تؤدي إ�� ا�حكمة، لكن استخدام ا�خ��ة بطر�قة �عكس املعرفة بإنتاج مفيد للفرد 

 أن �عاش. وا�جتمع، �عكس الكث�� من الرضا والسعادة �� حياة �ستحق
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فقد تم العثور ع�� بناء م���� ل�حكمة �ساعد �� التنمية البشر�ة املث�� كما أشارت إليه  

 �� ا�حديث 
ً
العديد من �بحاث النفسية وال��بو�ة �� العقد املا��ي. فالنظام التعلي�ي بالغ كث��ا

 Emotional�نفعا��(العاطفي)عن الذ�اء والتفك�� املنطقي، و�حسن ا�حظ بدأ ال��ك�� ع�� الذ�اء 

Intelligence . أن ا�حكمة ال تقل أهمية 
ّ
رغم �همية املعرفية لهذه املفاهيم �� العلمية ال��بو�ة إال

ضمن  ع��ا �� علمية التعليم �� املدارس، بحيث يمكن للطلبة أن يتعلموا ا�حكمة من خالل برامج

والنف��ي للطلبة عالوة  ع�� النمو العق�� اجدي ا�� سياق املن�ج التعلي�ي، والذي �عتقد أن لها تأث

 ).Kanwar,2014ع�� ز�ادة رفاهي��م وتنمية مجتمعهم ع�� نحو إيجا�ي(

وذلك  و�بدو من هذا، أن قوة ا�حكمة �� أك�� أهمية من املعرفة �� حد ذا��ا �� املدرسة؛ 

وجزء من العملية التعليمية. للعديد من �سباب ال�ي تجعلها موضع اهتمام �� املنا�ج املدرسية، 

 من هذه �سباب، وال�ي نجملها �� ��ي: )(Sternberg, 2001 فقد ذكر ست��ن��غ
ً
 �عضا

  ً  ع��  -أوال
ً
إن الهدف من التعليم ليس فقط نقل املعرفة، ولكن مساعدة الطالب أيضا

 �ستخدام ا�حكيم للمعارف.

 ً  ��  -ثانيا
ً
املنا�ج الدراسية ا�حكمة الضمنية وليس ا�حكمة يتضمن الفكر التعلي�ي أحيانا

الصر�حة، حيث يتعلم الطالب ع�� سبيل املثال من دروس التار�خ حوادث املا��ي ح�ى ال يقع �� 

.
ً
 �خطاء مستقبال

إذا لم يدرك املعلمون �� املدرسة أهمية �عليم ا�حكمة لطال��م، فإن املؤسسة  -ثالثاً 

 م
ً
عداد هؤالء املعلم�ن التخاذ مثل إل ن اللوم، إذا �ان لد��ا ضم�� �� التعليمية ر�ما �ستحق نصيبا

 هذه القرارات ا�خاطئة.

 �� الس�� لتحقيق مبدأ  
ً
إن العقل البشري اليوم مطالب بممارسة صالحيات مختلفة تماما

الواقع، وذلك من خالل استثمار نقاط القوة أفضل الت�امل ب�ن ال��بية ا�حديثة للوصول ع�� فهم 

يجابية لدى املتعلم�ن وال�ي من ضم��ا وأرقاها ا�حكمة، باعتبارها حجر �ساس الذي توظف � 

منتجات التعلم خدمة للعملية التعليمية �� جان��ا التطبيقي. فمهمة املعلم ال تنت�ي عند �عليم 

ب الطالب املعارف واملهارات، وإنما عليه أن يوظف هذه املعرفة بحكمة �ي �ستفيد م��ا الطال

للتمي�� ب�ن ا�خ�� والشر، والذي يقوده بالتا�� إ�� اتخاذ قرارات صائبة �� حياته، وذلك من مبدأ 

مفاده أن البشر بمقدورهم الوصول إ�� مصادر ا�حكمة وا�حقيقة. و�قول واي��د 
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Whitehead,2004)(  هذا السياق: إن ا�حكمة �� الطر�قة ال�ي �عا�ج من خاللها املعرفة، �اآللة ��

�ي تفصل العسل الصا�� عن شوائبه. بالرغم من أن املعرفة قد ت�ون �� كث�� من �حيان مفيدة ال

 دون أساس معر��؛ لكنك قد 
ً
إلنتاج ا�حكمة لكن كما يقول املثل:" ال يمكنك أن ت�ون حكيما

 ولكن تبقى �� كث�� من �حيان عار�ة من ا�حكمة". تحصل ع�� املعرفة

�� استخدامها والتمكن م��ا �عمل منتج، والهدف من التعليم �له "هو إن أهمية املعرفة تكمن  

نشطة." عالوة ع�� ذلك، فإن فكرة التعليم املت�امل ليست حول كيفية جعل الإنتاج "ا�حكمة 

 �� مجال من مجاالت املعرفة فقط
ً
 أو مبدعا

ً
 ، �خص ذكيا

ً
 ومت�امال

ً
لكن غايته جعل املتعلم جيدا

 �� استثمار هذ
ً
إن التعليم ليس إعطاء معرفة الناس فقط،  .ه املعرفة �خ��ه و�خ�� ا�جتمعوحكيما

 ع�� ترجمة هذه املعرفة إ�� ا�حكمة ا�حقيقية. و�� ضوء التعليم الت�ام�� 
ً
ولكن ملساعد��م أيضا

الذي ال يقيم حواجز ب�ن معارف املدرسة ومعارف ا�جتمع وا�حياة البشر�ة واملعرفة وا�خ��. و�رى 

)هناك سبب آخر مهم ملاذا نحن بحاجة إ�� إصالح التعليم التقليدي و�تجاه إ�� (Fan,2004"فان" 

بما �� ذلك �ل �نظمة التعليمية ��  -التعليم الت�ام�� ع�� اعتبار أن �نظمة التعليمية ا�حديثة 

 إيفانز قد فشلت �� نواح كث��ة وسببت الكث�� من املشكالت �جتمعا��ا. و�قول  -الدول املتقدمة 

Evans,1998)(  هذا الصدد: �عتقد أن العلم والتكنولوجيا يمكن أن تحل جميع مشكالت العالم ��

ويستند النظام التعلي�ي ا�حديث ع�� هذا �عتقاد �� كث�� من �حيان،  عن طر�ق قوة املعرفة،

�حديثة ع�� وظائف، لكن ال��بية ا حيث يركز ع�� إعطاء الطالب املعرفة وإعدادهم للعثور 

 إ�� جنب مع ترجمة املعرفة إ�� ا�حكمة، 
ً
تجاهلت تطو�ر �بداع البشري والقيم الروحية جنبا

فقد قيمته ل�ونه ال يتعامل مع ال�خص ك�ل، و�ذلك  –و�التا�� فإن الهدف الرئيس من التعليم 

 أصبح الطالب مستقبل�ن سلبي�ن للمعرفة. 

�نفصال و�ختالف أك�� بكث�� من الت�امل  -حسب رأي واي��د -و�ؤكد التعليم ا�حديث  

 من النظر إل��م �أ�خاص مت�امل�ن 
ً
و���جام، حيث يتم فصل الطالب إ�� أجزاء بدال

فالتخصصات مثل: اللغة والر�اضيات والعلوم، �غذي أجزاء ل�ل طالب، واملدارس  ومتفردين.

ا أهملت وضع أجزاء مختلفة للفرد، ولك�� املتباينةتقدم هذه التخصصات ا�ختلفة ل�جوانب 

للطالب وجعلته �� حالة انفصال ب�ن �خصيته وتخصصه، وقد تتطور �جزاء الفردية 

ويعتقد "واي��يد" أن  .للطالب �ش�ل جيد للغاية، ولكن تنميته ك�خص مت�امل هو أمر مفقود
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 ع�� مستقبل ا�
ً
ل خطرا

ّ
 .جتمعهذا التشعب �� التخصصات �ان مأساة ك��ى لإل�سانية، وش�

فاالغ��اب يخلق عقبة �خمة للناس و�مم  إن العالم يواجه خطر �غ��اب و�نفصال؛

 لتخصصا��م املعرفية و�التا�� سيتم طمس أجزاء 
ً
والثقافات؛ ألن الناس سوف يصبحون عبيدا

ونتيجة لذلك، فإ��م بال�اد سوف يفهمون مع�ى ا�حياة، كما أ��م ال  أخرى من �خصيا��م.

.يفهمون �عض
ً
لذلك، فهناك فجوة كب��ة ب�ن التعليم وا�حياة واملعرفة وا�حكمة، وهذه  هم �عضا

النظام التعلي�ي ا�حديث الذي يمارس �� الغرب والشرق ع�� حد سواء �� املسؤولة  الفجوة ��

 عن إنتاج أ�خاص غ�� مت�امل�ن". كما أن هناك نتيجة سلبية أخرى لفشل النظام التعلي�ي 
ً
جزئيا

 �� عاملنا املعاصر الذي قوض غ�� املت�
ً
 وأخالقيا

ً
امل تتعلق �عدم وجود �بداع �صيل معرفيا

لقد �ان الطالب من جميع �عمار  ."�بداع املت�امل لتوظيف املعرفة لصا�ح خ�� البشر�ة

يتحملون مآ��ي التعلم عن ظهر قلب، كما خنق املعلم�ن �� الس�� لتحقيق تراكم ا�حقائق، وأج�� 

آباء �طفال للقضاء ع�� العقل لساعات للس�� ل�حصول ع�� عالمة جيدة �� �متحانات 

( ا�حصول ع�� درجات مرتفعة تعليم ال��ائي من الاملعرفية. فهدف الطالب واملعلم�ن وأولياء �مور 

 �� �متحانات قد تؤهلهم إ�� الدخول إ�� �ليات القمة �� ا�جامعة، �الطب والهندسة  وغ��ها ).

هذه �مثلة وغ��ها من أسباب فشل النظام التعلي�ي ا�حديث إلنتاج املفكر العظيم الذي �ان 

 �� العالم خالل القرن املا��ي، باعتبار 
ً
 جيدا

ً
 ع�� ا�حفظ واس��جاع   همعروفا

ً
 قائما

ً
 �عليميا

ً
نظاما

ما �علموه الطلبة وكتابته ع�� ورقة �متحان قد أسهم ع�� نحو وا�ح �� قتل املواهب والقدرات 

القائم ع�� املعارف وا�حقائق ع��  �بداعية ا�خالقة عند الطلبة، و�التا�� فالنظام التعلي�ي

 �� إنتاج ما يكفي املعارف دون ا�جوانب �خرى من سمات 
ً
 ذريعا

ً
الفرد �يجابية سوف يفشل فشال

لذا يجب أن يبدأ التعليم عن طر�ق إثارة املبادرة وتوضيح  من املفكر�ن واملبتكر�ن والعباقرة.

الهدف ووضع املسارات الفكر�ة �� �تجاه السليم لتحقيق ذلك، وهذه السلسلة من مسارات 

إ�� إجراءات عملية وأخالقية �� نتاج ل�حكمة ��ا داف وترجمالتفك�� وقوة �رادة، ووضوح �ه

فالتعليم ا�جيد ع�� وجه التحديد يجب أن يأخذ ع�� محمل ا�جد �دعاء بأنه املع�ي النشطة. 

 �� البحث عن ا�حقيقة وا�حكمة ال�ي ت�ون �� ��اية املطاف غايتنا 
ً
للصا�ح العام، ومع�ي أيضا

عنا ع�� طر�ق ��ايتنا من خالل حياة الفضيلة وخدمة الصا�ح العام ال��ائية. فالتعليم الذي ال يض

ليس بتعليم ع�� �طالق، ألنه ال يؤدي إ�� تحقيق ال�خصية البشر�ة املت�املة، و�مكن اعتباره 

 سلعة وليس قيمة أو فضيلة. 
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 احلكمة ومدلولها:
   

ا�جنس البشري منذ مفهوم قديم ومعقد، وقد أثار هذا املفهوم اهتمام  Wisdomا�حكمة  

فا�حكمة سمة عقلية �ستحضر وتمزج الصور واملفاهيم النظر�ة ا�جردة ال�ي تثار ��  .فجر التار�خ

و�مكن �عر�ف ا�حكمة بأ��ا القدرة ع�� تجسيد الت�امل  .وقت واحد للوصول إ�� نداء خالد وشامل

ت ا�حكمة هدية من هللا إ�� و�� العصور القديمة اعت��  �مثل للفضيلة واملعرفة والعقل والعمل.

وقد اختلف  .النخّبة، و�� �عيدة املنال عن متناول الناس العادي�ن يا�حكماء والعلماء ومعل�

 ع�� عدد قليل
ً
ال   جزء �ا، لك�من الناس أرسطو مع هذا الرأي وقال: بأن ا�حكمة ليست حكرا

إل��ا  أشار إذ ؛تبدو عادية ودنيو�ة �� القرارات وا�خيارات ال�ي تصنف التجر�ة اليومية وال�ي يتجزأ 

وهذا  هاتفس�� ا�حكمة عن طر�ق فهم Socratesبينما استطاع سقراط  "،با�حكمة العملية"

 فيما �عرفه أو ال �عرفه من �شياءيف��ض 
ً
 .أن ال�خص ا�حكيم هو ال�خص الذي ي�ون دقيقا

عط�ي أذنك فإنك ارجل حكيم، و استمع ل�لما�ي، فأنت مّ�� ب�ن ا�حكيم والعارف بالقول:"  ،لذلك

�عرف، الرجل �عرف ما يقوله ��، وا�حكيم هو الذي 

". لذلك، فا�حكيم من وجهة ما سوف أقوله له إ���ستمع 

نظر سقراط: التواضع �� مواجهة الواقع، واملعرفة بوجود 

العديد من املعتقدات حول ا�حقيقية، واملعرفة الواسعة 

 حول كيفية عيش الواقع. و�ان أرس
ً
طو أول من قّدم تمي��ا

 ب�ن ا�حكمة النظر�ة( الصوفية) وا�حكمة العملية، 
ً
وا�حا

باعتبار ا�حكمة الفضيلة السابقة ال�ي �س�� إ�� فهم 

الواقع، وا�حكمة العملية �� ��اية املطاف ل�ل حكمة نظر�ة ال�ي �س�� إ�� إصدار أح�ام سليمة 

ر�ة �� استدعاء التناقض ب�ن الفهم مقابل تراكم ا�حياة. لذلك يرى أن ا�حكمة النظ قتؤثر �� سيا

ا�حقائق املعرفية، �� ح�ن أن ا�حكمة العملية �س�� إ�� حل التناقض ب�ن ا�حكم السليم 

العدالة، ال�جاعة، �عتدال). أفالطون أحد الفضائل �ر�عة(ا�حكمة،  بينما اعت��هاوا�حقيقة. 

أما الفالسفة الرومان فقد أشاروا إ�� ا�حكمة بــ: باملعرفة، والفضائل، واملهارة، والعفة، و�ان مثال 

ع�� �بصار �� الظالم،  ملا لها من قدرةالذي ال يزال يحمل الشعار الشع�ي ل�حكمة، Wol "البومة"

�� مطلع العصر  Decarteا�حكمة أ��ا ولدت من دماغ جو�ي��(املش��ي). أما "دي�ارت"  واعتقدوا أن
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ثن�ن: الشك ا إجراءينالفلسفة ا�حديثة، حيث يرى أن ا�حكمة تكمن ��  اا�حديث، والذي �عد أب

والتفك��. والفرد الش�اك يجب أن �عزل نفسه عن العالم ا�خار�� للتأمل �� تلك املسألة ال�ي �شك 

وعندما يفكر يجب عليه أن ي�ون ع�� مسافة واحدة من معرفة �شياء، وأن ي�ون الشك من  ا،ف��

ف ا�حكمة بأ��ا:"املعرفة خالل عملية التفك�� باعتباره الطر�قة الوحيدة ملعرفة اليق�ن. فقد عرّ 

ال  ال�املة بجميع ما يمكن أن �عرف لتدب�� ا�حياة وحفظ ال�حة واخ��اع الصناعات". إذ يقول:"

 املعرفة ال�املة ل�ل �شياء ال�ي �ستطيع 
ً
نقصد با�حكمة ا�حصافة فقط �� �عمال، بل أيضا

ع�� صعيد حفظ �حته وابت�ار �ل  أو��سان أن �عرفها سواء ع�� صعيد أدب حياته ومسلكه، 

ي�و��ا فيش�� إ�� أن ا�حكمة �� هبة من هللا، ألن �ف�ار ال�ي  0F1Berkeleyالفنون". أما "ب��ك��"

فها هيجل بقوله: "ا�حكمة �� أع�� املراتب ال�ي يمكن الفرد، و�� من حيث املبدأ من هللا. وقد عرّ 

أن يتوصل إل��ا، فبعد أن تكتمل املعرفة و�صل التار�خ إ�� قمته تحصل ا�حكمة، و�التا�� فا�حكيم 

 من الفيلسوف. وا�حكمة �� املرحلة التالية و�خ��ة �عد الفل
ً
وغاية  اسفة، إ��ا ذروة الذر أع�� شأنا

الغايات. وا�حقيقة، إنه ينب�� أن نم�� ب�ن ا�حكمة بمفهومها النظري وما يمكن أن �سميه: 

هذا التمي�� ببساطة أن �ع�ي  الفلسفة، وا�حكمة بمفهومها العم�� و�� ما يطلق عل��ا ا�خ��ة. و

 فهو فيلسوف وحكي
ً
 ا�حكيم إذا ما �انت حكمته نظر�ة وعملية معا

ً
ا�سقت رؤ�ته النظر�ة و  ،م معا

 أع�� �� ذلك املقام. أما إذا اقتصرت 
ً
مع سلوكه العم��، ولنا �� سقراط الفيلسوف اليونا�ي مثال

ا�حكمة ع�� طول العمر وخ��ة العمل دون �دراك النظري واكتمال املعرفة النظر�ة فال يمكن أن 

 م��ا! فمهما �انت ا�خ��ة العملية نقارن هذه ا�حكمة وا�خ��ة بالفلسفة و�عت��ها أع�� ش
ً
أنا

املكتسبة ناجحة ونافعة فال يمكن أن يقارن صاح��ا بحكمة الفيلسوف الذي درس وتأمل وو�� 

�عقله وأدرك طبيعة �شياء. كما يرى "�انط" �� كتابه "نقد العقل العم��" أن ا�حكمة تتعلق 

وأن هناك ثالثة مظاهر رئيسية تم�� مسار بقدرة العقل ع�� إصدار أح�ام تتعلق بالعالم الواق��، 

 والقواعد ال�املة. ا�حكمة، و��: سيادة العقل، والقرارات املستندة ع�� املبادئ،

سنجد �عر�فات متعددة،  ا�حديث ا�حكمة �� ال��اث الغر�ي وح�ن ننتقل لفحص �عر�ف 

 تصّور�ا
ً
 قاموس ي ل�حكمة ��التعر�ف القامو�� ئ فح�ن �ستقر  .للمفهوم �ش�ل فيما بي��ا إطارا

                                                      

 فيلسوف من فالسفة عصر ال��ضة - 1
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ا�حكم ال�حيح �� �مور املتعلقة با�حياة، واختيار  القدرة ع�� "فها بأ��ارَّ ع�ُ  أوكسفورد"سنجده"

 . أما قاموس(Birenn & Fisher , 1990) املعت��ة لدى ��سان أ�سب الوسائل لبلوغ الغايات

حكم صائب فيما يتصل إصدار "ا�حكمة  أن جوهربفيتفق    (Webster,2007,173-183�" ويس�"

 عن الس�� إ�� إسباغ
ً
. كما "مع�ى ع�� ا�حياة والوجود ��سا�ي ف��ا �شؤون ا�حياة العملية فضال

واملعرفة ا�خب��ة  ا�حكم الصائب فيما يتصل بأمور ا�حياة، إ�� أن ا�حكمة ��: "إدواردز" �ش��

لبشر�ة، والقدرة ع�� فهم ا ، ومراعاة ا�حدود��اتعرف عل�شؤو��ا، والتأمل �� غايا��ا، وال

 ورجاحة العقل، و�ستبصار الطبيعة البشر�ة، وتكون م�حو�ة بمدى واسع من املعرفة،

(Hoppe et al, 1998)، كـازدين" و�ضيف" (Kazdin , 2000) أحد أش�ال �داء  �عّد  ا�حكمة أن

أح�ام صائبة ��  روالعالم، وإصدا ��سا�ي النموذ�� ال�ي تتضمن �ستبصار، واملعرفة بالذات

 ل�حكمة "�عسرصفاء  وتقدم مسائل ا�حياة الصعبة.
ً
اتخاذ القرار الصائب،  " :هقوام �عر�فا

ما يتخذه ��سان من قرارات سواء عند  و�ل��ام بمسار صائب، و�ع�� عن وجودها �� �ل

 ).2001(�عسر، حياته التخطيط �حياته أو تنفيذ خططه أو مراجعة أحداث

  (Baltes et al , 2000) "وزمالؤه بالتيس" و�ق��ح 
ً
ل�حكمة يتضمن عناصر أخرى مهمة  �عر�فا

البشر�ة، واملعرفة ا�خب��ة بأساليب ا�حياة  ح�ن �ش��ون إ�� أ��ا "القدرة ع�� فهم الطبيعة

املؤدية للنجاح ف��ا وم��ا: القدرة ع��  العملية، و�ستبصار بالوسائل والغايات

والقدرة املرتفعة ع�� ا�حكم، والو�� بحدود املعرفة، ومع�ى  وإسداء الن�ح، والتقو�م، �نصات،

 ب�ن ا�جسم والعقل، وال�ون وهللا، وتوظيف تلك املعرفة لرفاهية الفرد ا�حياة، وفهم العالقة

 و�خر�ن.

بأ��ا التطبيق الضم�ي والصر�ح " ا�حكمة  ).Sternberg,2005,191-262(ف ست��ن��غ رِّ عيُ و  

بوساطة القيم نحو تحقيق الصا�ح العام من خالل التوازن ب�ن (أ) داخل ال�خص  ةللمعرف

لف��ات  أوقص��ة يةع�� أن ت�ون خارج�خصية  اهتماماتو  �خر�ن، (ج) نفسه، (ب) التعامل مع

 -ج ،�شكيل البيئات القائمةو  -ب ،القائمة ةالتكيف مع البيئ-: أطو�لة، لتحقيق التوازن ب�ن

 اهتمامات الفردخدم ت ا�حكمة أن من هذا التعر�ف و�ؤكد ست��ن��غ. جديدة"اختيار بيئات و 

 ا�خاصة جنب
ً
مسألة ا�حكمة ليس اكتساب يجعل  وهو ماالعام  اهتمامات الصا�حإ�� جنب مع  ا
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ساعد الناس ع�� فهم القيم وتنمية مهارات ما ��عتقد أن التعليم يجب أن  فقط. كما �خصية

 .جل الصا�ح العامأل  �هتماماتازن ب�ن أنواع مختلفة من لتحقيق التو  وراء املعرفة

) إ�� أن �عر�ف Welsch,2001) وو�لش( (Baltes &Smith,1990كما أشار بالتس وسميث 

اليق�ن عن العالم، كما تمثل ا�حكمة يتضمن العناصر التالية: املسائل الهامة والصعبة وعدم 

ة. و�ش�ل معرفة استثنائية عميقة ومتوازنة، من املعرفة ل�حكم وتقديم املشور  ياراق امستو 

 خدم لتحقيق رفاهية الفرد وا�جتمع.تو�عاون مت�امل ب�ن ال�خصية والعقل. كما �س

  : �تيةل�حكمة، فإن مفهوم ا�حكمة يتسم با�خصائص  و�� ضوء ما سبق ذكره من �عر�فات 
  ال�خ��ي.��سانية و�متياز  من الكفاءة اأـ �عكس مستوى متم��  

  ا�جوانب املعرفية والوجدانية و�خالقية. حالة عقلية، تتضمن التوازن ب�ن ب ـ

  الفرد و�خر�ن. الرغبة �� توظيف املعرفة لرفاهية ج ـ

ومتوازنة لألمور سواء تلك ال�ي تتصل بالطبيعة البشر�ة، أو  د ـ معرفة ذات نظرة شاملة وعميقة

  و�حداث.أ�شياء، 

 والرعاية ال�ي يتلقاها من �خر�ن. دالة للعمر وطبيعة خ��ات الفردـ تن�ج ك ه

أح�ام ع�� املواقف و��خاص تتسم بالصواب  �عكس القدرة ع�� اتخاذ قرارات وإصداروـ 

  النس�ي.

كيفية استخدام معرفته إلدارة شؤون حياته العملية  ال تكمن �� ما �عرف الفرد فقط ولكنزـ 

  بصورة فعالة.

 يحكم سلوك الفرد �� ا�حياة. طوي ع�� �ل��ام بتوجه أخال��تن ح ـ

 :مناذج احلكمة من املنظور النفسي
   

 إر�كسون  حيث �عتقدبدأت الدراسة النفسية ل�حكمة �� �زدهار �� أواخر القرن العشر�ن،  

Erikson  ماسلوع��ا ، بينما تحدث املث�� ة للتنمية البشر�ةر مرحلة متطو �� ا�حكمة أن Maslow 

ا�حكمة  ترتبط بينما النفسية لدى من يتصفون ��ا.األصالة و�ال�حة بفضيلة تتسم بوصفها  ع��ا
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أما سيلغمان  ).Karelitz,et al,2010بإيجاد املع�ى �� ا�حياة ( Franklعند فران�ل 

 من ا) فقد اعت�� (Seligman & Peterson,2004و�ت��سون 
ً
الفضائل ونقاط القوة أش�ال ها شكال

 يجابية ال�ي تمنح ��سان القدرة ع�� التعامل مع مواقف ا�حياة الضاغطة بص�� وثبات. � 

من هذا، فقد تحدث علماء النفس عن املضمون الذي يكمن خلف مفهوم ا�حكمة، حيث أشاروا  

ال�ي تركز ع�� وجهة  )Implicit Theories(إ�� من�ج�ن أو فرع�ن رئيس�ن، هما: النظر�ات الضمنية 

 لرؤ�ة العلماء  )Explicit Theories( العادي�ن ل�حكمة، والنظر�ات الصر�حة الناس
ً
ال�ي �عد نتاجا

كما قدموا مجموعة من  .حول هذا املفهوم القائم ع�� التصميم والقياس التجر��ي ل�حكمة

سوف  ،لذلك ونموذج التوازن، ونموذج ا�حكمة الناشئة.كنموذج برل�ن،  ؛النماذج لتنمية ا�حكمة

، ثم التطرق إ�� كيفية ث عن ذلك ���يء من التفصيل لتوضيح الصورة �ساسية ل�حكمةنتحد

 توظيف ا�حكمة �� املن�ج املدر��ي.

ً ـ   Implicit Theories: الضمنية اتالنظري أوال
   

إن أول مجاالت النظر�ة الضمنية ل�حكمة ارتباطها با�حدس السليم للناس العادي�ن حول  

عّرف .الشعبية) ا�حكمة(أي وجهة النظر
ُ
 من طرف Collective Wisdom ا�حكمة ا�جماعية و�

أن ا�حكمة  م��م الطرق، حيث �عتقد الكث��ون الفالسفة والكتاب والباحث�ن وغ��هم �عدد من

ال�ي ال يمكن الوصول إل��ا من خالل فرد واحد، ولكن  ا�جماعية تمثل مستوى من معرفة ا�حكمة

 من أش�ال عل��ا من خالل جم ا�حصول يمكن 
ً
اعة تملك ا�خ��ة �� ا�حياة، وهذه النظر�ة �عد شكال

فح�ن �سأل الناس كيف  ).Ainsworth,2010ا�حكمة الضمنية ال�ي ال �ستند إ�� من�جية علمية(

م �ساليب �حصائية لكشف العناصر ايصفون ال�خص ا�حكيم، و�عد ذلك يتم استخد

 ع�� ردود الناس. وآية ذل
ً
بدراسة آراء  Clayton,1976 ) ك ما قام به كاليتون(املش��كة استنادا

العديد من الناس من مختلف �عمار لوصف ال�خص ا�حكيم، ونتيجة لذلك السؤال املفتوح 

جاءت النتائج عن صفات ال�خص ا�حكيم �اآل�ي:( ا�خ��ة، ا�حدس، �ستبطان، الفهم، الدماثة، 

ف�اهة). وع�� نفس املنوال كشف هوليداي التقمص العاطفي، الذ�اء، السكينة، املعرفة، ال

خمسة عوامل يرى ف��ا الناس ا�حكمة لدى ا�حكيم:  )(Holliday & Chandler, 1986و�شاندلر 
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الفهم �ستثنائي، وا�حكم السليم ومهارات �تصال، والكفاءة العامة(الفضول، الذ�اء، التفك��)، 

 املهارات ال�خصية املناسبة، والتوافق �جتما��.

 :امل�ونات �تية حكمة وجودل�و�ش�ل عام، أظهرت الدراسات الضمنية ال�ي يتم عرضها  

  لذي يرتبط بامتالك واستخدام املعرفة وا�خ��ة.ا Cognitive component ـ امل�ون املعر��:1

  املتعلق باملبادئ �خالقية. Affective component ـ امل�ون الوجدا�ي:2

 املرتبط بالتصورات الب�ن �خصية.  Reflective componentـ امل�ون ��ع�ا��ي: 3

و�ستنتج من ذلك، أن �وصاف الضمنية ل�حكمة الشعبية �� نتاج للتار�خ الثقا�� والتأث��  

ة ل�حكمة، و�أخذ ي�جتما��. وثمة قول مأثور يدلل ع�� ذلك:" إن الذاكرة الثقافية �� أداة رئيس

 ما نرى أن ا�حكمة الضمنية متضمنة  تحديد مفهوم ا�حكمة".�فراد هذه الثقافة املنتجة ل
ً
وغالبا

�� �نظمة التعليمية ع�� نحو غ�� مباشر، وذلك للعديد من العوامل ال�ي سيتم �شارة إل��ا 

.
ً
 الحقا

  :Explicit Theoriesالصريحة  اتثانياً ـ النظري
   

ال�ي تتداخل مع النظر�ات املعرفية  ركّزت النظر�ات الصر�حة ل�حكمة ع�� املظاهر السلوكية 

ونظر�ة النمو املعر�� لـ  )Erikson,1959(القديمة. فنظر�ة ال�خصية لـ أر�كسون 

�� الس�� ) Pragmatic( ع�� تطبيق املعرفة العملية ال��اجماتية تؤكدان ) (Piaget,1932بياجيه

التطور املعر��" وصف أنواع ه عن "مرحلة يلتحقيق �داء البشري �ستثنائي. �� كتاب بياج

مختلفة من التفك�� الذي يحدث خالل مرحلة الطفولة والبلوغ، من حيث انتقال �طفال من 

املرحلة ا�حسية إ�� املرحلة قبل العملياتية، إ�� مرحلة العمليات امللموسة، وهذه املراحل تبدأ منذ 

ات الرسمية يطّور الناس احتماال��م عشرة. ففي مرحلة العملي السن�ن �و�� وح�ى السنة الثانية

 من أش�ال  ه ّ�عّد ي) أن عمل بياجRiegel,1973املناسبة. و�رى ر�جل ( الختبار الفرضيات
ً
شكال

(ا�حجة املنطقية �� الس�� وراء معرفة  �� �ش�ل ا�حكمة �سهمالتفك�� الوظيفي ا�جد�� الذي 

، وهذا يؤدي إ�� تحقيق التوازن ب�ن ا�حقيقة أو الواقع) واملرتبطة بالتفك�� التأم�� ل�حكمة

 لنظر�ة ست��ن��ج
ُ
 املعلومات وا�حقيقة ال�ي تنمو �� السياق التار��� والثقا��. فا�حكمة وفقا
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Sternberg's Balance Theory  تتضمن �شكيل ا�حكم عندما ال توجد مصا�ح أو اهتمامات

 تنافسية ترسم قرار 
ً
 وا�ح ا

ً
 �حل الصراع.، ع�� سبيل املثال أسلوب ا�حكمة ا

 إ�� نموذج البناء النف��ي للتنمية البشر�ة 
ً
الذي �س�� إ�� شرح ماهية ا�حكمة،  واستنادا

 نظر�ة التوازن لـ ست��ن��ج:وكيف تتج�� �� حياتنا. هناك نظر�ات ونماذج صر�حة ل�حكمة، أبرزها

Sternberg's Balance Theoryونموذج برل�ن ل�حكمة ، Berlin Wisdom Paradigm�حكمة (ا

) وال�ي Baltes & Smith, 1990كخ��ة)، وتمثل ا�جموعة الثانية النظر�ات النفسية صر�حة (

  �شمل أر�عة أ�عاد:

  حول اكتساب ا�حكمة: Exceptional knowledge املعرفة �ستثنائية أو التوقعية -1

  فهم طبيعة الوجود ��سا�ي.ي• 

  حاول التعلم من �خطاء حضارته.ي• 

  حول استخدام ا�حكمة.Exceptional knowledge عرفة �ستثنائيةامل -2

  �عرف م�ى �عطي / حجب املشورة.• 

  ال�خص الذي طلب النصيحة ملش�لة ما.• 

  حول النسق ا�حياة: Exceptional knowledgeاملعرفة �ستثنائية ـ 3

  �عرف أن �ولو�ات قد تتغ�� ا�حياة أثناء ا�حياة.• 

  ات ا�حتملة ب�ن مختلف ا�جاالت ا�حياة.يم�� الصراع• 

 Exceptional Personality and Social ال�خصية و�جتما��و  �داء �ستثنائيـ 4
Functioning  

  غ�� مستمع جيد.• 

  .فوق العادةهو �خص إ�سا�ي • 

والعمليات ال�ي  ع�� العبارات املعرفية والسلوكية ل�حكمة و��دف هذه النظر�ات إ�� ال��ك�� 

تنطوي عل��ا �� �نضمام للمعرفة مع السلوك. أما الهدف الرئيس ملثل هذه النظر�ات هو تطو�ر 

نماذج نظر�ة ل�حكمة �سمح للمن�ج التجر��ي �� ا�حصول ع�� بيانات كمية لتفعيل ا�حكمة �� 

،ع��  عالق��ا باملتغ��ات �خرى ذات الصلة، وكذلك الشتقاق فرضيات يمكن اختبارها
ً
تجر�بيا

  أش�ال التعب�� السلو�ي ل�حكمة.بسبيل املثال، التنبؤ 
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إن النظر�ات الصر�حة(التجر�بية) ل�حكمة تتجاوز وصف ال�خص العادي �خصائص ا�حكمة،  

لكن علم النفس  ل�و��ا تركز ع�� السلوك الظاهري وأش�ال التعب�� العامة عن ا�حكمة،

ناء نظر�ة محكمة حول ا�حكمة عن طر�ق التحقق التجر��ي الضم�ي(التجر��ي) ل�حكمة �ش�� إ�� ب

�� مصط�حات قابلة للقياس الك�ي وليس الكيفي(الضمنية)، وكذلك تبيان عالقة ا�حكمة 

باملفاهيم �خرى. و�الرغم من تداخل مفاهيم النظر�ة الضمنية مع النظر�ة الصر�حة، فع�� سبيل 

ضمنية يمكن أن ت�ون إطار عمل لتقييم العمل النف��ي املثال، املعلومات ال�ي تقدمها النظر�ة ال

الصر�ح. وع�� وجه التحديد، يمكن للمرء أن يتساءل هل يمكن للعمل السلو�ي أن يوجه ا�حكمة 

باالتجاه النف��ي بحيث يتوافق مع البناء اللغوي الشع�ي �ا�ع�اس للمفاهيم التار�خية، 

أهم النماذج النفسية ال�ي فسرت و   .Folk psychologyوالفلسفية، وعلم النفس الشع�ي

 ا�حكمة، �� �تية:

  Sternberg’s Balance: لستيرنبرغ منوذج التوازن-1
   

ف من خاللها رّ أسماها نظر�ة التوازن، حيث ع وال�ي ست��ن��غ ال�ي وضعهاترى هذه النظر�ة  

�يجابية، لتحقيق ا�حكمة، بأ��ا تطبيق املعارف والقدرات ال�خصية عن طر�ق القيم �خالقية 

ع�� السياقات البيئية.  الصا�ح العام من خالل التوازن ب�ن املصا�ح املتنافسة، و�ستجابات

و�عتمد فكرة العمليات ا�جدلية ع�� أن ا�حكمة �� بمثابة توليفة أو توازن ب�ن املنطق و�بداع 

 . Sternberg,1998) لتحقيق �ستقرار والتغي�� ع�� حد سواء(

معرفة إلدراك ا�حقيقة أو الواقع، من للست��ن��ج أن ا�حكمة �ع�ي التطبيق الضم�ي و�رى  

 خالل استخدام خمسة معاي�� تم�� ا�حكمة:

 ويستلزمانن �ش��ان إ�� املعرفة الواقعية، واملعرفة �جرائية(العملية)، ان �وليااملعيار  ـأ

 لـ بالتيس الذي يرى أن خ��ة الناس تتطلب معرفة ملاذا، أي معرفة املواضيع 
ً
ا�خ��ة و�داء، ووفقا

حول طبيعة ��سان، والتنمية، والفروق الفردية، والعالقات �جتماعية، والقواعد، كما تتطلب 

عات، كيف، أي وضع اس��اتيجيات للتعامل مع مشكالت ا�حياة، وتقديم املشورة �حل الصرا

والتخطيط للتغلب ع�� العقبات �� حال فشلت ا�جهود �حل املشكالت. لذلك فاملعرفة الواقعية 

 للسؤال�ن السابق�ن، ملاذا، وكيف
ً
 ؟أو السلوك املنتج أو املتولد من تلك املعرفة يمكن أن يقيم وفقا
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عاي�� تتطلب تتضمن املعاي�� الثالثة ل�حكمة( ا�حياة، النسبية، ف��ة ا�حياة)، وهذه امل ـب 

الذ�اء العم�� ال�امن وراء املعرفة الضمنية، واملشار إل��ا �� ا�خطط السابق، الو��:القيم، 

استجابات التوازن �� السياق البيئي، توازن املصا�ح و�هتمامات، التكيف، تحديد التشكيل، 

العاس�ي، . ( النظر إ�� العالقة الذاتية لل�خص، والعالقة مع ا�خارج، والصا�ح العام

2015،426.(  

 The Berlin Paradigm :ـ منوذج برلني للحكمة 2
   

ا�حكمة �ا�خ��ة، ففي النماذج ال��اجماتية (العملياتية) �ساسية ل�حياة ال�ي �س�� إ�� منع 

سوء الفهم املمكن، وذلك بالرجوع إ�� القياس من أجل إعطاء تصور وا�ح ل�حكمة باعتبارها بناء 

. ولهذا السبب اأك�� من �و�� انظر� اثقافي
ً
فإن ال��ك�� ع�� تمي��  ،طر�قة يمكن التحقق م��ا تجر�بيا

 ا�حكمة وال�ي 
ُ
ف بأ��ا نظام خ��ة معرفية ترتبط �ش�ل فّعال مع ا�حياة العملية، و�شمل معرفة رّ ع�

 مع�ى ا�حياة لدى الفرد وسلوكه ال�خ��ي، ورفاهيته املرتبطة بخطط ا�حياة، وإدارة ا�حياة،

 والنظرة إ�� ا�حياة.

 هناك ثالثة عوامل �عد القاعدة و�ساس �� عالق��ا با�حكمة: ،و�ناء ع�� ذلك 

ال�حة النفسية، و�سلوب املعر��، و�بداع، و�نفتاح ع��  ،و�شمل :العوامل ال�خصيةـ أ

 ا�خ��ة.

ا�حياة، و�ستدالل، : خ��ة �رشاد �� التعامل مع مسائل العوامل ا�خاصة ب�ل ا�خ��ات ـب 

 والتصرفات التحف��ية.

 : (العمر، التعليم، املهنة، والثقافة).السياقات التجر�بية املساعدة ـج 

وتتطلب تنمية ا�حكمة توليفة واسعة من العوامل، و�� ليست املعارف املتعلقة با�خ��ة فقط،  

لتخطيط وإدارة وفهم ا�حياة  ل�وسائ ،ولكن املعرفة ال�ي يمكن تطبيقها �� جوانب ا�حياة العملية

  ).Baltes&smith,1990الطيبة (
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 Brown`s Model منوذج براون للحكمة -3
   

تم �عر�ف ا�حكمة كنظام للمعرفة  )(Brown,2004aمه براون �� هذا النموذج الذي قّد  

يتطلب ويعكس الت�امل ب�ن العقل والفضيلة، والطا�ع والفكر. ومن وجهة النظر هذه، فا�حكمة 

و�ش�� "ال��اغماتية �ساسية ل�حياة" إ��  �� نظام املعرفة لدى ا�خب�� و�وظيفة براغماتية ل�حياة.

السلوك، مثل التخطيط ل�حياة، وإدارة ا�حياة، املعرفة حول أ�عاد مهمة وغ�� مؤكدة ملع�ى ا�حياة و 

والنظر إ�� ا�حياة. كما يرى أن ا�حكمة تث�� أسئلة أساسية ملع�ى وس�� ا�حياة، ع�� سبيل املثال، 

. القضايا الصعبة واملهمة املتعلقة بتنظيم ا�حياة، وإدارة ا�حياة، والنظر إ�� ا�حياة
(Shahsavarani,et al,2015)  املعاي�� �� ثالثة مجاالت ذات الصلة بالعامل و�تم توجيه هذه

ال�خ��ي: القدرات املعرفية �ساسية، و�بداع، وأساليب التفك��، والعوامل ال�خصية، مثل 

�نفتاح ع�� ا�خ��ة، وقوة �نا، وعوامل ا�خ��ة ا�حددة (تجر�ة حياة ال�خص، وتوفر �رشاد أو 

س�� (التعليم وا�خ��ة لف��ات تار�خية معينة، والسياق الوصاية، والتدر�ب امل�ي)، وعوامل التي

 �جتما��، وعمر ال�خص الزم�ي).

: معرفة الذات، وفهم �خر�ن، والقدرة ع�� ا�حكمة، و�� �عض م�وناتبراون  كما أضاف 

-Selfو�ع�ي معرفة الذات:  لتعلم.ل و�ستعداد ا�حكم، وفهم ا�حياة، ومهارات ا�حياة، والرغبة

Knowledge  ويعرف اهتماماته، ونقاط قوته وضعفه، ع�� نحو جيدذاته لمعرفة ا�حكيم ،

وقيمه. والقدرة ع�� التمي�� ب�ن املعرفة الذاتية من قبل ال�خصية �صيلة والثابتة �� مجموعة 

و�صف فهم  متنوعة من السياقات، والوفاء الداخ��، والنجاح، والرضا فيما يخص أهدافه.

فهم ال�خص العميق �جموعة واسعة ومتنوعة من الناس ب Understanding of Others�خر�ن: 

حقيقية عن �خر�ن (�نتباه والتعاطف)، والقدرة ع�� إشراكهم ا��� سياقات مختلفة، ومعرفة 

 هف�ار أو�ستعداد ملساعد��م، وامتالك مهارات �تصال املتقدمة ال�ي تمكن الفرد من للتعب�� عن 

  خص �خر.ل�لبطر�قة هادفة 

معرفية مختلفة للنظر �� القضية عند اتخاذ  اإ�� أن هناك طرق Judgmentويش�� ا�حكم:  

القرارات الرئيسية �شأ��ا، وال�ي يجب ع�� املرء أن يأخذ �� �عتبار التمي�� ب�ن الناس، والعالم 

الطبي��، واملعارف و�ف�ار، والقدرة ع�� النظر �عمق للمعا�ي و�سئلة �� ا�حياة. وتتم�� معرفة 

ع�� فهم القضية املركز�ة، والعثور ع�� طر�قة واحدة، وفهم  بالقدرة Life Knowledgeا�حياة: 
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القدرة ع��  Life Skillsا�حياة. بينما �شمل مهارات ا�حياة: عن  واملسائل املش�وك ف��اا�حقائق 

ع�� نحو فعال. كما �ع�ي الكفاءة  إدارة ال�خص أدواره ومسؤولياته املتعددة �� ا�حياة اليومية

للتعامل مع  املناسبة س��اتيجيات�  واستخدامهم نظام وتوقع املشكالت، العملية، والقدرة ع�� ف

 سياقات متعددة �� ا�حياة. 

 منوذج كارولني باسيت للحكمة: -4
   

 ل�حكمة يمكن من خالله تدريس ا�حكمةCaroline Bassett طوّرت �ارول�ن باسيت 
ً
 -نموذجا

ينب�� أن تفهم ع�� أ��ا عملية تنمو�ة  حيث ترى أن ا�حكمة -والذي سوف �عرضه �� فقرة الحقة 

و�علم تحو��� يمكن أن يخلق "التحول البنائي العميق �� املنطلقات �ساسية �� الفكر واملشاعر 

 �� الو�� الذي �غّ�� ع�� نحو دراماتي�ي طر�قتنا �� ا�حياة، و�صبح أداة رئيسية . ..و�فعال
ً
تحوال

)بأن التعلم التحو���، هو "عملية  (Cranton,1994تون وهذا يتفق مع كران .لتعز�ز نمو ا�حكمة

كما أنه نموذج لتنمية ال�خصية . فحص واستجواب والتأكد من ال�حة، ومراجعة التصورات"

�ستثنائية الالزمة ل�حكمة من خالل ال��ك�� ع�� العمليات الالزمة لها وذلك من خالل ا�حكمة 

 إ�� أن ال�ل هو ذ�ى وأك�� من مجموع Emergentالناشئة. ويش�� مصط�ح ا�حكمة الناشئة
ً
 عموما

أجزائه. وهذا �ع�ي أن املستوى �ع�� من ا�حكمة ُيظهر التفك�� النا�ج الذي يمكن تطبيقه �� 

ضوء نتائج إيجابية �� حياة الناس وعالقا��م مع �عضهم، و�ل ما يدعمه هذا النوع من التفك�� 

 من البسيط إ�� املعقد.
ً
 �عكس تحوال

نظر النظم �جتماعية، حيث �س��  ةإن ا�حكمة الناشئة تدرك ا�حيط ا�حيوي من وجه 

فهم وحل مشكالت ��  الناس إ�� �سهام �� العمل من أجل صا�ح العام، و�التا�� املساعدة

ا�جتمع، والعمل ع�� تنمية قيمه �خالقية. مثل هذا التفك�� يتطلب التعلم التحو�� لتقييم 

مع يرتبط ��بو�ة ضمن وسائل أخرى لتحقيق مجموعة معقدة من التفك�� ا�جد��، والذي �دارة ال

 من الوقوف خارج ا�جتمع لتحقيق م�اسب �خصية
ً
 �خر�ن من أجل الصا�ح العام بدال

(Kegan, 1994)  
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الذي يرى وجود جوانب  )Deane-Drummond ,2007(دروموند -و�تفق هذا الرأي مع دين 

عاطفية وأخالقية لتعلم ا�حكمة، ع�� اعتبار أن ا�حكمة �ش�� إ�� التعلم املب�ي جسدية وعقلية و 

�ه نحو الصا�ح العام و�عز�ز فضائل املواطن الفاعل واملسؤول �والذي ينب�� توج ع�� ا�حكمة

 .(Fraser, &Hyland-Russell. 2011)مسؤولية �املة عن أسرته وا�حياة العامة 

 مكونات احلكمـة:
    

ل فيما بي��ا لّب مفهوم ا�حكمة، وإذا  الباحثون مجموعةاق��ح  
ّ
من امل�ونات �عتقدون أ��ا �ش�

 بمنطق تحليل امل�ونات، سنجد أ��ا تتضمن ستة  فحصنا تلك
ً
امل�ونات، و�عاملنا معها عقليا

   �تية:م�ونات ك��ى، �� 
 .أ ـ املعرفة الواسعة العميقة

  .ب ـ �ستبصار بالذات
 .الوجدا�ي والضبطالفهم  ج ـ

 .التـــوازن  د ـ

 .و�ل��ام �خال�� ـ التوجه ه

  .ألمور ا�حياة �دارة الرشيدة ـ و

  :�تية املعادلة �� يتمثل ،ل�حكمة مخطط وضع وانطالقا من هذه املبادئ  يمكن 

 وا�جسدية الكفاءة الفكر�ة تحقيق +��ا و�ستبصار الذات معرفة +التعلم �� الرغبة
 ا�خ��ات +املوضو�� ا�حكم +و�نفعاالت بالعواطف التحكم ع�� القدرة + وال�خصية

 + ا�ختلفة املواقف مع التعامل ومهارات ا�حياة فهم +�خر�ن مع التواصل + ا�حياتية

 ال�خصية املعتقدات توضيح +ال�خصية وال��اماته ومصا�حه وخططه الفرد أهداف تطو�ر
 .�حكمة ا=
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 تطور احلكمة:
   

 ،(1953 غ�و�و  Piaget),1932( بياجيه ،استطاع املنظرون واملهتمون بالنمو ��سا�ي مثل 

(Jung  وإر�كسون )Erikson,1959 ( تقديم لبّنات أساسية للمنظر�ن �� بناء ا�حكمة �� القرن

عمل بياجيه إ�� أ�عد من العمليات الرسمية ليشمل  تطو�رالعشر�ن ـ كما ذكر سابقاـ وقد تم 

�كسون و�و�غ إر أعطى عمل  كما، ,Dialectical Operations( )(Riegel1973ليات ا�جدلية (العم

و�� هذا الصدد،  .القرائن ا�حديثة حول كيف أن حل الن�اع يؤدي إ�� �عز�ز الفطنة وُ�عد النظر

أكد إر�كسون أن ا�حكمة يتم اكتسا��ا من خالل حل �زمات اليومية، خاصة تلك ال�ي تنطوي 

بينما أشار يو�غ إ�� أن ا�حكمة لم  .واليأس اضطراب الهو�ة ال�خصية) (مة من ا�ُجناح ع�� سال 

ت�� قضية من قضايا �سرة وإنما تتطور من خالل حل الصراعات النفسية املتعلقة بالتفرد عن 

  وحدة �سرة. 
 ب�ى ع��ي) إ�� أن بناء ا�حكمة  (Sternberg,1996وست��ن��غBaltes ,1993) (وأشار بالتيس 

و�غ، إر�كسون، ياملعرفة، واملهارات املعرفية، وخصائص ال�خصية ال�ي نوقشت من قبل بياجيه، 

 للثقافة والبيئة ا�حيطة. وعالوة ع�� ذلك، فإن ا�حكمة تتطور ببطء 
ً
وغ��هم، وال�ي تتطلب فهما

�� ا�حك�ي، واف��ض ست��ن��غ بأن املعرفة بأسلوب التفك من خالل �عرض ا�حكيم لنموذج الدور.

 Baltesبالتس وست��ن��غ . بينما يرى والدافعية، وال�خصية، والسياق البيئي أسبق من ا�حكمة

,2000) Staudinger &( خ��اتأن الذ�اء السائل، و�بداع،�نفتاح ع�� ا�خ��ة، و�فق النف��ي، و 

 ا�حياة العامة املن�جمة تنتج ا�حكمة.

ثل �علم الناس التفك�� بمرونة عند حل مشكال��م، وأن م ،من هذا، فإن ا�حكمة تنمو وتزدهر 

 
ً
 للم�ان والثقافة، و�دورها بأن  مثل هذه ا�حلول �عطي اع��افا

ً
بقيمة �ف�ار املعرفية وفقا

�سئلة �عتمد ع�� العوامل السياقية وع�� تحقيق التوازن للعديد من �هتمامات،  عن �جابات 

 تفك��هم.حيث يصبح الناس أك�� مرونة �� ب
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 اجلذور التاريخية لتدريس احلكمة:
   

تار�خية ومعاصرة لتعليم أو تدريس ا�حكمة، ذلك املفهوم الذي �ع�ي " كيفية  ثمة وجهات نظر 

دّرس ا�حكمة �� املدارس؟ �ش�� ا�حاوالت التار�خية 
ُ
العيش ع�� نحو جيد". فهل يمكن أن ت

�ساليب قد ت�ون أك�� واقعية من غ��ها أو أك�� املتعلقة بتعليم ا�حكمة إ�� أن هناك �عض 

مالءمة لسياقات �علم معينة. فع�� سبيل املثال، أشارت كتب الشرق القديم إ�� أن الكتب 

املصر�ة القديمة ركزت ع�� تقديم املشورة ل�جيل القادم حول كيفية العيش ع�� نحو جيد من 

عالم �جتما��، حيث يتم استخدامها خالل تقديم النصائح العملية لكيفية التصرف مع ال

كما استخدمت املدارس �شور�ة  ).Assmann,1994كمصادر الكتساب مهارات القراءة والكتابة(

والسومر�ة مجموعة من الكتب لتدريس ل�حكمة. أما كتب ا�حكمة �� العهد القديم فقد ر�طت 

 من حل املشكالت. �عليم ا�حكمة �عنصر ا�خيال، حيث أعطت أهمية لدور البص��ة �� 
ً
ذلك بدال

 بينما أشار أما أرسطو من خالل �عاليمه، ف��ى أن ا�حكمة �� مسألة عملية أك�� من مجرد معرفة. 

أفالطون من خالل محاورته أشار إ�� أن ا�حوارات أو امل�خصات هدفها مساعدة الطالب ع�� 

� الف��ة الهلنستية ركز و� حفظ تلك ا�حوارات ومن ثم محا�ا��ا لكيفية �علم العيش �سالم.

الفالسفة ع�� التمار�ن الروحية لتنمية ا�حكمة ��دف إحداث تحول جذري �� �خصيات الطلبة. 

ت، وا�حقيقة �� نظره "�� ليس شيئا ) أن ا�حكمة �� رعاية الذا(Flynn,2005بينما يرى فل�ن

 ، لكن ال��يء الوحيد هو الوسيلة إليجادها".اواحد

فقد تصدى العديد من العلماء لدراسة ا�حكمة والكشف عن آليات أما �� العصر ا�حديث  

، حيث أشار إ�� ضرورة تدريس  Sternberg �علمها. ويعد ست��ن��غ
ً
أول من درس ا�حكمة علميا

وال�ي أشار  Balanced Curriculum ا�حكمة، وذلك من خالل نظر�ته" املن�ج املتوازن ل�حكمة"

 من املن�ج الدرا��ي للطلبة، أل��ا جزء مهم الزدهار نصر عف��ا إ�� أن ا�حكمة يجب أن ت�ون 
ً
ا

��سان ع�� املستوى الفردي وا�جما��. كما يرى أن املعرفة بمفردها غ�� �افية لتعلم ا�حكمة، 

والتعليم ينب�� أن �شمل مهارات ذات الصلة با�حكمة، أي أنه مع�ي باملهارات املعرفية باعتبارها 

تقوم ع�� املعلم�ن الذين فمبادئ تدريس ا�حكمة من وجهة نظره سوابق لتعلم ا�حكمة. أما 

�عطون مساحة للطلبة للتفك�� �� الذات، وا�جتمع و�هتمامات ا�خاصة والعامة، وأن ال��ام 

كما يرى س��ن��غ  .(Guthrie 2013 ) ...املعلم�ن ��ذه املبادئ سوف ينتج ع��ا �علم جيد ل�حكمة

املعرفة  ألن املعرفة الصر�حة �� غ�� مهمة، ولكن ألنه �عتقد أن أهمية للمعرفة الضمنية، ليس
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 أك�� للفروق الفردية مما �� عليه املعرفة الرسمية املعرفة  الضمنية
ً
من ا�حتمل أن ت�ون مصدرا

بدراسة ا�حكمة �� صفوف املرحلة �عدادية �� اململكة  )(Guthrie 2013 كما قامت �اثري 

استخدام من�ج ست��ن��غ �� �عليم ا�حكمة، حيث توصلت إ�� نتائج املتحدة، وذلك من خالل 

إيجابية لدى الطلبة من حيث �نفتاح ع�� ا�خ��ة، و�علم مهارات ا�حياة، والص��، �دلة ما وراء 

 .املعرفة، وسلوك التفاوض مع �خر�ن، وذلك من خالل ��جيع التفك�� ا�جد�� وا�حواري 

 وتنميتها: اكتساب احلكمة 
   

ذات  و�� ،ها�وجه، فهناك عوامل كث��ة مسؤولة ع��ا، تكمن خلف ا�حكمة ظاهرة متعددة 

تنمية �عز�ز أن ) 2009اق��ح ست��ن��غ وآخرون(وقد  .طا�ع معر��، وداف��، واجتما��، ودي�ي

 جزء�عد ال�ي التفك�� حول م�ونات ا�حكمة  قائوطر من خالل �عليم مهارات تتم  ا�حكمة 
ً
من  ا

. و�شمل مثل هذه املنا�ج ع�� سبيل املثال، القراءة الكالسيكية ألدب ا�حكمة، التعليمية املنا�ج

و�مكن أن وممارسة التفك�� ا�جد��، و��جيع الطالب ع�� التفك�� ومناقشة القيم ا�خاصة ��م. 

النموذج ل�حكمة ع�� تحديد السوابق ا�حاسمة ل�حكمة ال�ي يمكن أن �عزز ا�حياة �� �ساعد هذا 

 ت مبكر جدوق
ً
اللبنات ا قد ت�ون Mindfulness واليقظة العقلية ،. ع�� سبيل املثال، التعاطفا

املناخ  كما أن �عز�ز ال�حة النفسية لألطفال �� املرحلة املبكرة من حيا��م. ساهمة ��امل�ساسية 

النظر وجهات  -�� وقت الحق -��جع ،�سري القائم ع�� قيم القبول و�ح��ام وعدم �نانية

  �خالقية وقيمة التنوع والتباين �� �راء ال�ي �ساعد ع�� التنظيم والتفك�� املرن.

طفال ع�� التعليم �  ساعدمن العوامل ال�ي � افمرحلة ر�اض �طفال واملدرسة �بتدائية قد ت�ون 

فمن  ؛ج ا�جيداملركز ع�� إدراك الطفل لذاته ولآلخر�ن والعالم. كذلك �مر بالنسبة إ�� املعا�

 .أن ينظر إ�� نفسه ومش�لته من زاو�ة مختلفة املتعا�جخالل أسلو�ه وحكمته، يمكن أن �ساعد 

وعكسها إليه  املتعا�جف�لمات املعا�ج ال�ي تنم عن دعم نف��ي واجتما�� إضافة إ�� فهم مش�لة 

ذلك اتخاذ  دة، و�عبطر�قة �ساعده ع�� التأمل الذا�ي ��ا، والتفك�� بجوان��ا �يجابية والسلبي

 من خالل عالقة  هذا�ل  القرار السليم حول مواجهة مشكالته بيقظة عقلية وا�حة. وال يتم
ً
إال

  قائمة ع�� التقبل و�ح��ام. املتعا�جب�ن املعا�ج و 

 من 
ً
 أن بذورها تزرع تا�حكمة  م�ونات بالرغم من أن كث��ا

ّ
رتبط بمرحلة البلوغ �� وقت الحق، إال
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ال��يء �ك�� أهمية بالنسبة للوالدين القيام به لدعم تطو�ر ا�حكمة لدى ف�� مرحلة الطفولة. 

�� حيا��م ا�خاصة. وهذا �ع�ي أخذ احتياجات �خر�ن ��  وتمثلها هذه الصفاتأخذ  أطفالهم، هو

 �عتبار، وكذلك احتياجاته، و�فعل ذلك صراحة من خالل تقاسم عمليات التفك�� مع �طفال

 ع�� نطاق واسع لدى أفراد �سرة. وهذا �ع�ي، معاملة �خر�ن بطر�قة وال�ي يمكن 
ً
أن تتطور أيضا

 تحتاج أيض لك��افقط،  رعاية ال تحتاج إ�� ، إذن،��بية �طفالف واحدة كما يرغب أن �عامل.
ً
إ��  ا

الوفاء بإ�� شعور من شأ��ا أن تؤدي ال�ي حكمة من حكيم لديه القدرة بما يكفي التخاذ القرارات 

عالوة ع��  الذي يواجهه جميع �باء و�مهات والسعادة ع�� ف��ة ا�حياة، وهذا هو التحدي ا�خط��

 . املعلم�ن

وتنمية ا�حكمة �� أمر �� غاية �همية، ألن �ح�ام والقرارات ا�حكيمة يمكن أن تحسن من  

ق حكمة، ألن الناس �� حاجة إ�� معرفة و�مكن للمعرفة وا�حقيقة أن تراف .سلوكنا ونوعية حياتنا

اس��اتيجيات فكر�ة �حيحة لتقديم �ح�ام املنطقية للطبيعة البشر�ة، بالرغم من أن املعرفة 

فمجرد وجود املعرفة ال يمكن استخدامها بحكمة ع��  لذلك؛ �افيةليست فإ��ا ضرور�ة ل�حكمة، 

إ�� الظهور �� اثن�ن ع��  تميل ت ا�حكيمةأن مالحظة التصرفا) Yang,2011يا�غ ( و�رى  نحو سليم.

 ��ا تتعامل مع قرارات ا�حياة ؛ و��إالسياق التنموي، حيث  �قل من سياق ا�حياة اليومية: ��

كال النوع�ن مهمة  .عمل �� مواقف ا�حياة اليومية �� حل املشا�ل و�زمات�السياق الظر��، 

املعرفة، و�حتمل أن �ساعد ع�� حل مشا�ل ا�حياة،  التعليم يز�د من الناسو  .لتنمية ا�حكمة

هناك عدد من الطرق لتحس�ن ف هذا ا�جال.الناس ��  املز�د ملساعدة وافعلي�مكن للمعلم�ن أن و 

ما �علمه  تطبيقو لتفك�� �� العالقة ب�ن التعلم وا�حياة؛ اا�حكمة من خالل مساعدة املتعلم�ن 

  .ا�ختلفةمواقف ا�حياة  �� الطالب
) أن هذا النوع من املعرفة يبدو 1999�� ضوء �ستنتاجات ال�ي أد�� ��ا بالتيس وآخرون (و 

 2000ا�حكم النموذ�� ا�حكمة �� مرحلة البلوغ املبكر، وتلك ال�ي أبلغ ع��ا بالتيس وشتاودينغر (

Baltes & Staudinger, (  ما ب�نا�حكمة �� بأن الف��ة الرئيسية الكتساب املعرفة املتصلة 

 �بدو منطقي). و 25-15سن(
ً
، ا�حكمة �� املنا�ج الدراسيةبتنمية دعم إدخال ال��امج ذات الصلة  ا

 . بل هو وسيلة لتحقيق الرضا عن ا�حياة ،جودة حياتناحسن أل��ا ت

 أن هناك معوقات �عيق تحقيق ذلك،  
ّ
ورغم هذا �هتمام بتدريس ا�حكمة �� املدارس، إال

، إن �نظمة 
ً
��ها، ومن الصعب إدخال مفاهيم يالتعليمة التقليدية من الصعب �غم��ا: أوال
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 من 
ّ
 من الناس ال يدر�ون قيمة التعليم إال

ً
 أن كث��ا

ً
جديدة ع�� املن�ج الذي اعتادت عليه. وثانيا

خالل رفع درجات �ختبارات التقليدية، وتدريس ا�حكمة قد يتعارض مع رفع درجات �ختبارات 

 
ً
، أن ا�حكمة أك�� صعو�ة لتطو�ر نوع من التحصيل يمكن اختباره �سهولة عن التقليدية، وثالثا

، فاملعلمون �� املدرسة الذين اكتسبوا النفوذ والسلطة ال 
ً
طر�ق اختبارات متعددة �ختيار. ورا�عا

يرغبون عادة �� التخ�� عن سلط��م التقليدية �� أثناء قيامهم �عملية التدريس النمطية، وتقديم 

حديثة �� التدريس يمكن أن تضعف سلط��م، و�التا��، ليس هناك طر�ق سهل لتعلم نماذج 

 
ً
، فإن كث��  .ا�حكمة �� املدارس كما يرون. ولم يكن هناك قط، ور�ما لن ت�ون كذلك أبدا

ً
وأخ��ا

 
ّ
ل من فاعلي��ا فيما لو قام به من املعلم�ن ليس لد��م دراية وخ��ة بتدريس ا�حكمة، وهذا يقل

 . ا�خ��ة والكفاءة وليلمعلمون ق

 :املدرسي املنهج احلكمة في
   

إن تطو�ر وتنمية ا�حكمة هو أمر مفيد لتحس�ن  

نوعية حياتنا و�جراءات ال�ي تمكننا من معرفة 

�عتماد ع�� املعرفة �� يحتاجون  واقع. فالناس ال

تقديم �ح�ام املعرفية للطبيعة البشر�ة، وظروف 

ا�حياة، و�س��اتيجيات ال�ي تنجح �� ذلك أو ال�ي 

تفشل. و�الرغم من أن املعرفة ضرور�ة ل�حكمة، 

ا�حكمة ع�� نحو سليم تمكنه من تو�� ال تكفي لذلك. فمجرد وجود املعرفة لدى الفرد ال  افإ��

ليس لد��م قرارات  و�عضهم ،هناك العديد من �فراد �عيشون حياة غ�� سعيدةفو�ش�ل عادل. 

  )(Flyvberg,2011 فاليف��ج و�ق��ح صائبة �� حيا��م.
ً
 أساسيا

ً
أن ا�حكمة العملية �عد عنصرا

لقوة التكنولوجية للممارسة والتخطيط والتصرف بحكمة �� املواقف العملية، ع�� اعتبار أن ا

واملعرفة العلمية دون ا�حكمة العملية عقيمة، وهذا ما يوفر التوازن ب�ن ما لدينا من إم�انيات 

�� واقع �مر �� فضيلة لضبط الذات، وتب�ي  ألن ا�حكمةو�ستفادة م��ا �� حياتنا العملية، 

خطيط واملمارسة. كما أن الفضائل �يجابية ال�ي تن�� الفكر وتقدم اس��اتيجيات مهمة �� الت

معرفة غنية وواقعية وإجرائية (اس��اتيجية املعرفة) فيما يتعلق �سياق ا�حياة،  ا�حكمة ��
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و�ؤكد  .ال�ي ترى عدم اليق�ن من ا�حياة واملعرفة ال�ي �عت�� �سبية للقيم وأهداف ا�حياة

كرر مع مرور الوقت، ) أنه إذا تم اكتساب ا�حكمة ع�� نحو منتظم ومت(Bassett,2005,6-9باسيت

من الناس قد يصلون إ�� املعرفة املتعلقة ا�حكمة وفصل ا�خطاب للوجود ��سا�ي.  افإن كث�� 

 .�س��اتيجية لذا، يجب ع�� املدارس أن تفعل �ل ما سبق لتعليم املعرفة الواقعية و�جرائية أو

ة الكب��ة ل�حياة، وتأكيدها ع�� و�اإلضافة إ�� ذلك، فإ��ا يمكن أن �شمل منا�جها النظر إ�� الصور 

أهدافها �� ا�حياة، وعندما ت�ون القيم موجودة لدى ا�جميع فسي�ون هناك  الطرق ال�ي �ستثمر

 
ً
 كب��ا

ً
 �� �تجاه �يجا�ي. التعليم عملية ���غي��ا

ومما ال شك فيه، إن �ل جديد يث�� ش�وك الناس و�قاومونه ب�ل الطرق املمكنة، فهم  

، ولد��م حججهم يرفضون 
ً
إدخال مفاهيم ا�حكمة الصر�حة ضمن املن�ج املدر��ي جملة وتفصيال

 �� ذلك:

 
ً
إن ا�حكمة مفهوم معقد و�عيد املنال، و�التا�� من الصعب تدريسه ضمن املن�ج  –أوال

 املدر��ي.

 
ً
 فيما عدا استثناءات قليلة،  -ثانيا

ً
 قادرا

ً
ع�� �عليم الناس كيف  فمن النادر أن نجد أحدا

يصبحوا حكماء، أو �ش�ل أك�� دقة، لم يتم توج��هم ع�� نحو قصدي للقيام ��ذه املهمة، وال 

 يوجد دليل عمل تدر�وا عليه �� ا�حياة ��اديمية أو العامة.

 
ً
ا�حكمة عادة تأ�ي من ا�خ��ة والن�ج، وأ��ا �شمل املعرفة، وأن ي�ون ال�خص ع��  –ثالثا

ت ال�ي تحتاج إ�� إطالق أح�ام دقيقة، و�التا��، فليست املدارس دراية �افية بالعديد من املوضوعا

 ).Bassett,2005وا�جامعات مطالبة بتخر�ج طالب حكماء(

لكن املدافعون عن أهمية تدريس ا�حكمة العملية ضمن املنا�ج التعليمية فلهم حججهم  

، وم��ا:
ً
 أيضا

 
ً
ر ا�حكمة وال تضمن الرضا أو السعادة. كما ذكرنا �� وقت سابق أن املعرفة غ�� �افية لظهو  -أوال

  .التعليمية فا�حكمة تبدو أفضل أداة لتحقيق هذه �هداف

  
ً
  -ثانيا

ّ
توفر ا�حكمة وسيلة، إذ تضع �� اعتبارها القيم �� مهمة إطالق �ح�ام. و�مكن للمرء آال

 
ً
 أو متسرعا

ً
 إذا �ان حكمه طائشا

ً
 . )Langer,1991( ي�ون حكيما



 

 

      2015) /يناير/ف��ايرشتاء (د�سم��               العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 40 ( 

  
ً
ا�حكمة وسيلة ألخالق فاضلة، وعالم متناغم. فالطغاة ع�� سبيل املثال مثل أدولف تمثل  -ثالثا

هتلر أدولف وجوز�ف ستال�ن، ر�ما �انوا ع�� دراية جيدة بالتفك�� النقدي ع�� �قل فيما يتعلق 

إن هؤالء القادة  :بحماية سلط��م. و�النظر إ�� �عر�ف ا�حكمة، فإنه قد ي�ون من الصعب القول 

  حكماء.�انوا 

  
ً
 جزء من ا�جتمع الكب��، آالطالب الذين سوف يصبحون �� وقت الحق  -را�عا

ً
باء وقادة، هم دائما

�سعون سوف ل�حكم ع�� �شياء بطر�قة عادلة، و  التعليم امل���� و�التا�� سوف �ستفيدون من

   ).Ardlet,1997(إ�� الدفاع عن مجتمعهم بطر�قة عادلة

  
ً
فالطالب ع�� سبيل املثال ، فإذا حدث �� املستقبل صراعات واضطرابات �� م�ان ما - خامسا

عندئذ ال يحتاجون فقط إ�� تذكر ا�حقائق والتفك�� النقدي وح�ى ا�حتوى �خال�� للموضوعات 

 
ّ
 هم بحاجة إ�� التفك�� حيال ذلك، ع�� اعتبار أن ا�حكمة �عل

ً
م الطالب ال�ي �علموها، ولكن أيضا

  .�شياء من وجهات نظر متنوعة ع�� الزمان وامل�ان فهم

 ��، وغ��ها هذه �سبابو  
ً
�عليم الطالب ليس فقط ا�حقائق والتفك��  تجعلنا نفكر جديا

التفك�� بحكمة عن �ل �علم هؤالء الطالب املوضو�� عن محتوى املواضيع ال�ي يتعلمو��ا، ولكن 

.
ً
�ن القدامى واملعاصر�ن أسوة حسنة �� �عليم النشء ولنا �� رؤى الفالسفة واملفكر  ذلك أيضا

ومعارف علمية، فع�� سبيل  مبادئ زراعة ا�حكمة لد��م وتنمي��ا من خالل ما �علموه من حقائق

ثالثة مبادئ وفقا لأن الفلسفة البوذية تركز ع�� �عليم ا�حكمة ) (Case,2013املثال يرى كيس 

 �علم نحن) 2001ليقظة العقلية. و�رى ست��ن��غ (جوهر�ة و��: تنمية البص��ة، والتأمل، وا

كيفية استخدام  من أجل، لكن ليس أذكياء وع�� دراية با�حقائق العلمية ألن ي�ونواالطالب 

، ليس فقط �� حيا��م. ذلك، فاملدارس بحاجة إ�� �عليم ا�حكمة لطال��ا ذ�ا��م ومعارفهم

ع�� استخدام ما �علموه  لتساعدهم ، بلمستو�ات من التحليل وال��كيب السط��الستدعاء 

  .ألغراض جيدة
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 كيف نعلم احلكمة؟
   

. ع�� نقل ا�حتوى املعر�� وتطو�ر املهارات املعرفية لدى الطالب منذ عقودالتعليم الغر�ي  ركز 

ا�حكماء. لذا،  أن ي�ون من الطالب ذ�ي ولكن ليس بالضرورةالطالب الاملدارس �عزز لذلك، ف

بالرغم من س����م �جتماعية املدرسة،  ��نجدهم من مث��ي ��جاب النجازا��م ��اديمية 

ع�� النجاح الطالب مساعدة ل��بو��ن هو لكن الهدف املهم ل أثناء �عاملهم مع �خر�ن. الفق��ة

ملدارس يجب أن أن ا السياسية التعليمية �عتقدون  والتفوق �� التحصيل العل�ي، وح�ى صا���

 املشكالتحل  ��نطوي ع�� القدرة تحياة ناجحة  إ�� يقود والذياملعر�� �خال��  النمو��جع ع�� 

 ا�حياة اليومية ��الصعبة 
ً
 مع�� بيئ��م وأ��. لكنه �� واقع �مر أن مشكالت الناس تختلف اعتمادا

 يجب أن �ساعد ،لذلك .ال�حيحا�حكمة التخاذ القرار وأ��م بحاجة إ�� املسؤوليات،  ون حملي

يمكن للمعلم�ن مساعدة ، ولكن كيف لدى الطالب يماملدرسة ع�� �عز�ز مهارات التفك�� ا�حك

 ا�حكمة؟ لتعليمالطالب �� تطو�ر �ل ما يلزم من �ف�ار الصر�حة والضمنية 

 حيث ،سياقات �عليمية ��التدريس عن طر�ق تقديم الطالب  ���مكن تحقيق هذا الهدف و  

ال يمكن و�عبارة أخرى، �عليم ا�حكمة ا�حكيم.  التفك��ملاهية  من صياغة وا�حةطالب المكن ت

 بد .تلق�ن"ال"خالل �سلوب التعلي�ي للمعلومات  تحقيقه من
ً
�خ��ات من ذلك، يحتاج الطالب  ال

 رى،و�عبارة أخ املعرفية والوجدانية ال�ي تكمن وراء اتخاذ قرار حكيما�جوانب مختلف �شطة �� 

تلك املفاهيم تنمية مساعدة الطالب ع�� و ا�حكمة  لتدريس مناسبة طرائق� �توفيمكن للمدرس�ن 

 وتمثلها

 لتدريس ا�حكمة للطالب والذي يتضمن (Bassett,2005وقد وضعت باسيت  
ً
)تصورا

 ��ي:

القصص ال�ي تنطوي ع�� أساس املنطق الديالكتي�ي: / جعل الطالب يناقشون الكتب / املواد

والغرض من  .التفك�� ا�جد�� الذي ينطوي ع�� القدرة ع�� رؤ�ة قضايا �ش�ل وجهات نظر متعددة

هذا، هو �سهيل خمس وظائف �حل مشكالت ا�حياة لدى املرء ا�خاصة، وتقديم املشورة 

�خر�ن، وإدارة املؤسسات �جتماعية والرؤ�ة إ�� ا�حياة، والتأمل الرو��. أما طرق تحقيق ذلك، 

  ف�ي:
عن غ��ها من �حتياجات �� ح�ن تقديم املشورة  �ع��اف باحتياجات وأولو�ات �ل فرد وتمي��ها -أ
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  .لهم
�خذ �� �عتبار سياق القصة ومستوى الن�ج، والفروق النمائية وا�خلفية الثقافية  -ب

 . والظروف والفرص املتاحة لل�خص �� القصة قبل ا�خروج بأي استنتاج

ـ التفاعالت التعاونية والتعاطف مع �خر�ن ال�ي ال تنطوي ع�� تقديم أو قمع مشاعر، وال  ج

   .تنطوي ع�� �كراه أو تصعيد الصراع
��جيع التفاعل مع املعلم�ن ينطوي ع�� رواية القصص غ�� املنطقية( ا�حمقاء). و�ساس  -د

 املنطقي: هو �عر�ف الطالب ما �� ا�حكمة ال�ي يجب علين
ً
 وعمال

ً
و�عر�فه كذلك ، ا �ل��ام ��ا قوال

أما طرق  .جعل الطالب ع�� علم واق�� باملعتقدات غ�� العقالنية الغرض من بالتصرف �حمق.

  :ذلك، ف�ي تحقيق
تحديد سبل التفك�� والتصرف �حمق �� الروايات ومناقش��ا ب�ن الزمالء واملعلم�ن دون أي  -أ

  .خجل
 . ما ي�ون الفرد لديه تفاؤل غ�� واق��تحديد ال�حظات عند -ب

التفك�� �� القرارات ا�حمقاء ال�ي تم اتخاذها �� املا��ي، ومناقشة كيفية اتخاذ القرارات  -ج

 .أفضل بطر�قة

و�صرف النظر عن القرارات ا�حمقاء (املعرفية)، مواصلة مناقشة تقديم العواطف ا�حمقاء،  -د

ال�ي لها عواقب سيئة ع�� الفرد  مثل: عدم وجود تنظيم انفعا��، والعداء لهذه �نفعاالت �خرى 

  .نفسه فضال عن �خر�ن
أن يصبح الطالب يملك غرس فن اكتشاف املش�لة و�نفتاح ع�� �غي��. والغرض من ذلك  -ـه

 القدرة ا�جيدة �� طرح �سئلة ذات الصلة بمسائل مهمة �� ا�حياة.

   و�تم تحقيق ذلك من خالل:
فا�حكمة تنشأ عندما ي�ون الفرد ع�� استعداد لقبول و�علم ا�خ��ات ، التغي�� �نفتاح ع�� -

  ).(Arlin, 1990ا�جديدة ال�ي تتحداه �� معتقداته واف��اضاته 
هذه العملية  .�ونوا منفتح�ن لطرح �سئلة ال�ي �شمل وجهات نظر متعددةيعليم الطالب أن � -

حل للمش�لة  من القوالب العقلية النمطية �� التفك��، الس�� إليجاد قد تمك��م من ا�خروج
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ً
و�ستجواب ��عد من ذلك و�عمق هو ممارسة جيدة للغاية  .وليس طرح أسئلة أك�� عمقا

 .لتوسيع نطاق العقل لدى الطالب

تدر�ب الطالب ع�� مواقف ا�حياة ال�ي تدعو إ�� صناعة القرار املنطقي: حاالت معينة ��  - 

من  �� مثل هذا النوع من ا�حاالت، فإنه سمح الوقت بالتأمل العميق وا�حكم ��ع�ا��ي�ا�حياة ال 

   ا�حكمة بالنسبة للفرد أن يتعلم كيفية التعامل بنشاط مع �حداث ا�خارجية دون حماقة.
وال�ي  �عليم الطالب كيفية التعامل مع �حداث السلبية �� سمة إيجابية و�بدو من هذا، أن 

 
ً
كمة عن ظهور التجاوز الطبي�� للذات. فمن ا�ح تؤدي �� ال��اية إ�� النمو النف��ي للطالب فضال

 لعدم اليق�ن 
ً
 دائما

ً
ع�� أساس منتظم بحيث يمكنه  واملمارسة الذهنيةأن ي�ون الطالب مستعدا

  ا�حصول ع�� رؤ�ة واستبصار بكيفية التعامل مع أحداث ا�حياة.

 : لتدريس احلكمة العامة املبادئ
   

لتوازن اع�� نظر�ة مبادئ تدريس ا�حكمة  �ستند 

لست��ن��ج وال�ي �ش�ل صلب عملية تنمية ا�حكمة �� 

الفصول الدراسية. وتقوم الفكرة �ساسية لتدريس 

 ا�حكمة ع�� مبدأ مفاده: إن �عليم �طفال ليس قائم
ً
 ا

 من ذلك كيف يفكرون، ولكن ال يوجد 
ً
ع�� التفك��، بدال

خص لديه املعرفة با�حكمة لتعليم م�ان، وال يوجد �

تقدات، أو �يديولوجيات العقائدية. فكث�� من مبادئ تدريس ا�حكمة يمكن تطبيقها ع�طفال امل

 �� الفصول الدراسية ح�ى تصبح خصائص ومخرجات �عليم جيدة. وأهم هذه املبادئ:

ليست �افية لتلبية  أن فكرة القدرات و�نجازات التقليدية . مساعدة الطالب ع�� استكشاف1

مطالب ا�حياة. فكث�� من الناس يصبحون محاصر�ن �� حيا��م، و�الرغم من شعورهم 

 إ��  بالنجاح التقليدي، حيث �شعرون أن ا�حياة تفتقر
ً
الوفاء. والوفاء بدوره ليس بديال

 من ذلك، فهو جانب مهم من جوانب ا�حياة بالنسبة ملعظم الناس 
ً
للنجاح، ولكن بدال

 وغ�� ذلك. ال��قيات وا�حصول ع�� املال واز ليتجاو 
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. شرح كيفية أن ا�حكمة �� أمر بالغ �همية لتلبية مطالب ا�حياة. فع�� املدى الطو�ل، استفاد 2

  الناس من قرارات ا�حكمة لتحس�ن أوضاعهم وتفاعال��م �جتماعية.

وموجة انحساره ال�ي يمكن . �عليم الطالب فائدة الر�ط ب�ن ارتفاع املد الذي يرفع السفن، 3

 أن �غرق ف��ا.

تقوله. فا�حكمة �� العمل الذي  مماألن ما عليك عمله هو أك�� أهمية  ،. دور نموذج ا�حكمة4

 �عتمد ع�� �جراءات ا�حكيمة ال�ي يجب أن تظهر ع�� السطح. 

الوسائل  يفهمون �ل هذه همطلب من الطالب قراءة �ح�ام والقرارات ا�حكيمة بحيث تجعلل. ا5

  ل�حكم وصنع القرار.

. مساعدة الطالب ع�� �علم كيفية التعرف ع�� مصا�حهم ا�خاصة ومصا�ح ��خاص 6

والس�� إ�� وضع اس��اتيجية للتوازن ب�ن هذه ، �خر�ن، ومصا�ح املؤسسات �جتماعية

 املصا�ح.

، لك��ا ليست ال��اية . �عليم الطالب أن "الوسائل" ليست الغاية �� ا�حصول ع�� مصا�ح الفرد7

  ا�حتمية لذلك. 

ب�ن  تشكيل، و�ختيار، وكيفية تحقيق التوازن الالتكيف، و  ع�� �علم أدوار . مساعدة الطالب8

  . فا�حكمة �عتمد ع�� �ختيار ب�ن مصا�ح ال�خص ومتطلبات البيئة.هذه املفاهيم

  � تفك��هم.. ��جيع الطالب ع�� ت�و�ن النقد البناء الذي له قيمة خاصة �9

. ��جيع الطالب ع�� التفك�� ا�جد��، بحيث إن التحقق من هذه �سئلة و�جابة عل��ا قد 10

 ينمو و�تطور مع مرور الوقت.

حيث يصبحون ع�� دراية بDialogical Thinking للطالب أهمية التفك�� ا�حواري إظهار  -11

 �افية بفهم �ف�ار واملصا�ح من وجهات نظر مختلفة. 

عن، وثم محاولة للوصول إ�� رؤ�ة جيدة ومقبولة لدى �ل طالب من  البحث . �عليم الطالب12

 الطالب. 
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  . ��جيع الطالب ع�� �عز�ز ا�حكمة.13

. �عليم الطالب رصد �حداث املهمة �� حيا��م، والعمليات الفكر�ة ا�خاصة ��م حول هذه 14

� مصا�ح �خر�ن، ومن ثم التصدي �حداث. وتبدأ الطر�قة �� التعليم، كيف نتعرف ع�

 للمصا�ح الذاتية.

مع تحص�ن النف��ي ضد ضغوط الذاتية غ�� املتوازنة ال. مساعدة الطالب ع�� فهم أهمية 15

  مصا�ح �خر�ن.

  تباعها في تدريس احلكمة:ااإلجراءات التي يجب 
   

 ، م��ا:تبعها املعلم �� التدريس ا�حكميهناك عدة إجراءات يمكن أن  

  ً وا�ع�اساته �� حكمة  أن يقرأ الطالب �عمال الكالسيكية �� �دب والفلسفة ملعرفة التأمل -أوال

 ا�حكماء. 

  ً املشاريع، واملقاالت و��جيعهم ع�� مناقشة الدروس ال�ي شة �� مناق الطالب شارك�أن  -ثانيا

وحياة �خر�ن.. وهنا ما �علموه �� الدرس �� حيا��م  تطبيق ية�علموها من هذه �عمال، وكيف

سوف يتم ال��ك�� ع�� تطو�ر التفك�� ا�حواري وا�جد��. و�تضمن التفك�� ا�حواري فهم املشكالت 

. كما �شمل فهم 
ً
من وجهات نظر متعددة، وفهم كيفية إدراك �خر�ن لها بطر�قة مختلفة تماما

ن املا��ي إ�� ا�حاضر، ولكن �ف�ار والنماذج ال�ي يمكن بموج��ا أن تحدث وا�حفاظ عل��ا، ليس م

  من ا�حاضر إ�� املستقبل.

  ً فقط كما �عرفها، بل دراسة القيم. كما ال  Truthالطالب إ�� دراسة "ا�حقيقة" ال يحتاج  -ثالثا

ع�� قيمة الفكرة و�غذي��ا باألف�ار، بل ��جيع الطالب ع�� تأمل وتطو�ر قيمهم  ي�ون ال��ك��

   ا�خاصة وعكسها بطر�قة موضوعية.

ع�� التفك�� الناقد، وعملية �بداع وال�ي يمكن أن  وضع هذه التعليمات لز�ادة ال��ك�� :رابعاً  

. �ل هذه �نواع من التفك�� لها قيم��ا، 
ً
تنت�ي إ�� غايات محمودة �� تفك�� الفرد و�خر�ن أيضا

 وليست التفك�� النقدي فقط. 
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 �� حالة التفك�� الناقد: سببان�وجد و  
�ثار �يجابية املرتبطة �شروط ا�حكمة املتعلقة بمنا�ج الدراسة العادية �شأت من من�ج  أـ 

 ا�حكمة وليس بالتحديد من تنفيذ من�ج درا��ي جيد.

إن املنا�ج ا�جيدة ال�ي تنطوي ع�� التفك�� النقدي سواء ركزت �ش�ل وا�ح ع�� ا�حكمة  ب ـ 

  ة ذات الصلة.أم ال، فمن ا�حتمل أن تز�د من مهارات ا�حكم

  ً   لغايات أفضل. أي موضوع عل�ي ��جيع الطالب ع�� التفك�� حول كيفية استخدام -خامسا
  و�نب�� التذك�� 

ً
 املن�جعتمد �أن  وع�� املعلم، هنا، بأن املعلم قدوة، والقدوة يجب أن ي�ون حكيما

 للقيام بدور أك�� �شاط طالبه و�دعوالسقراطي �� التدريس، 
ً
�� بناء التعلم من وجهة نظرهم  ا

  ومن وجهة نظر �خر�ن.ا�خاصة 

  :عند الطالب البرامج ذات الصلة بتطوير احلكمة 
   

القدرة ع�� التفك�� و الطالب بعزز مهارات التفك�� ا�خاصة � غايته هو�حكمة ليس اتدريس  

 املعلم�ن ع�� تطو�ر وحدات من�ج أك�� ت�ام مساعدة وإنما، وا�جد�� فقط ��ع�ا��ي
ً
فالوحدة  .ال

وفهم كيفية ارتباط �دب  صورة وا�حةرؤ�ة  ع�� ت�املة مفيدة أل��ا �ساعد الطالبالدراسية امل

(التار�خ)،  التار�خ، وكيف �� جزء ال يتجزأ من �كتشافات العلمية وا�حقائق �� وقت وم�ان مع�نب

أثر �قتصاد املعتقدات يتلتار�خ وا�جغرافيا، وكيفية وا السياسةاعية بترتبط العلوم �جتموكيف 

 الفلسفية والسياسية فض
ً
جزء ال يتجزأ من  �جنبية �� لغة ال أن عن املناخ وا�جغرافيا، أو كيف ال

 .يحتاج إ�� مز�د من الت�امل للطالب الكتساب فهم �امل ومعقد للموضوع ... وهذاالثقافة
 الفلسفة لألطفال، ويستخدم هذا ال��نامج مجموعة من الروايات لتطو�ر: البرنامج األول 

مهارات التفك�� التحلي�� لدى �طفال، مثل قراءة الروايات لألطفال، ثم �علم تقييم املعلومات 

الواردة �� هذه الروايات، وإصدار �ح�ام حول السمات والفضائل العامة �� الروايات، وأنواع 

ع�� التفك�� ا�حواري، أو رؤ�ة  هذا ال��نامج يؤكد: ب�� أن يطبقوها �� حيا��مل�ي ينا�خيارات ا

 املشكالت من ب�ن مجموعة متنوعة من وجهات النظر. 
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يركز هذا ال��نامج ع�� فهم "املعرفة حسب التصميم"، و�عبارة أخرى، : البرنامج الثالث

 فقد .مثل مهارات التفك�� ،لمكيف يمكن تصميم املعرفة واستخدامها �� حل املشكالت �� العا

إطار من القيم �خالقية. فع�� سبيل  ضمنطلب كث�� من التفك�� ا�حكيم والناقد �حلها، ولكن تي

سلوك اجتما�� ذ�ي، لكن ما حقيقة هذا السلوك �� وجود  واملثال قد نقول عن �خص ما بأنه ذ

اعتبار أن القيم �� قيمة وسيطة ب�ن مجموعة من القيم لتقييمه �� �طار �جتما�� الثقا��، ع�� 

السلوك وا�حكمة، ومن هذا فقد ننظر إ�� ا�حكمة كمفهوم أخال�� وداللة من دالئل التفك�� 

أي التوازن ب�ن املصا�ح ال�خصية الذاتية،  .�خال��، أل��ا �س�� إ�� �هتمام بالذات و�خر�ن

واملصا�ح العالئقية مع �خر�ن، وتتجاوز �ختبارات العملية بالرغم من ضرور��ا �� عملية املوازنة 

 ).(Lannarone,2008 ب�ن املصا�ح الفردية ومصا�ح �خر�ن.

جلسات أسبوعية لتطو�ر دليل للمنا�ج الدراسية للمعلم�ن للتشاور حول  :البرنامج الرابع

كيفية استخدام ا�حكمة �� �عداد والتدريس. وهذا الدليل ُب�ي ملساعدة املعلم�ن ع�� بناء 

اختبارات عملية للمدرسة حول ا�حكمة، مثل ا�حماقة وا�حكمة من خالل تحليل نصوص أدبية 

قة باستخدام مهارات ومعاي�� التفك�� حول ت�اليف التلوث �� العالم، وتار�خية، والقرارات املتعل

وتطو�ر مهارات التفك�� ا�جد��، واملناقشات ا�جماعية، و�ف�ار عن النمذجة. إضافة إ�� حضور 

) ساعات إضافة 10ساعة للتنمية املهنية حول �عليمات ال��نامج املوجودة �� الكتيب، و( 20

نامج وتلقي املالحظات م��م حول �عض �ش�اليات. و�تم تقييم ال��نامج للتدر�ب ع�� تطبيق ال�� 

ع��  �عد تطبيقه من خالل املعاي�� التالية: آراء املعلم�ن، آراء الطالب، نتائج الطالب ��اديمية

 ).(Sternberg, 1998ل�حكمة لتعليم مقياس ا�حكمة، إضافة إ�� املعاي�� ال�ي وضعها ست��ن��ج

 لتعليم الطالب مهارات التفك�� ا�حكيم الذي يتضمن 2005ن��غ(كما قدم ست�� 
ً
 عمليا

ً
) دليال

حيث يقدم الدليل  .اس��اتيجيات التعليم والتعلم القائمة ع�� تنمية الذ�اء و�بداع، وا�حكمة

�حة عامة عن ا�حكمة العاملية والذي �ساعد املعلم�ن ع�� ��جيع طال��م التعلم الفعال وحل 

واملهارات �بداعية من خالل عرض أمثلة من منا�ج اللغة، والتار�خ ، عز�ز الذاكرةاملشكالت و�

 لطالب املرحلة �بتدائية وح�ى 
ً
والفنون والعلوم والر�اضيات، وهذا الدليل قد ي�ون مناسبا

  الثانو�ة. 
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 :خامتة
   

، ال �سعنا سوى �تفاق مع 
ً
ا�حياة دون نظرة بالتيس وستودينجر " �� قولهما بأن  " وختاما

، و  درو��ا شاملة توجه الفرد ع��
ً
 ونفعا

ً
ا�حكمة �� مجال عملية ن إضافة أستصبح أقل جودة

 �ستحق التعليم
ً
 ملا ي��تب ع�� إح�امه من مزايا للفرد، والثقافة ك�ل، التقدير �عّد تحّديا

ً
، نظرا

 نادر، �اليوتو�يا كما يقول بيدهما نحو �متياز و�رتقاء، وال نقول: إن ا�حكمة ��يء  ف�ي تأخذ

ال�حيح  نه يمكن توجيه جهود الناس بحكمة �� �تجاهإ :سبينوزا "صعبة املنال، ولكننا نقول "

من أن �س��  �س�� ببطء ع�� املسار الصائب فمن �حسن لنا أن .ليصبحوا أفضل مما هم عليه

فإنه يؤمل القيام بمز�د من  ،لذا ؛ (Baltes & Staudinger , 2000) مسرع�ن �� �تجاه ا�خطأ

 وليس مجرد لتصبح تنمية ا�حكمة  البحوث �� هذا ا�جال الواعد ع�� نحو
ً
 ملموسا

ً
واقعا

 إل��ا، أشرنا كما والقي�ي النف��ي �ش�لها ا�حكمة هذه �انت وإذا طموحات مفرطة �� التفاؤل.

 املتقدمة بالدول  أسوة اتناوجامع مدارسنا �� وتدر�بية و�عليمية برامج تر�و�ة نضع بمقدورنا فهل

 وأبناء طالبنا مساعدة ع�� تراثنا �� وردت كما الشامل بمنظورها مقومات ا�حكمة تملك ال ال�ي

واتخاذ قرارات صائبة  اليومية تفاعال��م أثناء وغ��هم أنفسهم مع حكماء ي�ونوا بأن مجتمعنا

 وا�جتمع الفرد ما أمتلكها إذا السمات هذه أن اعتبار ع�� ،�حل الكث�� من مشكالتنا املستعصية

 
ً
  ون يحقق سوف مفإ�� ،معا

ً
 إ�� ا�جتمع �ساعد وأخال�� تر�وي  باعتقادنا تحول  وهذا نبيلة، أهدافا

 من جعلنا قد ن�ون  و�ذلك الفردي و�جتما��، املستوى  ع�� حقيقي �غ�� عملية إ�� �نتقال

 رسم �� �خر�ن تدخل دون  من وقضاياهابنفسها  متبصرة، حكيمة مجتمعات مجتمعاتنا

 ال�خصية. حياتنا أهداف

كيفية استخدام القدرات املعرفية الفردية لتحقيق ال تتمثل �� لذلك، فنحن بحاجة إ�� قيمة  

استخدام القدرات الفردية �� تحقيق أق��ى قدر من فقط بل بكيفية  أق��ى قدر من التحصيل

الشروع �� استخدام ا�حكمة الصر�حة �� املنا�ج  �خر�ن كذلك. لذلك فإنلدى التحصيل 

الدراسية ضمن املن�ج الت�ام�� �� التعليم �ساعد ع�� تنمية و�عز�ز ا�حكمة لدى الطالب، وذلك 

من خالل تزو�د املعلم�ن بإطار مفاهي�ي للنظر �� كيفية تأث�� الطبيعة الت�املية �� ا�خ��ة 

رتنا ع�� مساعدة طالبنا ألن يصبحوا أك�� حكمة، هو إن قديمية. و�اختصار يمكن القول : التعل
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�ساعدهم ع�� اتخاذ قرارات أفضل حول حيا��م عندما قد أهم ��يء يمكننا القيام به، ألن هذا 

 للعالم ا�حيط ��م �غادرون املدرسة،
ً
بوصفهم  و��ذه املساعدة سوف يصبحون أك�� فهما

العلمية  املعرفةليست �� مجرد  العملية مة�حكا نإ ، ونختتم بالقول أيضا : مواطن�ن صا�ح�ن

  .العملية بالسلوك ا�حسن �� تدخل �� صميم ا�حياةبل أو الفكر الصائب  السليمة

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/04-Ten-Definitions/00-3ashrat-Mafaheem-index-10-Al-Me3refa.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/04-Ten-Definitions/00-3ashrat-Mafaheem-index-10-Al-Me3refa.html
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