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 الطلبة الحكمة لدى القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة بمستوى
 في األردن عيينالجام

 
ـــحمم. د ــ ـــ ــ ـــد خليفــ ــ ـــ ــ ـــ  *ة الشريدةـ
 **عبد الناصر ذياب اجلراح. د
ـــم. د ــــوفق سليــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــم بشــ ــ ــ ـــ ــ  *ارةـــ

 
 الملخص

 
الدراسة إلى معرفة مستوى الذكاءات المتعددة،  ممسدتوى المةمدة لددى ال الدة اليدامع    تهدف 

تةونت ع ندة الدراسدة مد  . في األرةن  إضافة إلى القدر، التنلؤية لاذكاءات المتعدة، بالمةمة لديهم
مدد  طالددة ةامعددة المسدد   ( 182)مدد  طالددة ةامعددة ال رمددو   م( 666)طاللدداو مطاللددة  مددنهم ( 469)

لادددددذكاءات المتعددددددة،  ممق دددددا  مبسدددددتر  (Harms)مقدددددد اسدددددتهدر مق دددددا   دددددارم  . طددددد  بددددد  
(Webster, 2007) كشددددتت نتدددداسة الدراسددددة ان الددددذكاءات الموسدددد ق ة  مالمةان ددددة  . لامةمددددة

مالاغويددة  ماتةتماع ددة  مالرياضدد ة  مال ل ع ددة  مالمرك ددة  مالشهبدد ة  كانددت بمسددتوى متوسدد  معاددى 
كمددا ارهددرت ان مسددتوى المةمددة الةاددي  . وةددوةف فةددان بمسددتوى مددنهت التددوالي  امددا الددذكاء ال

معاى ابعاة اتنتتاح  مالتةا ة  مالهلر، كان متوس او لدى ال الة  في ح   كدان ممنهتاداو فدي بعددف 
فسدددرت الدددذكاءات الرياضددد ة  مالمرك دددة  مالاغويدددة   مالمةان دددة  . التدددذكر  مالتن ددد م العددداطتي/التأمددد 

مدددد  التلدددداي  فددددي مسددددتوى ( ٪89) ة  مال ل ع ددددة  ماتةتماع ددددة  مالوةوةيددددة مالموسدددد ق ة  مالشهبدددد
 . المةمة
 
 
 
 
 
 
 .، جامعة احلسني بن طالل، معان، األردنكلية العلوم الرتبوية* 
 .، جامعة الريموك، اربد، األردنكلية العلوم الرتبوية** 
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  :مقدمة -1

علـم الـنفب بالدراسـة علـا مـدار ال،ـاريت، دذ  عــود  كـان الـاكاو امـا يـمال مـن ابـرو اتفاومـان الـ   ناا ـا
(. 6002طــه، )دراس،ه مـ  الدـدران العدليـة دا مـا يميـد عـن الفـو عـام، اذلـة ا احلنـارة الميـينية الدد ـة 

اقد اجدن الكثري من الدراسان ن،ائج  ،علق باالر باط بني الاكاو اغـري  مـن ات،اـريان الد وغرافيـة، دال ان 
ال،دليدية فشلت ا الكشف عن الاكاو، اعالق،ه ببعض الددران العدلية، األمر الـا  اد   نظريان الاكاو

يـــاا فنـــالر عـــن دراســـان . دا ظاـــور مفـــاييم جديـــدة ا علـــم الـــنفب كـــان مـــن ابرويـــا مفاومـــان ا بـــدا 
كمـــة عديـــدة  ناالـــت الـــاكاو اعالق،ـــه ك،اـــريان كثـــرية كالشسميـــية، االعمـــر، ااجلـــنب، اا بـــدا ، ا ـــديثار احل

(Sternberg, 1990.) 
اعلا الرغم من ال،داط  بني مفاومو الاكاو ااحلكمـة ا قـدران عدليـة م،شـابكة ام،داخلـة ا  سميـية 

 & Clyton)الفرد دال انه ينظر دلياما علا اهنمـا مفاومـان مسـ،دالن، فدـد ا ـارن دراسـة كالي،ـون ابـرين 

Birren, 1980) اال ا جابـة عـن سـيال ي،علـق بكيفيـة افـاو الفـرد ان الـاكاو ياـ،م بـاتناق ا ـرد الـا   ـ
تاامـه، ا  ــني  عـاك احلكمــة ال،نـاقض ا الابيعــة البشـرية، ا اــرح  سـا الن  ــول ن،ـائج الســلوك ا   ريا ــه 

ان احلكمـة  ـكم مـن ا ـكال الـاكاو  (Baltes,  & Smith, 1990) ايـر  بـال،يم اثيـ . ا اآلخـرين
الـا  ا ـار دليـه كا ـم ا نظري،ـه، فاـو ( Crystallized)ن الـاكاو ات،بلـور العملو، ابال،ايل فاـو ت،لـف عـ

ليست مديدة بالددران اللفظية ااتااران السببية فحسب، بم دهنا حت،و  علا معرفة ذان عالقـة باجلوانـب 
ن غـري ا. العملية ا احليـاة، فاحلكمـة يـو ذكـاو الكنـه يابـق بشـكم عميـق اااسـ  ا مواقـف احليـاة احلديديـة

ا ار دا انَّ احلكمة حت،و  علـا  ـواون بـني االي،مامـان ااتميـاذ، ايـاا ( Sternberg, 1998)س،رينبريغ 
قــد ال ي،حدـــق ا الـــاكاو ا ـــه العملـــو منـــه،  فـــاحلكيم ي خـــا بعـــني االع،بـــار مميـــاحله الشسميـــية، امميـــاذ 

. ا ال ي،ــوافر ا الــاكاواآلخــرين، اقــد يالــب مميــاذ اآلخــرين علــا مميــاحله دذا اق،نــت النــرارة ذلــة، ايــا
ان احلكمة  ر بط بالثدافة؛ فالثدافة الشـرقية  ـر  ان احلكمـة االـاكاو مفاومـان  (Yang, 2001)اير  يانغ 

خم،لفان، دال ان احلكمة مفاوم اكثر اجيابيـة مـن الـاكاو مـن اجاـة نظـر يـا  الثدافـة، ففـو  ـني يركـم الـاكاو 
عرفيــــة، فــــ ن احلكمــــة  ركــــم علــــا اجلوانــــب ات،علدــــة بالشسميــــية ا يــــا  الثدافــــان علــــا اجلوانــــب العدليــــة اات

 .ااالج،ماعية
دن كم  كيم ذكو، اليب كم ذكو  كيم، اينا فدد ذكـر سـ،رينبريغ ا د ـد  دراسـا ه : ا كن الدول

بعض الددران العدلية ال   دخم ا مفاوم احلكمة من الـاكاو، امـن امثل،اـا الدـدرة علـا ال،فكـري اتنادـو، 
ة، ااحلكم علا األ ياو، ااس،سدام اتعلومان بسرعة، ا ـدة الـاين، كمـا ميـم بينامـا ا امـور عـدة ااحلمياف

ـــــــــ ،ع ـــــــــلق باتعرفــــــ ـــــــــة، اطريدــــــــة اتعاجلـــــــ ة، االــــــــنمط الفكــــــــر ، االدافعيــــــــة، االســــــــيا  البي ــــــــو، االشسميــــــــية ــــــــ
(Sternberg, 2003). 

دة دا ار بــاط احلكمــة بعــدة ا ــكال مــن ا ــكال الــاكاو، اقــد ا ــار جــاردنر ا نظري،ــه للــاكاوان ات،عــد
فاــــو  ـــــر بط بالـــــاكاو االج،مــــاعو، االـــــاكاو ات،علـــــق بالعالقــــان الفرديـــــة الداخليـــــة، االعالقــــة مـــــ  اآلخـــــرين 
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(Gardner, 1983) .  فالــــاكاو االج،مــــاعو  كــــن اســــ،سدامه لفاــــم اآلخــــرين، اال،كيــــف معاــــم امــــ
االـاكاو اتنادـو ، دة مناا الاكاو اللاو  لفام اآلخـرين احمـاار مممياحلام، ا ،الب احلكمة ذكاوان م،عد

تمارســة  ــه انــوا  ا اكمــان العدليــة، االــاكاو الابيعــو لفاــم مــا  ــيط بــه مــن ا ــدا ، يــاا فنــالر عــن 
ـــــــاكاو الرا ـــــــو االوجـــــــود  اللـــــــاان يســـــــاعدان احلكـــــــيم علـــــــا ال، مـــــــم ا الوجـــــــود ااتع،دـــــــدان الدينيـــــــة  ال

(Sternberg ,1990; Webster, 2007) . كمـا  ،الـب دجيـاد  ـواون بـني الـاكاو الشسميـو، االـاكاو
بني األ ساص، فاحلكمة  سـعا دا يـدن نبيـم ايـو الفنـيلة بينمـا يسـعا الـاكاو دا حتديـق مميـاذ معينـة 

 .للفرد نفسه
ا البي ـة من اتال ظ ان لنظرية الـاكاو ات،عـددة  ابيدـان ااسـعة ا ا ـاالن الشسميـية االرتبويـة، سـواو 

اتدرســية، ام اجلامعيــة، اقــد درح البــا ثون يــا  النظريــة حمــاالني ا جابــة عــن الكثــري مــن ال،ســا الن ا ياــة 
هبــا االســيما اهنــا طر ــت فامــار جديــدار للــاكاو ا نســام اسكــعت مــن خاللــه مــدارك البــا ثني االعلمــاو  ــول 

 .الاكاو
اكاوان ات،عـــددة كفاـــوم احلكمـــة قـــد جعـــم مـــن اتمكـــن العلـــه مـــن اتفيـــد ا  ـــارة ينـــا دا ان ار بـــاط الـــ

ال،سا ل  ول دمكانية يا  النظرية ا ال،نبي باحلكمة لد  الالبة القـرتاح دطـار نظـر  يسـاعد ا فاـم اكثـر 
 . لابيعة يا  العالقة اامهي،اا

ا خميــائ  االسـيما  دذا اطلعنـا علـ مـن جانـب رخـر، يعـد مفاـوم احلكمـة مــن اتفـاييم اتعرفيـة احلديثـة،
 سميية احلكيم، امد  ام،الكـه للـاكاوان اتس،لفـة، امناـا الـاكاو االنفعـايل، االدـدرة علـا الندـد، االـاكاو 
االج،ماعو، االددرة علـا ال، مـم، االـاكاو ا بـداعو، ااالنف،ـاح العدلـو، االدـدرة علـا ال،كيـف، اال،شـكيم، 

-04.6)اجـود معـامالن ار بـاط  راا ـت بـني اال،ايري، االفام، ااتناق، ا م اتشكالن، ياا فنالر عن 
 . بني الاكاو ااحلكمة( 04.0
 : وأسئلتها مشكلة الدراسة -2

ا ضـــوو مـــا  دــــدم ادرك البـــا ثون امهيـــة الــــربط بـــني الـــاكاوان ات،عــــددة ااحلكمـــة، االســـيما ان احلاجــــة 
ن الدراســــة اصــــبحت اآلن ماســــة لدراســــان مــــن يــــاا الدبيــــم، فلــــيب ينــــاك بيانــــان كافيــــة  ،ميــــم ك،اــــريا

لد  طلبة اجلامعان األردنية، ا ه ا اتنادة العربية، ابناور علا ذلـة،  ـ و ( الاكاوان ات،عددة ااحلكمة)
مشــكلة الدراســـة ات،مثلـــة ا حماال،اــا ال،عـــرن دا طبيعـــة الـــاكاوان ات،عــددة لـــد  طلبـــة اجلامعـــة ا األردن، 

عددة علا ال،نبـي باحلكمـة لـد  طلبـة اجلامعـة اذلـة مـن امس،و  احلكمة لديام، اقدرة نظرية الاكاوان ات،
 :خالل ا جابة عن األس لة اآل ية

 ما مس،و  الاكاوان ات،عددة لد  الالبة اجلامعيني ا األردن؟ -
 ما مس،و  احلكمة لد  الالبة اجلامعيني ا األردن؟ -
 اجلامعيني ا األردن؟ ما الددرة ال،نبيية للاكاوان ات،عددة كس،و  احلكمة لد  الالبة  -
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  :أهمية الدراسة -3

 عـــد يـــا  الدراســـة مامـــة ا بعـــدياا النظـــر  اال،ابيدـــو، فبالنســـبة للبعـــد النظـــر  طرقـــت يـــا  الدراســـة 
موضـــوعار ا علـــم الـــنفب الرتبـــو  اعلـــم الـــنفب اتعـــرا اغفل،ـــه الدراســـان الســـابدة ااألدب النظـــر  الرتبـــو  

 ناالــــت بي ـــة جديـــدة للدراســــة  عـــد واجـــة ماســــة  ـــاا النـــو  مــــن  ، كمـــا-افـــق علــــم البـــا ثني -االنفســـو 
الدراسـان، ايـو البي ـة العربيـة عمومــار ااألردنيـة خميوصـار، فوفـق علـم البــا ثني  عـد يـا  الدراسـة يــو األاا 

ن كمـا  ناالـت ف ـة يامـة مـ عربيار ااردنيار اال   ناالـت مفاـوم احلكمـة باع،بـار  مفاومـار معرفيـار اعمليـة عدليـة،
العينــان ات،مثلـــة بالبــة اجلامعـــة الــاين يـــم بــ مب احلاجـــة دا ال،عــرن، ابنـــاو ا ــاط جديـــدة مــن الشسميـــية 

امـن ات،وقـ  ان  نـيف الدراسـة بعـدار جديـدار لفاـم السـلوك ا نسـام ا ، االسـلوك ات،مثـم باحلكمـة االـاكاو
 . مس،ويا ه ات،ددمة

،ــائج يـــا  الدراســـة ا صــياغة اطـــر عمليـــة، ا دريبيـــة، امــا ا بعـــديا ال،ابيدـــو، فــيمكن االســـ،فادة مـــن ن
ابرامج  سايم ا  نمية ال،فكري االسلوك احلكيم، من خالل نظرية الاكاوان ات،عددة، اقد يـ،م  دـدا اتـواد 
ال،عليمية، كا يراعو الدمج بني خميائ  الشسميـية احلكيمـة، امـا قـد  فنـله مـن ذكـاوان ا دطـار الـ امج 

 . ة، اما  راعيه من فرا  فرديةالدراسية اجلامعي
 :األدب النظري والدراسات السابقة -4

 :الذكاءات املتعددة -4-1

مــن  (Gardner)الـا  جــاو بـه جــاردنر  Multiple Intelligences يُعـد مفاــوم الـاكاوان ات،عــددة
نظريــة الــاكاوان  :اطــر العدــم" اتفــاييم احلديثــة ا علــم الــنفب اتعــرا، اذلــة عنــدما نشــر ك،ابــه اتعنــون بـــ 

حمـااالر  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligenceم، 3801عـام " ات،عـددة
دضــافة الميــورة ال،عدديــة لفكــرة الــاكاو، مفرتضــار ان ا جابــان الدميــرية، اا اخ،بــاران الورقــة االدلــم ال  د ــيم 

 . (Gardner, 1983)الاكاو بميورة اافية 
 ,Gardner)ت،عـددة علـا وموعـة األسـب ااتبـاد  الـ   وصـم دلياـا جـاردنر ا دـوم نظريـة الـاكاوان ا

ايـو ان الــاكاو لــيب مفــردار، فاــو ذكــاوان م،عـددة، ا كــن  نمي،اــا، اال،ــدرب علياــا، اان كــم فــرد  (1999
 ،لة وموعة من الاكاوان النشاة اات،نوعـة، ابـدرجان م،فاا ـة مـن  يـ  النمـو، ا كـن الكشـف عناـا، 

ا، احتديــديا، كمــا ان اســ،سدام ا ــد ا ــكال الــاكاوان ات،عــددة  كــن ان يســام ا  نميــة ا اــوير اقياســا
كما  كن قياح الددران اتعرفية ال   دف اراو كـم  ـكمم مـن ا ـكال .  كم رخر من ا كال الاكاوان

 .الاكاوان ات،عددة ا دو اا، اكالة قياح الشسميية، ااتااران االددران اخلاصة بكم مناا
 كــن  وضــيحاا علــا  ا بدايــة نظري،ــه فاــو ذانيــة ذكــاوانامــا الــاكاوان ات،عــددة الــ   ــدديا جــاردنر 

 ;Armstrong, 1994; Ormrod, 1998; Gardner, 1999): النحــو اآلي
Emmons, 2000; Heath & Wade, 2000; Teele, 2000; Sisk, 2002; Nolen, 

2007): 
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 : (The Verbal – Linguistic Intelligence) اللفظي –الذكاء اللغوي  -4-1-1

اير بط باللاة اتدراوة ااتك،وبة، اي،نمن الددرة علا  علم اللاـان، ااسـ،عمال اللاـة للحـدي  عـن اللاـة 
نفساا، االددرة علا اس،سدام اللاة كوسـيلة ل،ـاكر اتعلومـان، ادقنـا  اآلخـرين كسـوغان الفعـم اا ا جـراو 

الـاين لـديام يــاا النـو  مــن الـاكاو قـدران ثعيــة  يـمة، اعـادة مــا يكونـون ماــرمني ايظاـر الالبــة . اتالـوب
بالدراوة االك،ابة، الديام قدرة جيدة علا  اكر األثاو، اال،واريت، ااألماكن، اي،ـوافر يـاا النـو  مـن الـاكاو 

 .ل العالقان العامةا اعمال األدباو، االشعراو، اا امني، االميحفيني، االسياسيني، ارجال الدين، ارجا
  :(The Logical – Mathematical Intelligence) الرياضي –الذكاء املنطقي  -4-1-2

اي،نــمن الدــدرة علــا  ــم اتشــكالن مناديــار، ادجــراو العمليــان الرياضــية، ااس،دميــاو الدنــايا بشــكم 
. ســ،درائو، ااالســـ،ن،اجواغالبــار مــا يــر بط يــاا النــو  مـــن الــاكاو بــال،فكري الرياضــو، ااتنادــو، ااال. علمــو

: فالشــس  ذا الــاكاو اتنادـــو  يــم دا ال، ريـــب، ا ــم اتشــكالن، االعمـــم علــا بـــرامج احلاســوب مثـــم
اي،ـوافر يـاا الـاكاو . (Spread Sheet)، ااجلـداال ا لكرتانيـة (Data Bases)برنـاوو قواعـد البيانـان 

 .لماو الرياضيانا اعمال ا اسبني، ااتسرتعني، ام وو الكمبيو ر، اع
 : (The Visual – Spatial Intelligence) البصري –الذكاء املكاني  -4-1-3

اي،نـــمن الدـــدرة علـــا ددراك العالقـــان الفراغيـــة االميـــور البميـــرية، ايـــ،م ال،عبـــري عنـــه مـــن خـــالل الرســـم 
لميـــور الاينيـــة ، اقـــراوة اخلـــرائط، كمـــا يشـــمم الدـــدرة علـــا بنـــاو ا(الكاريكـــا ري)ا ندســـو االفـــج اال، ريـــد  

اال،العـــب هبـــا بفعـــم  ساســـي،ه لالـــوان، ااأل ـــكال، االرتكيبـــان ا ندســـية، اي،ـــوافر يـــاا الـــاكاو ا اعمـــال 
 .الرسامني، اماندسو العمارة، امميممو الديكور

 : (The Musical – Rhythms Intelligence) اإليقاعي –الذكاء املوسيقي  -4-1-4
مــان اتوســيدية، الــ  صثــم األصــوان البي يــة اتس،لفــة، ااحلساســية اي،نــمن الدــدرة علــا ال،عــرن دا النا

جتــا  ا يدــا ، اطبدـــة الميــون، االلحـــن، ايســ،م،  األفــراد ذاا الـــاكاو اتوســيدو باتوســـيدا ااألغــام، ا نـــاو 
 .الدراوة االدراسة، اي،وافر ياا الاكاو ا اعمال اتوسيديني امميممو ا عالنان، املحج األغام

 :(The Bodily – Kinesthetic Intelligence) احلركي –الذكاء اجلسمي  -4-1-5
اي،نمن قدرة الفـرد علـا اسـ،سدام جسـمه كـامالر اا اجـماو منـه ا الـ،علم، اال،عبـري عـن الـاان ااألفكـار 

دذ يــر  جــاردنر ان الشــس  . ااتشــاعر ا ــم اتشــكالن اذلــة بميــورة م،ناغمــة مــ  الدــدران العدليــة للفــرد
اجلســـمو لديـــه الدـــدرة علــا اســـ،سدام جســـمه باريدـــة فريــدة ام،ميـــمة، ايســـ،اي  ال،مثيـــم احتديـــق  ذا الــاكاو

الن ــاح األكــاد و الــا  ي،الــب انشــاة  ركيــة، اي،ــوافر يــاا النــو  مــن الــاكاو لــد  اتمثلــني، االراقميــني، 
 .ااجلرا ني

 :(The Interpersonal Intelligence) االجتماعي-البينشخصيالذكاء  -4-1-6
 درة علا فام دااف  اآلخرين ارغبا م من خالل دقامة العالقان اال،واصم اال،فاعم ــــــــــــــــــــــــن الدـــــاي،نم 
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. ا يـم الشـس  ذا الـاكاو البينشسميـو دا ال،عــاان ا عمليـة الـ،علسم، اا  سـاح كشـاعر اآلخــرين. معاـم
 .عة، ارجال الدين، االدادة السياسيني، ااتر ديناي،وافر ياا النو  من الاكاو لد  اتعلمني، االبا

 :(The Intrapersonal Intelligence)الشخصي -الذاتيالذكاء  -4-1-7
. الااكرة، ااحلـدح، ااألممجـة، االدـيم: اي،نمن الددرة علا فام الاان، اير بط باحلاالن الداخلية مثم
ديام دافعيــــة عاليـــة، ايســــ،ايعون اضــــ  ايســـ،م،  األ ــــساص ذاا الـــاكاو الشسميــــو الـــداخلو بالعملــــة، الـــ

ايــــدان ااقعيــــة، ا يلــــون دا الدراســــة ا اجــــواو يادئــــة، ايشــــعران بندــــاط قــــو م اا ضــــعفام، اكشــــاعريم 
الداخليـة، اينشــالون بال، مــم الـداخلو، اي،ــوافر يــاا الـاكاو ا اعمــال األطبــاو النفسـيني، االشــعراو، اعلمــاو 

 .النفب، اعلماو الدين
 :(The Naturalist Intelligence) الطبيعي الذكاء -4-1-8

اي،نمن الددرة علا فام ا ددان الابيعية اتس،لفـة، اال،عـرسن دا خم،لـف انـوا  احليـاة النبا يـة ااحليوانيـة 
ا مينيفاا، فاأل ساص ذاا الاكاو الابيعو لديام اي،مام بـالظواير الابيعيـة، اي،ـوافر يـاا النـو  مـن الـاكاو 

 .المييادين، اعلماو األ ياو، ااألطباو البيارينيلد  اتمارعني، ا 
افنــالر عــن يــا  األنــوا  الســابدة مــن انــوا  الــاكاو ا ــار جــاردنر دا نــوعني رخــرين مهــا الــاكاو الرا ــو 
االاكاو الوجود ، ا وق  ان ييد  اتميد من البح  فياما دا د بان  وافر ا كـان الالومـة ل،عريـف الـاكاو 

 .افيما يلو  وضيح  اين النوعني من الاكاو ،((Gardner, 1999فياما 
 :(The Existential Intelligence) الذكاء الوجودي -4-1-9

اي،نــمن احلساســية، االدــدرة علــا طــرح ال،ســا الن  ــول اجــود ا نســان، امعــ  احليــاة، اتــاذا  ــون؟ 
الكواكـب األخـر ؟ اياـ،م  اكيف ج نا دا يا  احلياة؟ اما الا   د  بعد اتون؟ امـا  ـكم احليـاة علـا

اي،ـــوافر يـــاا الـــاكاو ا اعمـــال . األ ــساص ذاا الـــاكاو الوجـــود  بدنـــايا الـــدين، اويـــارة األمــاكن اتددســـة
 .(Gardner, 1999)ال،اريت رجال الدين، االفالسفة، اعلماو 

  :(The Spiritual Intelligence) الذكاء الروحي -4-1-11
، اا  ســاح (احلـدح)يـو اكثــر مـن العدــم يسـ،سدم ا احليــاة  اي،نـمن ا اســيب الفـرد بــ ن ينالـة مــا

بالممن، ااألاقان، ااألرااح، امن مظاير  ال،ميون، اا  ـان بـا ، ااداو اتناسـة الدينيـة، افـرائض العبـادة، 
االميــــالة، االميــــد ، اار يــــاد امــــاكن العبــــادة، هبــــدن درضــــاو ا  ا دديســــه، اويــــادة اعيــــه باحليــــاة ااتــــون، 

 (. Gardner, 1999)الكون من الوجود انظام  ااأليدان
ففو حماضرة الدايا ا مجعيـة البحـ  الرتبـو  األمريكيـة عـام ، ياا اقد ذيب جاردنر دا ابعد من ذلة 

االـاكاو   (Digital)ا ار دا ان اتس،دبم قد  مـم انواعـار جديـدة مـن الـاكاو مثـم الـاكاو الرقمـو  6001
 (.Gardner, 2003)  (Sexual)اجلنسو 

لدـد القــت نظريــة الــاكاوان ات،عــددة اي،مامــار كبــريار لـد  الكثــري مــن البــا ثني، ففــو الدراســة الــ  اجر ــا 
االـ   ـدن دا حتديـد ددراك الالبـة للـاكاوان ات،عـددة ا د ـد  اتـدارح  (Rochelle, 1999)را ـيم 
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ان الالبـــة يفنـــلون الـــاكاو اتنادـــو  ات،وســاة ا الواليـــان ات،حـــدة األمريكيـــة، اقـــد اكـــدن ن،ــائج الدراســـة
 .الرياضو، فالاكاو اللاو ، ااخريار الاكاو الابيعو

بدراســـة  ـــول االدراكـــان الاا يـــة للـــاكاوان ات،عـــددة  لـــد  عينـــة  (Neville, 2000)اقـــام نيفايـــم 
طالبـــــار مـــــن طلبـــــة الميـــــفون الثالـــــ  االســـــاب  ااحلـــــاد  عشـــــر مـــــن جنـــــوب داكو ـــــا ( 602) كونـــــت مـــــن 
(Dakota) امريكا، اقد ا ارن الن،ائج دا ان اكثر انوا  الاكاو ان،شارار لد  افراد الدراسـة يـو الـاكاو ا 

 .الابيعو، ااقلاا ان،شارار الاكاو اتوسيدو
ا دراسـ،ه الكشـف عـن اكثـر انـوا  الـاكاو ان،شـارار لـد  ( Katzowitz, 2002)كما  اال كـا ماي،م   

لبـار اطالبـة مـن اتر لـة اط( 300) كونت عينـة الدراسـة مـن . األمريكيةالالبة اتويوبني ا الواليان ات،حدة 
ا ـارن ن،ــائج الدراسـة ان الـاكاوين الشسميــو، ااالج،مـاعو كانــا اكثـر انـوا  الــاكاو ان،شـارار لــد  . الثانويـة

 .الالبة اتويوبني
الالبــة  فاــو  ــدن دا معرفــة  وويــ  الــاكاوان ات،عــددة لــد   (David, 2004) امــا دراســة ديفيــد

ا ـــارن ن،ـــائج الدراســـة دا . طالبـــار اطالبـــة( 311)اتويـــوبني ا يـــونج كـــونج، ا كونـــت عينـــة الدراســـة مـــن 
امـــــ،الك عينـــــة الدراســـــة للـــــاكاو الرياضـــــو بدرجـــــة عاليـــــة، ، الـــــاكاو الشسميـــــو، فاالج،مـــــاعو، فـــــاللاو ، 

 . فاتوسيدو، فاتكام فاحلركو فالابيعو علا ال،وايل
اكاوان ات،عـــددة اعالق،اـــا بالديـــادة لـــد  وموعـــة مـــن الاـــالب ات،فـــوقني ا اللكشـــف عـــن مســـ،و  الـــ

طــالب اطالبــان مــن ( 510)دراســة علــا عينــة  كونــت مــن  (David, 2006)الميــني، اجــر  ديفيــد 
االج،مــــاعو، فالشسميــــو، فــــاللاو ، : ا ــــارن ن،ائ اــــا دا  فــــو  الالبــــة ا الــــاكاو. ات،فــــوقني ا الميــــني

كمــا اظاــرن . ، ا  ــني كــانوا اقــم  فوقــار ا الــاكاوان اتكــام، االابيعــو، ااحلركــوفالرياضــو علــا ال،ــوايل
 .  الن،ائج  نبوا الاكاوان الرياضو، االلاو ، االشسميو بالددرة علا الديادة

للكشــف عــن العالقــان  (Akbari & Hosseini, 2008)اا دراســة اجرايــا اكبــار  ا ســيج 
طالبـار ( 80) كونـت عينـة الدراسـة مـن . س،سدام اسرتا ي يان  علم اللاـةاتمكنة بني الاكاوان ات،عددة، اا

اظارن ن،ائج الدراسة اجود عالقـة ار باطيـة دالـة د ميـائيار بـني الـاكاوان (. طالبة 21طالبار، ا .1)اطالبة 
ر بط كمـا بينـت الن،ـائج ان الـاكاو اتوسـيدو   يـ(. 04.2)ات،عددة ابني اس،سدام اسرتا ي يان  علم اللاة 

بـــ   مـــن اســـرتا ي يان  علـــم اللاـــة، اان الـــاكاو اجلســـمو ار ـــبط بداللـــة د ميـــائية مـــ  اســـرتا ي يان  علـــم 
كما ا ارن الن،ائج دا ان الاكاو الابيعو االلاو  ااجلسـمو االشسميـو  نبـ  باسـرتا ي يان . الااكرة فدط
 .  علم اللاة

و  الـــاكاوان ات،عـــددة لـــد  للكشـــف عـــن مســـ، (Ozdileka, 2010)اا دراســـة اجرايـــا ااودلـــة 
 كونـت عينـة الدراسـة . الالبة ا  ركيا، ادا  عرن ال،حمييم الدراسو ا ضـوو  وويـ  الـاكاوان عنـد الالبـة

اظاـرن ن،ــائج الدراســة ان (. طالبــة 28طالبــار، ا 21)طالبــار اطالبــة مـن طلبــة الميــف السـادح ( 316)مـن 
اكاو اتكام، االاكاو الرياضو، االاكاو اجلسمو، االـاكاو ال:  ر يب الاكاوان لد  الالبة كان علا ال،وايل
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اقــد جــاون مجيــ  . االج،مــاعو، االــاكاو اتوســيدو، االــاكاو الابيعــو، االــاكاو الشسميــو، االــاكاو اللاــو 
كما  بني ان ال،حميـيم الدراسـو لـد  الالبـة الـاين لـديام . الاكاوان كس،و  مر ف  اا م،ددم لد  الالبة

ضـــو ااتكـــام افنـــم منـــه لـــد  الالبـــة ذا  الـــاكاوان اجلســـمو االابيعـــو، كمـــا انـــه لـــد  الريا: الـــاكاوان
 .الالبة ذا  الاكاو اتوسيدو افنم منه لد  ذا  الاكاو اجلسمو

 :احلكمة -4-2
ا اصــوله ال،ارةيــة مـن اقــدم اتفاومــان الـ  عرف،اــا البشــرية، دذ يعـود  (Wisdom)يعـد مفاــوم احلكمــة 
، فيـدرح (Philosophy)ة رالن عام، اقـد ظـم دا ومـن بعيـد مواويـار تفاـوم الفلسـفة دا ما يميد عن مخس

 Rylaarsdam)الدنـايا الكـ  ، ا ـاال ا جابـة عـن األسـ لة الـ  حتـري النـاح اات،ميـلة بـالكون االوجـود 

et al., 1993) . الرتبــو ، غـري ان العديــد مـن البــا ثني ا ـد ني ااتس،ميــني ا وـال علــم الـنفب اتعــرا ا
 االوا ددخال ياا اتفاوم ا  دم اتعرفة العلميـة، ف صـبح ينظـر دليـه علـا انـه عمليـة عدليـة، الـيب مفاومـار 

 .(Sternberg, 1990; Ardelt, 1997; Baltes, 1997; Takahashi, 2000)فلسفيار فدط 
 ,Takahashi, 2000; Yang, 2001; Baltes & Kunzmann)اي،فـق العديـد مـن البـا ثني 

2003; Brown, 2005)  علـا صـعوبة دجيـاد  عريـف علمـو اا دجرائـو حمـدد للحكمـة، بـم دن ال،عريفـان
اعلـا الـرغم ، (Seligman & Peterson, 2004)الـ  بـرون لاايـة اآلن  ركـم علـا ا ـال اتعـرا فدـط 

العديـــد مـــن مـــن ذلـــة، فـــ ن ينـــاك ا فاقـــار بـــني العلمـــاو علـــا ان احلكمـــة مركـــب م،عـــدد األبعـــاد، اان ينـــاك 
  .ا ااالن ال   سعا دا حتديد يا  األبعاد

بـني عـدة معـان للحكمـة؛ األال   (Holliday & Chandler, 1986))اقـد ميـم يوليـد  ا شـاندلر
ليـــون  -ايـــر  باســـكوال. ، االثـــام فلســـفو غـــري ملمـــوح، االثالـــ  را ـــام(Phronesis)مـــر بط بالفنـــيلة 

(Pascual-Leone, 1990) ة ااجه؛ ا ديا قائم علا العدم ااتناق، االثام قـائم علـا ان للحكمة  ال 
امـــا وكمن،مبـــويل ارا ونـــد  . ال،وجـــه الـــواقعو الفعـــال، امـــا الثالـــ  فدـــائم علـــا ال،ـــ  ري العـــاطفو علـــا اآلخـــرين

(Csikszentmibolyi & Rathunde, 1990)  ،فرييـــان ان احلكمـــة  دـــوم علـــا العمليـــة اتعرفيـــة
 .االفنيلة ااخلري

عـدة ااصـان للحكمـة مشـريار دا ان احلكمـة يـو اتعرفـة،  (Oelmuller, 1989)عاـا االيمـولر اقـد ا
ايــر  كرامـــر . ااخلــ ة، االر يــة العميدــة، اال،ــاا  الســليم لا ــياو، فنـــالر عــن اســ،سداماا األمثــم ااتســيال

(Kramer, 1990) نميـــح ان احلكمـــة  ،نـــمن دجيـــاد  لـــول للمشـــكالن الـــ   واجـــه الفـــرد، ا دـــدا ال
 .لآلخرين، اددارة اتواقف االج،ماعية، امراجعة النمط احلياي للفرد، ااالس،باان اا ال، مم الااي

عددار من  عريفان احلكمة امناا؛ ان احلكمة يو اخ،يـار احلـم مـن  (Kekes, 1995)اقد اقرتح كيكم 
م، االفنـيلة االاايـان عدة  لول مارا ة، ااحلكمة  ش،مم علا الاكاو، االعاف علا اآلخرين امالطف،ا

النبيلة، فاحلكيم يو الا  يس،اي  اخ،يـار افنـم احللـول اتمكنـة، ايكـون قـادرار علـا دجيـاد يـاا احلـم، ايـو 
 .ما ين م  ا نسان بشكم مثايل
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االـ  اســ،مرن  -فدـد قـدم مـن خــالل دراسـا ه الاويلـة للحكمـة  (Sternberg, 2003)امـا سـ،رين غ 
مفاـوم مركـب مـن مفـاييم الـاكاو ا نظري،ـه : ار جديـدار للحكمـة، فدـد را  اهنـافامـ -اكثر مـن عشـرين عامـار 
، ارا  ان ا نسـان  كـن ان يكـون ذكيـار لكنـه لـيب (العملـو اال،حليلـو اا بـداعو)اتعرافة بالاكاو الثال و 

 The balance) كيمـار، ايــاا مــا دعــا  دا  اــوير نظريـة ا احلكمــة اثايــا بنظريــة ال،ــواون ا احلكمـة 

theory of wisdom). 
 ا اكايا ـو (Yang, 2001)اعلا الرغم من مناداة البعض بنرارة عوتـة مفاـوم احلكمـة،  يكـد يـانغ 

(Takahashi, 2000)  علــا ان فاــم احلكمــة ال يــ،م دال ا دطــار اســيا   دــاا، فلكــم  دافــة مفاوماــا
علـــا اجلوانــب اتعرفيـــة فحســب،  يكـــد اخلــاص باحلكمــة؛ ففـــو  ــني  ـــر  احلنــارة الاربيـــة ان احلكمــة  يكــد 

 .احلنارة الشرقية علا اجلوانب اتعرفية االعاطفية االدينية
تـا ك،ـب عـن احلكمـة، اجـدن  ال ـة حمـاار رئيسـة للحكمـة  (Yang, 2001)امـن خـالل مراجعـة يـانغ 

ان بــني الفـــرد حمــور ال،كامــم االـــدمج تــا  كــن اع،بــار  انظمـــة م،فرقــة كالعالقــان بــني األفـــراد، االعالقــ: يــو
اعمليان م،فرقة؛ كالعمليـان العاطفيـة، ااتعرفيـة، اا راديـة، . اذا ه، االعالقة بني الفرد اغري  من اتيسسان

ا ــام يــا  ا ــاار . فاحلكمــة  عمــم علــا  ــ مني ال،ــواون بــني اتميــاذ ات،نــاربة ا ــايباا، ا نديحاــا، اكبحاــا
دمــج اتعرفــة مــ  األفكــار ا اتواقــف احليا يــة احلديديــة، ا  يركــم علــا الفعــم االســلوك؛ فاحلكمــة قــادرة علــا

افعال صادقة، ايو  كم من ا كال السلوك ا نسام، ايـو افعـال موجاـة، ايـو  ابيدـان ذكيـة للمعرفـة 
ال   عمم علا حتويـم األفكـار دا  (Tacit)ا اتواقف احليا ية، ايو اتعارن ا جرائية، ااتعارن النمنية 

ا ا ور الثال  فريكم علا  دييم احلكمة ا السياقان الثدافية، اعلا اتس،و  الشسميو، ا  الـة ام. افعال
 ســ،حق ا ع ــاب تــا حتويــه مــن فنــائم  كــن ان  ميــم دلياــا قــوة األنــا، ايــو جتلــب لنــا خمرجــان ان،ــائج 

 .اجيابية
فاومـار علميـار ايـو ان  ا سبق عرضه من  عريفان  كن اس،سالص ابرو اخلميـائ  للحكمـة باع،باريـا م

احلكمــة عمليــة عدليــة مركبــة ام،ددمــة  ،الــب  ــ مالر ا فكــريار ادمعــان نظــر االدــدرة علــا اتــاذ قــرار، ا ،نــمن 
 .جوانب عاطفية، ااج،ماعية، ا سميية، ايو مفاوم  داا  كن دراس،ه افامه ا سيا   داا حمدد

ا العمليـان العدليـة العليـا، ا ،الـب  فكـريار ناقـدار، ارقـ: اا الدراسة احلالية يعرن البا ثون احلكمـة ب هنـا
 .ادبداعيار، افو  معرا، االددرة علا اتاذ قرار، ا م مشكلة  دن دا الفنيلة ااحلياة األمثم

 :ايشري العديد من البا ثني دا اخلميائ  ال  ي،ميف هبا ا نسان احلكيم امناا
علـــا ال،فاعـــم مـــ  اآلراو ااالجتايـــان ااخلـــ ان  ايعـــ  عـــن قـــدرة احلكـــيم :(Openness)اتنتتددداح  -

 .(Trowbridge, 2005)اتس،لفة لافراد اتس،لفني، ايو من اكثر اخلميائ  ال  ي،م،  هبا احلكيم 
ا دــارب مفاــوم الــاكاو العــاطفو،  :Emotional Regulationاتنتعددالي / التن دد م العدداطتي -

اددراك الفــرا  الدقيدـة بــني األ ــياو، اال،عــرن دا العواطــف الـا  ي،نــمن قــدرة الفــرد الفائدـة علــا ال،مييــم، 
ا نســانية اتعدــدة ااتركبــة، كمــا ي،نــمن قــدرة الفــرد علــا الســيارة علــا خم،لــف العواطــف ااالنفعــاالن ســواو 
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ايــا  اخلاصــية مـن ابــرو خميــائ  احلكمــة، ايــو مـن اتي ــران الدالــة علــا الميــحة . ا منـة مناــا اا اتفر ــة
 . (Carstensen, Fung & Charles, 2003)دلية لإلنسان احلكيم النفسية االع

ار ـبط احلــوار  :Dialectical and Critical Thinkingالتتة در الناقدد مالمدوار اليددلي  -
قــد ار باحلكمــة، اخميوصــار فيمــا ي،علــق بســدراط ا وارا ـــه اتس،لفــة  ــول الدنــايا الكــ  ، اي،نــمن احلـــوار 

ايــار رخـــر، اقــدران ناقــدة احتليليــة ا خم،لـــف اتســائم النظريــة االعمليــة، كمـــا فرضــيان افرضــيان مدابلــة، ار 
 .(Trowbridge, 2005)ي،الب قدران تيلية 

دن احلكيم قادر علا معرفة ذا ه، امعرفـة ندـاط الدـوة االنـعف  :Self knowledgeمعرفة الذات  -
ة الفــرد علــا ال، مــم الــااي، ار يــة مــا فياــا، اال،ميــرن ا ــادن دواو يــا  الندــاط، ا ،الــب معرفــة الــاان قــدر 

 .(Webster, 2007;   Trowbridge, 2005)بداخله، اقدر ه علا ددراك دار  ا ا يط، ا   ري  فيه 

ينـــبط احلكـــيم نفســـه ايـــ،حكم برغبا ـــه اانفعاال ـــه، ا عـــد : Self-control الســـيارة اضـــبط الـــاان -
دـدرة بـال،فكري اتنادـو االعدـالم، امعرفـة  ـداد الـاان، يا  اتيـمة مـن ابـرو فنـائم احلكـيم، ا ـر بط يـا  ال

 .(Webster, 2007;   Trowbridge, 2005)اعدم االفران اراو الرغبان اآلنية
 Broad and deep knowledge andالمعرفدددة الواسدددعة مالعم قدددة مالهلدددر،   -

experience: ســـعا دا فاــــم اتعــــام ي،م،ـــ  احلكــــيم كعرفـــة ااســــعة اعميدــــة ا خم،لـــف  ــــيان احليــــاة، اي
 .(Ardelt, 2004)العميدة  ول احلياة، اي،الب ذلة   مالر، ادراسة، اسعة افق، ا رايار 

 (Sternberg, 2001)يشـري سـ،رينبريغ  :Virtuous characterالنزعدة إلدى اله در مالتاد اة  -
و مــن  الــة ال،فكــري دا ان يــا  اخلاصــية  عــد مــن ابــرو خميــائ  احلكمــة، ا عــج ثــو الــاان، اان،دــال اتــر 

باتميــــلحة الاا يــــة دا ال،فكــــري كميــــلحة اآلخــــرين، ا ،الــــب قــــدرة الفــــرد علــــا اتــــاذ قــــراران  ــــم اآلخــــرين 
 .ا فيديم، كما  ،نمن ما يسما بالفنيلة ال  ا ار دلياا س،رينبريغ ا نظرية ال،واون ا احلكمة

يمـار عليـه االعـرتان بـاآلخر، لكو يكون ا نسان  ك :Decenteringعدر التمركز حو  الذات  -
 ,Webster)اقبوله كما يو، ااالعرتان ب ن للناح  اجان ا دوقار مثلما له مثم يا  احلاجان ااحلدو  

2007;   Trowbridge, 2005). 
دن احلكــيم دنســان  ــر بابعــه، م،حــرر مــن اخلنــو  اال،بعيــة، ايــو  :Independentاتسددتق ل ة  -

، ا عـد احلريـة اتســ،دلة الناجتـة عـن ا رادة احلــرة الاا يـة مي ــرار (Ardelt, 2004) ـرط مـن  ــراط احلكمـة 
يامــار مــن مي ــران الدــوة لــد  ا نســان احلكــيم، فاــو ال ةنــ  للســلاة ايــار كانــت، اال يســ،سدم  كم،ــه 

   ;Webster, 2007)ا فكـري  ا درضـاو نـماان اآلخـرين، اينظـر دا األمـور بعيـدار عـن رغبـان النـاح 
Trowbridge, 2005). 

دا ان راح الدعابـــة اا الفكايـــة مـــن  (Webester, 2007)يشـــري ابســـرت  :Humorالتةا دددة  -
اخلميائ  ا امة للحكيم، علا الـرغم مـن اهنـا    ـدرح بشـكم كبـري، ا عـود امهيـة الفكايـة اا راح الدعابـة 
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يـــاة، اددراك معانياـــا دا كوهنـــا تفـــف مـــن ال،ـــو ر، ا فـــ،ح الدنـــوان بـــني النـــاح،  ـــا يســـاعد علـــا  ـــاا  احل
 .اتس،لفة
 عــد يــا  اخلاصــية مــن ااا اخلميــائ  الــ  اصــف هبــا احلكمــاو ا الســابق،  :Calmnessالهدددمء  -

اركــا  شـــري دا الدناعـــة ا ،ميـــة احليـــاة، احماالــة ال،كيـــف مـــ  ظرافاـــا اتس،لفـــة كــا فياـــا  ،ميـــة اتـــون، اقـــد 
 .(Trowbridge, 2005)ان لكم  وو هناية لو ظت يا  اخلاصية لد  كبار السن الاين يعرفون 

ان احلكمــة  ،الــب ا بــدا ، اان  (Sternberg, 2001)يــر  ســ،رينبريغ  :Creativityاإلبدددا   -
العكــــب لــــيب صــــحيحار، فا بــــدا  ركــــا ال ي،الــــب احلكمــــة، فا بــــدا  مــــن اجاــــة نظــــر  ي،حــــد  العــــادان 

 .حلكمة فاو  سعا دا احلفاظ علا يا  األعراناال،داليد االديم السائدة اي، ايلاا ا الاالب، اما ا
ةراسددة ك يتددون لدــد  نــاال العلمــاو االبــا ثون احلكمــة ا دراســا م، دال ان اال يــا  الدراســان كانــت 

 يـ  طلبــا مـن النـاح العــاديني ا االيـة كاليفورنيـا ان يعــداا   (Clyton & Birren, 1980)مب درن 
اخلــ ة، : كمــاو مــن اجاــة نظـريم، اقــد ملــت الدائمـة صــفان مثــمقائمـة بالميــفان اتر باــة باأل ـساص احل

، االدـــدرة علــا االســـ،باان، االواقعيــة، االفاـــم، االكياســة، ااألناقـــة، االعاطفــة، االـــاكاو، (الفراســة)ااحلــدح 
ادلت الن،ـائج دا ان الميـفان الـ  ار باـت بشـكم اكـ  . اا داو، ااتعرفة، ا ب الفكاية، اقوة اتال ظة

 .اتعرفة، االعاطفة، اال،فكري الاكو: ة يوباحلكم
فدـــد اجـــر  سلســـلة دراســـان  ـــول مفاـــوم احلكمـــة لـــد   (Sternberg, 1985)امدددا سدددت رنل ر  

خاصـية صثـم خميـائ  احلكـيم، اطلـب دلـيام  ميـنيفاا علـا ( 322)األمريكان،  ي  اعاـا  ال ـون فـردار 
 صـية للحكــيم، اقـد ا ــارن الن،ــائجخا( 0.)درجـان للحميــول علـا اعلــا ( 8)مديـاح م،ــدرك مكـون مــن 

الددرة، االـاكاو، االـ،علم، اسـالمة الـرا ، : دا ان احلكمة مفاوم م،عدد األبعاد، ي،نمن س،ة مكونان يو
 .اسرعة اس،سدام اتعلومة، ا دة الاين

بدراســة  دميــو فاــم الشــعب  (Holliday & Chandler, 1986)مقددار  ول دددف متشدداندلر 
صــفة يالداــا الكنــديون علــا الشــس  احلكــيم، كشــفت ( 8.)خــالل مجــ  الكنــد  للحكمــة، اذلــة مــن 

الدـدرة غـري اتسـبوقة علـا الفاـم، اتاـارة ا دعاـاو : ن،ائج ال،حليم العاملو ان العوامـم اتكونـة للحكمـة يـو
 .الرا ، ااال ميال م  اآلخرين، االكفاية العامة، ااتاارة ا العالقان البينية، ااالب،عاد عن الفنول

امريكيـــار، ( 32)الــ  قــام فياــا بـــ جراو مدــابالن منظمــة مــ   (Valdez, 1994)ةراسددة فالددديز  امددا
ر حوا باع،باريم  كماو ا اتناطق الريفية ا االية كولـورادا ا الواليـان ات،حـدة األمريكيـة، اقـد  وصـلت 

نـاح الـيب اتعـرا، كمـا الدراسة دا ان مفاييم األفراد  ول احلكمة ركمن علا اجلانب الرا و من  يـاة ال
 .ركمن علا العالقان االج،ماعية، ااجتايان األفراد حنو اآلخرين

دراسـة  ـول مفاـوم الريبـان البـوذيني للحكمـة، اقـد ا ـاراا دا ان  (Levitt, 1999)ماةدرى ل ت دت 
،عــاد عــن احلكمــة  عــج الدــدرة علــا معرفــة  عــاليم بــوذا، ا دائداــا الــ   ــدن دا البحــ  عــن احلديدــة، ااالب

 .الاا ية، االعاف علا اآلخرين، امعاملة مجي  اتسلوقان بال،ساا 
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بدراســـة تفاـــوم احلكمـــة لـــد  الميـــينيني ال،ـــايوانيني، اقـــد اســـ،سدم  (Yang, 2001)مقامدددت يدددان  
الكفايــة، ااتعرفـــة، ا ــب اخلـــري، : ال،حليــم العــاملو الـــا  ا ــارن ن،ائ ــه دا اهنـــم يــران احلكمــة علـــا اهنــا

 .االنف،اح، اعمق ال،فكري، اال،واض ، اعدم ال،افماالعاف، ا 
لبحــ  العالقـــة بــني احلكمــة ايويــة الــاان لـــد   (Bang, 2009)بددان  اا دراســة امريكيــة قــام هبــا 

اقـــد ا ـــارن ، امـــد  ار بـــاط الثدافـــة االعمـــر با ويـــة ااحلكمـــة، وموعـــة مـــن اتـــرايدني الكـــوريني ااألمـــريكيني
ر للعمـــر علـــا يويـــة الــاان، اد ـــا كـــان للعمـــر ا ـــر علـــا احلكمـــة ا اوريـــا ن،ــائج الدراســـة دا عـــدم اجـــود ا ـــ
كمــا كشــفت الدراســة عـن اجــود ا ــر دال د ميــائيار للثدافــة علــا ا ويــة ، االسـيما ا بعــدياا اتعــرا اال،ــ ملو

ني فنــالر عــن ان ا ويــة الثدافيــة جــاون م،نب ــار جيــدار باحلكمــة عنــد اتــرايدني الكــوري، ااحلكمــة بكــم ابعاديــا
 . اكثر من اترايدني األمريكيني

بدراسة  ول احلكمة اا وية الثدافيـة ا باكسـ،ان، مجعـت اتعلومـان مـن  (Khan, 2009)مقار خان 
افــراد الدراســة باســ،سدام اتدــابالن اســيال النــاح عــن مفاــومام للحكمــة ا الوقــت احلاضــر، اســيا م عــن 

ان الرضـا عـن احليـاة، اقـد  ـارك يلا افراد الدراسة اس،ب كماو عا وا ا اومان سابدة، كما طبق البا   ع
مشــاركار مــن مدينــة كرا شــو الباكســ،انية، نميــف اتشــاركني ا الدراســة مــن الــاكور، ( 20)ا يــا  الدراســة 

مـــنام ان رجـــال الـــدين  ،لكـــون اكـــ  قـــدر مـــن احلكمـــة مدارنـــة ( 1.)انميـــفام مـــن ا نـــا ، اقـــد اع،دـــد 
 .االخ،الن ا األعمار يعد عامالر ا  سمية األ ساص ذا  احلكمة ااتعرفةباألعمار األخر ، ا بني ان 

 :العالقة بني احلكمة والذكاء -3 -4

 وصــــــم ســــــ،رينبريغ ا دراســــــا ه اتس،لفــــــة للحكمــــــة اعالق،اــــــا بالــــــاكاو دا اجــــــود عالقــــــة قويــــــة بينامــــــا 
(Sternberg, 1985)و، الــا  ي،نــمن ،  يــ  يشــري دا ان احلكمــة  ــكم مــن ا ــكال الــاكاو العملــ

الدــــدرة علــــا فاــــم اتواقــــف احليا يــــة اليوميــــة احتليلاــــا احماالــــة ا فــــادة مناــــا، اي،الــــب يــــاا الــــاكاو  ــــال  
م  البي ة الـ  يعـيف فياـا، امواومـة قدرا ـه مـ   (Adaptation)الددرة علا ال،كيف : اسرتا ي يان؛ األاا

للبي ـة، مثـم اسـ،حدا   ايـريان ا عناصـر  (Shaping)يا  البي ة، اما االسرتا ي ية الثانية فاـو ال،شـكيم 
البي ـــة بـــدالر مـــن اخلنـــو   ـــا ا  ـــال فشـــم قدر ـــه علـــا ال،كيـــف، اامـــا االســـرتا ي ية الثالثـــة فاـــو االخ،يـــار 

(Selection) لبي ة جديدة اكثر مناسبة للفرد بعد فشم اسرتا ي ي  ال،كيف م  البي ة، ا شكيم البي ة. 
ا دراسة اجرايا  ول العالقة بني الـاكاو ااحلكمـة  (Sternberg, 1990)ريغ اقد اجد س،رينب        

(. 0420)ك،وســط مدــدار  ( 04.0 – 04.6)لــد  عينــة مــن طلبــة اجلامعــة معــامالن ار بــاط  راا ــت بــني 
الــاكاو، )سـلوكار دا  ــال  وموعــان ( 0.)طالبــار ا اجلامعــة ان يميــنفوا ( 0.)اا جتربـة اخــر  طلــب مـن 

الدـــدرة علـــا ال،فكـــري : ، اقـــد صـــنف الالبـــة الســـلوكان ال،اليـــة ل،عـــ  عـــن احلكمـــة ايـــو( ، ااحلكمـــةاا بـــدا 
اتنادو، االاكاو ااحلميـافة، االـ،علم مـن األفكـار االبي ـة ا ياـة، ااحلكـم علـا األ ـياو، ااالسـ،سدام السـري  

الدــدرة علــا  ــم : كاو ايـوامـا الســلوكان الســ،ة ال،اليــة فدـد صــنفاا الالبــة للــا . ا ــدة الــاين. للمعلومـان
اتشكالن بشكم عملو، االددران اللفظيـة اا الكالميـة، اال،ـواون ااالنـدماك الفكـر ، االدـدرة علـا حتديـق 
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احلكمـــة االـــاكاو يشـــرتكان ا الكثـــري مــــن  ا ـــدن، االـــاكاو الســـياقو، ااترانـــة ا ال،فكـــري  ـــا يشـــري دا ان
يفية اس،سدام يا  العمليـان ا ابيداـا، فـاحلكيم ال يسـ،سدم العمليان العدلية، لكن الفر  بيناما يو ا ك

النمط اآليل ا ال،فكـري، اد ـا يسـعا دا فاـم يـاا ال،فكـري لـد  اآلخـرين، اينظـر دا طريدـة  ميـرن النـاح، 
اما الاكو ف نه يس،سدم اآللية اال،لدائية تعاجلة العمليان العدليـة . اي،ساول عن األسباب اراو ياا ال،ميرن

ينيــة بســرعة اكفــاوة، ايــاا مــا  ديســه اخ،بــاران الــاكاو، فــاحلكيم يســعا دا الفاــم، االــاكو يســعا دا الرا 
 .اتمارسة

 :تعريف املصطلحات -5

 :الذكاءات املتعددة -1 -5

ات،عددة اتسـ،سدم ا يـا  يو الاكاوان ال  ظارن ن،ي ة اس، ابة افراد العينة علا مدياح الاكاوان 
، ااتنادــو، الــاكاو اللاــو : دا نظريــة جــاردنر ا الــاكاوان ات،عــددة اعــدديا ذانيــة يــوالدراســة، ااتســ،ند 

اقد اضـان البـا ثون الـاكاو الوجـود  ، االابيعو، االشسميو، ااالج،ماعو، ااتوسيدو، ااحلركو، ااتكام
  .امام مجعية البح  الرتبو  األمريكية 6001 ي  ذكر  جاردنر ا حماضرة له عام 

 :احلكمة -2 -5

مركبــة  ،نــمن جوانــب عدليــة  عمليــة يــو  ــكم مــن ا ــكال األداو اتعــرا الراقــو لــد  ا نســان، ايــو
ال،دـــدير الـــااي )اانفعاليـــة ااج،ماعيـــة ا سميـــية، ا دـــاح بالدرجـــة الـــ   ميـــم علياـــا الالبـــة علـــا مديـــاح 

ال،ــــاكر، اال،نظــــيم /مــــماالنف،ــــاح، ا ــــب الفكايــــة، ااخلــــ ة، اال، : الــــا  ي،نــــمن األبعــــاد اآل يــــة( للحكمــــة
 .العاطفو

 :الطلبة اجلامعيون يف األردن -3 -5

يــم عينــة مــن طلبــة جامعــة الريمــوك اجامعــة احلســني بــن طــالل اتســ لني ا الفميــم الدراســو الميــيفو 
 . ا مر لة البكالوريوح 6000/6008للعام الدراسو 

 :حمددات الدراسة -6

لوريوح ا جامعـــة الريمـــوك، اجامعـــة احلســـني بـــن اق،ميـــرن الدراســـة علـــا عينـــة مـــن طلبـــة البكـــا -6-2
، اعليه ف ن  عمـيم ن،ـائج الدراسـة 6000/6008طالل خالل الفميم الدراسو المييفو من العام الدراسو 

 . يد،مير علا طلبة البكالوريوح، اال يشمم طلبة الدبلوم، اطلبة الدراسان العليا
 . ،حدد ن،ائج الدراسة ب دا ياا، اما  ،م،عان به من دالالن صد  ا بان عاتية احملية -6-1
 :الطريقة واإلجراءات -7

فيمــــا يلــــو اصــــف  ،مــــ  الدراســــة، اعين،اــــا، ااألدا ــــني اتســــ،سدم،ني فياــــا، اطــــر   ســــاب صــــدقاما 
 .اسة، امعاجلا ا ا  ميائيةا با ما، اا جراوان ات،بعة للوصول دا الن،ائج، فنالر عن م،اريان الدر 
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  :عينة الدراسة -1 -7

اوعت ادا ـا الدراسـة علـا عـدد مـن الشـعب ا اتسـاقان ا جباريـة ا اجلـامع،ني، اقـد بلـغ   ـم العينـة 
طالبـار اطالبــة مــن ( 603)طالبــار اطالبــة مـن جامعــة الريمــوك، ا( 221)طالبــار اطالبــة، مـنام ( .82)الكلـو 

 . اخ،ياريم باريدة م،يسرةجامعة احلسني بن طالل، مت
مدياح ال،دـدير الـااي للحكمـة : اس،سدمت الدراسة ادا ني جلم  البيانان مها :اةاتا الدراسة -1 -7

Self Assessed Wisdom Scale (SAWS)  امديـاح يـارمب للـاكاوان ات،عـددة ،(Harms) ،
 : افيما يلو عرض لكم مناما

ا ضــوو نظريــة  3880يــاا اتديــاح عــام  (Harms)طــور يـارمب : مق ددا  الددذكاءات المتعدددة، -
اللاـــو ، االرياضـــو، ااتكـــام، ااحلركـــو، : جـــاردنر للـــاكاوان ات،عـــددة، اي،كـــون مـــن ذانيـــة ذكـــاوان، ايـــو

، بواقـ  ااتوسـيدو، ااالج،مـاعو، االشسميـو، االابيعـو، ا دـيب كـم نـو  مـن يـا  الـاكاوان عشـرة فدـران
، فدـد ار ــ   البــا ثون (Gardner, 2003)الوجـود  اعالق،ــه باحلكمـة فدـرة، انظــرار ألمهيـة الــاكاو ( 00)

 .فدرة( 80)فدران ل،ديب الاكاو الوجود ، ليميبح اتدياح بميور ه الناائية مكونار من ( 30)دضافة 
( .600)ي،م،ــ  اتديــاح بــدالالن صــد  عاليــة ا بي ،ــه األجنبيــة، اعربــه الــدردير  :صدددا المق ددا  -

نـو  معـامالن االر بـاط بـني كـم ا اقد حتدق من الميد  ال،مييم  للمدياح، كمـا  سـبت  دا البي ة اتميرية،
 . األخر ، اقد اكدن يا  الن،ائج اس،داللية يا  الاكاوان م  األنوا  اكاونوا  المن ا

، ا ســب (مـن خـارك عينـة الدراسـة)طالبـار اطالبـة ( 00)اا الدراسـة احلاليـة، طبدـت اداة الدراسـة علـا 
 – 0416)ر بـــاط كــم فدـــرة بالــاكاو الـــا   ن،مـــو دليــه، اقـــد  راا ــت قـــيم معــامالن االر بـــاط بـــني معامــم ا
اقـد  راا ـت  ،ر األخـ، كمـا  سـبت معـامالن االر بـاط بـني كـم نـو  مـن انـوا  ذكـاو مـ  األنـوا   (04.1

ظريــة ، ا يكــد مجيعاــا علــا اســ،داللية يــا  الــاكاوان، اانســ اماا مــ  ن(..04 – 0402)يــا  الدــيم بــني 
 .جاردنر
مـن ( .600)ي،م،  اتدياح بدالالن  بان عالية ا بي ،ه األجنبيـة، احتدـق الـدردير : ثلات المق ا  -

يومــار مـــن ( .3) بــان ا عـــادة، اذلــة ب،ابيــق االخ،بـــار ادعــادة  ابيدــه بعـــد :  بــان اتديــاح باـــريد،ني مهــا
، ا بــان اال ســا  الــداخلو، اقــد (0486- 0400)ال،ابيـق األال، اقــد  راا ــت قــيم معامــم االر بــاط بــني 

 (. 0400 – 04.2) راا ت الديم بني 
اا الدراســة احلاليــة طبـــق اتديــاح علــا عينـــة الميــد ، امت ال،حدـــق مــن  بــان ا عـــادة ا بــان اال ســـا  
الداخلو،  ي  طبق االخ،بار ااعيد  ابيده بعـد مـرار اسـبوعني علـا ال،ابيـق األال، ا راا ـت قـيم معامـم 

، امــا  بــان اال ســا  الــداخلو، فــ،م ال،حدــق منــه مــن خــالل  ابيــق معادلــة  (0402- 04.6)بــني  االر بــاط
 . ، امجي  يا  الديم  يكد  بان اتدياح(0408- ..04)كرانباخ الفا، ا راا ت الديم بني 

 ،م االس، ابة علا فدران اتدياح افق  دريج مخاسـو،  يـ   عاـا االسـ، ابة  :تبم ح المق ا  -
ااالســـ، ابة حمايـــد  ـــال  درجـــان، ، ااالســـ، ابة ااافـــق اربـــ  درجـــان، دة علـــا مخـــب درجـــانااافـــق بشـــ
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اعليـه فـ ن اعلـا درجـة . ااالس، ابة غري موافق درج،ان، ااالس، ابة غـري موافـق بشـدة ا عاـا درجـة اا ـدة
، اللحكــم علـــا مســ،و  كـــم (30)، اادىن درجــة يـــو (20) ميــم علياــا اتفحـــوص علــا كـــم ذكــاو يـــو 

درجــان، اذلـــة ب،دســيم الدرجـــة الكليــة لكـــم ( 2-3)حتويــم يـــا  الــدرجان ويـــ   نحميــر بـــني  ذكــاو مت
مر فـــ ، م،وســـط، : )اكـــا ان الـــاكاو ا يـــا  الدراســـة قســـم دا  ـــال  ف ـــان يـــو. ذكـــاو علـــا عـــدد فدرا ـــه

ايـــو ( 1)،  دســـم يـــا  الدرجـــة علـــا ( .)، اباـــرح ادىن درجـــة مـــن اعلـــا درجـــة يكـــون النـــا ج (مـــنسفض
اقد اع،مد ياا الـرقم كاـول للف ـة الـ  حتـدد مسـ،و  الـاكاو، ( 3411)نيف الاكاو، فكان النا ج ف ان  مي

 :ايو كما يلو
 .ذكاو منسفض( 6411–3) -
 .ذكاو م،وسط( .142 –.641) -
 .ذكاو مر ف ( 1420-2) -
ا   (Webster, 2007)صـمم يـاا اتديـاح ابسـرت (: SAWS)مق دا  التقددير الدذاتي لامةمدة  -

فدــرة، مووعــة ا مخســة وــاالن، ينــم كــم وــال ذــان ( 0.)ن اتديــاح ا صــور ه األصــلية مــن كنــدا، اي،كــو 
ال،ـــاكر، اوـــال احلـــب /وـــال اخلـــ ة، اوـــال ال،نظـــيم العـــاطفو، اوـــال ال، مـــم: فدـــران، ايـــا  ا ـــاالن يـــو
 . الفكايو، اوال االنف،اح

لمديـاح، اذلـة باسـ،سدام مـن صـد  البنـاو ل (Webster, 2007)  كـد ابسـرت : صددا المق دا  -
اذلـة وسـاب ، ال،حليم العاملو،  ي  افرو ياا ال،حليم مخسـة مكونـان، كمـا حتدـق مـن الميـد  ا كـو

اقــد  Attachment Avoidance))امديــاح جتنــب ال،علــق ، معامـم ار بــاط بريســون بــني مديــاح احلكمــة
مديــــاح احلكمــــة امديــــاح كمــــا  ســــب معامــــم ار بــــاط  بريســــون بــــني ، (04618-)بلــــغ معامــــم االر بــــاط 

اعُـدسن يا ـان الن،ي ،ـان مي ـرار علـا صـد  ( 0..04)، اكـان معامـم االر بـاط  Generativityا ن،اجيـة
 .اتدياح

صـــد  ا كمـــني، اذلـــة بعـــرض : اا الدراســـة احلاليـــة، اع،مـــد البـــا ثون طـــريد،ني حلســـاب الميـــد  مهـــا
ن  ربويـة انفسـية ا جامعـة الريمـوك، اجامعــة اتديـاح علـا عشـرة حمكمـني مـن للـة الـدك،ورا  ا دخ،مياصـا

احلسني بن طالل، اجامعة البلداو ال،ابيديـة، طلـب دلـيام دبـداو ررائاـم ا فدـران اتديـاح، امـد  اضـو اا 
االــا  يشــري دا انــه جيــب ان  كــون ينــاك نســـبة ( 6030)امناســب،اا للبي ــة األردنيــة، ابــالرجو  دا عــودة 

مـــن دمجـــا  ا كمـــني كافيـــار لدبـــول ( ٪00)بـــول الفدـــرة، فدـــد مت اع،مـــاد معيـــار ا فــا  عاليـــة بـــني ا كمـــني لد
بنـــاو علــــا رراو ا كمــــني ل،،ناســـب مــــ  البي ــــة ( 30،32،32،62)الفدـــرة، اقــــد مت  عـــديم بعــــض الفدــــران 

 .األردنية
طالبـــار اطالبـــة، ا ســـب معامـــم االر بـــاط بـــني كـــم فدـــرة االدرجـــة الكليـــة ( 20)كمـــا او  اتديـــاح علـــا 

مديــاح، اكــالة معامـــم ار بــاط الفدــرة بالبعـــد الــا   ن،مــو دليـــه، امعامــم ار بــاط البعـــد باتديــاح الكلـــو، لل
 (..042-0466)امعامم ار باط كم بعد بالبعد اآلخر، اقد  راا ت قيم معامالن االر باط بني 
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يد،ني مـن  بـان اتديـاح ا صـور ه األصـلية باـر  (Webster, 2007)حتدـق ابسـرت : ثلدات المق دا  -
 بــان االســ،درار مــن خــالل  ابيــق اتديــاح ادعــادة  ابيدــه بفاصــم ومــج مدــدار  اربعــة اســابي  بــني مــري : مهـا

اكـالة  سـاب معامـم اال سـا  الـداخلو مـن خـالل معادلـة  ( 0401)ال،ابيق، ابلغ معامم الثبان الكلو 
 (..0480)كرانباخ الفا الا  بلات قيم،ه 
دــق مــن  بــان ا عــادة اينــار، اذلــة ب،ابيــق االخ،بــار ادعــادة  ابيدــه بعـــد اا الدراســة احلاليــة، مت ال،ح

طالبــار اطالبـــة مـــن طلبـــة جامعـــة ( 20)مــرار اســـبوعني علـــا ال،ابيـــق األال، اذلــة علـــا عينـــة  كونـــت مـــن 
، اعلــا األبعــاد  راا ــت معــامالن االر بــاط (0403)الريمــوك، اقــد بلــغ معامــم االر بــاط بــني مــري ال،ابيــق 

، اكالة مت ال،حدق مـن اال سـا  الـداخلو اذلـة ب،ابيـق معادلـة كرانبـاخ الفـا، اقـد (04.0 -0426) بني
 – .042)لالخ،بــــار ككــــم، ا  ــــني  راا ـــــت قــــيم معامــــم الثبــــان لابعــــاد بـــــني ( 0483)بلاــــت قيم،ــــه 

 .يبني اتدياح بميور ه الناائية( 3)، ااتلحق رقم (0406
غــري موافــق : )ن اتديــاح األصــلو افــق  ــدريج سداســو ــ،م االســ، ابة علــا فدــرا :تبددم ح المق ددا  -

بشــدة، غــري موافــق بدرجــة م،وســاة، غــري موافــق بدرجــة قليلــة، موافــق بدرجــة قليلــة، موافــق بدرجــة م،وســاة، 
 ــرتااح درجــان اتفحــوص علــا كــم . علــا ال،ــوايل( 2، 2، .، 1، 6، 3)ا عاــا الــدرجان ( موافــق بشــدة
، اللحكـــم علـــا مســــ،و  (6.0-0)علـــا اتديـــاح ف،ـــرتااح مـــن  ، امـــا الدرجـــة الكليـــة(0.-0)وـــال مـــن 

درجــــان، اذلــــة ب،دســــيم الدرجــــة الكليــــة ( 2-3)احلكمــــة مت حتويــــم يــــا  الــــدرجان ويــــ   نحميــــر بــــني 
اكــا ان احلكمــة ا يــا  . للمديــاح علــا عــدد فدرا ــه، اُقسةــمتع درجــة البعــد الكليــة علــا عــدد فدرا ــه اينــار 

مت حتديــد عالمـــة الداــ  ل،حديــد طـــول ( مر فــ ، م،وســـط، مــنسفض: )والدراســة  دســم دا  ــال  ف ـــان يــ
اقــد اع،مــد كاــول للف ــة الــ  حتــدد ( 3422)، فكــان النــا ج (1) دســيم ( 3 – 2: )الف ــة اذلــة كمــا يلــو

 :مس،و  احلكمة، ايو كما يلو
 .مس،و  منسفض من احلكمة( 6422–3) -
 .مس،و  م،وسط من احلكمة( 411. –.642) -
 .مر ف  من احلكمةمس،و  ( 2-.41.) -
 :مت  نفيا الدراسة افق ا جراوان اآل ية :إجراءات الدراسة -3 -7
علـا ا نـني مـن اتس،سميـني  قام البا ثون برتمجة مدياح احلكمة دا اللاـة العربيـة، ، عـرض -7-6-2

مت األخـا  ا علم النفب الرتبو  االدياح اال،دوا، لنـمان دقـة الرتمجـة، اقـد اقرت ـا دجـراو بعـض ال،عـديالن
 .هبا مجيعار 
قــــام البا ــــ  الثــــام ب،ابيــــق اداي الدراســــة علــــا عينــــة جامعــــة الريمــــوك، االبا ثــــان األال  -7-6-1

االثالــ  علــا عينــة جامعــة احلســني بــن طــالل، اقــد  ــرااح الــممن الــا  قنــا  الالبــة ا  عب ــة األدا ــني بــني 
 .دقيدة( 2. – 12)
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ل،حديـق ايـدان الدراسـة اسـ،سدم اتـناج  :ئيةتصميم الدراسةة ولليالتهةا اإلحصةا    -4 -7
الوصـفو، الإلجابـة عـن الســيالني األال االثـام  سـبت ات،وسـاان احلســابية ااالحنرافـان اتعياريـة، ا  ــني 

 . اس،سدم حتليم االحندار لإلجابة عن السيال الثال 
م اسـ ل،اا علـا فيمـا يلـو عـرض لن،ـائج الدراسـة افدـار ل،سلسـ :نتائج الدراسة ومناقشتها -5 -7

 :النحو اآلي
ما مس،و  الـاكاوان ات،عـددة لـد  : "الن،ائج ات،علدة با جابة عن السيال األال ا فسرييا -7-5-2

لإلجابة عـن يـاا السـيال،  سـبت ات،وسـاان احلسـابية ااالحنرافـان اتعياريـة " الالبة اجلامعيني ا األردن؟ 
 (.3)كما يو مبني ا اجلدال رقم   ،ت،عددةلدرجان العينة علا كم ذكاو من الاكاوان ا

 (2)اليدم  رقم 
 المتوس ات المساب ة ماتنمرافات المع ارية لدرةات الع نة عاى الذكاءات المتعدة، مرتلة تنازل او 

 مستوى الذكاء اتنمراف المع ارف المتوس  المسابي الذكاء
 م،وسط 0428 1438 الموس قي
 م،وسط 0422 6400 المةاني

 م،وسط 0422 64.0 غوفالا
 م،وسط .042 64.2 اتةتماعي
 م،وسط 0423 64.1 الرياضي
 م،وسط 0421 64.6 ال ل عي
 م،وسط 0426 .642 المركي

 م،وسط 0423 6428 الشهبي
 منسفض 0426 6438 الوةوةف

يون ا ات،وسـاان احلسـابية للـاكاوان ات،عـددة كمـا يفنـلاا الالبـة اجلـامع( 3)يال ظ من اجلدال رقم 
الـــاكاو اتوســـيدو، االــــاكاو اتكـــام، االـــاكاو اللاـــو ، االـــاكاو االج،مــــاعو، : ياألردن، مر بـــة  ناوليـــار كـــاآل

االاكاو الرياضو، االاكاو الابيعو، االاكاو احلركو، االاكاو الشسميو، االـاكاو الوجـود ، اافدـار لـدرجان 
،وســط علـــا مجيــ  الـــاكاوان باســ،ثناو الـــاكاو  ميــحيح االخ،بـــار، ف نــه  كـــن دعاــاو افـــراد العينــة مســـ،و  م

 . الوجود  فكان كس،و  منسفض
لدـــد جـــاون الـــاكاوان اتوســـيدو ااتكـــام االلاـــو  ايـــو األكثـــر ان،شـــارار لـــد  عينـــة الدراســـة، ا  ـــني 
جاون الاكاوان احلركو االشسميو االوجود  اقم الاكاوان ان،شارار ات،لف يـا  الن،ـائج مـ  مـا  وصـلت 

،  يـ  كـان الـاكاو اتوسـيدا اقـم الـاكاوان ان،شـارار، كمـا (Neville, 2000)ج دراسـان نيفايـم دليـه ن،ـائ
 ;David, 2004) ، ان،ـائج دراسـ  ديفيـد(Katzowitz, 2002)اهنا ت،لـف مـ  ن،ـائج دراسـة كـا ماي،م 

و الــاكا: نســبيار ا اربعــة ذكــاوان يــو (Ozdilek, 2010)، ا ،فــق مــ  ن،ــائج دراســة ااودلــة  (2006
اتكـــام، االـــاكاو الابيعـــو، االـــاكاو االج،مـــاعو، االـــاكاو الشسميـــو، ا  ـــني اخ،لفـــت معاـــا ا الـــاكاو 
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اقـــد  عـــود يـــا  االخ،الفـــان ا ن،ــــائج . اللاـــو ، االـــاكاو اتوســـيدو، االـــاكاو اجلســـمو، االـــاكاو الرياضـــو
الالبــــة )الدراســــة احلاليــــة  الدراســـان الســــابدة االدراســــان احلاليــــة دا اخـــ،الن عينــــة الدراســــة الــــ   ناال،اـــا

،  يــــ   ،فــــاان كــــم مر لــــة عمريــــة ا اتيــــول ااالجتايــــان ااخلميــــائ  اتس،لفــــة، فاخلميــــائ  (اجلــــامعيني
النمائيــة ااالي،مامـــان ااتيــول للالبـــة اجلــامعيني ت،لـــف عناـــا لالبــة اتـــدارح، دضــافة دا اخـــ،الن البي ـــان 

 . االثدافان
ا مددمــة الــاكاوان األكثــر ( ااتكــام االلاــو  ااالج،مــاعو اتوســيدا)ا كــن  فســري  لــول الــاكاوان 

ان،شارار لد  عينة الدراسة دا طبيعة  ياة ا ،مـ  اجلـامعو اخميائميـه،  يـ  اهنـا  عـد نداـة حتـول ا  يـاة 
الفرد كا فياا من انف،اح علا و،م  اكثر مـن و،مـ  اتدرسـة، اطبيعـة األنظمـة، االـ امج، ااألنشـاة اتددمـة 

ا ،مـ  اجلــامعو الـا  يدــوم علــا النظـرة األكثــر  فرغــار تعايـان اقنــايا احليــاة، ااحلـرص علــا االســ،م،ا  ا 
الســـيما اتوســـيدا الـــ   عـــد ا عميـــرنا احلاضـــر عنـــد الكثـــريين رمـــمار للرقـــو، ارغـــد ا كعايـــان احليـــاة احلديثـــة، 

ا مــن ضـاوطان احليـاة، فنـالر عـن حتديــد احليـاة، اعاتـار مجـيالر لل،عبـري عــن اتشـاعر ااالنفعـاالن، اا ـراب هبـ
خ،مياصـان الفنــون ااتوسـيدا، اغرييـا مــن األعمـال الفنيــة، فنـالر عــن امسـاران  عليميـة اكثــر  ـا ســبق ا 

ددراك العا  اجلديد، اال، مم ا معايا ه، ااعماله ا بداعية، اقراوة ما  يط بـه كـم ذلـة مـن  ـ نه ان يعـمو 
كــام لــد  األفــراد، يــاا فنــالر عــن ان،شــار الفنــائيان ا ــبكان ا نرتنــت امــا الــاكاو اتوســيدا االــاكاو ات

كمـا ان احلـرص .  عرضه ليم هنار من برامج غنائية جيعم من اي،مام الالبة بالاكاو اتوسيدو امرار ال مفر منه
رة، اعـاملني، علـا ال،فاعـم مـ  ا ،مـ  اجلديـد، ادقامـة العالقـان الايبـة مـ  عناصـر ا ،مـ  اجلـامعو، مـن ددا

ااعنـاو يي ــة  ــدريب، اطلبــة رخــرين، يعـمو لــد  الاالــب الدــدرة علــا ال،واصـم اللاــو  االلفظــو،  ــا يعمــم 
اتوســيدا، : علـا  نميـة الـاكاو اللاـو  االــاكاو االج،مـاعو لديـه، لـالة فـد ان يــا  األنـوا  مـن الـاكاوان

 .د عينة الدراسة احلاليةااتكام، االلاو  ااالج،ماعو كانت اكثر ان،شارار لد  افرا
اما سبب  دم مسـ،و  الـاكاو الابيعـو لـد  عينـة الدراسـة فدـد يعـود دا طبيعـة بي ـة اجلامعـة، اموقعاـا، 
 ي   د  ا مدينة م،حنرة بعيـدة عـن عـا  الابيعـة امكونا ـا مـن نبا ـان ا يوانـان ا ربـه اصـسور، كمـا 

 ــا جيعـم الاالــب اجلــامعو   الكــاا لل،عامــم مـ  الابيعــةان انشـاال الالبــة بالدراســة قـد ال ي،ــيح  ــم الوقـت 
 .اقم اي،مامار بالاكاو الابيعو، ن،ي ة اف،دار البي ة اتادية دا مثم يا  اتكونان البي ية

كمـــا ال ننســـا ان ويـــادة اي،مـــام الاالـــب اجلـــامعو بفاـــم ا ،مـــ  اجلـــامعو اجلديـــد، ااحلـــرص علـــا دقامـــة 
،مام باآلخرين، من  ـ هنا ان  نـال اي،مامـار اكثـر مـن الفـرد ا يـا  اتر لـة عالقان اج،ماعية جديدة، ااالي

مـن  لــة الدنــايا الــ   ركــم علــا ال،فكــري ا اك،شـان  دــائق الكــون اددراكاــا كدنــايا اتــون ااحليــاة علــا 
 اع،بــار انــه اصـــم دا مســ،و  مــن الدناعـــة اا دراك  ــا  الدنـــايا الوجوديــة، اكــالة ا وـــال بنــاو الـــاان،
اطريدـــــة ددارة اتشـــــاعر ا وجااـــــا اضـــــبااا، األمـــــر الـــــا  قـــــد يفســـــر  ـــــدم مســـــ،و  الـــــاكاوين الوجــــــود  

 . االشسميو لد  عينة الدراسة
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  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ومناقشتها -7-5-2

،وسـاان لإلجابـة عـن يـاا السـيال،  سـبت ات" ما مس،و  احلكمة لد  الالبة اجلـامعيني ا األردن؟ "
 (.6)احلسابية ااالحنرافان اتعيارية لدرجان العينة علا ابعاد مدياح احلكمة، كما ا اجلدال رقم 

 (1)اليدم  رقم 
 المتوس ات المساب ة ماتنمرافات المع ارية لدرةات الع نة عاى مق ا  المةمة مابعاةه

 المستوى اتنمرافات المع ارية المتوس ات المساب ة األبعاة
 م،وسط .042 1460 تتاح اتن

 م،وسط 0428 1403 التةا ة
 م،وسط 0420 1400 الهلر،
 منسفض 0421 6422 التذكر/ التأم 

 منسفض .042 64.8 التن  م العاطتي
 م،وسط 0423 6400 المق ا  كة 

 2ات،وساان احلسابية من * 
ح احلكمـــة الكلـــو بلـــغ ان م،وســـط درجـــان الالبـــة اجلـــامعيني علـــا مديـــا( 6)يال ـــظ مـــن اجلـــدال رقـــم 

ا يكد يا  الن،ائج ام،الك الالبة مسـ،و  م،وسـاار مـن احلكمـة (. 0423)باحنران معيار  مددار  ( 6400)
ال،ــاكر، اال،نظــيم / علــا اتديــاح الكلــو، اا ابعــاد االنف،ــاح، االفكايــة، ااخلــ ة ا  ــني جــاو بعــد  ال، مــم

 .  العاطفو كس،و  منسفض لد  الالبة
م  اجــود بعــد االنف،ــاح ا اتر بــة األاا بــني ابعــاد احلكمــة اكســ،و  م،وســط لــد  الالبــة ا كــن ان يعــ

اجلـــامعيني دا مـــا يركـــم عليـــه ا ،مـــ  اجلـــامعو مـــن  نميـــة ا عميـــم لعمليـــان البحـــ ، ااالس،دميـــاو، اال،فكـــري 
واجـة دا اتميـد ات،شعب كوهنا من ا ـكال االنف،ـاح العدلـو، دال ان ذلـة يبـدا غـري كـان، فمـا وال الالبـة 

من األنشاة ااخل ان اال،دريبان ال   ساعد ا حتسني مس،و  االنف،اح العدلو لـد  الالبـة، اويـادة فـرص 
االناــــال  اال،فكــــري خــــارك  ــــداد اتــــادة ال،عليميــــة، دضــــافة دا االســــ،فادة ا احليــــاة اجلامعيــــة مــــن األفــــراد 

اجتايـا م، اررائاـم، اخـ ا م، االـ   عـد مـن ايـم  اآلخرين، اسا اة اطلبة، اذلة من خالل اطالعام علا
 .(Webster, 2007)اخلميائ  ال  ي،م،  هبا احلكيم 

امـــا بالنســـبة لبعـــد الفكايـــة ف ـــاو  انيـــار اكســـ،و  م،وســـط اينـــار، ا كـــن فاـــم ذلـــة ا ســـياقان احليـــاة 
ن نواجااـا بشـوو مـن ا نسانية عامة االاالبية بشـكم خـاص، فـنحن  ـر ا ظـران  يا يـة صـعبة واجـة أل

الفكايــــة ادال ألصــــبحت احليـــــاة قاســــية ال  اـــــا ، فالفكايــــة ااحلالــــة يـــــا  اصــــبحت مل ـــــ  للاــــراب مـــــن 
ضاوطان احليـاة، يل ـ  دلياـا الشـباب اجلـامعو باع،باريـا نوعـار مـن ال،فريـغ االنفعـايل، كمـا  كـن ا  ـارة دا 

حلـــواجم، امهـــا مـــن اتي ـــران علـــا احلكمـــة انَّ الفكايـــة االنـــحة  ف،حـــان احلـــداد بـــني النـــاح، ا كســـران ا
 (Valdez, 1994)، ا ،فق يا  الن،ـائج مـ  مـا  وصـلت دليـه دراسـة فالـديم Webster, 2007))االاكاو 

 .ال  ا ارن ن،ائ اا دا ان مفاوم احلكمة ي،مثم بالعالقان االج،ماعية ااالجتايان حنو اآلخرين
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ا الرت يـب األخــري اكســ،و  مــنسفض، فــ ن ذلــة ي،فــق امـا كــون بعــد ال،نظــيم العــاطفو ا احلكمــة جــاو 
م  ام،الك عينة الدراسة اينار قدران م،وساة ا الـاكاو الشسميـو الـا  ي،مثـم ا  نظـيم اتشـاعر اددار ـا 
اضــبااا، ا كــن عــما ذلــة دا  ركيــم الاــالب اجلــامعيني علــا ماــاران اخــر  اكثــر مــن ال،نظــيم العــاطفو،  

، ااحلـــرص علــا االنف،ـــاح العدلـــو، اال،بـــادل اال،واصــم مـــ  اآلخـــرين، ااحلاجـــة دا كاالي،مــام بـــاآلخرين مـــثالر 
 ارسة ا وايان ااألنشاة اجلديدة غري ات لوفة من قبم،  يـ  يبـدا يشـعر بـ ن سـعاد ه  ،مثـم ب قامـة العالقـة 

ن بــ هنم مــا مــ  غــري ، ااحلــرص علــا  واوهنــا اكثــر مــن ال،ــواون العــاطفو لديــه، خاصــة اان طلبــة اجلامعــة يعــدا 
 . يمالون ا هنايان مر لة اترايدة، اال  من خميائمياا عدم الننج االنفعايل

  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتها -7-5-3

مــا الدـدرة ال،نبييــة للـاكاوان ات،عـددة كســ،و  احلكمـة لــد  الالبـة اجلــامعيني "لإلجابـة عـن يــاا السـيال 
تعرفـــة الدـــدرة ( Stepwise Multiple Regression) دم حتليـــم االحنـــدار ات،ــدركاســ،س" ا األردن؟

الشسميـــو، ااالج،مـــاعو، االرياضـــو، ااتكـــام، االابيعـــو، )ال،نبييـــة لكـــم نـــو  مـــن انـــوا  الـــاكاو ات،عـــددة 
 . يوضح ذلة( 1)ا احلكمة الكلو، ااجلدال رقم ( ااحلركو، االلاو ، ااتوسيدو، االوجود 

 (6)م اليدم  رق
 نتاسة تما   اتنمدار المتدرج لاقدر، التنلؤية لاذكاءات المتعدة، في مستوى المةمة

الذكاءات  
 اترتلاط bالمعام   المتعدة،

 Rالمتعدة 
 التلاي 
R2  ق مةF  اتحتما 

 
 
 
 

 مستوى المةمة

 04000 .236422 .0426 .04.6 .04.8 الرياضي 
 04000 2364.30 04200 04010 041.8 المركي 
 04000 204668. 8..04 04022 04638 الاغوف
 04000 18846.3 2..04 04003 04322 المةاني

 04000 .12.402 04.82 04086 04088 الموس قي 
 04000 1104320 04032 04801 043.0 الشهبي 
 04000 1324002 04068 04830 04332 ال ل عي

 04000 1034020 040.0 .0483 04306 اتةتماعي
 04000 6.14226 040.1 04830 .0402 الوةوةف

دا ان الـــاكاوان ات،عــددة فســـرن مــا وموعـــه ( 1) شــري ن،ــائج حتليـــم االحنــدار ات،عـــدد ا اجلــدال رقــم 
مــن ال،بــاين اتفســر تســ،و  احلكمــة الكلــو عنــد الالبــة اجلــامعيني، ا كــن  فســري يــا  الن،ي ــة مــن ( ٪.0)

ر باط اتشرتك بني مفاومو الـاكاو ااحلكمـة علـا اع،بـار ان احلكمـة قـدرة اا عمليـة خالل العالقة الدوية ااال
، لـالة مـن ات،وقـ  (Sternberg, 1985)عدليـة م،ددمـة، اان احلكمـة  ـكم مـن ا ـكال الـاكاو العملـو 

ن ان  ظار الن،ائج قدرة  نبييـة للـاكاوان ات،عـددة ا مسـ،و  احلكمـة،  يـ  صثـم الـاكاوان ات،عـددة قـدرا
م،عددة ام،نوعة قادرة علا ان  كون كـم اا ـد  مناـا خاصـية مـن خميـائ  احلكمـة، اا مفاومـار للحكمـة، 
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 ي  ال ظنا من خالل ال،عريفان السابدة للحكمة اخميائمياا اهنا مفاوم  داا ي،نمن جوانـب عاطفيـة 
 .ااج،ماعية، اقدرة عدلية مركبة،  كن ددراكاا ضمن الاكاوان ات،عددة

قوة العالقة ااالر باط بني الاكاوان ات،عددة ااحلكمة، ايفسر الدـدرة ال،نبييـة بينامـا، ان ن،ـائج ا ا ييكد 
الدراسان ال   ناالت مفاوم احلكمة ا ارن دا ان اكثـر الميـفان ار باطـار باحلكمـة يـو الـاكاو، اال،فكـري 

، اقوانيناــا، ادقامــة العالقــان مــ  الـاكو، االدــدرة علــا الــ،علم، ااجلوانـب العاطفيــة، االدــدرة علــا فاــم احليـاة
 ,Clyton & Birren, 1985; Holliday & Chandler)اآلخـرين، اماـارة ددارة الـاان ا نظيماـا 

1986; Sternberg, 1985; Yang, 2001) اكــم يــا  الميــفان ااخلميـائ  الــ   وصــلت دلياــا ،
 .الدراسان تفاوم احلكمة صثم نوعار اا رخر من الاكاوان ات،عددة

كــــا ي،نــــمن الــــاكاو ( 04.6)مــــن احلكمــــة، ابدــــدرة  نبييــــة بلاــــت ( ٪26)د فســــر الــــاكاو الرياضــــو اقــــ
الرياضو من قدران اعمـق ا ال،فكـري اددراك للعالقـان اتعدـدة، فاـو ي،نـمن الدـدرة علـا  ـم اتشـكالن 

صـا به  يـم مناديار، ااس،دمياو الدنايا بشكم علمو، ايو يع،مد علا ال،فكري االس،درائو ااالسـ،نباطو، ا 
 ,Yang)دا ال، ريب، العم خميائ  ياا الاكاو  ،فق مـ  مـا ا ـارن دليـه مفـاييم احلكمـة اخميائميـاا 

2001). 
بــ ن كــم نــو  مــن يــا  ( احلركــو االلاــو  ااتكــام)كمــا  كــن  فســري الدــدرة ال،نبييــة للــاكاوان ات،عــددة 

ن مــن احلكمــة مــثالر اســ،سدام ا وظيــف الــاكاوان  كــن ان  ثــم جانبــار اا اكثــر مــن جوانــب احلكمــة، ا  ا
اجلسم ا عملية ال،علم، اال،عبري عن الـاان ااتشـاعر ا ـم اتشـكالن اضـبط  ركـان اجلسـم مسـ،فيدا مـن 

مـن احلكمـة ابدـدرة  نبييـة بلاـت ( ٪.3)الددران العدلية بميـورة م،ميـمة كمـا ا الـاكاو احلركـو  يـ  فسـر 
ة اللاـة، افاـم ا ينــا ان اا البيـان، االبالغــة، االدـدرة علــا دضـافة دا قـدرة الفــرد علـا معاجلــ(. 04302)

، اكــالة الدـــدرة علـــا (04012)مـــن احلكمـــة بدــدرة  نبييـــة بلاـــت ( ٪2)ا قنــا  ا الـــاكاو اللاـــو  افســر 
مـــن ( ٪1)ددراك العـــا  اترئـــو بدقـــه، ابنـــاو الميـــور الاينيـــة اال،العـــب هبـــا ا الـــاكاو اتكـــام،  يـــ  فســـر 

، فنـــالر عـــن الدـــدرة علـــا ا  ســـاح اال،ـــاا  اال،ميـــم ا الـــاكاو (04032)بييـــة بلاـــت احلكمـــة ابدـــدرة  ن
ا كـــن  وضـــيح يـــا  (. 04033)مـــن مســـ،و  احلكمـــة ابدـــدرة  نبييـــة بلاـــت ( ٪6)اتوســـيدا  يـــ  فســـر 

للحكمـة  (Webster, 2007)العالقـة اينـا بـني يـا  الـاكاوان ات،عـددة ااحلكمـة ا ضـوو  عريـف ابسـرت 
 .علا  ابيق اخل ان احليا ية اتامة ا وظيفاا للوصول دا اتس،و  األفنم من ال،اور اال،عبري ب هنا الددرة

، (04033)مــن احلكمــة، ابدــدرة  نبييــة بلاـــت ( ٪6)اكــالة احلــال ا الــاكاو الشسميــو الــا  فســر 
عنـه مــن  ا كـن  فسـري يـا  الن،ي ـة ا ان الـاكاو الشسميـو  ثــم د ـد  الميـفان اتر باـة باحلكمـة، ايعـ 

الــ  صثــم حمــور الــاكاو  (Clyton & Birren, 1980)خــالل العاطفــة الــ  ا ــار دلياــا كالي،ــون ابــرين 
كمـا ان الــاكاوان االج،مـاعو االشسميــو ، الشسميـو مـن ددارة للــاان، اضـبط لالنفعــاالن اال،ـواون فياــا

 دــــدا النميــــائح صثـــم صــــفان اجوانـــب يامــــة مر باـــة باحلكمــــة،  يــــ  عرفـــت احلكمــــة ب هنـــا الدــــدرة علـــا 
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ايــو  ثــم الــاكاو  (Kramer, 1990)لآلخــرين، اددارة اتواقــف االج،ماعيــة، اال، مــم الــااي ااالســ،باان 
 .االج،ماعو االشسميو

ا كـــن ان يعـــم  ( .0400)مـــن احلكمـــة، ابدـــدرة  نبييـــة بلاـــت ( ٪3)كمـــا فســـر الـــاكاو االج،مـــاعو   
قــان االج،ماعيــة، االن ــاح ا ال،واصــم مــ  اآلخــرين، ذلــة دا مــا ي،البــه يــاا الــاكاو مــن  ركيــم علــا العال

 & Holliday)ا ســــن ال،عامــــم معاــــم، ايــــاا مــــا ا ــــارن دليــــه ن،ــــائج دراســــة يوليــــد  ا شــــاندلر 

Chandler, 1986) ادراسة فالديم ،(Valdez, 1994) عندما وثوا عن مفاييم األفراد  ول احلكمة. 
مــن مســـ،و  ( ٪3)،  يــ  فســـر(.0400)مــة بلاـــت كمــا اظاــر الـــاكاو الابيعــو قـــدرة  نبييــة ا احلك

احلكمـــة؛ ذلـــة ألن احلكمــــة ا بعـــض جوانباـــا  كــــن ان  شـــ،مم علــــا  ديدـــة الـــاكاو الابيعــــو،  ـــا دفــــ   
دا  عريفاـا بالدـدرة علـا امـ،الك الابيعـة افاماـا رغـم  (Clayton & Birren, 1980)كالي،ـون ابـرين 

درار علــا ددراك البي ــة مــن  ولــه امكونــان الابيعــة  وانباــا  باينا ــا، ا  ان مــن احلكمــة ان يكــون الفــرد قــا
،  يـــــ  فســــــر (04003)ا  ـــــني بلاـــــت الدـــــدرة ال،نبييــــــة للـــــاكاو الوجـــــود  باحلكمـــــة . اتاديـــــة ااتعنويـــــة

 . من مس،و  احلكمة( 04001)
ارة من احلكمة،  ـا يـدعو دا ضـر ( ٪28) ا سبق يال ظ ان الاكاوين الرياضو ااحلركو فسرا ما نسب،ه 

 .الرتكيم علياما من خم،لف الدائمني علا العملية ال،عليمية ال،علمية، اكالة األسر عند ال،عامم م  األبناو
 :توصيات الدراسة -8

 :ا ضوو ما  وصلت دليه الدراسة من ن،ائج، يدرتح البا ثون مايلو
عـــة، احتديـــدار ا دجـــراو بـــرامج  دريبيـــة لالر دـــاو كســـ،و  احلكمـــة بشـــكم عـــام لـــد  طلبـــة اجلام -8-2

 .ال،اكر،  ي  جاوا كس،و  منسفض لد  الالبة/ بعد  ال،نظيم العاطفو، اال، مم
االي،مـام بالــاكاوان ات،عــددة لــد  طلبــة اجلامعــة، االعمـم علــا  اويريــا لــديام نظــرا  الر باطاــا  -8-1

 .س،و  م،وسط لد  الالبةاعالق،اا اتبا رة باحلكمة، اقدر ا ال،نبيية هبا، االسيما ان غالبي،اا جاو ك
االي،مام بالاكاو الرياضـو لـد  الالبـة، االعمـم علـا  نمي،ـه، كونـه جـاو كسـ،و  م،وسـط، اانـه  -8-6

 .األكثر  نبووار كس،و  احلكمة لد  الالبة
االي،مــام بالــاكاو احلركـــو االــاكاو اللاـــو  لــد  الالبــة، االعمـــم علــا  نمي،امـــا، كوهنمــا جـــاوا  -8-9

 .ا الس ا اتر ب،ني الثانية االثالثة علا ال،وايل من  ي  ال،نبي كس،و  احلكمة لد  الالبةكس،و  م،وسط، 
 .دجراو مميد من الدراسان علا احلكمة من خالل ربااا ك،اريان معرفية انفسية اخر  -8-5
ضـــرارة  نـــمني حم،ـــو  اتســـاقان ا اجلامعـــان  ـــدريبان اانشـــاة مـــن  ـــ هنا االر دـــاو كســـ،و   -8-6

 .اكاوان ات،عددة، امس،و  احلكمة لد  طلبة اجلامعةال
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