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Abstract 

A training Program based on  cultural intelligence for decreasing  

psychological contamination  of teachers pre-service.       

Dr. Fatma Mahmoud Al Zayat* 

 *assistant –prof. of educational Psychology 

Damietta Faculty of Education. 

Research Objective: 

       This research aimed at investigating the effectiveness of a training 

program  based  on  cultural  intelligence for decreasing psychological 

contamination  of teachers pre-service.       

The subject: 

        It was sixty students who were enrolled for a first year of arabic 

section. They were divided into two basic groups (one control and one 

experimental), thirty students each. 

Research Instruments: 

Instruments of this research included: 

1-a measurement  of cultural intelligence  prepared by the researcher. 

2-a measurement of psychological contamination    prepared by the 

researcher  

3-a program   based on practice of cultural intelligence for decreasing 

psychological contamination  university students (students who enrolled 

first  year of arabic section  ) by using  module (manage cultural 

intelligence or not and why?) prepared by the researcher. 

Research Findings: 

1-There is a statistically significant difference between the means score 

of the experimental group in the pre-test and that of the post-test on the   

psychological contamination   scale. 

2- There is a statistically significant difference between the means score 

of the experimental group and that of the control group on the post-test  

psychological contamination scale .  
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 وكدوٛ:

 الُمتعمـب حيطةالمُ  لمبيئة الثقافي باإلدراؾ الُمرتبط والسموكي رفيالمعّ  التفاّعؿ ُيّعد          
 معيا ؿيتفاعّ  التي الثقافية الجوانب وتشكيؿ وتحديدالمعرفي ،التوافؽ  عمى لُمساعدتو جًدا ميـ
 الواقع والثقافات مع التوافؽ عمى قدرتو عدـ حالة وفي ، ختمفةالمُ  والظروؼ البيئات في

 ،واالجتماعي النفسي توافقو عمى تؤثر التي النفسية باتااالضطر  ببعض يشعر فأنو الُمتغيرة
كاالىتماـ  ليا  الُمختمفة المظاىر تجاه الحياة مع الشعوربعدـ الرضا بجودة إحساسو وينخفض
 الداخمية المظاىر وكذلؾ تؤثر بالسمب عمى الُمختمفة، الحياة لمواقؼ الشخصية بالخبرات

 تقيس ليا كتمؾ التي الخارجية وكذلؾ عمى المظاىر  حوليا، بأفكاره التي ترتبط لحياتو
إنجازه في المواقؼ  الُمختمفة  وىو ما  ومدى االجتماعي ، االتصاؿ سموكياتو  ونشاطاتو في 

 يتطمب اكتساب ميارات الذكاء الثقافي وُممارستيا عممًيا لمواجية ىذه الحالة.              
الذكاء الثقافي عمى  ـدريبيالذي يجب ت مميفمف الُمتعّ مـ ماقبؿ الخدمة عّ وُيّعد مُ             

دد لتعّ و  ؛ ستقبميةاألكاديمية الحالية والمينية المُ الحتياجو لو في أدواره ليكتسب مياراتو ؛
كذلؾ ليتوافؽ مع أولياء لقائـ بتعميميـ، و أدواره مع ُمتّعمميو ذوي البيئات الثقافية الُمختمفة ا

وىو ما يفتقده ،ميمية داخؿ المدرسة وخارجيا المسئوليف معو عف العممية التعّ مع  و ىـأمور 
،  8612وجنار الجباري ، ،)ىادي رمضافمف تموث نفسيأصابو وأصاب مف حولو  اليـو لما

86.) 
 تحقيؽ عمى سمبي بشكؿ يؤثر قد المحؾ الذي يعتبر الثقافي الذكاء جانب في فالقصور       
 مموعّ لو ولمُ  ُمنخفضة عممية نتائج إلى ذلؾ يؤدي وبالتالي مـتعّ مُ كؿ  إلييا يطمح التي األىداؼ

 (.  1266، 8612 )فاطمة إبراىيـ ،
آخر  االتموث البيئي فإنو يشيد تموثً  ي الوقت الذي ييتـ العالـ ويشغؿ تفكيرهفف               
 صؼ بأبناءه وىو التموث النفسي . يمتؼ حولو ويعّ 

ا قوًيا في رً د ظاىرة التموث النفسي مف الظواىر التي  يجب دراستيا ألنيا تمثؿ حضو عّ تُ و      
 ألنياتقدمة منيا أو النامية مما ييدد البناء النفسي لمشخصية اإلنسانية جتمعات سواء المُ المُ 

إال  لمنفس  التموث اليحدثف ؛ برة عف التموث الذي أصابياتتحوؿ إلى حالة أخري وطاقة ُمعّ 
بر عف وجودىا بعيًدا عف األعراؼ والدوافع والعادات عّ حركيا وتُ تُ  يدةإذا توفرت آليات جد
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،  معمرية بشير) ة المعروفة والمتعارؼ عمييا وفًقا لكؿ مجتمع وخصائصوجتمعيوالتقاليد المُ 
8610  ، 180 ). 

 كالمغة وة فيف نفيـ الرموز الشائعّ أيتطمب منا  والذي نعيش فيوثقافتو  دراؾ العالـ فا      
كيؼ تؤثر ىذه الرموز في ادراكنا لؤلحداث فيـ و ونمط المالبس وطريقة التحية وغيرىا، 

جتماعية اقتضيات لمُ  تبًعامت يذه المعاني أو الدالالت تشكّ ف ؛الُمحيطة بناواألشياء واألفراد 
 في غيابيا .  تياتؤدي وظيفل ؛القاتمحؿ األشياء واألحداث والعّ   فحمت

القيـ والرموز والتعبيرات (أف الثقافة ىي مجموعة 862، 8612وتؤكد نياد قابيؿ )           
الناتجة عف ات والتطمّعات التي تخص مجموعة مف البشر بحيث تحفظ ليا ىويتيا واالبداعّ 
ومف ىنا  ،اآلخريف فرادالقيـ والمعايير السموكية لؤلوتقدير مع الثقافات األخرى أي فيـ التفاّعؿ 

مع الُمتغيرات التي حمت عمى  متوافؽممية عقمية ىامة جًدا لكعّ   ظير مفيـو الذكاء الثقافي
  .المجتمع المصري في األونة األخيرة

 البشح :   (ُوصهم1ٛ)

مظاىر التموث مف ظيور نسبة عالية قابمة الشخصية خالؿ المُ  الحظت الباحثة          
في  لدى طالبيا مف ُمعممي قبؿ الخدمة contamination   psychologicalالنفسي  

ثار لدييا ضرورة دراسة ىذه المشكمة لعالجيا والوقاية منيا آمما  الممبس والمغة  والسموؾ ،
الػذي  تمػؾ الفئػة مػف الػشباب ،وكذلؾ يمثموف الُمستقبؿ أجياؿعممي مُ فيـ يمثموف  ُمستقباًل؛

التػػي تؤدي إلى   ػػؤثرات الػػسمبيةمػػف كػػؿ المُ  اوصػػوني اػا إلػػى الحفػػاظ عميػػينػسعى جميعً 
  .عػػف األىداؼ التربوية األصيمة  اانحرافي

ؼ تتػضاعّ  مف طالب الجامعة أف ىػذه الفئػة( 144، 8616حيدرظاظا) ويؤكد             
لػدييـ درجػة االنػسالخ عف معايير المجتمع وقيمو ، فرغبة الشباب في التغيػر الػسريع 

 ا بمػػا ىػػو مطمػػوب مػػنيـػا وتمػػسكً ثيػػر يجعميػػـ أقػؿ التزامػً واالنجػذاب لكػؿ مػا ىػػو جديػػد ومُ 
 اجتماعًيا وأخالقًيا.

 استجابة لعديد مف الدراسات السابقة كدراسة شيرزاد شياب، بحثال اّعد ىذيُ كذلؾ و           
 .يجاد العالقة بيف التموث النفسي والذكاءبإ التي أوصت( 11، 8611وزىورالعبيدي )

لمبحػػث عػػف  (122، 8616يمثػػؿ  ىػػذا البحػػث اسػػتجابة لتوصػػيات دراسػػة أمػػؿ ميػػره )وكػػذلؾ 
            لُمستقبؿ قدوة األجياؿ القادمة .طريقة لمحد مف التموث النفسي وخاصة لدى ُمّعممي ا
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،  8612ويمثؿ أيًضا استجابة لدراسة  كؿ مف صالح خوالدة ،وفاطمة التالىيف )          
أوصت بضورة التوصؿ لطرؽ لعالج التموث النفسي لدى طالب الجامعة ووقايتيـ  ( التي10
 منو.

جتمع ألي مُ الثقافة (إلى أف  12،  8616يشير كؿ مف كريـ ىالؿ،وزينب جاسـ )و          
كوف المادي ىو كوف الالمادي فالمُ والمُ  ،كوف المادي كونيف أساسييف ىما المُ تقـو عمى مُ 
أما  ،وىكذا مارة ووسائؿ اإلتصاؿ وأدوات العمؿ اإلنساف مف أمور مادية كالعّ نتجو امجموع ما 

تصمة باألخالؽ والسموؾ والعادات والتقاليد وتشمؿ المكوف الالمادي ىو مجموعة العناصر المُ 
والعناصر الفكرية كالمغة والعواطؼ والعناصر العقائدية  ألّعراؼـ واجتماعية كالقيّ العناصر اال
نبثقة عنو ، فالثقافة ىي الكؿ الذي يحتوي بداخمو عمى أجزاء تصمة بو والمُ ـ المُ كالديف والقيّ 

ينة مف التماسؾ الداخمي يجعميا تبدو كما لو عّ ظير درجة مُ تكونو وكؿ ثقافة مف الثقافات تُ 
 .ا نسيج ىذا البناء ثقافية يربطيا معً  يحوي عناصرتكاماًل مُ  ءكانت بنا
المقدرة يمثؿ  ( أف الذكاء الثقافي وفقا لجاردنر864، 8612تؤكد نياد قابيؿ )و           

البيولوجية الكامنة التي يمكف تنشيطيا في بيئة ثقافية لحؿ الُمشكالت أو إيجاد نتاجات ليا 
 .في ثقافة ما

الذكاء لبرنامج تدريبي قائـ عمى ىؿ يمكف  وتتبمور مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ التالي :
 مميف قبؿ الخدمة؟ الُمعّ الطالب لدى  خفض مف التموث النفسييأف الثقافي  

 ( ِدف البشح :2) 

 رؼ:ييدؼ البحث إلى تعّ            
 الخدمة .مـ قبؿ عّ ماىية التموث النفسي لدى الطالب المُ  -1
 عمـ قبؿ الخدمة . لدى الطالب المُ مف التموث النفسي خفض ال والربط بيف الذكاء الثقافي -8
 التحكـ في التموث النفسي لدى الُمعمميف قبؿ الخدمة . -0

 (أِىٗٛ البشح :3) 

بالقدرة عمى  ُمّعممي قبؿ الخدمةويستمد البحث أىميتو العممية مف أنو  قد يزود           
 -ميتو إذا تـ التحقؽ  مف فاعّ  -قترح ُممارسة الذكاء الثقافي مف خالؿ البرنامج التدريبي المُ 

   . التموث النفسي لدييـ خفضفي 
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في ىذا قترح البرنامج التدريبي القائـ عمى ُممارسة الذكاء الثقافي المُ استخداـ  اعتماد و 
البرامج التدريبية التي يمكف تقديميا لمطالب  ضمف -ميتو إذا تـ التحقؽ مف فاعّ -البحث 

 عمـ بعد الخدمة  لمُمساىمة في التنمية  المينية لدييـ . عمـ قبؿ الخدمة والمُ المُ 
 (وصطمشات البشح : 4) 

          ( الرناٞ الجكايف: 4/1)

ىو القدرة و ( لمذكاء الثقافي  122، 8616تعريؼ  إناس المصري )  وتتبنى الباحثة      
عمى االنخراط في مجموعة مف السموكيات التي تستدعي استخداـ ميارات ُمحددة مثؿ 

والميارات االجتماعية، ومجموعة مف الخصائص مثؿ المرونة التي يتـ  الميارات المغوية 
ؿ معيـ الفرد فيو ليس مجرد تحويميا بشكؿ ُمتوافؽ مع قيـ واتجاىات األفراد الذيف يتفاعّ 

عرفي حوؿ االختالفات الثقافية ،وكذلؾ ال عالقة لو بإتقاف المغات األجنبية، ولكنو الفيـ الم
 المعرفة ،والدافعية، والسموؾ  . اد ىي: المعرفة، وماوراء يشتمؿ عمى أربعة أبعّ 

 : التمٕخ الٍفط٘( 4/2) 

لبيئة ابأنو حالة خمؿ في نظاـ توازف  (182، 8618 التكريتي )واثؽ رفو عّ ويُ           
السموؾ  وىذا االختالؿ نتاج التداخؿ بيف ،وما يتبعيا مف انحراؼ اجتماعي النفسية لمفرد
مف  الفرد   لممجتمع الذي ينتمي إليو السموؾ والفكر األصيؿ مف ناحية وبيف  والفكراألجنبي
 .وىو ما تتبناه الباحثة في البحث الحاليناحية أخرى 

 : طاز الٍرسٙاال(5) 

التموث ثانييما محور  و  الذكاء الثقافي ،أوليما محور  : ثالثة محاورويتكوف مف 
 : الذكاء الثقافي والتموث النفسي والعالقة بينيماثالثيما محور  ، والنفسي

 تعسٖف الرناٞ الجكايف : ( /أ5/1)  

ف مقدرة الفرد عمى التوافؽ مع الحقائؽ التي نحمميا في  الذكاء الثقافيمثؿ يت           
بإعماؿ و  ، بإصدار الحكـ الصحيح عمى سموكيات األفراد المفظية وغير المفظية ثقافة أخرى

وبيف تمؾ  ومة أماـ ناظريتفاعّ التفكير لحصر كؿ وجوه االختالؼ بيف أنماط الشخصيات المُ 
ؿ تمؾ الشخصيات في مرحمة تالية فعّ  ودالتي تميز ثقافتو األـ فال يمكف الشروع في توقع رد

أو   تقدات سياسيةعّ نتاج مُ وىو ينة. عّ يبدأ السموؾ الُمالحظ باالستقرار في أنماط مُ دوف أف 
بدوف أف نفقد ىويتنا أو ذوبانيا في الثقافات األخري ، أساسية في الشخصيةتكوف اجتماعية 
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 8614و جاسـ عيدي ، سعد الحصناوي ،) يوىو ما يمثؿ الجانب السمبي مف الذكاء الثقاف
 (.1266، 8612إبراىيـ ،؛فاطمة 01،

حساف إفراد )القدرةعمى تحقيؽ التكامؿ بيف الذكاء والثقافة لدى األ كما أنو يمثؿ
  .(118 ،8611جالب،
الذكاء )  Ang & Van Dyne     )8662،18  و فاف ديف ،كؿ مف أنج ُيّعرؼ و      

الثقافي لمبيئة التي يعيش  نظاـ مف التفاّعؿ المعرفي والسموكي الُمرتبط باالدراؾ بأنوالثقافي 
ؿ معيا في فييا الفرد بحيث تساعده عمى التوافؽ وتحديد وتشكيؿ الجوانب الثقافية التي يتفاعّ 

 البيئات الُمختمفة.
 ؿ  المعرفةنظاـ لتفاعّ يمثؿ الذكاء الثقافي ( أف 426، 8618تؤكد ناىد أحمد )و           

المحيطة  يؿ الجوانب الثقافية لمبيئة واختيار وتشكّ ، وافؽوالميارات التي تسمح  لؤلفراد  بالت
جتمعات العربية يرتبط بسموؾ الفرد فيو يرتبط  بسرعة اتخاذ األحكاـ السميمة ، وفي المُ بيـ 

فيو يعمؿ كُمكمؿ لمذكاء المعرفي، و يرفع القدرة عمى النمو  الذي يتطابؽ مع رغبة الكبار
امؿ كمة والقيـ والتعّ الجيد لمتراث الثقافي الُمتنوع والحّ الشخصي والتعمـ الذاتي الُمستمر والفيـ 

                                                                                                                                                                                                                              بفّعالية مع ذوي الثقافات الُمختمفة.
القدرة عمى التفاّعؿ الناجح مع  الذكاء الثقافي ىو  أفريفات السابقة يتضح مف التعّ       

لمفيـو  نظرة قاصرة ذهىترى الباحثة أف و  ،األفراد الُمختمفيف ثقافًيا أي مف ثقافة بمد إلى أخري
جتمع الواحد والبمد الواحد ُمختمفيف ثقافُيا )فالثقافة رموز ولغة ألف أفراد المُ  الذكاء الثقافي ؛

الركيزة األساسية في فيـ كذلؾ وىما ُيمثالف  بيف أفراد المجتمع ، متواصؿلطريقة يمثالف 
وىي التي تختمؼ مف طبقة إلى أخرى في المجتمع وكذلؾ بيف  واألعراؼادات والتقاليد العّ 

وىي  يجب عدـ حصره في االختالؼ الثقافي وفًقا الختالؼ البمد فقط لذا ؛الريؼ والحضر 
 .النظرة المرنة التي تتبناىا الباحثة في ىذا البحث

 الرناٞ الجكايف: واِٗٛ/ب( 5/1)

، وىو نوع مف الذكاء يمكف CQأو  Cultural Intelleginceالذكاء الثقافي               
والذكاء  IQ، غير أنو يختمؼ عف الذكاء التقميدي بالتدريب أحياًناقياسو بسيولة، واكتسابو 

( قائـ عمى نظرية انبثقت مف دراسات ُمتراكمة ألستاذة CQ. فالذكاء الثقافي )EQالعاطفي 
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 Nanyang Technological في جامعة نانيانغ التكنولوجية Ang   آنغ اإلدارة 
University 

في كمية لندف لؤلعماؿ، حيث يّعرفانو  Earlyفي سنغافورة وأستاذ عمـ النفس التنظيمي  
بأنيا الُمقدرة عمى أداء العمؿ بفّعالية في مجموعة ُمتنوعة مف الناس مف ثقافات ُمتّعددة 

 (.126، 8616؛ إناس المصري ،482، 8618، ناىد أحمد)
الثقافية  فالخمفية ، التنظيمي النفس اإلدارة وعمـ كؿ مف   فالذكاء الثقافي يتضمف          

 بيئة أي  في بنجاح واالنخراط سموكو تييئة وعمى قدرتو عمى الفرد سموؾ عمى ىي التي تؤثر
 (.064، 8614وشيري حميـ ، ، اجتماعي)نصر صبري ، أوفي أي وضع

 اد الرناٞ الجكايف:هٌٕات أٔ أبّع/ز(ُو5/1)

رؾ حّ وىي مُ : ة عناصرأربعّ  مف  Cultural Intelligenceالذكاء الثقافي  يتكوف           
، واستراتيجية الذكاء الثقافي وىي )الدافع(الذكاء الثقافي أي مدى رغبتنا في اكتشاؼ اآلخر

، ومعرفة الذكاء الثقافي أي مدى )ماوراء المعرفة (كيؼ نواجو صعوبات الحياة ونتعمـ منيا
فيو تنفيذ الذكاء كوف الرابع أما المُ  ،)المعرفة (بيف البشر مف حولنا فيـ الفروقات الثقافية

ترضنا مع ما يعّ  وافؽالثقافي الذي يمكف مف خاللو معرفة مدى مرونتنا السموكية وقابميتنا لمت
 . (Du Plessis 2011,34,)  )السموؾ(مف مواقؼ

 Cecro(8612  ،804 )سيسرو ( و  122،  8616إناس المصري ) تفؽ كؿ مفوي      
 اد لمذكاء الثقافي كالتالي:ىذه المكونات أواألبعّ عمى 

وجو التشابو واالختالؼ بيف عد بفيـ الشخص أل يتـ ىذا البُ  : Cognitionرفة المعّ - 1
 الثقافات

ويشمؿ ذلؾ ،ختمفة لديولمثقافات المُ  والخرائط الذىنية  رفي العاـوانعكاسو عمى الييكؿ المعّ 
ؿ راؼ، والتقاليد، وطبيعة التفاعّ ، واألعّ  القانونيةو ،  حوؿ النظـ االقتصاديةرفة العامة المعّ 

ويقصد بيا  فةختمتقدات الدينية، والحرؼ التراثية والمغة في تمؾ الثقافة المُ عّ و المُ  االجتماعي،
االجتماعي،  واالدراؾ القرار، واتخاذ ، واالستدالؿ خمس مجاالت: االستدالؿ االستقرائي،

  والمرونة المعرفية . حددة ،والمعمومات الثقافية المُ 
ف مميات العقمية والتي تمكّ ويقصد بيا العّ  : Cognition - Meta   رفةما وراء المعّ  - 8

 وتعتمدختمفة، رض لمواقؼ وخبرات في ثقافات مُ دراؾ ما يدور حولو حينما يتعّ االفرد مف 
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عمى ما يمتمؾ و  ،رفة الثقافية لممعّ واستيعاب مف فيـ  الفرد مصادر تمؾ القدرة عمى ما يمتمؾ
 عمى الميارات التي يتطمبيا العيش في تمؾ الثقافة، وتتجمى تمؾ القدرة حينما يحكـ الفرد مف 

ختمفة والتحقؽ ؿ مع الثقافات المُ وضع االستراتيجيات قبؿ التفاعّ  وفي؛ اآلخريفأفكاره وأفكار 
في حاؿ اختمفت االستراتيجيات الحقيقية  ديؿ الخرائط الذىنيةتعّ و ،ؿ مف الفرضيات خالؿ التفاعّ 

 مارسات كالتالي:في العديد مف المُ  ىذا الُبّعد،ويظير اتعف التوقعّ 
ا عند التواصؿ مع أضع لنفسي ىدفً أفكر قبؿ الرد عمى شخص مف ثقافة أخري ،)       

ـ أدائي نقاط ضعفي وقوتي ،أقيّ  أعي  ،خريفأنظـ معموماتي لتساعدني عمى فيـ اآل ،خريفاآل
 .في التواصؿ (

لمواجية الثقافات اآلخرى  ويقصد بيا مصمحة الفرد التي تدفعّ : : Motivationsالدوافع  -0
وجو طاقة التعمـ والعمؿ في الثقافات المختمفة، والتي جـ وتُ حّ والتفاعؿ مع أفرادىا، فالدوافع تُ 

شعورىـ بالثقة التي تدفعيـ إلى و تضمف إعطاء قيمة لممكاف واألفراد في الثقافات المختمفة، 
)الكفاءة الذاتية وثقة الفرد في  قدرتو عمى االنحياز لقيمو العمؿ بفاعمية في تمؾ البيئات
 .(الشخصية في الثقافات األخرى

قدرة الفرد عمى التوافؽ مع السموؾ المفظي وغير المفظي  و:المراد ب  Behavior السموؾ-4
ستجابات السموكية التي الناسب في الثقافات المختمفة، ويتضمف وجود مرجع مرف مف االمُ 

ديؿ ذلؾ السموؾ المفظي أو غير المفظي حينما تتطمب تعددة وتعّ تتناسب مع المواقؼ المُ 
ا بوعي ثقافي مع ،أي القدرة عمى التواصؿ عمميً  الثقافة االجنبية ذلؾمواقؼ العيش في 

الباحثة في  اتتبناى وىي األبعاد التي ،كـ في سموكياتو والتحّ  ختمفةخريف مف ثقافات مُ اآل
 .إعداد مقياس الذكاء الثقافي الستخدامو في التقويـ التكويني لمبرنامج التدريبي 

 :ٔإٌٔاع أخسٝ وَ الرناٞ( العالقٛ بني الرناٞ الجكايف  د/5/1) 

 Ang & Van أنج و فاف ديف ( ، وكؿ مف 80، 8666ويؤكد محمد طو )          
Dyne  (8662،18 :عمى أف مفيـو الذكاء الثقافي يتداخؿ مع أربعة مفاىيـ أخرى ىي )

وىذه الذكاءات األربعة ،، والذكاء االجتماعي، والذكاء االنفعالي، والذكاء العممي الذكاءالعاـ
ىي ركائز يتكوف وينشأ منيا الذكاء الثقافي وسوؼ يتـ شرحيا كالتالي : فالذكاء العاـ 
ىو:القدرة عمى حؿ المشكالت و االدراؾ والتفكير الصحيح بالمفاىيـ الُمجردة وىوما يتفؽ مع 

الثقافي عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ الذكاء يركز عمى قابميات االدراؾ  تعريؼ  الذكاء
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ه ثورنديؾ اّعتبر أما الذكاء االجتماعي ف،والتفكيروالتصرؼ عممًيا في حاالت  التمايز الثقافي 
 .القدرة عمى فيـ اآلخريف، والسموؾ الحكيـ في العالقات االنسانية، ومظير مف مظاىر الذكاء

رؼ الجتماعي أي ذكاء العالقات مع اآلخريف يتمثؿ في  القدرة عمى التعّ أما الذكاءا          
 عمى نواياىـ ومشاعرىـ ودوافعيـ، وكونو ركيزة لنشأة الذكاء الثقافي اقترح العالـ جاردنر

ىذا  كما أنو أوضح أف األفراد، لدى الذكاء تشكيؿ في الثقافية ُبّعًداجديًدا لمعوامؿ يعطي مفيوًما
 في واحدة القيمة ذات النتاجات وٕابداع المشكالت حؿ عمى القدرة اء يتضح في النوع مف الذك

مف الثقافات كما أنو ُمستقؿ عف القدرات األكاديمية و مفتاح أساسي لؤلداء الناجح  أكثر أو
 في الحياة .

يتمثؿ في   أما الذكاء العممي فيوالركيزة الثالثة التي يستند إلييا مفيـو الذكاء الثقافي،و      
قدرة الفرد عمى الُمواءمة بيف قدراتو وحاجاتو مف ناحية وبيف ُمتطمبات البيئة مف ناحية 
أخرى، وقد اكتسب ىذا النوع مف الذكاء أىمية خاصة في ضوء ارتباطو بُمتطمبات النجاح في 

و يقع الميف الُمختمفة فيو يتعمؽ بالنجاح في الحياة اليومية الُمرتبطة بالحس المشترؾ أو ى
ويقصد بو المعرفة الضمنية التي  Smart Book في ُمقابؿ الذكاء األكاديمي أو ذكاء الكتب

 تعتمد عمى
الخبرة الشخصية في الحياة اليومية وىي معرفة ُمتخصصة إجرائية وذات قيمة عممية  ، أما 

أف تكوف ُمّحرًكا الركيزة الرابعة فيو الذكاء االنفعالي الذي يستند إلى فكرة أف االنفعاالت يمكف 
 ودافًعا لسموؾ الفرد .

القة بيف الذكاء الثقافي والذكاء العاطفي، فدور الذكاء الثقافي يبدأ مف عّ لم أما بالنسبة        
حيث ينتيي دور الذكاء العاطفي فالشخص  الذي يتمتع بقدر عاٍؿ مف الذكاء العاطفي ال 

لتي تميزه عف اآلخريف.أما الشخص الذي يفصؿ بيف السمات الُمشتركة بيف البشر والسمات ا
يتمتع بقدر عاؿ مف الذكاء الثقافي فيستطيع أف يستخمص مف سموؾ الفرد أو الجماعة تمؾ 

خصائص  ؿ سواء كانتليحدث التفاعّ   يـالخصائص التي تشكؿ قاسًما مشترًكا بينو وبين
 يفىذيف القطبيف مف الذكاء فرؽ شاسع مابيففيناؾ في الوقت نفسو  ،خاصة أوعامة 

 . (     Crown,2007,167) الثقافة استخداـىو 
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ومف العناصر الُميمة التي يشترؾ فييا الذكاء الثقافي والذكاء العاطفي ىوعمى حد            
ميؽ إصدار الحكـ بما يتيح الوقت لمتفكير قبؿ لى تعّ إتعبير عالـ النفس دانييؿ جولماف "الميؿ 

 الفعؿ ".اإلقداـ عمى 
ميؽ إصدار الحكـ مف الذكاء الثقافي قد تأخذ منو حالة تعّ  يمتمؾ قدًرا كبيًراكؿ شخص ف     

ساعات وربما أياًما،في حيف أف الفرد الذي يعاني مف تدِف في مستوى الذكاء الثقافي قد 
اؿ موفي أي مف ىاتيف الحالتيف يتوقؼ األمر عمى إعّ ،ايستغرؽ منو ذلؾ أسابيع وربما شيورً 

التفكير لحصر كؿ وجوه االختالؼ بيف أنماط الشخصيات الُمتفاعمة أماـ ناظري المرء وبيف 
ؿ تمؾ الشخصيات في مرحمة فعّ  ردودتمؾ التي تميز ثقافتو األـ فال يمكف الشروع في توقع 

سيكوف التفسير  وبالتالي،عينةتالية دوف أف يبدأ السموؾ الُمالحظ باالستقرار في أنماط مُ 
 8618يوسؼ النممة ، التعميـ( )التقميد أو الُمستخمص بيذه اآللية خالًيا مف مخاطر التنميط )

 (.01، 8614سعد الحصناوي ، و جاسـ عيدي،  ؛04،
 تفطري ٌرسٖات التعمي لمرناٞ الجكايف : (ِـ/ 5/1) 

ميمية سابقة مر وخبرات تعّ  أنو نتاج لمواقؼمـ الذكاء الثقافي عمى تفسر نظريات التعّ          
مـ االجتماعي زيز اإلجرائي،ووفقا لمتعّ التعّ بيا الفرد سواء في مواقؼ االقتراف الشرطي أو 

رتفع يفيموف ،فأصحاب الذكاء الثقافي المُ والوجداني يكوف نتاج  لمُمحاكاة أو النمذجة
ت األفراد وألفاظيـ عمى سموكيا ختمفة أي الحكـ الصحيحاإلشارات والرموز مف الثقافات المُ 

 (.01، 8614و جاسـ عيدي ، سعد الحصناوي ، ؛ 26، 1226رمزية الغريب ،وٕاشاراتيـ )
 (خصاٟص األفساد ذٔٙ الرناٞ الجكايف:ٔ/ 5/1) 

 يفذال األفراد ( إف   866، 8614يؤكد كؿ مف نصر صبري ،و شيري حميـ )         
 عتوسي عمى الدافعيةقدرة المعرفية و بال فويتميز  ناتومكو  فةكاب ارتفعً مُ  افيً قاث كاًءاذتمكوف يم

ـ التعم نحو الطاقةو  الوقت مارثاست عمى درةقال ـلديي ف كوي كماية،كالسمو  ـاستجاباتي غزارة
ويدركوف بوعي االختالفات واألفضميات الثقافية  حيطة بيـالمُ  الثقافية السياقات ختمؼمُ  مف

 .السرعة في التوافؽ العقمي أثناء التفاّعؿ معيـامموف معيـ مع لمُمحيطيف بيـ ومف يتعّ 
الذكاء  (أف ذوي 22، 8614سعد الحصناوي ، وجاسـ عيدي )ويؤكد كؿ مف          

 ومف خصائص األفراد ذوي  المرتفع يتمتعوف بمستوى عاؿ مف التسامح االجتماعي. الثقافي
يف حتى يقوموا بتقييـ يؤجموف أحكاميـ وآرائيـ حوؿ موقؼ ُمعّ   أيًضا أنيـالذكاء الثقافي 
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و يتمتعوف بالقدرة عمى  جميع ُمتغيرات الموقؼ ودمجيا لموصوؿ إلى الحكـ الصحيح ،
ية لمتفاّعؿ أنيـ لدييـ  الدافعّ  مواجية اآلخريف ذوي الثقافات الُمختمفة والتواصؿ معيـ  ،كما

يـ بالموقؼ يساعدىـ عمى فيـ اإلشارات أو الرموز الثقافي مع اآلخريف ويجعموف إحساس
                                                   . (  (Mahasneh; Gazo and Al-Adamat,2019.310 الجديدة التي يرونيا 

 : ٔوّازاتْ ؤثسٚ يف الرناٞ الجكايفالعٕاون امُل(ش/ 1/ 5)

ويقصػػد -مػػيـ والخبػػرة التػػدريب والتعّ الثقػػافي ومياراتػػو :مػػف العوامػػؿ الُمػػؤثرة  فػػي الػػذكاء       
والػػذكاء االجتمػػاعي والعػػاطفي والعمػػر  ُمتنوعػػة وُمتّعػػددة ثقافيػػة مواقػػؼرض لعػػدد مػػرات التّعػػبيا

 Internet(Brower,2011,42 & Harrison.)نترنتـ اال التواصؿ باستخدوا،-والشخصية
 أِىٗٛ الرناٞ الجكايف :(ح/ 1/ 5) 

 Sternberg & Grigorenkob سترينبرج،وجريجورينكوب  ويؤكد كؿ مف         
الجامعة  بةالذكاء الثقافي وتطبيقو أمر مفيد وضروري فيو يساعد طمأف ( 081 ،8666)

عمى قيادة ،وكذلؾ امميف  بيا ات والعّ عمى إقامة عالقات شخصية وٕانسانية مع أساتذة الجامعّ 
الُمشاركة والتفاّعؿ مع أفراد الثقافات األخرى، فالذكاء الثقافي أكثر فاّعمية حيث يساعدىـ عمى 

قمية الناشئة عف الحساسية الثقافية التي تتعمؽ بقدرة الفرد عمى تييئة سموكو ىو الُمبادرة العّ 
ؿ ذات الصمة مع الثقافات لغة وميارة ورمزًا اعتماًدا عمى فيـ القّيـ الثقافية واتجاىات التفاعّ 

الذي يتمتع بقدر عاٍؿ مف الذكاء الثقافي يستطيع أف يستخمص مف سموؾ  األخرى فالشخص
بينيـ ؛ألف الذكاء الثقافي  اشتركً مُ  اؿ قاسمً شكّ الفرد أو الجماعة تمؾ الخصائص التي تُ 

اليشتمؿ عمى القدرةعمى فيـ كؿ مف الجوانب المعرفية واالنفعالية لمثقافات األخرى فقط بؿ 
ومواقفيـ وسموكياتيـ، والقدرة عمى تقبميـ ،يـ وقيمّ  ،قدات األفراديتعدى ذلؾ ليشمؿ فيـ ُمعت

ب دورًاكبيًرا في اكتساب القدرات الالزمة لمتكّيؼ يمعّ كما أنو ايش معيـ، واحتراميـ وحسف التعّ 
 ؿ مع أفراد مف بيئات ُمختمفة واالنفتاح عمى العالـ الخارجي.والتفاعّ 

مف يمتمؾ فزًءا ريئَسا مف حياة الفرد ا وجُ نشاًطا اجتماعيً د الذكاء الثقافي عّ يُ كما         
ميارات الذكاء الثقافي تتفتح أمامو مياديف كثيرة لممعرفة ويحقؽ مكاسب كثيرة في مجاؿ 

ىدرت، وكـ مف أحكاـ صدرت بطريقة خاطئة، وكـ مف أُ القات االجتماعية، فكـ مف حقوؽ العّ 
حددات التي تؤثر عمى ىذه قافي، ومف المُ ضاعت بسبب قصور الذكاء الث مـ فرص لمتعّ 

ـ وعادات اختالؼ الثقافات مف قيّ مدى التوافؽ مع و تمايزة، القدرة: التوافؽ مع الثقافات المُ 
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كريـ ؛1222،44فؤاد السيد ،وعبد الرحمف سعد،)المجتمع الذي ينتمي إليو الفرد  وتقاليد
  (.828، 8616،وزينب جاسـ ىالؿ،

؛ وىذا الدمج  دمج الثقافة والذكاء  ىو نتاجالذكاء الثقافي  مما سبؽ يتضح أف         
يسعى إلى فيـ االختالفات بيف األفراد في القدرة عمى التوافؽ عمى نحو فّعاؿ في المواقؼ 

كما أنو  يتنبأ بالقدرة عمى إصدار األحكاـ السميمة ، واتخاذ القرار، وأداء   ،الثقافية الجديدة
فيو يزيد مف فيمنا لكؿ مف الخصائص الديموجرافية لؤلفراد، والقدرة المّعرفية الّعامة، ،المياـ 

تّعامؿ بيف الثقافات، الوبالشعور بالتوافؽ في المواقؼ التي  تتسـ بالذكاء االنفّعالي وفاّعمية 
رؤية ميموف إلى يُمنخفض الثقافي الذكاء فذوي ال كما يرتبط إرتباًطا ايجابًيا بالتنوع الثقافي؛

عاٍؿ مف الذكاء الثقافي القدر ذوي الأولئؾ  أما الثقافية الخاصة ـسموؾ الجميع مف خالؿ عدستي
وىو ما يفسر  يكونوف أكثر فاّعمية في اتخاذ القرارات في المواقؼ التفاّعمية بيف الثقافات ،

النفسي والتغير السريع قاومتيـ لمتموث سعي الباحثة الكسابو لمُمعمميف قبؿ الخدمة لزيادة مُ 
رفي والثقافي واالجتماعي في المجتمع الواحد تحت وطأة األزمات المجتمعية ووسائؿ المعّ 

  .ازلة ألفراد المجتمعتنوعة والعّ التواصؿ االجتماعي المُ 
 : psychological  contaminationالتمٕخ الٍفط٘ ( 5/2) 

ختمفة التي ينشػأ بيػا الفػرد ثيرات المُ تغيرات والمُ استجابة لممُ  أو سموؾ ويقصد بو               
تبادلػة القػات المُ والعّ  جتمعػومػو مػع ذاتػو ومُ وتفاعّ  ووتحيط بػو والتػي يتشػكؿ عمػى ضػوئيا سػموك

جتمػػػع  بأزمػػػات  كثػػػورة الربيػػػع العربػػػي  بيػػػنيـ وبػػػيف اآلخػػػريف بصػػػورة خاصػػػة . فمػػػرور المُ 
الجامعػة  بػة،جعػؿ قطػاع كبيػر مػف الشػباب ومػنيـ طم وضاع السياسية التي مرت بيا البالدواأل 

تحػػرر السػػموؾ مػػف ضػػغط القػػيـ والمعػػايير  غيػػر قػػادر عمػػى اسػػتيعاب مػػا حػػدث ، ممػػا أدي إلػػي
موثة تؤدي إلى تموث سموؾ مػف انعكاسات خطيرة عمى أخالؽ األفراد وبروز بيئة مُ في  وتسبب 

          ،يعيش فييا
دونيا مرحمػػػة تػػػداعي كبيػػػر إلػػػى مرحمػػػة الشػػػباب ويّعػػػ وينظػػػر عممػػػاء الػػػنفس باىتمػػػاـ        

 ؿلتفاّعػػنمػػو فييػػا اياجتمػػاعي يػػتـ مػػف خالليػػا اسػػتيعاب القػػيـ االجتماعيػػة ، فيػػي إذف مرحمػػة 
حيػػػػػدر ؛ 028،  8666حامػػػػػد زىػػػػػراف ،)ؿ أىػػػػػداؼ اجتماعيػػػػػة أجػػػػػوالنشػػػػػاط والصػػػػػراع مػػػػػف 

 (.801،  8610طراد،
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ػود والعػػادة والتطبػػع والتطبيػػع بحيػػث يػػصبح أسػػموب مػػف التعّ  قػػد يػػأتيالنفسي  التمػػوث ف     
كتػػسبة تتغمػػب عمػػى ف العػػادة الجديػػدة المُ أالتػصرؼ فػي كػؿ الحػاالت مػف سػموؾ اإلنػساف ،أي 

يػر اجتمػاعي ايجػابي يشػير إلػى فالتغير االجتماعي نوعػاف تغّ ،  نفسومف ا ػزءً جُ وليس اإلنػساف 
والتقاليػػد االجتماعيػػة واليػػدؼ منيػػا توظيػػؼ العقػػؿ الناقػػد والػػرافض لمتفكيػػر حالػػة تيػػذيب لمقػػيـ 

سػيء الخرافي ليتطور المجتمع أما التغير االجتماعي  السمبي يعرض المجتمػع لمضػغوط التػي تُ 
ي ألعضػائو و ومبادئو فالتقميد وانعػداـ االبػداع يسػبب التخمػؼ الحضػاري والتمػوث النفسػإلى قيمّ 

 ( 26،  8611، العبيدي وزىور  ،شياب  شيرزاد ؛801، 8660)سعيد الصديقي ،
التموث الذي يسيطر عمى النفوس ويزحؼ ببطء (بأنو 86، 8610) حيدر طرادوُيّعرفو       

مف نوازعيا  النفس جردفيُ ،جز المصاب بو عف التخمص منو تراكًما يعّ حتى يصير واقًعا مُ 
التي يروج ليا الفاسدوف والشواذ أي يقضي تماًما بدليا بالزائفة والفاسدة والشاذة اإلنسانية ويُ 

)فًكرأوسموًكا(  لتػي يتبناىػا األفرادا،أوىو مجموعة  مف الُمدخالت الػسمبية  ء نفوسيـعمى نقا
 برة عػف بنػاء اجتماعي عمى امتداد الوطف .بالتأثير في أصؿ ىويتيـ الحضارية الُمعّ 

 ٍِاك عدٚ ٌرسٖات ُوفطسٚ لمتمٕخ الٍفط٘ ٔوٍّا: : متمٕخ الٍفط٘ فطسٚ لالٍرسٖات امُل/أ(5/2)

وجػػود عمػى  التي أكػدت Theory of Cultural Exception نظرية االستثناء الثقافي  -1
فحػػسب  تنوعػػة تيػػدد الػػسيادة الوطنيػػة لػػيس عمػػى الػػدوؿ الناميػػة والفقيػػرةاختراقػات أجنبيػػة مُ 

بػؿ حتػى ألغمػب دوؿ أوربػا ولػو بشكؿ نػسبي ومنيػا ) فرنػسا ( التػػي أصػػبحت اآلف تحػػت نيػػر 
االسػتعمار الثقػافي ، فطريقة الحياة األمريكية بمغت أعماؽ المجتمع الفرنسػي فػي ذاتػػو وعقمػػو 

األكاذيػػب وذلػػؾ باسػػـ والػػدفع بيػػـ ب األفػرادويكػػشؼ عػػف دور وسػػائؿ األعػالـ فػي تنمػػيط رأي 
ضػػػر بالنزعػػػة العقالنيػػػة الحديثػػػة أالحريػػػة ،وأدخمػػػت النػػػاس إلػػػى عػػػالـ الرغبػػػات والخيػػػاؿ ممػػػا 

سػػيما عنػػدما تخمػػى المجتمػػع عػػف كػػػؿ مبػػػدأ لمعقمنػػػة واليويػػػة الوأدى إلػى انفجػػار الحداثػػة ،و 
لػذي تطالػب ااالسػػتثناء الثقػػػافي ( )بو تأسػػػػػػػػم تطالب بما فرنساػػت التاريخيػػػػػػػػة  ممػػػػػػػػا جعمػػػػػػ

عبػػػر القنػػػوات الػػػضخمة لوسػػػائؿ األعػػػالـ  فيو بإعطائيا فرصة لمتعبيػػر عػػف نفػػسيا وثقافتيػػػا
كرصػػػػيد إثػػػػراء العالميػػػػة ، واحتػػػػراـ الخػػػػصوصية الثقافيػػػػة والتنػػػػوع الثقػػافي والُمحافظػػػػة عمييػػػػا 

لمحضارة اإلنسانية الواحػدة ، ووضػػع حمػػوؿ جذريػػة لمفػػاىيـ الحريػػة ، والديمقراطيػػة ،وحقػوؽ 
  (.22، 8666عبد الحافظ ، مجدي اإلنساف )

  : ٛٗات التهاومیـ الٍرس2
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مػػػا ىػػػو إال السػػموؾ      ػذه النظريػػػات أف أي اضػػػطراب فػػػيحيػػػث يػػػرى أصػػػحاب ىػػ          
ويرجػػع بعػػضيا ،ػؿ مجموعػة مػف العوامػػؿ يرجػػع بعػػضيا إلػػى عوامػػؿ بيولوجيػػة حػصمة لتفاعّ مُ 

حيطػػػػة ، ولػػػػذلؾ اآلخػػػر إلػػػى عوامػػػؿ نفػػػسية وعقميػػػة والػػػبعض اآلخػػػر إلػػػى عوامػػػػؿ البيئػػػػة المُ 
وىػػي النظريػػة  ،فػػػػي الوقػػػت الحاضػػرُمفسر لمتمػػوث النفسػي تمثػػػؿ ىػػػػذه النظريػػػات االتجػػػػاه الػػ

التػػي تراىػػا الباحثػػة ُمفسػػرة النتشػػار التمػػوث النفسػػي فػػي المجتمػػع عامػػة وبػػيف شػػبابو بصػػفة 
   (.886، 8616)بشرى جاسـ ، ةالجامعّ  بةخاصة ومنيـ طم

 ٌرسٖٛ الٕالٞ : -3

د كؿ مف ) كاتز وكاىيف ( مف أبرز رواد نظرية الوالء الداّعية إلى االلتزاـ األخالقي عّ يُ        
والمصير الُمشترؾ  ؛لمفرد والجماعة تجاه بعضيما البعض وبارتباطيما باألرض والقيـ واألصوؿ

وليذا فالوالء  ؛جتمعو ـ مُ بر ىذه النظرية عف درجة تمثيؿ الفرد لقيّ عّ تُ  وواألىداؼ المنشودة . 
بفرض  يعكس خًطا ُمستقيًما يربط حاجات الفرد بحاجات الُمجتمع العميا ، وىذه السمة ال تأتي

الذي ينبع  زيز الذاتي كافآت أو الحوافز بؿ تأتي مف خالؿ التعّ القوة أو بطاعة األوامر أو بالمُ 
وترى النظرية إف مفيـو الوالء ال يتطابؽ تماًما مع مفيـو االنتماء ، فالفرد  ،مف الفرد ذاتو

قد يحمؿ مشاعر سمبية أو  أنوينتمي إلى جماعة معينة أو مؤسسة أو بمد ويرتبط بو إال 
ايجابية مف الرفض أو القبوؿ ، بينما الوالء يعني االنتماء االيجابي أي االنتماء الفّعاؿ الذي 

في بعض األحياف يمكف  و بادرة لمجية التي ينتمي إلييا يتطمب التضحية والنصرة وروح المُ 
شوشة الفكرلتصاب النفوس نحرفة أو مُ المفسديف لتحويؿ ىذا الوالء لمجماعات المُ أف يتدخؿ 

 (. 26، 8610 ،)حيدرطرادبالتموث النفسي
 : Contamination sychologicalPوراِس التمٕخ الٍفط٘  ( ب/5/2) 

(أف التموث النفسي لدى  11، 8612يري كؿ مف ىادي رمضاف،وجنار الجباري )          
مو ، والرغبة في التغير السريع ، الشباب يظير في االنسالخ عف معايير المجتمع وقيّ 

مع واالنجذاب  لكؿ ماىو جديد وُمثير فيو يجعميـ أقؿ تمسًكا والتزاًما بماىو مطموب  منيـ 
امؿ مع وأعرافو،واالنحراؼ السمبي في السموكيات وأثناء التعّ  ـيمجتمع ـااللتزاـ بقيّ انخفاض 

ميما كانت تبّعاتو السمبية عمى المجتمع والوطف، و  ـاآلخريف ، والتطمع لتحقيؽ طموحي
التي تقوـ  باستعراض سموكيات تضفي عمييا  ـمف مصادر التموث الُمحيطة بي عيفمدفو 
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النفسي وردود  ـوينيلتكوف ُجزًءا مف تكّ  -الُمّعاصرة والحداثة وكؿ ما يجذب االنتباه إلييا 
 .ـاليأفعّ 

عدة  تتضح فيمظاىر التموث النفسي   فترى أف  (148، 8616) أمؿ ميره أما          
 التنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا : -1 مظاىر كالتالي:

وىػػي  تتمثؿ في حالػػة مف التػػذمر والػػرفض لمواقػػع الحػػضاري بكػػؿ خػػصوصياتو          
 شويشو.الثقافيػػة واالجتماعية والتربوية ومف ثـ التصريح بت

 ٛ :ٗٛ األدٍبٗمل باملراِس الصهمـ التّع2

وتعنػي حػب وتقبػؿ اسػتعارة النمػاذج الػشكمية األجنبيػة بغػض النظػر عػف ُمالءمتيا           
 .لقيـ المجتمع وتقاليده 

ػ التخنث : التػصرؼ بخػالؼ توقّعػات المجتمػع لنػوع جنػسو الُمالحػظ أو بخػالؼ الػدور 0
حػػدد لػو سػػمفا فػي المجتمػػع ، بشرط إف ىػذه التػػصرفات تكػوف غيػػر ُمتأثرة بعوامؿ المُ 

 . فسيولوجية أو بيولوجية
خػػالؼ لكػػؿ القػػيـ واألصػػوؿ واألنظمة الفوضػػوية : تعنػػي التػػصرؼ غيػػر المػػسئوؿ والمُ  -4

 .التي يحددىا المجتمع 
 الٍفط٘:/ز(إٌٔاع اإلصابٛ بالتمٕخ 6/2) 

  :في نوعيف أنواع اإلصابة بالتموث النفسي تتمثؿ            
عمى  الفرد نتيجة لضغوط خارجية غيرقادر باإلكراهبالتموث النفسي تكوف اإلصابة  :أوليما

 .واجيتيا مُ 
 عينةفئات مُ  ،ويكوف ىذا في برغبة الفرد نفسوبو تكوف اإلصابة  ثانييما : أما 

ـ المجتمع تيـ االجتماعية مع التمرد عمى قيّ االُمضطربيف في عالق)الُمراىقيف منيا
تأخرة تحمؿ نفس سمات الفئة راىقة مُ الُمتصابيف مف كبار السف ذوي أعراض مُ ،و 

الذيف يتناقض الُمنافقيف ،و الباحثيف عف المظاىر الشكمية ،و ُمتوافقيف اجتماعًياالغير ،و السابقة
دوؿ الياجريف في المُ ،و ويتمنوف التخمص منيا والرفض لياـ والفكر بداخميـ التمسؾ بالقيّ 

وجييف المُ  أخيًرا فئة عديمي الشخصية،و ـ المجتمعات الغربيةوف تحت سيطرة قيّ ويقعّ  الغربية
            .( 8616،166،عموافال عُ )ا مف الُمحيطيف بيـ سموكًيا دائمً 
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 :/د(أضباب التمٕخ الٍفط5/2٘)

(أف التموث النفسي ينتج مف الجيؿ 164، 8616ال عمواف )عُ وتوضح                 
واالنحراؼ األخالقي وفقداف الوالء واالنتماء وضعؼ الروابط  رب القيـ السمبية اليدامةوتشّ 

وكثرة الُمشكالت االجتماعية وذلؾ يكوف بسبب التأثير القوي لمُمتغيرات الخارجية  االجتماعية،
ومات ووسائؿ االتصاؿ الُمختمفة وخاصة مع توغميا في مف وسائؿ اإلعالـ وشبكات المّعم

عمى سبيؿ المثاؿ المصدراألىـ واألكثر facebookحياة كؿ أفراد الُمجتمع ليصبح الفيسبوؾ 
 ليـ. بالنسبة  ـ والحقائؽ استخداًما لممعمومات والقيّ 

التموث ف( 26، 8612كؿ مف  رانيا عطية ، وٕاحساف حجازي ) عميو أكدت وىو ما        
فاألسر الُمفككة تّولد سموًكا اجتماعًيا ؛النفسي  قد ينشأ نتيجة لمتنشئة االجتماعية الُمضطربة 

لدى أبناءىا وتشجع فييـ بشكؿ ُمباشر أو غير مُباشر نمط السموؾ السمبي، وىذا النمط مف 
لة السموؾ يعمؿ بشكؿ ُمباشر أو بآخر عمى تيميش قيًما ُموروثة والتشكيؾ بيا مع محاو 

جتمعية فيعيش األفراد مرحمة التشكيؾ في كؿ مف القيـ والثوابت المُ ؛ـ ُمستحدثة قيرية لزرع قيّ 
  مما يؤدي إلى اإلصابة بيذا النوع مف التموث.

 : ( وصادز التمٕخ الٍفط٘ ِـ/5/2)

أف عمى (  122، 8612سموى جبر ) ( و22، 8610حيدر طراد )كؿ مف  تفؽوي          
النفسي كثيرة وُمتنوعة وىذه المصادر تروج إلى سموكيات وثقافات يضفي مصادر التموث  

عمييا عنصر الُمّعاصرة والحداثة وكؿ ما يثير إعجاب أفراد المجتمع أيًضا سواء مف الُمغرضيف 
  .أـ مف الُمنافقيف الذيف انطمت عمييـ صناعة الفكر والسموؾ األجنبي الُمزيؼ كوسائؿ اإلعالـ

( أف وسائؿ اإلعالـ مف المؤسسات الُميمة التي 66، 8666زىراف ) حامد كما أكد        
ـ واالتجاىات ،ولكف ليا الدور الكبير في التنشئة االجتماعية وغرس وتعزيز الكثير مف القيّ 

موثة لممجتمع ، مما يؤثر سمًبا ـ واالتجاىات المُ لمقيّ األوؿ في الوقت الحالي أصبحت المصدر 
رضو وسائؿ اإلعالـ يكوف اليدؼ منو الكسب فما تعّ  ،عمى سموكيات األفراد وخاصة الشباب 

المادي بغض النظر عف آثاره السمبية عمى الجوانب  التربوية في المجتمع . فالنشاط 
ة ال تخفى فييا خافية اإلعالمي المرئي الُمّعاصر بكؿ أنواعو حّوؿ العالـ إلى كرة زجاجية شفاف

، وقد استغميا الُمفسدوف في تمويث المجتمع مف خالؿ عرض مشاىد الجنس والمجازر 
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الحربية والفضائح األخالقية وطرح سموميـ الفكرية التي تتنافى مع القيـ األخالقية والدينية 
 لممجتمع .

سسة العمؿ وأماكف وتقوـ المؤسسات االجتماعية وعمى رأسيا األسرة والمدرسة ومؤ         
العبػػادة بمػػسئولية ترسػػيخ الُمثػػؿ العميػػا وبمورتيػػا، وعمػػى الػػرغـ مػػف الظػػروؼ التػػي يتعرض 
ليا مجتمعنا جراء األزمات التي عاني منيا، إال أف انخفاض االلتػزاـ األخالقػي لدى طمبة 

في كيفية القياـ بدورىا وزيادة الجامعة يؤشر إلػى أف مؤسػساتنا ُمحتاجة إلى إعادة النظر 
جيودىػا مف أجؿ غرس المبادئ األخالقية في نفوس أبنائيا لمحد مف تموثيا النفسي)عبد 

               (.842، 8662الشمسي،وأحمد مبارؾ، األمير 
جتمعية مف أف األزمات المُ   (644، 8612عمواف ) ويؤكد كؿ مف شروؽ سمماف ،وطالؿ    

مما يؤثر بالسمب عمى  النفسي فيي تزيد مف الضغوط الحياتية لدى الفرد مصادرالتموثأىـ 
أكثر الفئات تأثًرا بيذه  مفو  ، التي خطط ليا مف قبؿ مما يصيبو باالحباط تحقيؽ أىدافو

السعي  مرحمة تمثؿ كما أنيا؛ ف ىذه المرحمة تمثؿ مرحمة الضغوطاألزمات فئة الشباب أل 
بسرعة كبيرة وليس بالوتيرة الزمنية  ىذه الفئة والطموحات بالنسبة إليتحقيؽ األىداؼ ل الدائـ

 الحقيقية لتحقيؽ األىداؼ.
 : ٔالعالقٛ بٍّٗىا الرناٞ الجكايف ٔالتمٕخ الٍفط٘) 3 / 5) 

تظير العالقة بيف التموث النفسي والذكاء الثقافي لدى األفراد مف سماتيـ التي                
)أحد مظاىر ػد  الفوضوية عّ ف تُ أيمكػف فعند اإلصابة بالتموث النفسي  تغمب عمى سموكياتيـ 

ا ؤشػرً ػد مُ عّ تُ ولكنيا أيًضا سيطر عميػو الػسموؾ العػشوائي ، سػمة لكػؿ فػرد مػُ التموث النفسي(
نظـ لمقوانيف السػتفحاؿ الفػساد بكػؿ أنواعػو وشيوع الجيؿ والظالـ نتيجة غياب العقؿ المُ 

 وفًقا لسكينر  ففالسموؾ غير الُمتز التي تضمف الحقوؽ لمجميع ، والتشريعات
Skinner ّ عندما؛ألنو الفرد مف أو عف سابؽ نية  امدً تعّ تأثير خارجي  وليس مُ   بفّعؿيحدث 

أوُيجبر عمى  يامميعيش في بيئة يمؤلىا الفوضى بشتى أنواعيا مادية أـ اجتماعية فيو سيتعّ 
ا مف تمؾ الفوضى التي يعيشيا)بشري الجاسـ فيصبح ُجزءً  ليا أو ُيّعاد تعميمو اميميتعّ 
،8616 ،868.) 

مجتمع يتمتعوف بالذكاء الثقافي ويعمموف عمى نشره في ال فالذي - ثقفوفالمُ ف            
مما أدي إلى ارتفاع  يػددة بػاالنقراضمُ  ةسػاللأصبحوا في ىذا العصر  -الذي يعيشوف فيو
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مف أىـ سبؿ بقاء الكائف البشري ىو تنظيـ حياتو فُمّعدالت انتشار التموث النفسي 
بقػػى معػػو بقيػػة يبقػػي اإلنػػساف و يالمنطػػؽ والعقػػؿ فػػي تنظػػيـ سػػموكو ، ف وواسػػتخدام

عمػى كػؿ مػا بنػاه خػالؿ  مػا إذا اسػتخدـ الفوضػى فػي سػموكو سػوؼ يقػضيأالكائنػات الحيػة ، 
 .( 24،  8610)حيدر طراد،ػدة قػصيرة مػف الػزمفمُ 
( أنو قد يكوف 12، 8612)  ويؤكد كؿ مف صالح خوالدة ،و فاطمة التالىيف          

جتمػع إسػياـ فػي رفػع درجػة االلتػزاـ بػالقيـ واألخػالؽ لػدى شػرائح المجتمػع ػايير المُ لمعّ 
ومنياشريحة الشباب إذ يمجأ اإلنساف إلػى قػيـ المجتمػع وىويػتو الحػضارية الُممتػدة جميعيا 

رض الفرد ولكف إذا تعّ   .إلػى آالؼ السنيف كمما اشتدت عميو الظروؼ وضاقت بو السبؿ 
 لمتشكيؾ بيا فإنو 
ت يتوافؽ مع مجتمع يفرض عميو قيـ ومعايير وعاداأف كيؼ لو فالنفسي  يعاني مف التموث 

وطالب الشباب بشكؿ عاـ وفي وىذا يمثؿ مشكمة قد تؤثر في بناء المجتمع  ،قتنع بياغير مُ 
 ـكما أنيسيـ في بناء المجتمع الثروة البشرية التي تُ  وفيمثمالذيف  بشكؿ خاص  الجامعة

  (.142، 8616المحاور الرئيسة في العممية التربوية )أمؿ ميره ،مف 
يكوف  أنو عندما(  626، 8612وطالؿ عمواف ) مف شروؽ سمماف، ويوضح كؿ           

ايير المجتمع  الثقافية الذي يعيش فيو اييره ومعّ نفصاؿ حاد بيف أىداؼ الفرد ومعّ إىناؾ 
ايير لف يحقؽ أىدافيـ فيبدأوف في التمرد فيرى األفراد أف التزاميـ بيذه المعّ ،يحدث تحمؿ ليا 

، ويصبح االنحراؼ عف القاعدة ىواألصؿ وليس االستثناء،ويبدأ  ادعّ أو االنسحاب واالبت
فيو ؛يدة المناؿ اييراالجتماعية بعّ معّ الالضبط االجتماعي في االنييار ومف ىنا يدرؾ الفرد أف 

ايير المجتمع  معّ كذلؾ تصبح و  ، يراف بال ىدؼ فيكتسب سموؾ الفوضىبو يس ـ الُمحيطوالعال
 فقد يتراـ أفراده  لـ تّعد تحظى بنفس القدر مف االحتراـ مما التي كانت راسخة وتتمتع باح

يصبح  وـ الفوضى واالضطراب في المجتمع سيطرتو عمى سموؾ أفراده ومف ثـ يعّ المجتمع 
دـ لتنعّ  ؛تركو ـفي حاؿ مف الشؾ وعدـ اليقيف فيما ينبغي عمييـ اتباعو،وما ينبغي عميي أفراده

وىنا يبرز دور الذكاء  ستحيؿمكف والمُ المشروع  وبيف المُ  الحدود الفاصمة بيف المشروع وغير
  . راؼ بيئتو االجتماعيةساعدة الفرد لتخطي تمؾ األزمة ُمتمسًكا بتقاليد وأعّ الثقافي في مُ 
أف الذكاء الثقافي ( 8616،826زينب جاسـ ) يؤكد كؿ مف كريـ ىالؿ،وكما            

فيـ  والتي تتمثؿ في ميارة تأصيؿ  فيـ اليوية الثقافية،  ىو المسئوؿ عفبمياراتو التسعة 
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 ميارة و  كيؼ نفكر بشأف أنفسنا واآلخريف وأساليب الحياة التي عرفناىا وعشنا في ثناياىا،
تفحص الرؤية الثقافية، أي فيـ االختالؼ في الخمفيات الثقافية وتحديد الكيفية التي تؤثر 

عبر الحدود ورؤية ؿ االنتقا  وميارة موؾ واالفتراضات،فييا تمؾ الخمفيات في التفكير والس
نقؿ وجيات النظر إلى األفراد مف  الرابعة تتمثؿ فيميارة أما الددة، العالـ مف وجيات نظر ُمتعّ 

 الخامسة تظيرفي  ميارةالمختمؼ الثقافات،و أف نضع أنفسنا في ُمقارنة مع ثقافة اآلخريف، و 
اني مع أفراد مف خمفيات تبادؿ األفكار والمشاعر وخمؽ المعّ االتصاؿ الثقافي العالمي أي 

إدارة الصراع الثقافي الذي يتناوؿ السادسة تظير في القدرة عمى ميارة الثقافية ُمتنوعة، و 
الثامنة تتمثؿ في ميارة الالصراع بيف األفراد مف خمفيات ثقافية ُمختمفة بطريقة بناءة وفّعالة، و 

 التعامؿ مع التحيز مف ذوي الخمفيات الثقافية الُمتنوعة، وميارة العمؿ كفريؽ مع اآلخريف 
وأخيًرا ،ميارة فيـ ،أي ادراؾ التحيز في أنفسنا وعند اآلخريف واالستجابة لو عمى نحو فّعاؿ 

عمى  ىاالجتماعية الثقافية واستيعاب كيفية ترابط الثقافة وتأثير تمؾ القو  ىديناميكية القو 
يمثؿ السالح الذي  أي أف الذكاء الثقافي بمياراتو تواصؿ مع اآلخريفكيفية رؤية العالـ وال

 .بشرط ُممارستو عممًياحاربة التموث النفسي والوقاية منو مف مُ  الفرد يمكف
المحؾ  يعتبر الثقافي الذكاءانخفاض  أف (1260، 8612) إبراىيـفاطمة  تشيرو          

وارتفاعو يمثؿ  تعمـالمُ  إلييا يطمح التي األىداؼ تحقيؽ عمى سمبي بشكؿ يؤثر قد الذي
التي تساعده عندما يظير أمامو ثقافة التفكير  الثقافي يكتسب مرونة تمتع بالذكاء،فالمُ العكس

 ىذه تبني بضرورة نفسو إقناع في األولى المرحمة جديدة في البيئة التي يعيش بيا يتخط
 ىذه مف ينتقي أف وىي الثانية المرحمة ثـ ينتقؿ إلى ُمؤقتًا كالُمحيطيف بو الجديدة الثقافة
 الذكاء مف رتفعةمُ  بدرجة ُمتعمـيتمتع ال حينما أما . أىدافو ليحقؽ يفيد ما الجديدة الثقافة

 قادًرا تجعمو سموكية قدرات اكتساب مف يتمّكف ىي،حتى التعميمية كما الثقافي يتقبؿ البيئة
 وذلؾ معيـ ؿيتفاعّ  األفراد الذيف مف عدد مف أكبر المعمومات مف ُممكف قدر أكبر تمقي عمى
فييا ويعيش  يتعمـ التي البيئة أفراد وبيف بينو والُمشتركة الفردية المصالح تحقيؽ شانو مف

 يمتحؽ بالعمؿ بيا.عندما فييا وكذلؾ 
أف الذكاء الثقافي  Koc& Turan (8612 ، 842)كؿ مف كو ؾ وتيروف  رىيكما        
النجاح في الحياة واستخداـ التفكير الناقد والحكـ  عفالجامعة ىو المسئوؿ األوؿ  بةلدى طم

 .عممًيا وليذا فيو البد مف التدريب عمى اتقاف استخدامو عمى السموكيات قبؿ اكتسابيا
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التموث النفسي ظاىرة نفسية وتربوية خطيرة يستمـز   أف ترى الباحثةمما سبؽ        
التي الُمحيطة بو  لُمتغيرات الُمختمفة لعدد مف  اىو استجابة الفرد  سموؾ  ألف ؛دراستيا

جتمعنا مف ونتيجة لما مر بو مُ  ،جتمعومو مع نفسو ومُ وتفاعّ  ويتشكؿ عمى ضوئيا سموك
أثرت سمًبا عمى سموؾ األفراد وبنائيـ النفسي،  سياسية واجتماعية وغيرىاظروؼ وأزمات 

ـ قادر عمى استيعاب ما حدث مف تغير وتدمير في القيّ أصبح قطاع كبير مف الشباب غير ف
العالقات الُمتبادلة بينيـ وبيف اآلخريف، عمى اإلنسانية واألخالقية والذي أثر عمى حياتيـ و 

 . ليتمكنوا مف مواجية ىذه الظاىرة وىو ما يتطمب التسمح بالتفكير الناقد والذكاء الثقافي
 الدزاضات الطابكٛ :(6) 

ثانييما في و  ،محور التموث النفسي أوليما يتمثؿ في وتنقسـ إلى ثالثة محاور : 
وسوؼ يتـ  الذكاء الثقافي ادوأبعّ  محور التموث النفسيثالثيما في محور الذكاء الثقافي ،و 

 :عرضيـ كالتالي 
 :لدٝ طمبٛ اجلاوعٛ خ الٍفط٘ (حمٕز التمٕ 6/1)

 (: 2011دزاضٛ شّسشاد شّاب ،ٔشِٕز العبٗدٙ) 

يسعى البحث الحالي إلى قياس التموث النفسي وعالقتو بالنضج االنفعالي لدى طمبة          
) مف تكونت العينةو  معاىد إعداد المعمميف ومعاىد الفنوف الجميمة في محافظة نينوى .

. واستخدمت والثالث والرابع معاىد لمصفوؼ األولى والثاني6يتوزعوف عمى طالب  (1261
الدراسة مقياسي التموث  النفسي والنضج االنفعالي .وأسفرت النتائج عمى أف نسبة التموث 

% (  26.68%(،وبمغ مستوى النضج االنفعالي )46.60النفسي لدى عينة الدراسة بمغت )
(،كما % 24.82%( ،ولدى اإلناث ) 46.61أما مستوى التموث النفسي لدى الذكور نسبة )

وجد ىناؾ عالقة بيف التموث النفسي والنضج االنفعالي وفًقا لُمتغير الجنس لصالح الذكور 
وأوصت الدراسة بضرورة تثقيؼ الطمبة وغرس  . وُمتغير الصؼ الدراسي لصالح الصؼ الثاني

ييف القيـ اإليجابية ونبذ السمبية الضارة بالفرد والمجتمع،و توجيو الُمدرسيف والُمرشديف التربو 
بالمدارس لممحافظة عمى الطمبػة مػف خطػر التموث النفسي والوصوؿ بيـ إلى درجة عالية مف 
النضج،والعمؿ عمى تطوير المناىج الدراسية في معاىد إعداد المعمميف، وبناء أساليب جديدة 
 الممراحؿ كافة بما يتناسب مع قدراتيـ ورغبػاتيـ لكػي يػستطيعوا النيوض بالمعمـ وفقً 

وٕاجراء دراسة  ، طمبات الوقت الحالي وأف يكوف المنيج ُمجرًدا مػف أنواع التحيزات بأنواعياتلمُ 
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ارتباطية بيف التموث النفسي مع ُمتغيرات أخرى )كالػذكاء ، واالستعداد ، والتحصيؿ ، ومفيوـ 
 ديؿ أو تغيير مستويات التموث النفسيالذات( ،وٕاجراء دراسة في بناء برنامج إرشادي في تعّ 

 .لدى أولئؾ الُمصابيف بو
 (:2015دزاضٛ ِادٙ زوضاُ ،ٔدٍاز اجلبازٙ )

وكانت بعنواف التموث النفسي وعالقتو ببعض الُمتغيرات لدى طمبة الجامعة             
بُمتغير الجنس   رؼ مستوى التموث النفسي لدى طمبة الجامعة ،وعالقتو،وىدفت إلى تعّ 

وطالبة مف الصفيف األوؿ والثاني بأقساـ  طالبٍ   866مف  راسية ، وتكونت العينةدوالمرحمة ال
كمية التربية لمعمـو اإلنسانية التسعة  ، واستخدمت الدراسة مقياس التموث النفسي ، وأسفرت 
الدراسة عف النتائج التالية :وجود مستوى متوسط لدى طمبة )ذكور ، وٕاناث ( مف التموث 

وأوصت  نفسي وعامؿ الجنس أو مجاؿ الدراسة،وال يوجد عالقة بيف التموث ال النفسي ،
الدراسة بضرورة دراسة ىذه الظاىرة لدى الشباب وخاصة طمبة الجامعة فيـ يمثموف عنواف 

 . أي مجتمعلحاؽ الضرر بوجود كؿ أمة وىدؼ كؿ ىادؼ إل 
 (: 2017دزاضٛ بصسٙ داضي )

القرار لدى طمبة الجامعة بالشارقة  وكانت بعنواف التموث النفسي وعالقتو باخاذ        
وتكونت العينة مف  تغيري الدراسة وعالقتيما بعامؿ الجنس ،،ىدفت إلى ايجاد العالقة بيف مُ 

واستخدمت الدراسة مقياسي التموث النفسي واتخاذ القرارمف  مف طمبة جامعة الشارقة ،  866
 إعدادىا ،

والعالقة ضعيفة بيف  التموث النفسي لدييـ ،توسطة مف وأسفرت النتائج عف وجود نسبة مُ 
وأوصت الدراسة بدراسة العوامؿ االجتماعية التي تؤدي إلى الظواىر السمبية  ،تغيريف المُ 

 . لدى طمبة الجامعة عمى اتخاذ القرار السميـ ةكالتموث النفسي مما يؤثر عمى قدر 
 :(2018دزاضٛ صاحل اخلٕالدٚ،ٔفاطىٛ التالِني ) 

 الجامعات طمبة لدى النفسي التموث مستوى رؼتعّ  إلى الدراسة ىذه ىدفت            
 األردنية الجامعات طمبة مف الدراسة مجتمع وتكوف تغيرات،المُ  ببعض وعالقتيا األردنية

 عددىـ البالغ ،8612/8616 الدراسي لمعاـ درجة البكالوريوس في والخاصة الحكومية
 اختيارىا جرى جامعات، (6مف) فتكونت عينة الدراسة؛ أما وطالبة، اطالبً  )  102626)

لمجامعات،  الكمي المجموع مف %(01نسبتو) ما ويمثموف الطبقية، العشوائية بالطريقة
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 حكومية، جامعات (0و) جامعات خاصة، (0) عمى يتوزعوف وطالبة اً طالبً  (1406وضمت)
 وثباتو، صدقو مف التحقؽ بعد (لمتموث النفسي8664) محمدأسامة مقياس واستخدـ الباحثاف

 عاـ بشكؿ األردف في الجامعات طمبة لدى النفسي مستوى التموث أف :التحميؿ نتائج وأظيرت
 طمبة لدى النفسي التموث مستوى في داللة إحصائية ذات فروؽ ووجود ا،متوسطً  كاف

 امفنفسيً  اتموثً  أقؿ اإلناث أف أي اإلناث، لصالح) النوع( لمتغير اوفقً  األردف في الجامعات
 طمبة لدى النفسي التموث مستوى إحصائية في داللة ذات فروؽ وجود وعدـ الذكور،

 في إحصائية داللة فروؽ ذات ووجود ،)الجامعة نوع( لمتغير اوفقً  األردف في الجامعات
 طمبة الكميات العممية.لدى طمبة كميات العموـ اإلنسانية أكثر مف  النفسي التموث مستوى

 (:2019دزاضٛ زاٌٗا عطٗٛ ،ٔإسطاُ سذاشٙ ) 

وكانت بعنواف  العالقة بيف التموث النفسي واالتزاف االنفعالي ومستوى كؿ منيما لدى       
القة بيف ُمتغيري الدراسة جامعة الزقازيؽ ،وىدفت إلى ايجاد العّ  -طمبة كمية التربية 

( طالٍب بالفرؽ األولى والرابعة بكمية 666وعالقتيما بالنوع والتخصص ، وتكونت العينة مف )
التربية ومف طالب الدراسات العميا الُممتحقيف بدبموـ عاـ تفرغ، واستخدمت الدراسة مقياس 

نتائج عف وجود مستوى التموث النفسي واالتزاف االنفعالي مف إعداد الباحثتيف،و أسفرت ال
ميا و ما قبؿ الدراسات العّ ا ميُمرتفع مف التموث النفسي لدى أفراد العينة سواء في الدراسات العّ 

ممي قبؿ الخدمة،كما وجدت عالقة ارتباطية سالبة بيف التموث النفسي واالتزاف عّ مف مُ 
 .االنفعالي

 :لدٝ طمبٛ اجلاوعٛاحملٕز الجاٌ٘ :الرناٞ الجكايف (6/2)

 (: 2014ٔداضي عٗدٙ ) زاضٛ ضعد احلصٍأٙ ،د

قارنة بيف مستويات الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي ىدفت الدراسة الحالية إلى المُ         
وطالبة مف جامعة صالح الديف ،  ب( طال066لدى طالب الجامعة ،وتكونت العينة مف )

، لباحثيفمف إعداد ا الدراسة مقياسي التسامح االجتماعي والذكاء الثقافي  تواستخدم
أعمى مف  طالب الجامعة الذكاء الثقافي لدى أف  :وأسفرت الدراسة عف النتائج التالية

رتفعي ىناؾ فرؽ بيف مُ كما أف مستوى متوسط في التسامح االجتماعي،  لدييـ المتوسط ، و 
 ي الذكاء الثقافي .مستوى التسامح االجتماعي لصالح ُمرتفعّ وُمنخفضي الذكاء الثقافي في 
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 (:2016دزاضٛ ضاوح ضعادٚ)

 بالحنيف إلى الثقافي الذكاء عالقة في وسيط تغيركمُ  االنفعالي وكانت بعنواف "الذكاء         
 العالقة استكشاؼ إلى الدراسة ىدفتو الوافديف" ،  الطالب لدى الثقافي عبر والتوافؽ الوطف

 لمذكاء الوسيط األثر وبياف الوطف إلى الثقافي والحنيف عبر والتوافؽ الثقافي الذكاء بيف
 تكونتو الوطف.  إلى والحنيف الثقافي عبر الثقافي والتوافؽ الذكاء بيف العالقة في االنفعالي

 مف 26 آسيا، شرؽ مف جنوب 22 ، األفارقة مف 68 بينيـ مف 161 ) مف النيائية العينة
،واستخدمت ـ عا 80 قدره بمتوسطعاـ  86:02 بيف العينة أفراد أعمار تراوحت وقد (الروس 

 الثقافي عبر ومقياس التوافؽ الوطف، إلى الحنيف مقياس و ، الثقافي الذكاء مقياس الدراسة
 الذكاء الثقافي الماوراء مكوف وأسفرت النتائج عف أىمية .االنفعالي الذكاء مقياس جانب إلى

بيئتو أو البيئات األخرى  خالؿ مف  الفرد  ليارض تعّ يمعرفي في الحكـ عمى السموكيات التي 
حيطة بو أو لموقاية مف اكتساب السموكيات الخاطئة ،والتفاعؿ الخاطىء مع البيئة المُ 

 نقولة مف بيئات أخرى  .مايصدمو مف سموكيات مُ 
 (: 2017ٌاس املصسٙ )إدزاضٛ 

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى الذكاء الثقافي لدى الطمبة الموىوبيف          
متحقيف ببرنامج موىبة الصيفي اإلثراثي، وٕاذا ما كاف ىذا المستوى يختمؼ باختالؼ جنس المُ 

، وعدد اإلخوة،  والمستوى التعميمي لؤلب واألـ )الترتيب الميالدي لمموىوب الموىوب،
وموىوبة.  بموىو  (621تكونت عينة الدراسة مف )و  ،و نوع السكف( االقتصادي،والمستوى 

 .و ىياجن موسى ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة مقياس الذكاء الثقافي إعداد
وقد أظيرت نتائج الدراسة أف مستوى الذكاء الثقافي لدى الطمبة الموىوبيف جاء          

رتبة المعرفة" بالمُ ”وراء المعرفة" بالمرتبة األولى بينما جاء مجاؿ ما ”ا، وجاء مجاؿ رتفعً مُ 
زى عّ األخيرة. وكشفت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء لثقافي تُ 

  .ألفراد العينة تغيرات الديموغرافيةلممُ 
 (:  2018دزاضٛ ٌّاد قابٗن )

العالقة بيف الذكاء الثقافي واالتجاه نحو دمج الصـ  رؼىدفت الدراسة الحالية إلى تعّ          
نحو دمج  ـالجامعة وكذلؾ اتجاى بةرؼ مستوى الذكاء الثقافي لدى طموتعّ  بالتعميـ الجامعي ،

ذكورًا  (22)، وطالبة  بطال (862تكونت العينة مف )و ـ بالتعميـ الجامعي ،الصُ 
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وتسعة  86متوسط أعمارىـ و التربية النوعية ،مف الفرقة الثالثة والرابعة بكمية  (طالبة166و)
( واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي ,66شيور وأربعة أياـ ،وبانحراؼ معياري )

   ومقياس اتجاه طالب الجامعة نحو دمج الصـ بالتعميـ الجامعي ، لطالب الجامعة ،
 ـ ،واالتجاه نحو دمج الصُ وأوضحت النتائج أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف الذكاء الثقافي 

 ـ بالتعميـ الجامعي.يجابي نحو دمج الصُ اإلتجاه اال رتفع مف الذكاء الثقافي و مستوى مُ وجود و 
 Adamat -Mahasneh; Gazo, and Al (2019:)داواتواِاضٍْٗ;ٔداشٔ;ٔاأل دزاضٛ

مميف بالخدمة مستويات الذكاء الثقافي لدى الُمعّ  قارنة بيفىدفت الدراسة إلى المُ          
 طالب466، معمـ066) مف تكونت العينةعامؿ الجنس،و وفًقا لحشمت،و  جامعة مبةوط،

وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ دالة  واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي، (،جامعي
ة المعرفدي عّ وىما بُ لذكاء الثقافي ا ادمف أبعّ في ُبّعدي  لطالبمميف واعّ إحصائًيا بيف المُ 

مميف الذكور عّ وجود فروؽ دالة إحصائًيا لصالح المُ و  ،وىو مايرجع لطبيعة عمميـ  ؾوالسمو 
د السموؾ عّ ممات في بُ عّ د الدافعية لمذكاء الثقافي، ووجود فروؽ دالة إحصائًيا لصالح المُ عّ في بُ 

الجامعييف اد لمذكاء الثقافي لصالح الطالب أبعّ  ةلمذكاء الثقافي،وظيرت الفروؽ في األربع
 الذكور.

 .:لدٝ طمبٛ اجلاوعٛ الرناٞ الجكايفأبعاد (حمٕز التمٕخ الٍفط٘ ٔ 6/3) 

 (:2017دزاضٛ أون وريٓ )

وكانت بعنواف التموث النفسي وعالقتو بالتوافؽ االجتماعي عند طمبة جامعة بغداد       
،وىدفت إلى دراسة التموث النفسي عند طمبة جامعة بغداد ،وقياس الفروؽ في التموث النفسي 
تبًعا لمتغير الجنس والتخصص ، وقياس التوافؽ االجتماعي عند طمبة جامعة بغداد ، وقياس 

طالٍب وطالبة  (826ف التموث النفسي والتوافؽ االجتماعي، وتكونت العينة مف )العالقة بي
كميات بالطريقة  4( مف اإلناث، مف 182(مف الذكور و)182بالطريقة العشوائية بواقع) 

وىندسة الخوارزمي ( وٕاثناف ،العشوائية إثناف منيا تمثؿ التخصص العممي ) كمية العمـو 
والعمـو السياسية (، وأظيرت النتائج أف طمبة الجامعة ،ات لمتخصص اإلنساني )تربية بن

نخفضي في التوافؽ االجتماعي ،أما بالنسبة لعامؿ مُ يكونوف انوف مف التموث النفسي يعّ الذيف 
وىذا يرجع إلى التنشئة االجتماعية  الجنس كاف الذكور أكثر مف اإلناث في التموث النفسي

أما بالنسبة لعامؿ التخصص ليس   ،لمذكور بالسموؾ بحرية أكثر مف اإلناث  فاألسرتسمح
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مف التموث النفسي آلثاره السمبية  خفضلديو تأثير ، وأوصت الدراسة ببذؿ مزيد مف الجيد لم
 عمى التوافؽ االجتماعي .

 (:2017دزاضٛ فساس إبساِٗي ، ٔ زاٟد عباس، ٌٔبٗن ِسٖبد )

ويقصد بيا ) ماذا  (.k.w.lواف تاثير استراتيجيتيوكانت بعن                
 pmiاستراتيجية  و learn) ، وماذا أريد أف أتعمـ want،وماذا أريد أف أعرؼ knowأعرؼ

،والجوانب السمبية     .Plus =  P ويقصد بيا )الجوانب االيجابية لمموضوع المراد تعممو 
،والجوانب الُمثيرة في الموضوع المراد تعممو M. =  minus لمموضوع المراد تعممو 

I.=interesting  في خفض التموث النفسي وتنمية الوعي بالعمميات المعرفية لدى طالب )
يات موىدفت إلى دراسة التموث النفسي والوعي بالعم كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة،

 قارنةمُ ربية البدنية وعموـ الرياضة، و لدى طالب كمية الت )أحدأبعاد الذكاء الثقافي(المعرفية
في التموث النفسي والوعي بالعمميات المعرفية لدى الطالب  Pmi و kwl تأثير استراتيجيتي

جامعة -طالب المرحمة الثالثة مف كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة  ،واشتقت العينة مف 
 ، kwlطبؽ عمييـ استراتيجية  طالب مف كمية التربية البدنية   41بواقع-طالب  21بابؿ 

وتوصمت الدراسة إلى أف   ،  Pmiبكمية عموـ الرياضة باستراتيجية     ب طال 46و
في خفض التموث النفسي وتنمية   pmi ليا تأثير أكبر مف استراتيجية kwl استراتيجية

وأنو توجد   ،لدى طالب الكمية )بعد ماوراء المعرفة لمذكاء الثقافي (الوعي بالعمميات المعرفية
 .ا بيف القياسيف القبمي والبعدى لكؿ مف المجموعتيف التجريبيتيفإحصائيً  فروؽ دالة

 :Koc & Turan (2018)دزاضٛ نٕ ك ٔترئُ 

طالب دى رؼ أثر الذكاء الثقافي عمى الميارات االجتماعية لىدفت ىذه الدراسة لتعّ            
استخدمت الدراسة مقياس و ،طالب جامعي( 066 )تكونت العينة مفو رياضية،كمية التربية ال

واستبياف الميارات االجتماعية،ونموذج  المعمومات الشخصية،وأسفرت  ،الذكاء الثقافي 
عالقة ارتباطية إيجابية بيف الذكاء الثقافي والميارات االجتماعية  ىناؾ  النتائج عمى أف

كمما أنو و  االنفعالية والضبط االجتماعي،والحساسية  والتعبير االنفعالي، كالضبط االنفعالي ،
والقدرة عمى والماوراء المعرفية ازداد الذكاء الثقافي كمما ازدادت ميارات الطالب المعرفية 

اده ،  وأوصت الدراسة بضرورة التدريب عمى الذكاء الثقافي بأبعّ ساب السموكيات الصحيحةتاك
 والحكـ عمى السموكيات قبؿ اكتسابيا.             لضماف النجاح في الحياة واستخداـ التفكير الناقد
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 ُخالصٛ ٔتعكٗب عَ الدزاضات الطابكٛ: 

الػذكاء الحظت الباحثة مف خالؿ الدراسات السابقة أف معظـ  الدراسات التي درسػت            
، ولكػػف ىنػػاؾ نػػدرة فػػي  الدراسػػات  التربويػػة   غػػايرةالتمييػػز بػػيف الثقافػػات المُ كانػػت فػػي  الثقػػافي

ممػي قبػؿ عّ مكمية التربية   ُ لدى طالب  والتموث النفسي الذكاء الثقافي القة بيف التي تناولت العّ 
(التػػي أوصػػت بإيجػػاد 8611ممػػا دعػػا الباحثػػة لعػػرض شػػيرزاد شػػياب،وزىورالعبيدي ) الخدمػػة

جػػود عالقػػة بػػيف التمػػوث النفسػػي وعامػػؿ القػػة بػػيف التمػػوث النفسػػي والػػذكاء وأكػػدت عمػػى و العّ 
الجنس لُمعمميف قبؿ الخدمة لصالح الذكور أكثر مف اإلناث وكػذلؾ عالقتػو بنضػجيـ اإلنفعػالي 

( التػػي أوصػػت بدراسػػة العوامػػؿ االجتماعيػػة التػػي تػػؤدي إلػػى 8616،ودراسػػة بشػػرى جاسػػـ )
 لػدى طػالب الجامعػةلسػميـ الظواىر السمبية كالتموث النفسي مما يؤثر عمى قػدرة اتخػاذ القػرار ا

ممػػا يوضػػح أىميػػة الدراسػػة الحاليػػة ، كماتعتبرالدراسػػة الحاليػػة اسػػتجابة لتوصػػيات  العديػػد مػػف 
و اسػػػتفادت  Koc&Turan (8612،)الدراسػػػات السػػػابقة األجنبيػػػة كدراسػػػة كػػػو ؾ وتيػػػروف 

مػػنيج الباحثػػة كػػذلؾ  مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػي تصػػميـ البرنػػامج التػػدريبي مػػف حيػػث تحديػػد 
 الدراسة، وحجـ العينة،  والفنيات التي تستخدـ في البرنامج التدريبي .

 (فسٔض البشح :                                                                            7) 

( توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  المجموعة التجريبية عمى /أ 1 /6)
 البعدي. قياسلصالح ال التموث النفسيبمي و البعدي لمقياس القياسيف الق

/ب( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات  المجموعة التجريبية في 6/1)
 . التموث النفسيلمقياس   تتبعيالقياسيف البعدي وال

/ج(توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  ودرجات 6/1)
لصالح المجموعة  التموث النفسي المجموعة الضابطة فى القياس البعدي لمقياس 

 التجريبية. 
توسطي درجات  المجموعة الضابطة في ( ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مُ د/6/1)

 .التموث النفسيالقياسيف القبمي و البعدي لمقياس 
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 :وٍّر البشح : املٍّر التذسٖيب( 8)

التصميـ التجريبي لمبحث : تـ استخداـ التصميـ التجريبي القائـ عمى  التطبيؽ               
لممجموعتيف التجريبية والضابطة لقياس  Expermintal pre-post testالقبمى والبعدى 

عمى الُمجموعتيف التجريبية  التموث النفسيالمتغيرات التابعة، حيث يتـ تطبيؽ مقياس  
تمثؿ في البرنامج التدريبي  القائـ عمى ستقؿ المُ تغير المُ والضابطة قبمي ،ثـ إدخاؿ المُ 

التموث ي ذلؾ تطبيؽ مقياس  عمى المجموعة التجريبية فقط ، يم الذكاء الثقافي مارسة مُ 
لنفس  يعبتتتطبيؽ الالعمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية،ثـ  يتطبيؽ بعد النفسي

 . المقياس عمى المجموعة التجريبية فقط
 (1عذٚي )

 ٌٍّغّٛػخ  ٞٚاٌجؼذ ٟاٌزظ١ُّ اٌزغش٠جٟ  اٌمجٍ

 ٚاٌؼبثطخ اٌزغش٠ج١خ

اٌم١بط  اٌّغّٛػخ

 اٌمجٍٝ

ؼ   ُّ  اٌززجؼٟ اٌم١بط اٌجؼذٜ بٌغخ اٌزغش٠ج١خاٌ

ِم١بط  اٌزغش٠ج١خ

اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

ثشٔبِظ رذس٠جٝ لبئُ 

ّبسعخ اٌزوبء  ُِ ػٍٝ 

 اٌضمبفٟ

ِم١بط اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

ِم١بط اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

ِم١بط  اٌؼبثطخ

اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

ِم١بط اٌزٍٛس  

 إٌفغٟ

 

 (وهاُ التطبٗل : أسد قاعات نمٗٛ الرتبٗٛ بدوٗاط. 8/1) 

 البشح : (عٍٗٛ 8/2)

تكونت عينة الدراسة و ،  المغة العربيةاألولى شعبة  الفرقة تـ اشتقاقيا مف طالب        
ممقاييس،  ل حساب الخصائص السيكومتريةل لغة عربيةًا وطالبة طالبً  06االستطالعية مف 

شعبة المغة الفرقة األولى  ُمشتقيف مف ( طالب وطالبة66العينة األساسية مف )تكونت و 
في جميع وقد تـ اختيار ىذه الفرقة ألنيا تمثؿ دعامة رئيسة في العممية التعميمية   العربية

أكثر مف غيرىا مف  ،كما أنيا كانت ذات مظاىر تموث نفسيمراحؿ لتعميـ ما قبؿ الجامعي ،
مف الفرقة األولى شعبة المغة العربية ف يمثموف األرباعي األعمى مم،وتـ اختيارىـ  الشعب

مف إعداد الباحثة، وقد تـ تقسيـ عينة الدراسة األساسية إلى  التموث النفسيعمى مقياس 
تتراوح  ة( طالب وطالب06مجموعتيف أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة كؿ منيما تتكوف مف)



 .............................................................فاّعلية برنامج تدريبي قائم على الذكاء الثقافي

- 8626 - 

 ،و( 1, 2) وانحراؼ معياري (عاـ ،12 ,2)  ي(  بمتوسط عمر 12 ,12أعمارىـ بيف )
  سنة  وتسعة شيور، وانحراؼ معياري12متوسط أعمارىـ 

 (66, .) 
  قامت الباحثة بإعداد األدوات التالية :(األدوات :2/0) 
 (. 4ُمالحظة لمظاىر التموث النفسي)ممحؽال( بطاقة أ/2/0)
 .(1ممحؽ) مقياس التموث النفسي( ب/ 0/  2) 
 .(8)ممحؽمقياس الذكاء الثقافي (ج/0/ 2)
وكتيب )أمارس الذكاء الثقافي أو ال أمارسو  (برنامج تدريبي قائـ عمى الذكاء الثقافيد/2/0)

 (. 6،وممحؽ2)ممحؽولماذا؟
 ( 4( بطاقٛ ُوالسرٛ لمتكٕٖي الرات٘ ملراِس التمٕخ الٍفط٘: ومشل)أ/8/3) 

لمظاىر التموث  بطاقة الُمالحظةوينى فى البرنامج باستخداـ يتـ  التقويـ التكّ          
 ،ديد مف الدراسات واألطر النظرية كدراسة كؿ مف )ىادي رمضافالنفسي:تـ اشتقاقيا مف العّ 

 ( .8612؛ رانيا عطية،وٕاحساف عطية،8616؛ بشرى جاسـ ،  8612وجنار الجباري ،
يقوـ كؿ طالب مف طالب المجموعة التجريبية بتقويـ أداء مجموعتو مف المجموعات          

 جموعة التجريبية ( فى مدى ارتفاع أو انخفاض  مظاىر التموث النفسي )الثالث المكونة  لمم
)مظاىرالتنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا ،ومظاىرالتّعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية، 
ومظاىرالتخنث،ومظاىر الفوضوية ( أثناء العمؿ ضمف فريؽ كميارة مف ميارات  الذكاء 

 الثقافي. 
ة الفورية تـ داخؿ كؿ مجموعة ،ثـ مع الباحثة وتقـو بتقديـ  التغذية الراجعّ والُمناقشة ت       

 لمظاىر التموث النفسيلمحصوؿ عمى أفضؿ نتيجة ويتـ الُمطابقة بيف قائمة الُمالحظة 
ميؽ عمى سموكيات كؿ طالب)داخؿ الباحثة في التعّ  بأداء نتائجياستخدمة في المنزؿ(مع )المُ 
ة الفورية بنوعييا االيجابية والسمبية لدعـ ُممارسة الذكاء التغذية الراجعّ مسة( ولتقديـ الجِ 

 ف.الثقافي وخفض التموث النفسي ما أمكّ 
لمظاىر التموث  ُمالحظةالبطاقة  ويستخدـ كؿ طالب مف أفراد العينة التجريبية       
)بالموافقة أو الرفض زء مف التكميفات المنزلية كتقويـ ذاتي في المنزؿ وكجُ  ( 4)ممحؽالنفسي
 لياوتقسيـ سموكياتو وفًقا  ،لديوميؿ(عمى مستوى تواجد مظاىرلمتموث النفسي الذاتي مع التعّ 



 .............................................................فاّعلية برنامج تدريبي قائم على الذكاء الثقافي

- 8626 - 

إلى مقبوؿ وغير مقبوؿ ،  وٕادراؾ الخمؿ فييا وبالتالى الرفض ليا أو القبوؿ ليا وتقوـ الباحثة 
 سة التالية. لمنزلي قبؿ بدء الجمتيا في الجمسة التالية مع التكميؼ ابُمراجعّ 

أعدت الباسجٛ وكٗاس التمٕخ الٍفط٘  : التمٕخ الٍفط٘ اخلصاٟص الطٗهٕورتٖٛ ملكٗاس(  1/ ب/ 3/  8) 

 باتباع اخلطٕات التالٗٛ :

اس عبد األميرالشمسي ، وأحمد كمقي االطالع عمى العديد مف المقاييس لمتموث النفسي -1    
 ،(8616) أمؿ ميرهومقياس  (،8611محمد عبد الوىاب) مقياسو ،(8662مبارؾ لطمبة الجامعة )

 .(8612مقياس كؿ مف رانيا عطية،وٕاحساف عطية)و 
تضع  عمى شكؿ مواقؼ ُمشكمة اده األربعةأبعّ بلتموث النفسي اصياغة مواقؼ مقياس تـ  -8

 مف التموث النفسي . لديو  المفحوص في موقؼ ضاغط ليختار استجابة توضح كـ ما
 التنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا،):كالتالي  داعّ أب4أربعة  وصؼ المقياس يتكوف مف 

مف  وتكونت الصورة األولية لممقياس  التخنث ، والفوضوية ( والتّعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية ،و
 فرداتمُ  4تـ حذؼ ،ثـ مفردة   84فرداتوأي مجموع مُ   فرداتمُ  6د يتكوف مف عّ كؿ بُ    ادأبعّ 4

  ادأبعّ 4ليتكوف في صورتو النيائية مف   د وفًقا آلراء السادة الُمحكميف عّ بمعدؿ مفردة مف كؿ بُ 
 ُمفردة.  86مفردات أي 2وكؿ ُبّعد يتكوف مف 

  قامت الباحثة بالتحقؽ مف الشروط السيكومترية لممقياس عمى النحو التالي:
 06عمى عينة قواميا ) مبدئًيااتو بصدقو وث حقؽ مف تـ استخداـ االتساؽ الداخمي لممقياس لمت

وكانت  مف  الذيف يعانوف مف التموث النفسي( المغة العربيةمف  الفرقة األولى مف شعبة  بطال
 -) أ األربع وكوناتودرجات كؿ مف م مقياسعامالت االرتباط بيف الدرجات الكمية لممصفوفة مُ 

التخنث  -ج،مظاىرالتّعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية -، ب الحضارية واإلساءة إلييا التنكر لميوية
( مما ,242 , - 261امالت ارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس بيف )عّ تتراوح مُ  (الفوضوية -، د

 (. 8يؤكد عمى التماسؾ الداخمي لممقياس  كما يوضح جدوؿ )
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 (2)عذٚي 

ؼبِالد االسرجبؽ  ٠ٛػؼ ُِ  األثؼبد األسثؼخ ٌّم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ ٚ

 ِٚغزٜٛ دالٌزٙب ٌؾغبة االرغبق اٌذاخٍٟ 

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االسرجبؽ أثؼبد اٌّم١بط

ِظب٘شاٌزٕىش ٠ٌٍٛٙخ ٠م١ظ  -1

 . اٌؾؼبس٠خ ٚاإلعبءح ئ١ٌٙب

501, 05, 

اٌزؼ ٍك ِظب٘ش ٠م١ظ-2

 ثبٌّظب٘ش اٌشى١ٍخ األعٕج١خ

521, 05, 

 ,05 ,501 .اٌزخٕش٠م١ظ ِظب٘ش-3

 ,01 ,544 ٠م١ظ ِظب٘ش اٌفٛػ٠ٛخ -4

 الجبات: (:  2/ ب /3/  8)

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس مف خالؿ حساب معامؿ ألفا كرونباؾ      
Cronbach- lphaα ( طالب وطالبة مف شعبة دبموـ 06ألبعاد المقياس بعد تطبيقو عمى )

 شير إلى ثبات المقياس.مما يُ (‚ 228 -) ميني تربية خاصة؛ حيث كاف معامؿ الثبات
 تـ حساب الصدؽ بطريقتيف: : الصدم (:  3/ ب /3/  8) 
( مفردة، و 82طريقة صدؽ الُمحكميف : وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف ) : -أ 

( بيف ,626(مفردات وفقًا لنسبة االتفاؽ )2( مفردات ، أي تـ حذؼ )86تـ تعديميا إلى )
( مف الجامعات 0تخصصيف في عمـ النفس والصحة النفسية ممحؽ)السادة الُمحكميف المُ 

فردات رتفعة بيف السادة الُمحكميف عمى مُ المصرية،  وىذه النسبة تمثؿ نسبة اتفاؽ مُ 
رتفع ألنو قريب مف أعمى معامؿ صدؽ وىو امؿ الصدؽ لممقياس مُ عّ وبالتالي مُ المقياس 

الواحد الصحيح أي أف المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويشمؿ جميع عناصر القدرة المطموب 
 . (0)ممحؽ ًا لرأى السادة الُمحكميفقياسيا وال يحيد عنيا وفقً 

س عمى عينة الدراسة االستطالعية معامؿ صدؽ الُمقارنة الطرفية: تـ تطبيؽ المقيا -ب
% مف الدرجات 86)عينة التقنيف (،ثـ ترتيب درجات أفراد العينة ترتيب تنازلي لتحديد أعمى 

-t    قارنة بيف المتوسطات باستخداـ اختبار"ت" % مف الدرجات ،ثـ المُ 86وتحديد أدنى 
test ( 0كما ىو موضح بجدوؿ.) 
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 (3)عذٚي  

 ( 16األسثبػٟ األػٍٝ ٚاألدٔٝ فٝ ِم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ )ْ=دالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ  

 

اٌذسعخ  اٌّم١بط

 اٌؼظّٝ

ل١ّخ  ع َ ْ اٌّغّٛػبد

 "د"

دالٌخ 

 "د"

اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

 ,001 2,21- 30,5 12,40 0 األسثبػٟ األػٍٝ  00

   12,2 55,14 0 األسثبػٟ األدٔٝ  

نخفضي الدرجات عمى رتفعي ومُ بيف مُ ًا ( وجود فروؽ دالة إحصائيً 0يتضح مف جدوؿ )       
 وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعمو قاباًل  التموث النفسيمقياس 
ويمكف استخدامو في تشخيص العينة األساسية لمتجربة أي مف الذيف يعانوف بدرجة  لمتطبيؽ

لتدريبي القائـ عمى الذكاء عالية مف التموث النفسي وبالتالي ىـ األكثر احتياًجا لمبرنامج ا
الثقافي ليستطيعوف تقييـ  سموكياتيـ  التي تنتمي لممظاىر التموث النفسي والعمؿ عمى 

 (.  22، 8616، و إرفيف ج لو ىيـ ،ولياـ ميرىنز )   التخمص منيا
 تصشٗح املكٗاس :(:   4/ ب/ 3/  8)

 وبدرجة ضعيفة ،  التموث النفسييعاني مف لمف  1ويتـ تصحيحو بإعطاء درجة             
يعاني مف التموث لمف  0درجة  وبدرجة متوسطة، يعاني مف التموث النفسي لمف  8درجة 

بدرجة أكبر مف الُممارسات  اني مف التموث النفسييعّ  لمف 4درجة    وبدرجة كبيرة، النفسي 
 كالتالي :  ىاويتـ تفسير  ، 26:86  مابيف الدرجة عميو تتراوح  و السابقة، 

حصؿ عمى  أو46 درجات ،وكمما اقترب مف الدرجة  86يحصؿ عمى موثًا نفسًياأقؿ األفراد ت 
موث مف الت ممف يعانوفويكوف  التموث النفسيبدرجة متوسطة مف يعاني ُيّصنؼ   46الدرجة 
 ( أو حصؿ عمييا.26كمما اقترب مف الدرجة ) بدرجة عالية النفسي

تـ حساب زمف التطبيؽ لممقياس بحساب متوسط  زمف تطبيؽ المقياس :(:   2/ ب/ 2/  2)
 دقيقة(.  12طالب أنيى المقياس مف عينة التقنيف ليصبح زمف التطبيؽ) الزمف  بيف أوؿ وآخر

 : (2)ومشلوكٗاس الرناٞ الجكايف( ز/5/  8)

 أعدت الباحثة مقياس الذكاء الثقافي باتباع المراحؿ التالية :             
 (؛ 8611إحساف جالب ) االطالع عمى العديد مف المقاييس لمذكاء الثقافي كمقياس-1

، والحظت ( 8612 )نياد قابيؿ و  (،8616كريـ ىالؿ، و زينب جاسـ )ومقياس كؿ مف 
اكتفت بقياسو باستخداـ العبارات بطريقة ليكرت )تنطبؽ أو السابقة  الدراسات  الباحثة أف
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 4ذات  ُمشكمة  أعدت المقياس في شكؿ مواقؼ  ،ولكف الباحثة( بشدةتنطبؽ أو  التنطبؽ
د عّ وىو ما يُ  ثقافيلاالستجابة التي تتفؽ مع مالديو مف الذكاء ا  استجابات يختار المفحوص

 . بقة التي اكتفت بقياسو بطريقة ليكرتسااختالًفا عف الدراسات ال
رفة المعّ وىي :  ادأربعة أبعّ ريفو االجرائي الذي يتضمف صياغة مواقؼ المقياس وفًقا لتعّ  -8
فردة تـ مُ  12وتكونت الصورة األولية لممقياس مف  ،والسموؾ   ،يةوالدافعّ رفة ،وماوراء المعّ  ،

 .(,62حذؼ ثالث ُمفردات وفًقا لمرأي السادة الُمحّكميف وبنسبة اتفاؽ  )
لُمتغيرالذكاء الثقافي في إعداد البرنامج التدريبي  وتتبنى الباحثة التعريؼ التالي          

لقدرة عمى االنخراط في مجموعة مف السموكيات التي تستدعي استخداـ ميارات ُمحددة ابأنو 
مثؿ الميارات المغوية والميارات االجتماعية، ومجموعة مف الخصائص مثؿ المرونة التي يتـ 

ؿ معيـ الفرد فيو ليس مجرد راد الذيف يتفاعّ تحويميا بشكؿ ُمتوافؽ مع قيـ واتجاىات األف
الفيـ المعرفي حوؿ االختالفات الثقافية وال عالقة لو بإتقاف المغات األجنبية، ولكنو يشتمؿ 

:   meta-Cognition ةماوراء المعرف ُبّعد ، وCognitionة المعرف ُبّعد: أبّعادعمى أربعة 
رة عمى تحميؿ العناصر الثقافية واستخداميا يتمثؿ في فيـ الفروؽ بيف الثقافات والقدالذى 

 في السموؾ الشخصي. 
: يشير إلى قدرة الفرد عمى      motivation / emotion ةياؿ / الدافعّ االنفعّ  أماُبّعد

 : Behaviorالسموؾ  ُبّعداطؼ وتفيـ مشاعر وأفكار أفراد ينتموف الى ثقافات ُمغايرة، و التعّ 
أداء اإلشارات الجسمية والعادات واإليماءات والرسائؿ غير لقدرة عمى يتمثؿ في اىو و     

رفة حوؿ تمؾ المفظية ذات المعنى التي تحددىا كؿ ثقافة عمى حدة، باإلضافة إلى المعّ 
 (.122، 8616 الثقافات)إناس المصري،

 : تـ حساب الخصائص السكومترية لممقياس كاآلتي-0

 (الجبات: 1/ ز/8/5) 

قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب ثبػػػات المقيػػػاس مػػػف خػػػالؿ حسػػػاب معامػػػؿ ألفػػػا كرونبػػػاؾ             
Cronbach- lphaα ( طالب وطالبػة مػف شػعبة06ألبعاد المقياس بعد تطبيقو عمى )  أولػى
ممػػا يشػػير إلػػى ارتفػػاع قيمػػة معامػػؿ ثبػػات ( 6‚210 )حيػػث كػػاف معامػػؿ الثبػػات ،لغػػة عربيػػة 

 يمة لمثبات.المقياس لقربو مف الواحد الصحيح أعمى ق
 تـ حساب الصدؽ بطريقتيف: : (:  الصدم 2/ ز/ 5/  8)
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( مفردة، و تـ 12:بطريقة صدؽ الُمحكميف : وكانت الصورة األولية لممقياس تتكوف مف ) -أ
( بيف ,226(مفردات وفقًا لنسبة االتفاؽ )0( مفردات ، أي تـ حذؼ )18تعديميا إلى )

( مف الجامعات 10النفس والصحة النفسية ممحؽ)السادة الُمحكميف الُمتخصصيف في عمـ 
المصرية،  وىذه النسبة تمثؿ نسبة اتفاؽ ُمرتفعة بيف السادة الُمحكميف عمى ُمفردات 
المقياس وبالتالي ُمّعامؿ الصدؽ لممقياس ُمرتفع ألنو قريب مف أعمى معامؿ صدؽ وىو 

عناصر القدرة المطموب  الواحد الصحيح أي أف المقياس يقيس ما وضع لقياسو ويشمؿ جميع
 قياسيا وال يحيد عنيا وفًقًا لرأى السادة الُمحكميف . 

معامؿ صدؽ الُمقارنة الطرفية: تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية  -ب
% مف الدرجات 86)عينة التقنيف (،ثـ ترتيب درجات أفراد العينة ترتيًبًا تنازلًيًا لتحديد أعمى 

-t    قارنة بيف المتوسطات باستخداـ اختبار"ت" % مف الدرجات ،ثـ المُ 86وتحديد أدنى 
test ( 4كما ىو موضح بجدوؿ.) 

 (4)عذٚي  
 ( 16)ْ= اٌزوبء اٌضمبفٟدالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ األسثبػٟ األػٍٝ ٚاألدٔٝ فٝ ِم١بط  

 

اٌذسعخ  اٌّم١بط

 اٌؼظّٝ

ل١ّخ  ع َ ْ اٌّغّٛػبد

 "د"

دالٌخ 

 "د"

 اٌزوبء

 اٌضمبفٟ

 ,001 3,44- 42,2 00,34 0 األسثبػٟ األػٍٝ  40

   05,2 62,14 0 األسثبػٟ األدٔٝ  

( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف ُمرتفعي وُمنخفضي الدرجات عمى 4يتضح مف جدوؿ )  
مقياس التموث النفسي وىذا يعنى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعمو قاباًل 

 .ويمكف استخدامو في التقويـ التكويني لجمسات البرنامج التدريبي لمتطبيؽ 
 تصشٗح املكٗاس : (3/ز/ 5/  8)

، و درجة  كبيرةبدرجة  بالذكاء الثقافي تمتعلمف ي 1ويتـ تصحيحو بإعطاء درجة             
بدرجة  يتمتع بالذكاء الثقافيلمف  0درجة   وبدرجة متوسطة،  يتمتع بالذكاء الثقافيلمف  8

  ة عميو مفدرجالوتتراوح  ، بالذكاء الثقافي يتمتع بأقؿ درجة لمف  4درجة    و، منخفضة
 كالتالي :  ىايتـ تفسير التي يو  42: 18
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أوحصؿ عمى 84وكمما اقترب مف الدرجة  ، ةدرج 18يحصؿ عمىذكاء ثقافًيا األفراد  أكثر
( أو 42كمما اقترب مف الدرجة )متوسطة، و بدرجة  يتمتع بالذكاء الثقافيُيّصنؼ   84الدرجة 

 مف الذكاء الثقافي. منخفضةيتمتع بدرجة  حصؿ عمييا
 شوَ تطبٗل املكٗاس : ( 4/ز/ 5/  8) 

 تـ حساب زمف التطبيؽ لممقياس بحساب متوسط الزمف  بيف أوؿ وآخر                 
 12ليصبح زمف التطبيؽ) حساب الخصائص السيكومتريةطالب أنيى المقياس مف عينة 

 دقيقة(. 
  (:5الكاٟي عمٜ الرناٞ الجكايف ومشل ) تدزٖبٜالربٌاور ال( د/5/  8) 

ُيّعد البرنامج التدريبي مف األدوات األساسية التي يتـ تصميميا لخدمة أىداؼ              
 لمحد مف التموث التفسي البحث أال وىو البرنامج التدريبي  القائـ عمى ُممارسة الذكاء الثقافي 

شعبة المغة العربية ، يتضمف بعض األساليب والفنيات -لدى عينة مف طالب الفرقة األولى  
المعرفية منيا التكميفات المنزلية وقد ُأعدت بطريقة خاصة بحيث تكوف ُمرتبطة باألىداؼ 

ستخدـ بو الُمحاضرة، والُمناقشة الجماعية،وٕاعادة مسات البرنامج والمُ بجِ  اوثيقً  اوترتبط ارتباطً 
 البناء المعرفي والنمذجة، 

 ( التدطٗط العاً لمربٌاور: 1/د/8/5)

، والفرعية اإلجرائية منو العاـ  تتضمف عممية التخطيط العاـ لمبرنامج تحديد  اليدؼ      
الزمني لو وعدد الجمسات وتحديد المدى  ومحتواه العممي، واألساليب الُمتبعة في تنفيذه ،

 والتوقيت الزمني لكؿ جمسة ومكاف إجرائيا :
  :كالتالي حددت الباحثة أىداؼ البرنامج العامة     

الذكاء الثقافي كيفية ُممارسة  اوىى ُمساعدة الطالب عمى أف يكتسب ويتعمـ ذاتيً          
مف بنيتو المعرفية ليطبقو في  اويصبح ُجزءً  ،ومياراتو التسعة األربعة أو مكوناتو  بأبعاده
الُمتعمقة  بالتموث النفسي  مظاىرتحت إشراؼ الباحثة ، أي تحميؿ ال الحاية والُمستقبميةحياتو 

الميني واألخالقي  مما يؤثر عمى أدائو الذي يؤثر بالسمب عمى سموكيات المعمـ قبؿ الخدمة
عرض مشكالت ا مف اءات ( بدءً ا وأدوات وٕاجر ًا ومكانيً ( ثـ التخطيط لحميا)زمنيً مع طالبو

 تحت إشراؼ الباحثة. عنيا ، ثـ جمع  المعمومات  لمظاىر التموث النفسي
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 (األِداف الفسعٗٛ اإلدساٟٗٛ :  2/د/8/5) 

وتتحقؽ األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج مف خالؿ العمؿ داخؿ الجمسات وتطبيؽ             
 ىذه األىداؼ فيما يمي : الفنيات الُمختمفة،وتتمخص

والتدريب كيفية ُممارسة الذكاء الثقافي بأبعاده األربعة تّعرؼ أفراد المجموعة التجريبية -1
 .عميو 

وكيفية  ، ياتحديد مظاىر التموث النفسي لمتعامؿ مع التحقؽ مف القدرة عمى التدريب عمى -8
بيذه القرارات، وأثناء االحتكاؾ مع اتخاذ القرار الصحيح مع ُمراعاة السموكيات الُمتعمقة 

أفراد المجتمع التخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعمؽ بيـ ، ويتطمب ىذا  التفاّعؿ بيف آراء  
الخدمة و الحقائؽ العممية ذات المرجعية قبؿ معمـ  الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية

األفراد المشيوريف  وعرض أمثمة مف النفسيمظاىر التموث والمصداقية العالية عف 
 . لمتطبيؽ العممي  بالمجتمع

مظاىره لمتعامؿ مع  مف التموث التفسي  خفضالفي الذكاء الثقافي رؼ أىمية ُممارسة تعّ  -0
 . وعممًيا أخالقًيااليومية 

الحالي والمستقبمي  قبؿ الخدمةعمـ في رفع كفاءة مُ  الذكاء الثقافيإدراؾ الدور الذي يمعبو -4
 .  واألخالقيلتطوير أدائو الميني   التخمص مف مظاىر التموث النفسيفي 

( جمسة بمعدؿ 16(المدى الزمني : تكونت جمسات البرنامج التدريبي مف )0/د/2/2) 
 جمستيف أسبوعيًا،كؿ جمسة تستغرؽ ساعة ونصؼ.

 دمياط.جامعة  -(مكاف التطبيؽ :أحد قاعات كمية التربية بكمية التربية بدمياط4/ /د2/2)
 ( خطوات تنفيذ البرنامج :2/ د/2/2)
والتمييد لمبرنامج وشرح أىدافو وٕاطار العمؿ فيو  البدء:ويتـ مف خالليا التعارؼ ،-1

 ويستغرؽ الجمسة األولى
االنتقاؿ : وىدؼ ىذه الخطوة التركيز عمى الذكاء الثقافي،وكيفية ُممارستو عمميًا فى -8

ويتـ عرض المشكالت  باستخداـ برنامج العروض التعامؿ مع مظاىر التموث النفسي، 
مجموعات  أربعيتـ تقسيـ طالب المجموعة التجريبية إلى  والتوضيحية عمى السبورة الذكية،

  الذكاء الثقافيواكتساب القدرة عمى ُممارسة  )وفقًا لمظاىر التموث النفسي لضماف التفاعؿ ،
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و  الحد والتخمص مف مظاىر التموث النفسي )التنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا،في 
 والفوضػػوية (.و التخنث ، التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية،

تنتيي الجمسات الفردية بالتكميؼ بالمياـ المنزلية ويتـ ُمراجعتيا في بداية الجمسات        
اء المجموعات  في أوؿ الجمسة التالية )الجمسات الزوجية ( الزوجية حيث تتـ الُمقارنة بيف أد

)إعداد الستخداـ أبعاد الذكاء الثقافي والُمقارنة بيف أدائيـ باستخداـ بطاقة التقويـ الذاتي 
مف جمسة إلى أخرى لمتحقؽ  لمظاىر التموث النفسي وفًقا الُمشكالت إعداد الباحثة(، )ويتـ 

 -Cognitionاده األربعة وخاصة ُبّعد ما وراء المعرفة   بعّ بأ الذكاء الثقافيمف ُممارسة 
Meta  مميات العقمية والتي تمّكف الفرد مف إدراؾ ما يدور حولو حينما يتعرض العّ  بو: ويقصد

لمواقؼ وخبرات في ثقافات مختمفة، وتعتمد مصادر تمؾ القدرة عمى ما يمتمؾ الفرد مف فيـ 
واستيعاب لممعرفة الثقافية وعمى ما يمتمؾ مف  ميارات التي يتطمبيا العيش في تمؾ الثقافة، 

ا يحكـ الفردعمى  أفكاره وأفكار اآلخريف؛ وفي وضع االستراتيجيات وتتجمى تمؾ القدرة حينم
قبؿ التفاّعؿ مع الثقافات المختمفة والتحقؽ مف الفرضيات خالؿ التفاّعؿ ،تعديؿ الخرائط 

ات،ويظيرىذا الُبّعد في العديد مف الذىنية في حاؿ اختمفت االستراتيجيات الحقيقية عف التوقعّ 
كر قبؿ الرد عمى شخص مف ثقافة أخري ،  أضع لنفسي ىدًفا عند )أف الُممارسات كالتالي:

التواصؿ مع اآلخريف، أنظـ معموماتي لتساعدني عمى فيـ اآلخريف،  أعي نقاط ضعفي وقوتي 
مـ قبؿ الخدمة لتحقيؽ عّ ،أقّيـ أدائي في التواصؿ (لمحد مف مظاىر التموث النفسي لدى المُ 

 (. التكامؿ األخالقي والعممي في إعداده
 العمؿ : -0

كؿ و ،ًيادؿ جمستيف أسبوععّ مسة بمُ (جِ 16تكونت جمسات البرنامج التدريبي مف )         
أمارس الذكاء الثقافي جمسة تستغرؽ ساعة ونصؼ ،لتحقيؽ أىداؼ البرنامج باستخداـ كتيب)

ت عميو الباحثة مف (: في ضوء ما اطمعّ 2مف إعداد الباحثة )ممحؽ ،أو ال أمارسو ، ولماذا؟( 
مف التموث النفسي  خفضالبحوث سابقة عف إمكانية و كيفية استخداـ البرامج التدريبية في 

 ومظاىره.
  اإلنياء: -4
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وىى المرحمة الختامية وىدفيا تمخيص ما تـ انجازه مف خطوات في البرنامج وتقييـ          
أفراد المجموعة التجريبية كما تشمؿ البرنامج وٕابراز نقاط القوة والضعؼ فيو مف وجية نظر 

 مرحمة اإلنياء التنبيو عف تطبيؽ الُمتابعة بعد شير مف تطبيؽ البرنامج.
يتـ ترتيب جمسات البرنامج التدريبي بشكؿ منطقي يتناسب وطبيعة  محتوى جمسات البرنامج :

تيف مسمسة بمعدؿ جِ (جِ 16مف )شكمة البحث، وتتكوف عدد جمسات البرنامج التدريبي مُ 
 (.2ة )ممحؽ ،وتـ تحديدىا بناء عمى أىداؼ البرنامج وكذلؾ الفنيات الُمتبعّ اأسبوعيً 

 طتددوٛ يف الربٌاور التدزٖيب :األضالٗب امُل

 تستخدـ في شكؿ ُمتكامؿ تجمع بيف : فنيات تـ اختيار ثالث         
والُمحاضرات، ( ؟ولماذا الذكاء الثقافي أوال أمارسو أمارسالمياـ المنزلية)ويشمؿ كتيب 

 كالتالي: الجماعية  والُمناقشات
في اده األربعة عف كيفية ُممارسة الذكاء الثقافي بأبعّ الُمحاضرات :وتشمؿ ُمحاضرات -أ

 ، بالسموؾ في المواقؼ الُمختمفة، وعالقتيا المشكالت المتعمقة بمظاىر التموث النفسي
  ومعايير التقييـ ليا ولُمحتواىا.

 الجماعية :ناقشات المُ -ب
وتشمؿ مناقشات عف المعمومات المستخرجة مف المشكالت المجتمعية الثقافية ،وكيفية      

، باستخداـ ميارات الذكاء الثقافي  لرفع وعييـ االجتماعي الثقافياختبار صحتيا مف عدمو 
بطاقة فى الحياة األكاديمية ثـ اإلنتقاؿ إلى الحياة اليومية لتثميف تمؾ الميارات واستخداـ 

 ُمالحظة لمظاىر التموث النفسي الذاتية . 
 المياـ )الواجبات المنزلية (: -ج

وتتمثؿ فى المياـ التى ُيكمؼ بيا أعضاء المجموعة التجريبية مف الباحثة فى نياية كؿ       
فردية باستخداـ كتيب)أمارس الذكاء الثقافي أو الأمارسو ولماذا؟( مف إعداد  جمسة

  (.6الباحثة)ممحؽ 
       (: 6كتيب )أمارس الذكاء الثقافي أو ال أمارسو ، ولماذا؟( )ممحؽ 

وقامت الباحثة بإعداد كتيب )أمارس الذكاء الثقافي أو ال أمارسو ، ولماذا؟( )ممحؽ      
ويتضمف إطار نظري عف الذكاء الثقافي وكيفية استخدامو  مف القراءات والدراسات السابقة(6

في الحد مف التموث النفسي، والتكميفات المنزلية والمياـ التي ُيكمؼ بيا أفراد المجموعة 
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ومف الكتب والبحوث والبرامج التى اطمّعت عمييا الباحثة لتصميـ البرنامج  التجريبية فقط .
 ال أمارسو ولماذا؟ (ما يمي : وٕاعداد كتيب )أمارس الذكاء الثقافي أو

(.الذكاء الثقافي وعالقتو بجودة الحياة لدى الطالب  8616دعاء محمد الشيراني .)
مجمة كمية التربية ،جامعة لُمبتعثيف إلى المممكة المتحدة .والطالبات السعودييف ا

 . 200-262(،1)162،األزىر
كاء الثقافي:دراسة عمى طالب (.الخصائص السيكومترية لمذ8611محمد السيد عبدالوىاب.)

 . 224-280(،0)16مجمة دراسات عربية في عمـ النفس.الجامعة.
]Du Plessis, Y. (2011). Cultural intelligence as managerial competence and 

alternation. International Journal for The Study of SouthernAfrican 

Literature and Language,18(1),28-46. 

Oolders, T.  Chernyshenko, S., and Stark, S. (2008). Cultural intelligence as a  ؛ 

mediator  of  relationships between openness to experience and adaptive 

performance. International Journal of Cross Cultural Management ,8, 123-

143. 

ووفًقا لنتيجة مقياس الذكاء الثقافي ومقياس التموث النفسي لعينة الدراسة          
االستطالعية، والدراسات السابقة التي اطمّعت عمييا الباحثة ، قامت الباحثة بتصميـ جمسات 

( وٕاعداد كتيب)أمارس الذكاء الثقافي أوال أمارسو ولماذا؟( 2البرنامج وميامو وواجباتو)ممحؽ
شكالت الُمختمفة لعرضيا عمى المجموعة التجريبية ليتقنوا ُممارسة لمُ وصياغة عدد مف ا
              (.  6الذكاء الثقافي )ممحؽ

 مف صحة الفروض وتفسيرىا كالتالي:تـ التحقؽ  :ٔوٍاقصتّا ٔتفطريِا ٌتاٟر البشح(9) 
 :  ٔوٍاقصتْ (ٌتاٟر الفسض األٔه 1 /9)

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف "وكاف ينص الفرض األوؿ عمى أف ىناؾ                
والبعدي  عمى مقياس التموث  يالقبم قياسيفلمتوسطي درجات  المجموعة التجريبية عمى ا

 البعدي".قياس النفسي لصالح ال
بيف متوسطي درجات     t-testتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار         

القبمي والبعدي لمقياس التموث النفسي كما يتضح مف  لقياسييفالمجموعة التجريبية عمى  ا
 (.2جدوؿ )
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 (5عذٚي )

 اٌزٍٛس إٌفغٟدالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ ِم١بط 

=ْ(30)  

االٔؾشا اٌّزٛعؾ اٌؼذد اٌّغّٛػخ ٌم١بطا اٌّم١بط

ف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِغزٛ ل١ّخ "د"

 ٜ

 اٌذالٌخ

ِشثغ 

 ئ٠زب

ؽغُ 

 اٌزأص١ش

 اٌزٍٛس

  إٌفغٟ

 لٛٞ ,520 ,000 5 ,645- 52,4 000,31 30 اٌزغش٠ج١خ ٟاٌمجٍ

     04,5 41  ,40   اٌجؼذٞ 

بيف متوسطي درجات المجموعة  اروؽ دالة إحصائيً ( وجود ف2ويتضح مف جدوؿ )          
القبمي والبعدي عمى مقياس التموث النفسي بعد تطبيؽ البرنامج  القياسيفالتجريبية عمى 

بر اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ عّ وتُ ، t-testالبعدي باستخداـ اختبار "ت"   قياسلصالح ال
كما قامت الباحثة بحساب مربع  لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البعدي ،

لمتحقؽ مف حجـ أثر البرنامج التدريبي واتضح أنو كبير وفقًا لتفسير كؿ مف فؤاد  إيتا
 ( . 402، 1221أبوحطب ،وآماؿ صادؽ )

 ُوٍاقصٛ ٌتٗذٛ الفسض األٔه :

 ، ويمكف تفسير ىذه كاماًل  اوتعنى ىذه النتيجة أف  الفرض األوؿ قد تحقؽ  تحققً           
 الذكاء الثقافينامج التدريبي  القائـ عمى ُممارسة النتيجة عمى  أساس أف التدخؿ بالبر 

ي أو أمارس الذكاء الثقافكتيب ) مف خالؿو باستخداـ الُمناقشة الجماعية والتكميفات المنزلية 
 قؼاالتقييـ لممو القدرة عمى  عمى تنمية ساعد                  (  ؟ولماذا مارسوال أ

فيبدأ في  الُمقارنة   ليسمؾ سموًكا ما حياليا،لممعمـ قبؿ الخدمة   االجتماعية التي يتعرض ليا
 ورافوأعّ  هوتقاليد وناسبتو لعاداتمدى مُ و  )ينتمي لمظاىر التموث النفسي(بيف السموؾ المقترح

قدوة لجيؿ ،فيو يمثؿ ياال يتفؽ مع أي سموًكا تبنىقبؿ أف ي لُمحيطة بواجتمعية و المُ وثقافت
ما ال و   ما يتفؽ  التمييز بيف عمى قدرتو تنمية  البرنامج التدريبي عمىساعد ، وكذلؾ بأكممو

 ووأعراف هوتقاليد ولعادات يحيطوف بوف الذيف عمميو وممف مُ   التي يسمعيااآلراء  فيتفؽ  م
نتاجو األكاديمي وأدائو الميني مع اثر باإليجاب عمى يؤ مما لُمحيطة او الُمجتمعية وثقافت
جعمو يتخمص مف كما ،وفي فصمو أثناء الخدمة في الُمستقبؿ في التدريب الميداني  طالبو

و أحمد  مير الشمسي،)عبد األ وىو ما يتفؽ مع كتابات، الشكميةالنفسي  مظاىر التموث
                        ستيرنبرج و،جريجورينكوبكؿ مف  وكتابات ،(811، 8662مبارؾ ،

 (Sternberg&Grigorenkob , 2006   ( 



 .............................................................فاّعلية برنامج تدريبي قائم على الذكاء الثقافي

- 8662 - 

 ،نتائج الدراسة الوصفية  لكؿ مف  رانيا عطيةمع نتيجة الفرض األوؿ  تفؽ ت كذلؾ و      
قبؿ  فعمميارتفاع نسبة التموث النفسي بيف المُ  التي أكدت عمى  ( 8612وٕاحساف حجازي )

في الوقاية  استخداموعمى  إمكانية  ،كما أكدت الخدمة والحاجة القوية لمذكاء الثقافي 
والعالج مف التموث النفسي ألنو المسئوؿ عف االتزاف االنفعالي الذي يحقؽ التوافؽ 

 االجتماعي في ضوء معايير المجتمع وأعرافو وىويتو الثقافية .
وكذلؾ  قامت الباحثة بحساب الداللة العممية لمبرنامج أى قياس حجـ التأثير            

( ووجدت  الباحثة حجـ التأثير كبير وفًقا لمتفسيراإلحصائي 2)جدوؿ   بحساب مربع إيتا
 إخالص عبد الحفيظ ،ومصطفى باىي ،( وتفسير كؿ مف  000،  8662حجاج غانـ)ل

( و يمكف تفسير ىذا التأثير الكبير لمبرنامج لثالثة أسباب  802، 8664وعادؿ النشار )
 كالتالى :

شكالتيـ مع ذوي يبية بالحاجة إلى الُمساعدة فى حؿ مُ أوليا: شعورأفراد المجموعة التجر  
 لتأثيرىا في المستقبؿ الفصؿ وداخؿ ،الجامعة حالًيا  الخمفيات الثقافية البيئية الُمختمفة داخؿ 

وفي  تطبيقيا فى التدريب الميداني  مستقبمًيا عندالميني و  األكاديمي حالًياعمى أدائيـ 
شوشة لدييـ جتمعية وأعراؼ ثقافية مُ فى تصحيح أفكار مُ   وثانييا : اشباع رغبتيـ الخدمة .

والُمساعدة عمى اعتناؽ أفكار وُممارسات صحيحة قائمة عمى ميارات الذكاء الثقافي فى 
،وثالثيا: التيقف مف انخفاض في المستقبؿ المينية مع تالميذىـاألكاديمية الحالية ،و  حياتيـ 

وظيور بعض مظاىر التموث النفسي في سموكياتو  الذكاء الثقافي لدييـ كمعمـ قبؿ الخدمة
 (.8616ىو ما أكدتو نتائج  دراسة كؿ مف فراس إبراىيـ ، و رائد عباس، ونبيؿ ىريبد )

 (ٌتاٟر الفسض الجاٌ٘: 9/2) 

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي "وكاف ينص الفرض الثاني عمى أنو         
 ". التموث النفسيعمى مقياس  تتبعيدرجات  المجموعة التجريبية في القياسيف  البعدي و ال

بيف متوسطي درجات المجموعة     t-testتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار   
 (.6كما يتضح مف جدوؿ ) النفسيالتموث لمقياس  تتبعيالتجريبية عمى  القياسيف البعدي وال
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 (6عذٚي )

 اٌزٍٛس إٌفغٌٍّٟغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ػٍٝ ِم١بط  ززجؼٟدالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌجؼذٞ  ٚاٌ

=ْ(30 ) 

االٔؾشاف  اٌّزٛعؾ اٌؼذد اٌّغّٛػخ اٌم١بط اٌّم١بط

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 "د"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

غ١ش  ,446 04,5 41  ,40 30 اٌزغش٠ج١خ اٌجؼذٞ

 داٌخ

   05,0 40, 60   ٌززجؼٟا 

بيف متوسطي درجات  ا(  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيً 6) ويتضح مف جدوؿ 
 .  التموث النفسيلمقياس   تتبعيالمجموعة التجريبية بعد القياسيف البعدي وال

 ُوٍاقصٛ ٌتٗذٛ الفسض الجاٌ٘ :

الذكاء  ادأبعّ مارسة التجريبية بكيفية مُ  ويمكف تفسير ىذه النتيجة لوعي أفراد المجموعة
: ويقصد بيا  cognition - Metaرفة   وخاصة ُبّعد ما وراء المعّ فيميا بعد  عممًيا الثقافي

العمميات العقمية والتي تمّكف الفرد مف إدراؾ ما يدور حولو حينما يتعرض لمواقؼ وخبرات في 
ثقافات مختمفة، وتعتمد مصادر تمؾ القدرة عمى ما يمتمؾ الفرد مف فيـ واستيعاب لممعرفة 

مى تمؾ القدرة الثقافية وعمى ما يمتمؾ مف  الميارات التي يتطمبيا العيش في تمؾ الثقافة، وتتج
حينما يحكـ الفردعمى  أفكاره وأفكار اآلخريف؛ وفي وضع االستراتيجيات قبؿ التفاّعؿ مع 

تعديؿ الخرائط الذىنية في حاؿ و الثقافات المختمفة والتحقؽ مف الفرضيات خالؿ التفاّعؿ ،
ارسات اختمفت االستراتيجيات الحقيقية عف التوقعات،ويظيرىذا الُبّعد في العديد مف الُمم

 كالتالي:
)أفكر قبؿ الرد عمى شخص مف ثقافة أخري ،  أضع لنفسي ىدًفا عند التواصؿ مع  

اآلخريف، أنظـ معموماتي لتساعدني عمى فيـ اآلخريف،  أعي نقاط ضعفي وقوتي ،أقّيـ أدائي 
في التواصؿ ( والتحقؽ مف  حاجاتيـ ليا في عصر العولمة والتغير السريع  مع المواقؼ 

مف مظاىر التموث النفسي لدى المعمـ قبؿ الخدمة لتحقيؽ  خفضعية الُمشكمة لماالجتما
حميـ وشيري  ،محمود نصر  دراسة وىو ما يتفؽ مع ، التكامؿ األخالقي والعممي في إعداده

 Koc & Turan (8612.)دراسة كو ؾ وتيروف و  ،(8614)
ستمرار تأثير البرنامج التدريبي القائـ ؛ال  الفرض الثانيصحة  مما سبؽ يتضح تحقؽ 

كؿ  دراسة  أشارت إليو وىو ما  عمى معممي قبؿ الخدمة،ًا عمميً  الذكاء الثقافيعمى ُممارسة 
شروؽ سمماف،وطالؿ عمواف كتابات كؿ مف   و ، (8661محمد أودؼ ،ومحمد األغا )مف 
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التي ( 8616(سامح سعادة و  ؛( 8612وجنار الجباري ) دراسة ىادي رمضاف، (؛و8612)
أوصت بضرورة دراسة التموث النفسي لدى الشباب وخاصة طمبة الجامعة فيـ يمثموف عنواف 

 جتمع. بأي مُ  وجود كؿ أمة وىدؼ كؿ ىادؼ إللحاؽ الضرر
 : الح(ٌتاٟر الفسض الج9/3) 

" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي عمى أنو لثوكاف ينص الفرض الثا        
درجات  المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في القياس البعدي  عمى مقياس التموث 

 (. 6النفسي لصالح المجموعة التجريبية"كما يتضح مف جدوؿ )
بيف متوسطي درجات المجموعة     t-testتـ التحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار  

موث النفسي كما يتضح مف ريبية والمجموعة الضابطة عمى  القياس البعدي لمقياس التالتج
 .(6جدوؿ )

 (5عذٚي )

 دالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌجؼذٞ  ٌٍّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌؼبثطخػٍٝ ِم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ

=ْ(30 ) 

االٔؾشاف  اٌّزٛعؾ اٌؼذد اٌّغّٛػخ اٌم١بط اٌّم١بط

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 "د"

ِشثغ    ٜٛ                                        ِغز

 ئ٠زب

ؽغُ 

اٌزأص

 ٠ش

اٌزٍٛس 

 اٌزفغٟ

  ,40    30 اٌزغش٠ج١خ اٌجؼذٞ

41 

04,5 -633 

,6 

 لٛٞ  ,602   ,000

  ,63    اٌؼبثطخ اٌجؼذٞ 

30 

56,6     

لصالح المجموعة التجريبية عمى  (أف الفروؽ دالة إحصائًيا6مف جدوؿ )ويتضح           
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المجموعة  أي أف ىناؾمقياس التموث النفسي ،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              التجريبية والمجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي  القائـ عمى ُممارسة 
بر اإلشارة السالبة عمى أف الفروؽ عّ وتُ  الثقافي عممًيًا لصالح المجموعة التجريبية ، الذكاء

 .لصالح القياس ذي المتوسط األعمى وىو القياس البعدي لممجموعة التجريبية 
 : ضبٌشاٌفشع إٌِبلشخ ٔز١غخ 

المجموعة التجريبية قد استفادت مف تطبيؽ البرنامج  مف ىذه النتيجة نتحقؽ مف أف      
في ُممارسة الذكاء الثقافي في التعامؿ مع الُمشكالت االجتماعية الُمتّعمقة بالنموذج والقدوة 

وذلؾ بالُمقارنة بالمجموعة الضابطة التي لـ ُيطبؽ  قبؿ الخدمةالنفسية والُمجتمعية لمُمعمـ 
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كؿ  دراسةمع توصيات  ،وىو ما اتفؽ  كاماًل  اعمييا البرنامج،أي أف الفرض قد تحقؽ تحققً 
وغرس  المعمميف قبؿ الخدمة ( بضرورة تثقيؼ 8611وزىور العبيدي) شيرزاد شياب ، مف

بالخدمة  عمميفالمجتمع،و توجيو المُ ونبذ السمبية الضارة بالفرد و ،بيـ القيـ اإليجابية 
حافظة عمى الطمبػة مػف خطػر التموث النفسي والوصوؿ بيـ والُمرشديف التربوييف بالمدارس لممُ 

مميف، عّ إلى درجة عالية مف النضج،والعمؿ عمى تطوير المناىج الدراسية في معاىد إعداد المُ 
اسب مع قدراتيـ ورغبػاتيـ لكػي كافة بما يتنالتعميمية  وبناء أساليب جديدة لممراحؿ 

            .عمـ وفًقا لُمتطمبات الوقت الحالييػستطيعوا النيوض بالمُ 
مية البرنامج ،واتضحت الداللة وقد قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمتحقؽ مف فاعّ         

امج أف البرنوىذا يعني  ( 000، 8662لحجاج غانـ ) اممية لمبرنامج بحجـ تأثير كبير وفقً العّ 
ا معرفًيا لعمؿ ضمف فريؽ قد أحدث نموً كا بمياراتو الذكاء الثقافي التدريبي القائـ عمى ُممارسة

عمميف قبؿ كمُ  لدى أفراد المجموعة التجريبية مما أثر باإليجاب عمى أدائيـ الميني وثقافًيا
الثقافية واالجتماعية لخدمة، ودورىـ كطالب بكمية التربية عند مواجية المشكالت اليومية ا

 طالبيـ في التدريب الميدانيحالًيا،ومع أعضاء ىيئة التدريس وزمالئيـ مع والمينية 
 ، وتؤكد ىذه النتيجة فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى  ُممارسة الذكاء الثقافي ُمستقباًل 

)الُمصغرة(،والحوار : فنيات الُمحاضرة ؛ألنو تضمف مف مظاىر التموث النفسي  خفضلم
ناقشة )الجماعية والمُ ببطاقة الُمالحظة  لمتقويـ الذاتي ولآلخريف الُمالحظة استخداـ و  ،الذاتي

المعمـ قبؿ ة تقديـ التغذية الراجعة الفورية لُممارسمع مف جانب الباحثة الخارجي (،والتقويـ 
كالت والمواقؼ اليومية التي عمى المش لمذكاء الثقافي الخدمة مف أفراد المجموعة التجريبية 

كتيب)أمارس الذكاء الثقافي أو ال أمارسو ولماذا؟(، وكذلؾ عمى  اتخاذ  مفليا  وفيتعرض
ؿ االجتماعي مع ذوي الخمفيات القرار وحؿ المشكالت المينية والدراسية القائمة عمى التفاعّ 

  .الثقافية الُمختمفة كأعضاء ىيئة التدريس والعامميف بالكمية
 مف حيث( 8612وطالؿ عمواف ) شروؽ سمماف،كتابات  كؿ مف  وىو ما أكدت عميو        

)لعدـ تعرضيا لمتدريب كأفراد المجموعة الضابطة  أف األفراد المصابوف بالتموث النفسي
ـ الفوضى حيط بيـ يسيراف بال ىدؼ فيكتسبوف سموؾ الفوضى ، ومف ثـ يعّ لمُ اوالعالـ (

في حاؿ مف الشؾ وعدـ اليقيف فيما ينبغي عمييـ  ألف أفراده؛واالضطراب في المجتمع 
مأخوذة مف مجتمعات طبقية أو ثقافات  ـ تركو مف قيـ وعادات وأعراؼاتباعو،وما ينبغي عميي
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وبيف الُممكف  ،بيف المشروع وغير المشروع  لدييـ  لتنعدـ الحدود الفاصمة أخرى محيطة بيـ 
برنامج التدريبي القائـ لعدـ تعرضيا لمالمجموعة الضابطة  ا اتسمت بو وىو ما موالُمستحيؿ 

بعد تدريبيا المجموعة التجريبية  أما اده األربعةبأبعّ عممًيا مارسة الذكاء الثقافي  مُ  عمى
تـ  وضرورة تّعديؿ سموكياتيـعرفت مدى احتياجيا ليذه الجمسات قد باستخداـ البرنامج 

 .فمذلؾ كانت الفروؽ لصالحياالتموث النفسي لدييا مستوى مف  خفضال
 ( ٌتاٟر الفسض السابع :9/4) 

وكاف ينص الفرض الرابع عمى أنو"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي           
" . تـ التموث النفسيدرجات  المجموعة الضابطة في القياسيف  القبمي  والبعدي عمى مقياس 

بيف متوسطي درجات المجموعة الضابطة  t-testالتحقؽ مف صحة الفرض باستخداـ اختبار 
 (.2كما يتضح مف جدوؿ )التموث النفسي عمى  القياسيف  القبمي والبعدي  عمى مقياس 

 (0عذٚي)

 اٌزٍٛس إٌفغٟػٍٝ ِم١بط  دالٌخ اٌفشٚق  ث١ٓ اٌم١بع١ٓ اٌمجٍٟ ٚ اٌجؼذٞ   ٌٍّغّٛػخ اٌؼبثطخ

شاف االٔؾ اٌّزٛعؾ اٌؼذد اٌّغّٛػخ اٌم١بط اٌّم١بط 

 اٌّؼ١بسٞ

ل١ّخ 

 "د"

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

اٌزٍٛس 

 إٌفغٟ

 غ١شداٌخ ,006 50,4 31  ,40 30 اٌؼبثطخ اٌمجٍٟ

   56,6 30  ,63   اٌجؼذٞ 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض ، تـ حساب الفروؽ بيف متوسطي درجات المجموعة  
باستخداـ اختبار "ت"   التموث النفسيالضابطة في القياسيف القبمي  والبعدي  عمى مقياس 

لممجموعات الُمترابطة الستقاللية الُمشاىدات ضمف المجموعة الضابطة فقط أي ضمف 
( الفروؽ بيف متوسطي 2( ويوضح جدوؿ ) 66، 1222جتمع الواحد )زكريا الشربيني ،المُ 

 . التموث النفسيدرجات المجموعة الضابطة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس 
توسطي درجات المجموعة الضابطة وتؤكد ىذه النتيجة عدـ وجود فروؽ دالة بيف مُ         

 .  التموث النفسيفي القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس 
 وٍاقصٛ ٌتاٟر الفسض السابع :

ا لدى يً في الذكاء الثقافي وُممارستو عمم وتعنى ىذه النتيجة عدـ حدوث تغير داؿٍ           
لدى ىذه التموث النفسي عمى أف أيًضاالمجموعة الضابطة، وتؤكد ىذه النتيجة أفراد 

 لمبرنامج التدريبي ياالمجموعة لـ يتغير بالسمب أو باإليجاب وىو أمر متوقع وذلؾ لعدـ تعرض
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بجمساتو وفنياتو بجانبيو )العممي والنظري( الذي يتضمف  القائـ عمى الذكاء الثقافي 
س الذكاء الثقافي أو الأمارسو ر كتيب )أما)الجماعية ( و استخداـ الُمحاضرة والُمناقشة 

 ،ولماذا ؟(.
التي قدمتيا ألفراد  مف جانب الباحثة متغذية الُمرتدة الفوريةل كذلؾ لـ يتعرضواو          

الُمختارة في المواقؼ الخاطئة سموكيات مع التفسير والتفنيد لم،فقط  لمجموعة التجريبيةا
وىذا يؤكد أف التغيير الذي حدث في أداء  ، التكميفات المنزليةو  ِجمسة تدريبيةبكؿ التجريبية 

المجموعة التجريبية يعود بالكامؿ لمبرنامج التدريبي بدليؿ بقاء المجموعة الضابطة كما ىي 
 في القياسيف القبمي والبعدي ليا . 

لحصناوي ، و جاسـ عيدي كؿ مف سعد ا وتمثؿ النتيجة السابقة التفّعيؿ العممي  لدراسة      
بضرورة التدريب  لتوصيتيـ Koc & Turan (8612)ودراسة كو ؾ وتيروف  ؛( 8614)

اده لضماف النجاح في الحياة واستخداـ التفكير الناقد والحكـ عمى عمى الذكاء الثقافي بأبعّ 
 السموكيات قبؿ اكتسابيا.                                                          

  يكوف الذكاء الثقافيمارسة مُ  القدرة عمىمف ُمعممي قبؿ الخدمة   بةفإكساب الطم        
نخراط  في سوؽ ُتمكنيـ مف  اال مف التموث النفسي وكذلؾ خفض لمتقديـ أدوات عممية بمثابة 

رفة مما رفة وماوراء المعّ يتكوف مف المعّ  وألن؛التي تحيط بيـ شكالت لمُ العمؿ و بفّعالية في ا
مـ قبؿ الخدمة قادر عمى إصدار الحكـ عمى السموكيات التي تمارس أمامو ليكتسب يجعؿ المعّ 

ذوي الذكاء  مف المعمميف قبؿ الخدمة  ؛ فالُمتعمميفالخاطئة د عفالسموكيات الصحيحة ويبتعّ 
 تمؾ القدرة التي   جتماعيةالصراعات المينية واالإدارة  قادريف عمى  رتفع يكونوفالمُ الثقافي 

ستقبمي ، كما أنو ُيّعد كطريقة لتّعزيز نجاحيـ األكاديمي الحالي والمُ عمى أحد المؤشرات  مثؿتُ 
لتحقيؽ عمميات التنظيـ الذاتي والمعرفي كذلؾ و  لدييـ ؛ السريع والضبط االجتماعي مـالتعّ 

وجازو ،واألدميت      ماىاسينيو(وىو ما أشارت إليو دراسة كؿ مفواالجتماعي لدييـ 
Mahasneh; Gazo and Al-Adamat   ،8612.) 

  في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج يمكف استنتاج مايمي :و 
لمعالج  يحتاج إلى الدراسة ممي قبؿ الخدمةعّ مُ  لدىمستوى ُمرتفع مف التموث النفسي  ىناؾ-1

 .لؤلجياؿ القادمة والوقاية منو
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 الحياة واستخداـ التفكير الناقد النجاح في يضمفالتدريب عمى الذكاء الثقافي بأبّعاده -8
مما يؤثر باإليجاب عمى سموكيات األفراد في أي مكاف   والحكـ عمى السموكيات قبؿ اكتسابيا

 .            أو ثقافة يتواجدوف بيا
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 :املسادع

(. العالقة بين الذكاء الشعوري والذكاء الثقافي.دراسة تحميمية آلراء  3122حسان دىش جالب .)إ-1
 يةواالقتصاد االداريةلمعمـو  مجمة القادسية. كمية التربية في جامعة القادسية نعينة من تدريسيي

،24(5 ،)9-44.  
اإلحصائي في  التحميؿ.(3115النشار ) محمد باىي ،وعادلحسين إخالص عبد الحفيظ ،ومصطفى -3

 .القاىرة :األنجمو المصرية.العموـ التربوية:نظريات ،وتطبيقات ،وتدريبات
ى الطمبة الموىوبين الُممتحقين ببرنامج (. مستوى الذكاء الثقافي لد3128ناس رمضان المصري .)إ-4

لمدراسات  سالميةمجمة الجامعة اإلرافية .غتغيرات الديمو في ضوء بعض المُ  الموىبة اإلثرائي
 .319-297(،3) 36فمسطين ، -غزةجامعة ، التربوية والنفسية

مجمة النفسي وعالقتو بالتوافق االجتماعي عند طمبة جامعة بغداد. التموث (.3128أمل كاظم ميره .)-5
 . 277 - 258( ،4)33، جامعة بغداد،كمية التربية ابن رشداألستاذ ،

(. التموث النفسي وعالقتو باتخاذ القرار لدى طمبة جامعة الشارقة . 3128بشرى أحمد جاسم .)-6
 . :35- 2:2(،4) 52عين شمس ، ،جامعةمجمة كمية التربية بعيف شمس

خالفات السموكية لدى تالميذ التعميم الثانوي كما يدركيا األساتذة المُ  (.3125.) معمرية بشير-7
دراسات  مجمةدراسة ميدانية في بعض الثانويات بوالية باتتة. والمساعدون التربويون والتالميذ :

 . 45-37( ،2)22الجزائر،، ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة وتربوية نفسية
  .القاىرة: عـالم الكتـب ،4. ط عمـ الػنفس االجتمػاعي(.3111حامد عبد السالم زىران .)-8
 القاىرة:عالم الكتب..Spssوباستخداـ   ااإلحصاء التربوى يدويً (. 3119حجاج غانم .)-9
خفض التموث النفسي لدى طالب  (.فاعمية برنامج إرشادي في 3124حيدر عبد الرضا طراد .) -:

 .234-،2(2)22، مجمة كمية التربية جامعة بابؿ.كمية التربية الرياضية في جامعة بابل
 طمبة من عينة لدى النفسية بالقيم وعالقتيا تعددةالمُ  الذكاءات (.3128حيدر ابراىيم ظاظا .)-21

 .289-244(، 5 ) 55 األردنية ،  الجامعةالتربوية، العموـ مجمة دراساتاألردنية.  الجامعة
حسان محمد حجازي .)-22 (.العالقة بين التموث النفسي والضبط االنفعالي :312رانيا محمدعطية،وا 

- 98(،2)214، مجمة كمية التربيةى طمبة كمية التربية جامعة الزقازيق. دومستوى كل منيما ل
274. 

 .القاىرة :األنجمو المصرية .بياجيو والتعمـ اإلنساني(. 1::2رمزية الغريب .)-23
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع ترقيم المراجع . APAتوثيق المراجع وفق اإلصدارالسادس من *
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مكتبة  .القاىرة:اإلحصاء وتصميـ التجارب فى البحوث النفسية والتربوية (.6::2زكريا الشربيني.)-24
  .األنجموالمصرية

 بالحنين إلى الثقافي الذكاء عالقة في وسيط كُمتغير االنفعالي الذكاء (.3127سامح سعادة .)-25
 279،جامعة األزىر،التربيةمجمة كمية .  الوافدين الطالب لدى الثقافي عبر الوطن والتوافق

(5،)24-8: . 
(. دراسة ُمقارنة في التسامح 3125سعد عبد الزىرة الحصناوي ، و جاسم محمد عيدي. )-26

مجمة كمية اآلداب جامعة االماـ ًا لمستويات الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة . جتماعي وفقً الا
 . 66: 45(،2)23، لجامعة المستنصريةاالصادؽ ،

مجمة المستقبؿ  (. ىل تستطيع الدولة الوطنية تقاوم تحديات العولمة ؟.3114سعيد الصديقي.)-27
 .::-92، 3:4،  مركز الدراسات الوحدة العربية، ،بيروتالعربي 

 كمية ،ذمجمة األستا (.الذكاء الثقافي لدى الُمرشدين التربويين.3129سموى عبد العالي جبر.)-28
 . 277 - 258( ،1) 35، بغدادجامعة ، التربية ابن رشد

 مجمة كمية التربية(.التموث النفسي. 3126شروق كاظم سممان،وطالل غالب عموان.)-29
 . 762- 751(،3)37،جامعة بغداد،لمبنات

(.التموث النفسي وعالقتو بالنضج 3122).زىور محمد سعيد العبيدي ، و شيرزاد محمد شياب -:2
.   االنفعالي لدى طمبة معاىد إعداد المعممين ومعاىد الفنون الجميمة في مركز محافظة نينوى

 . 49-22،(2)25،العراق-نينوى  مجمة دراسات تربوية ،معيد إعداد المعمميف
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 (1ممحؽ)
 مقياس التموث النفسي

 
( بأنو حالة خمل في نظام توازن البيئة النفسية لمفرد وما يتبعيا من 3123وُيّعرفو واثق التكريتي )     

األصيل انحراف اجتماعي ، وىذا االختالل نتاج التداخل بين )السموك والفكر(األجنبي والسموك والفكر 
 لممجتمع الذي ينتمي إليو وىو ما تتبناه الباحثة في البحث الحالي .

  (مظاىر التموث النفسي كالتالي: 22، 3124وحيد طراد )ويرى 
 ػ التنكر لميوية الحضارية واإلساءة إلييا:1

ثقافيـــة واالجتماعية وىـي حالـة التـــذمر والـــرفض لمواقـــع الحـــضاري بكـــل خــصوصياتو ال               
 .والتربوية ومن ثم التصريح بتقبيح ذلك الواقع

 ػ التعمؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية :8
الءمتيا لقيم وتعني حــب وتقبــل اســتعارة النمــاذج الـشكمية األجنبية بغـض النظـر عــن مُ               

 المجتمع وتقاليده
ول والمخـالف لكل القـيم واألصـــول واألنظمة التي ئوتتمثل تعنـــي التـــصرف غيـــر المـس :الفوضوية -0

اختالط األمور بعضيا ببعض والنظر إلييا عمي أنيا بدرجة واحدة من حيث األىمية  ،يحددىا المجتمع 
ى  دار الحياة والطاقاتوالفائدة فيختمط الحق بالباطل والميم بالتافو والجد باليزل وتعنى أيضا العبث وا 

حــدد لـو : التـصرف بخـالف توقّعـات المجتمـع لنـوع جنـسو الُمالحـظ أو بخـالف الـدور المُ  ػ التخنث4
 . ا فـي المجتمــع ، بشرط إن ىـذه التــصرفات تكـون غيــر ُمتأثرة بعوامل فسيولوجية أو بيولوجية ســمفً 

 مقياس التموث النفسي
 :األوؿ: الفوضوية دعّ البُ  -

اختالط األمور بعضيا ببعض والنظر إلييا عمي أنيا بدرجة واحدة من حيث األىمية والفائدة فيختمط 
ىدار الحياة والطاقات  .الحق بالباطل والميم بالتافو والجد باليزل وتعنى أيضا العبث وا 

ماذا بف ،مف تصميح السيارات إلى قيوة الخاصة بو طمب أخيؾ رأيؾ في أنو سيغير نشاط ورشتو -1
 نصحو؟ت
  .ترفض تماًما-أ

واأليدى المميئة بالزيوت  توافقو عمى الفور فمكسب القيوة ضخم واليحتاج لمجيود كالميكانيكا-ب
 .والمالبس المموثة بالبقع والتحتاج الى عمال تعمميم المينة ليساعدوك

مجتمع أكثر من القيوة التي قد تكون سبًبا ليروب الميكانيكا تخدم ال ترفض موضًحا لو أن ورشة-ج
                                     .وبقاتونشر المُ وشرب الشيشة  الطالب من المدرسة 
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يمكن أن تفرز الورشة الكثير من العمال الُمتقنين لعمميم في إصالح السيارات وىو ما يفتح بيوت -د
نتج بل تشجع عمى ليست مكان مُ  عمى عكس القيوة  البطالةويساعد المجتمع عمى القضاء عمى 

 .االستيالك
وليس بيا شرطي مرور في أحد المدف الجديدة المشيورة بسعة شوارعيا وجماليا  تقود السيارة -8

مقابمة لتمتحؽ بالعمؿ في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية والتأخير يعطي عنؾ انطباع وأنت لديؾ 
 ؟فماذا تفعؿ، خاطئ لصاحب المصنع

                                   تتبع التعميمات المرورية الممصقة في الشوارع وكذلك اتجاه الشوارع.-أ
 .ميما كانت العواقب وخيمة فالموعد شديد األىميةتقود بسرعة أعمي لتصل في موعدك  -ب
طي مرور لتدوين حتى عكس االتجاه فال يوجد شر  تمشي في أقصر الطرق الموصمة لممكان -ج

 .فالموعد ىام جًدا يقف عميو مستقبمكالمخالفات 
تتصل بالمصنع وتخبر السكرتارية أنك في ىذا الطريق ألول مرة فمن الصعب الوصول في الموعد   -د

 .                          .  فمتؤجل الموعد ساعة حتى تصل في موعدك
رفي مف زوج أختيا حيث أنو سرؽ الورقة و الرأي القانوني في زواجيا العُ  صديقتؾ منؾتطمب -0

 ؟خبرىاماذا تبمزقيا و ينكر تمامًا ما حدث، ف
 .ستندات أوشيود ليذا الزواجمحامي ولكن تبحث عن مُ المجوء إلي  -أ

 .وأميما لتنصحيما وتفصل بينيما المجوء إلي أختيا -ب
 .يف تتعامل معو ومع أختيالتسألو ك شيخ الجامعالمجوء إلي  -ج
 .أن ىذا ليس زواج فيو زنا ألنو ال يمكن أن يتزوجك إال إذا طمق أختك أوماتت -د
طمب منؾ نشر ىذا الموقؼ الفكاىي إلضحاؾ اآلخريف وكاف فحواه، اختمفت زوجة مع زوجيا -4

فسمعيا ، فوقؼ بجانبيا وىي تقرأ التشيد في نياية الصالة فأقسمت أال تذكر اسمو اليـو كاماًل إبراىيـ 
تقوؿ الميـ صمي عمي محمد وعمي آؿ محمد كما صميت عمي أبو إسماعيؿ وعمي آؿ أبو إسماعيؿ.. 

 فإنؾ:
 تضحك وتحكييا ألسرتك ليضحكوا. -ب       تنشرىا مباشرة إلسعاد أصدقائك. -أ
 لو كيف أنو يخمط الجد باليزل وأن الرسول حذرنا من ذلك. توضح -د .ترفض النشر وتكتفي بذلك -ج
رفضا الذىاب معؾ  وطمبت مف  صديقؾ  رأيو في أف تذىب معو لُمصاىرة أحد األسر ألف والدي-2

 صاىرة بدوف الحاجة لوالديو:ولكف أسرة الفتاة موافقيف عمى المُ 
 أوافق عمى الفور . -ب           أؤكد لو أن ىذا خطأ كبير .-أ
ستقبل أسرتو في ميب الريح حيث أن ىذا معناه أن تمك األسرة التحترم أرفض ألن ىذا يجعل مُ -ج

 األعراف والتقاليد المجتمعية .
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  من والديو فقد احتاجو لنفس الموقف.أذىب معو بداًل -د
 :د الثاني: التنكر لميوية الحضارية عّ البُ  -8

خصوصياتو الثقافية واالجتماعية ومف ثـ التصريح ىي حالة التذمر والرفض لمواقع الحضاري وكؿ 
 .( 88،  8616عال عمواف ،)بتقبيح ذلؾ الواقع

 أثاث لمنزلؾ: شتريتريد أف ت-1
تشتري كمو ذو موديل إيطالي ولكن صناعة  -ب.   جودتو منخفضة  ألن نتج المصريتبتعد عن المُ -أ

                  مصرية .
وخاصة الصيني حتى أوفر في النفقات مع مظيره الجذاب عكس  نصفو مصري ونصفو أجنبي-ج

 .               المصري
 . فيو يجعل المكان عمى درجة عالية من األناقة عن األجنبي أبحث-د
بنفقات  تذىب لزيارة أسواف واألقصر في إجازة نصؼ العاـعرضت عميِؾ صديقتؾ أنيا تريد أف -8
 ؟، فماذا تفعؿآالؼ جنيو4
 .                      أفضل الذىاب إلى لبنان فيي بنفس النفقات-أ

 وانخفاض مستوى نظافتو.أوضح ليا مدى رداءة المكان ىناك وعدم االىتمام بو  -ب
فالسفر لمخارج أفضل ويكفي مقابمة السائحين ىناك عكس السياحة في األماكن  أرفض الفكرة نيائًيا -ج

                 المصرية .
وىي  بدعةأوافق عمى الفور فمنظر النيل في أسوان كأنو لوحة من الطبيعة رسميا الخالق بريشتو المُ  -د

 .فرصة لتنشيط السياحة الداخمية في بمدنا الحبيبة   
 ؟تنصحوماذا بف ،قيميف في مصرياجريف المُ سورية مف المُ الزواج مف فتاة أخوؾ ريد ي-0
  الكثيرة.المادية  وطمباتين من الجيد الُبعد عن المصريات  -أ

 . جتمعنا بعاداتو وتقاليدهتفيم مُ تتزوج مصرية أفضل من أن  -ب
أطفالك مع شاكل كثيرة كالرغبة في عودتيا إلى بالدىا بالزواج من جنسية أخرى يجر عميك مُ  -ج

     اختالف العادات والتقاليد .
وتستطيع أن تحصل عمى  الجنسية  نفقات منخفضة وميسر  يالزواج من السورية سيكون ذ -د

      فأنت بالنسبة لو فرصة لتمتد إقامتيا بمصر حتى لو طمقتيا . بزواجيا منك  المصرية
مع صديقؾ نصحؾ بشراء مالبس داخمية  ذات ماركة اجنبية ألنيا  داخميةإذا ذىبت لشراء مالبس -4

 أفضؿ مف المالبس ذات الصناعة المحمية ،فإنؾ:
تجادلو  ألن المالبس ذات الصناعة المحمية أرخص ولكن أقل  -ب تقتنع برأيو وتوافقو عمي ذلك. -أ

 جودة في رأيك.
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 .صرية ألي منتج نك تفضل الصناعة المألج ترفض رأيو 
وىو  تخبره أنو ال فرق بينيم بالنسبة لك واألىم أن تكون المالبس ذات مظير وصناعة جيدين -د

 .المتوفر في األجنبي 
 طمب منؾ أخيؾ النصيحة بالسفر لبمد أوروبية أـ عربية لمعمؿ بيا ،فبماذا تنصحو ؟ -2
 اليكفي نفقاتو. بيا وعائد العمللمعمالة أي مكان بعيد عن ىنا مكسب فمصر طاردة -أ
 يجرب البمد العربي قبل األجنبي ألنو ال يجيد أي لغة.-ب
يجرب بمد أوروبية  كإيطاليا ليعمل بمزارع العنب أوبيع الجرائد مع اليرب من البوليس حتى اليرحمو -ج

 إلى مصر مرة أخرى .
قبل السفر عميك أن تعرف فرص العمل التي يمكن العمل بيا في مصر وتحسب ثمن غربتك والبعد -د

حيطين بك من يساعدك من المُ عن أسرتك والشعور باألمن حتى في حالة بطالتك أو إفالسك ستجد 
  وىو ما اليقدر بثمن.

 عد الثالث :التخنث : البُ -0
حــدد لـو ســمفا فـي التـصرف بخـالف توقّعـات المجتمـع لنـوع جنـسو الُمالحـظ أو بخـالف الـدور المُ 

 .المجتمــع ، بشرط إن ىـذه التــصرفات تكـون غيــر ُمتأثرة بعوامل فسيولوجية أو بيولوجية 
 
طمب منؾ أخيؾ رأيؾ أف يطيؿ شعره ليربطو كذيؿ الحصاف  تقميًدا لمممثؿ الشيير األمريكي"براد -1

 بيت" المفضؿ لديو فبماذا تنصحو؟
عبد الباقي  فأشر أرفض بدون إبداء أسباب وأعرض أن يحمقو تماًما كالُممثل  -ب أوافق عمى الفور .-أ

 المصري الشيير.
 أرفض موضًحا لو أن ىذا تشبًيا بالنساء وىو ما  يتعارض مع  مجتمعنا المصري.-ج
يجابية وعميو تحمل كالىما.-د  أوضح لو  أن ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 
العاـ،  فبماذا  ىذا طمبت منؾ أختؾ رأيؾ  في أف تمبس بنطموف جينز مقطع الركبتيف  فيو موضة -3

 ا؟تنصحي
 أرفض بدون إبداء أسباب . -ب أوافق عمى الفور .-أ
أرفض موضًحا ليا أن ليس كل موضة تتبع  فيذه  تتعارض مع  تقاليد ُمجتمعنا المصري لمالبس -ج

 النساء.
يجابية وعمييا تحمل كالىما.-د  أوضح ليا  أن ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 
 طمب  منؾ أخيؾ رأيؾ  في إرتداء حمؽ كزمالئو في الجامعة ،  فبماذا تنصحو؟-0
 أرفض بدون إبداء أسباب . -ب أوافق عمى الفوروأذىب معو الرتدائو .-أ 
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 وضًحا لو  أن ىذا يشير إلى فئة من الشواذ جنسًيا.أرفض مُ -ج
يجابية وعميو تحمل كالىما فيو أوضح ليا  أن ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية -د وا 

 يتعارض مع المظير الذكوري لممجتمعات العربية .
طمبت منؾ أختؾ رأيؾ  في أف تمبس بدلتؾ الجينز لتذىب بيا رحمة فيي تتفؽ مع شعرىا القصير -4

 وحذائيا الرياضي وكالمي بنبرة حادة وخشنة،  فبماذا تنصحيا؟
 أرفض بدون إبداء أسباب . -ب أوافق عمى الفور.-أ
وضًحا ليا  أن ىذا يشير إلى أنيا بعيدة عن المظاىر األنثوية  وقد يؤثر بالسمب عمى أرفض مُ -ج

 انطباع الناس من حولك.
يجابية وعمييا تحمل كالىما فيو -د أوضح ليا  أن ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 

 بمجتمعنا .يتعارض مع المظير األنثوي 
 مثمتيا اليندية المفضمة ،فبماذا تنصحيا ؟فوجئت بأختؾ قدوضعت بحاجبيا األيمف فردة حمؽ كمُ -2
 أرفض بدون إبداء أسباب . -ب ختمفة عن أقرانيا .أكد ليا أنيا جميمة ومُ -أ
 أرفض موضًحا ليا أن ىذا تشبًيا بالنساء  الينديات  وىو ال يتفق مع  ُمجتمعنا المصري.-ج
يجابية وعمييا تحمل كالىما.-د  أوضح ليا  أن ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 

 :مؽ بالمظاىر الشكمية األجنبية: التعّ رابعد العّ البُ 
الءمتيا لقيـ المجتمع وتعني حػب وتقبػػؿ اسػػتعارة النمػػاذج الػشكمية األجنبية بغػض النظػر عػػف مُ 

 .وتقاليده
 فإنؾ: ،صارعةأخبرؾ صديقؾ انو يريد عمؿ وشـ عمي ذراعو مثؿ العبي المُ  إذا-1
 تشجعو عمي عمل الوشم. -أ

توضح لو أن الوشم الذي يغير شكل الجمد ممكن يصيبو بالمرض ألنو يستخدم فيو الحقن ويختمط  -ب
 .دمائو بالمكونات  الصبغية لموشم 

 .فمتفعل ما تريدهتخبره أنيا حرية شخصية  -ج
ؤقت يزال بعد فترة ويستخدم في رسول  اهلل صمي اهلل عميو وسمم قال أن الوشم نوعان نوع مُ  تخبره أن -د

 .  ألضراره وتغييره في شكل الجمد عممو الحناء وآخر وىو محرم 
 فإنؾ: ،)األـ العزباء( بدوف أب single motherإذا سألتؾ صديقتؾ عف رأيؾ في ظاىرة -8
 تعتبرييا نوًعا من الفوضى التربوية وغياب األىل.-ب من أنواع الحرية الشخصية. تعتبرييا نوًعا -أ
 .ال مانع منيا والتجربة  تخبرييا أنيا تقميًدا لمظير من المظاىر األجنبية -ج
  .دار اإلفتاءاألىل و ظاىرة يجب مواجيتيا بشدة عن طريق  -د
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ونصائحيما فيي قادرة مادًيا عمى ذلؾ لتبتعد عف والديؾ أرادت أختؾ أف تعيش في شقة بمفردىا -0
 :ليا 

 ترفضي تماًما.-ب منيا استضافتك أيًضا. يتوافقييا وتطمب-أ
ليا كيف ىذا ال يتفق مع العرف والتقاليد المجتمعية فالفتاة تخرج  توضحي-د تبمغي والديك ليوافقوا.-ج

 من منزل والدييا لمنزل زوجيا فقط كما نشأنا وتعممنا من أمياتنا.
 سألتؾ أختؾ عف رأيؾ  في تسمية ابنتيا التي ستمدىا  بعد أياـ )ليندا(،فماذا سيكوف رأيؾ ؟-4
 وأعرض عمييا اسم خديجة . أرفض بدون إبداء أسباب -ب أوافق عمى الفور .-أ
 .مصريأرفض موضحة ليا أن ىذا االسم أنو الُيّعبرعن مجتمعنا ال-ج
يجابية-د كما أنو سيسبب البنتيا مشاكل  أوضح ليا أن ىذا االسم سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 

 . فالبعض سيكتبو بالياء وآخرون بدونيا اسميا كتابة قوائم المدرسة  في  في
اب لمطبيب لكى يقـو بعمؿ بأنفيا ثقب لترتدي حمؽ بو كممثمتيا اليندية ىطمبت منؾ أختؾ الذ-6

 المفضمة ،فبماذا تنصحيا ؟
 أرفض بدون إبداء أسباب . -ب أوافق عمى الفور .-أ
 جتمعنا المصري.مُ   ال يتفق معوىو الينديات   أرفض موضًحا لو أن ىذا تشبًيا بالنساء -ج
يجابية وعميو تحمل كالىما أن  اأوضح لي-د  .ىذا المظير سيكون ُمثاًرا لتعميقات كثيرة سمبية وا 
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 (2ملحق )

 ِم١بط اٌزوبء اٌضمبفٟ

الثقافي ىو القدرة عمى االنخراط في لمذكاء    (299، 3128 إناس المصري) تعريفوتتبنى الباحثة 
الميارات المغوية والميارات مجموعة من السموكيات التي تستدعي استخدام ميارات محددة مثل 

توافق مع قيم واتجاىات االجتماعية، ومجموعة من الخصائص مثل المرونة التي يتم تحويميا بشكل مُ 
فيو ليس مجرد الفيم المعرفي حول االختالفات الثقافية وال عالقة لو  األفراد الذين يتفاعل معيم الفرد

وماوراء      ،Cognitiveالمعرفي المكونمكونات:  ةأربعبإتقان المغات األجنبية، ولكنو يشتمل عمى 
: يتمثل في فيم الفروق بين الثقافات والقدرة عمى تحميل           meta-Cognitiveالمعرفي 

 العناصر الثقافية واستخداميا في السموك الشخصي.
: يشير إلى قدرة الفرد عمى التعاطف   motivational / emotionalالمكوف االنفعالي / الدافعي و

: ىو القدرة   Behavioralالمكوف السموكي و ،غايرةوتفيم مشاعر وأفكار أفراد ينتمون الى ثقافات مُ 
عمى أداء اإلشارات الجسمية والعادات واإليماءات والرسائل غير المفظية ذات المعنى التي تحددىا كل 

 حول تمك الثقافات باإلضافة إلى المعرفة ،ثقافة عمى حدة
  د األوؿ :المعرفة :عّ البُ 
 
وجيع وجدت إشارة المرور حمراء بورسعيد وأنت زائر بيا و في محافظة  أثناء عبورؾ الشارع -1

 فإنؾ :العربات واقفة 
 تمتنع عن العبور كالسيارات  األخرى. -ب .بدون اىتمام لمون اإلشارة تعبر الشارع -أ
تسأل سائق العربة المجاورة لك عن سبب عدم عبور  -د تغيير اإلشارة إلى األخضر. تنتظر-ج

 السيارات واختراق اإلشارة ألن ىذا غير متبع في محافظتك.
 :أثناء ركوبؾ سيارة لمذىاب لممدرسة طمب منؾ سائؽ السيارة بإرتداء حزاـ األماف فإنؾ -3
 ترفض ألنو يقيد حركتك.-ب أوافق لتأخري عن موعد المدرسة.-أ
 تفعل  ذلك خوًفا من حدوث أي اصطدام  أو فرممة مفاجئة.-ج
 تقوم بالنزول من السيارة وتركب سيارة أخرى .-د
عمى ارتداء المالبس الجذابة لالنتباه حتى ولو فييا التي  تحرصيف  أثناء عودتؾ مف الجامعة  -0

 :جارتؾ عمى ىذا الممبسكمفؾ ذلؾ االنسالخ عف مجتمعؾ السكني ،عاتبتؾ 
 إطار عدم اإلضرار بالمحيطين بك  . فيالتى تتم الحرية الشخصية  ياتوضح ليا أن-أ

 تتمسكي بمالبسك الغير ممتزمة.-ج . السكني كلتقاليد مجتمع  تقوم باإلعتذار ليا وتغييره إحتراًما -ب
 ترفع صوتك عمييا فأسرتك تؤيدك وتبارك اختيارك لمالبسك.-د
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ذىبت لتشترؾ في أحد األندية الرياضية فطمب منؾ المدرب إرتداء شورت قصيرجًدا أناء المعب  -5
 وىو ما يتعارض مع الشورت الطويؿ الذي تعودت عمى إرتدائو:

 تنتقده بكممات الذعة. -ب خر.آتبحث عن مدرب  -أ
ترتدي الشورت الذي يتفق مع قيمك ومعتقداتك طالما ال يعيق أدائك بعد شرح وجية نظرك -د ترتديو .-ج

 لو .
 ماوراء المعرفة :: نيد الثاعّ البُ 
ؤلوراؽ االمتحانية االجابة لالحظيف إلى لجنة االمتحاف أثناء توزيع المُ  أحد زمالئؾ عند دخوؿ -2

 : ذاواألسئمة فإ
بيدوء مع إظيار عالمات الندم عمى التأخير لظروف خارجة عن  المكان المخصص لوجمس في -أ

 .فإنك ترى أنو يفيم األجواء االمتحانية  ظر الُمالحظ ينتبو لوتنو مُ إرادت
بال بزمالئو ووال يرى نفسو فإنك تراه غيرمُ  أوالً  هالحظ ليترك ما يشغمو ويساعددخل وتحدث مع المُ -ب

 . بتأخيرهمخطىء 
فإنك تراه لديو مشكمة في كيفية  الُمالحظ وحتى ينتبو ل بصوت عال وزمالئ دخل وقام بتحية -ج

 التعامل مع المواقف الرسمية.
دخل ووقف في مكانو حتى يستأذن المالحظ لو بالخول الذي يترتب عميو تبعات كثيرة فإنك تراه  -د

 بتعميمات المجان االمتحانية. طالب ممتزم
 :يتحدث بصوت عاؿ  في تميفونو المحموؿ فإنؾمية إذا وجدت زميؿ لؾ في مكتبة الك -3
 تراه ال يفيم كيف يسمك في المكتبة من سموكيات لُمراعاة زمالئو الُمحيطين بو. -أ

يأكل ويشرب أحد المشروبات الغازية مما أدى إلى وقوع بعض الفضالت عمى الكتاب شخص   -ب
 وأىميتو وكيفية االستفادة منو.لمكان ماىية اي تقرأفيو فإنك تتأكد أنو غير ُمدرك لالذ
يقطع صفحة من الكتاب الذي يقرأ فيو خمسة من وراء ظير أمين المكتبة فإنك تراه سارق حتى -ج

 لوكان في حاجة شديدة ليذه الصفحة ألنو سيمنع المنفعة العامة منيا.
الكتب التي بحث فييا إلى المكان الُمخصص لو مما يعيق بحث اآلخرين  يبحث عن كتاب واليعيد-د

 درك لجيد العاممين بالمكتبة ووقتيم .غيرمُ فإنك تراه 
 إذا دخؿ زميمؾ إلى معمؿ الحاسب اآللى بكميتكما ووجدتو:-4
يتعامل يجذب الجياز جانًبا مما أدى إلى خمع القابس الخاص بو من الحائط فإنك تراه ال يدرك كيف -أ

 مع أجيزة الحاسب اآللي.
استبعاده عن تأدية يفتح جياز الحاسب اآللي بدفع مفتاح الجياز إلى أقصى مدى  مما أدى إلى -ب

 .بزمالئووالضرر الذي ألحقو فإنك تراه اليقدر قيمة األشياء  الميام المعممية  عميو لك ولزمالئك
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وبالرغم راء ظير أمين المعمل والقائم بالتدريس أدخل اسطوانة في أحد أجيزة الكمبيوتر خمسة من و  -ج
 لم يستجب حتى من ظيور رسالة تؤكد ضرورة استخدام المضاد لمفيروسات قبل العمل باالسطوانة 

توقف الجياز عن العمل تماًما وادعى أنو دخل وجده كذلك فإنك تراه اليقدر جيود أمين المعمل ووقتو 
 تعاقبة.وبأجيال مُ بالمال العام والضرر الذي ألحقو 

 لوحة مفاتيح عمى  يكتبو  يضع حقيبتو عمى لوحة مفاتيح  جياز الحاسب اآللي الذي تعمل عميو -د
 ألي عممية تعميمية. جياز آخر فإنك تراه ال يدرك ماىية الحاسب اآللي و أىميتو

 لبيع المالبسعف اسـ لمشروع تريد افتتاحو خريجة كمية اآلداب قسـ المغة الفرنسية أختؾ  ؾسألت-4
 فاقترحت عمييا استخداـ "توب التوب "فماذا سيكوف رأييا وىي تعيش في إحدى القرى؟ :

 بالموافقة وطمبت من الخطاط كتابتو.فأسرعت -أ
 تعممة بأن مرجعيتو لمغة اإلنجميزية ومن الخطأ كتابتو بيذا الشكل أو استخدامو بيذا الشكلرفضت مُ -ب

 . في القرية التي تعيش فييا
 وافقت ُمتعممة ألن بو موسيقى وسجع.-ج
رفضت ألن األمانة المغوية تتطمب كتابتو بالمغة اإلنجميزية وىو ما قد ينفر الزبائن العتقادىم أنو -د

 ىظة لقطع المالبس النتمائيا لمكان بيذا االسم .امرتبط بأثمان ب
 والُبّعد الثالث :الدافعية :

عند حضورؾ وأنت مف خريج جامعة حكومية وٕاقميمية دورة تدريبية مع أشخاص مف خريجي  -2
 الجامعة األمريكية ،فماذا تفعؿ ؟:

 تبحث بينيم عمن يكون قريب من بيئتك ومجتمعك لمتعامل معو طوال التدريب.-أ
مجتمعي.                                  أتعامل معيم بانفتاح ولكن في ضوء قيمي وقيم -أتحدث معيم وقت الحاجة فقط.   ج-ب
 أتوافق وأندمج معيم في كل سموكياتيم.-د
إذا وجدتى  جارتؾ قامت بخمع الحجاب بعد قراءتيا ألحد المقاالت التي تنشر آراء غير صحيحة  -3

 : دينًيا  فإنؾ
 تقاطعييا ُمباشرة وتطمب من جيرانك األخرين االنضمام لك في ُمقاطعتيا.-أ

توضحي ليا كيف أن ىذه المقالة تعمد  كاتبيا المعب باأللفاظ  وفي العقول لمتخمي عن ىويتيا -ب
 اإلسالمية.

تنصحييا بقراءة كتب وأحاديث نبوية عن الحجاب ودوره في الحفاظ عمى المرأة من الُمتمصصين وليا -ج
 تتشاجرين معيا وتتيمييا بالكفر. -حرية االختيار.             د

تـ توظيفؾ في شركة وكاف زميمؾ في المكتب ذو سموكيات مختمفة وُمتحررة لمغاية وُمغايرة لؾ -4
 تماما، فماذا تفعؿ؟
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 تحتفظ بعالقة الزمالة التي فرضت عميك وتنيييا بمجرد عدم احتياجك لو في مجال العمل.-أ
 تعاممو في حدود العمل فقط.-ب
 ارض مع قيمك وقيم مجتمعك.تصادقو ولكن ال تشاركو سموكياتو التي تتع-ج
 تتوافق معو فبعض سموكياتو جريئة وكنت تتمنى أن تجد من يؤيدك في سموكيا.-د
يحرص زميمؾ في العمؿ عمى ُمعارضة رأيؾ وآراء زمالءؾ فكرًيا في عمؿ المرأة بشدة مع اتيامكـ  -4

 بالمفرطيف في شرفكـ وىيبتكـ ،فماذا تفعؿ مف وجية نظرؾ معو ؟
 تنفعل عميو وتصارحو بخطئو معك ومع بقية الزمالء.-ك بو فوًرا. بتنيي عالقت-أ
 تري أنو يحتاج إلى تصحيح لُمعتقداتو من أشخاص ُمدربين عمى ذلك .-ج
 تنيي الحوار بطريقة ُمتحضرة مع الحفاظ عمى عالقتكما في مجال عممك فقط .-د

 :السموؾ:رابعوالُبّعد ال
 فإنؾ : أثناء عرض المدرب لممعمومات التدريبيةحد القاعات ألى إعند دخولؾ -2
 تشير بيدك تحية لمجميع حتى التقطع الدورة التدريبية.-أ

 تدخل بعد الطرق عمى الباب فقط.-ج تقول السالم عميكم بصوت منخفض جًدا.-ب
 . زمالءكتسمم عمى -د
في موضوع يناقشؾ فيو  أثناء عرض رأيؾ فيما يمكف تحقيقو لؾ بيزة رأسو ـ مديرؾ و قيعندما -8

 :تفيـفإنؾ 
 . أنو ال يتفق معك في الرأي -أ

 .تفيم أنو يتفق معك -ب
 فيما يقول . كاقشينيريد أن  -ج
 .غادرة مكتبو والتحدث في وقًتا الحقأنو يطمب منك مُ -د
 عممتؾ يدىا عمى فمؾ أثناء غضبؾ معناه :إذا وضعت مُ -0
 تيدأك .-التحدث معك دترفض -تمنعك من الكالم .ج-أسكت . ب-أ
 : تفيـ مف قيامو بالتمويح عند انتياء الجمسة والقياـ لالنصراؼ فإنؾزميمؾ  -5
 -أن أتبعو النصرف معو. د -النتظره.  ج أنو سيغادر وسيعود بعد فترة زمنية -. ب  أنو سيغادر-أ

 أنو يحاول جذب انتباىي لو.
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 (0ممحؽ )
 قائمة

 أبجديا(السادة الُمحكميف)مرتبة 
 ثروت محمد عبد المنعـ  : أستاذ مساعد عمـ النفس التربوي بجامعة دمياط.-1
 جماؿ الديف محمد الشامي :أستاذ مساعد عمـ النفس التربوي بجامعة دمياط.-8
 سناء حامد زىراف : أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة دمياط.-0
 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة دمياط. :شيريف غالب  -4
 عباس محمد متولي :أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة دمياط .-2
 كوثر محمد رزؽ  : أستاذ الصحة النفسية بجامعة دمياط .-6
 محمد حامد زىراف : أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة حمواف .-6
 النفس التربوي بجامعة دمياط.محسف عبد النبي محمد: أستاذ مساعد عمـ -2
 مصطفي جبريؿ : أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة دمياط . -2

 ىناء حامد زىراف   : أستاذ مساعد المناىج وطرؽ التدريس بجامعة دمياط.-16
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 (4ممحؽ)
 الحظة لمظاىر التموث النفسيمُ قائمة ال

 غ١ش ِمجٛي دسعبد اٌزٛاعذ اٌزٍٛس إٌفغٟ ِظب٘ش

 ِمجٛي

ِغ 

روش 

 ِضبي

1 

 ثغ١طخ

2 

 ِزٛعطخ

 3 

 شذ٠ذح
   

اٌزٕىش ٠ٌٍٛٙخ اٌؾؼبس٠خ ٚاإلعبءح  -1

)ِشبػش اٌفشد اٌغٍج١خ رغبٖ ٚؽٕٗ  ئ١ٌٙب

جبالح أِبَ ِب ٠ؾذس  ُِ ،ِٚإعغبرٗ،اٌال

ِٓ أؽذاس، ٚطؼٛثخ رؾذ٠ذ دٚسٖ فٟ 

ؽبٌــخ اٌزــزِش  اٌؾ١بح ٚاٌّغزّغ.

ٚاٌــشفغ ٌٍٛالــغ اٌؾــؼبسٞ ثىــً 

خــظٛط١برٗ اٌضمبف١ــخ ٚاالعزّبػ١خ 

ٚاٌزشث٠ٛخ ِٚٓ صُ اٌزظش٠ؼ ثزمج١ؼ رٌه 

 اٌٛالغ

      

اٌزؼ ٍك ثبٌّظب٘ش اٌشى١ٍخ  -2

األعٕج١خ)ؽـت ٚرمجـً اعـزؼبسح إٌّـبرط 

اٌـشى١ٍخ األعٕج١ـخ ثغـغ إٌظـش ػـٓ 

 ُِالءِزٙب ٌم١ُ اٌّغزّغ ٚرمب١ٌذٖ(.

      

اٌزـظشف ثخـالف رٛلؼ ـبد )اٌزخٕش -3

ُّالؽـظ أٚ  اٌّغزّـغ ٌٕـٛع عٕـغٗ اٌ

ثخـالف اٌـذٚس اٌّؾــذد ٌـٗ عــٍفًب فـٟ 

اٌّغزّــغ ، ثششؽ ئْ ٘ـزٖ اٌزــظشفبد 

زأصشح ثؼٛاًِ فغ١ٌٛٛع١خ  ُِ رىـْٛ غ١ــش 

 (أٚ ث١ٌٛٛع١خ .

      

رؼٕــٟ اٌزــظشف غ١ــش  اٌفٛػ٠ٛخ -4

خــبٌف ٌىــً  ُّ اٌمــ١ُ اٌّــغئٛي ٚاٌ

ٚاألطــٛي ٚاألٔظّخ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب 

 اٌّغزّغ .
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 2ممحؽ
 البرنامج تدريبي قائـ  عمى الذكاء الثقافي )أمارس الذكاء الثقافي أو الأمارسو ولماذا؟  (

 اٌغٍغبد اٌزذس٠ج١خ ٚاٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ ف١ٙب

  سلُ اٌغٍغخ

  ِٛػٛع اٌغٍغخ 

 

 اٌف١ٕبد اٌّغزخذِخ ٚاٌزى١ٍفبد

 إٌّض١ٌخ

"رؼبسف ٚرؼش٠ف ثبٌجشٔبِظ"  1

 اٌزؼبسف ث١ٓ اٌجبؽضخ ٚاٌطالة

ػشع أل٘ذاف اٌجشٔبِظ -

ِٚؾزٛاٖ ثشىً ػبَ،ئٌمبء 

اٌؼٛء ػٍٝ اٌّضا٠ب اٌؾبػشح 

ُّغزمج١ٍخ فٟ اٌّغبي  ٚاٌ

 إٌّٟٙ ٌٍطبٌت اٌّزذسة.

اٌزٍٛس رطج١ك  ِم١بط -

)لجٍٝ( ِٓ ئػذاد  إٌفغٟ

 اٌجبؽضخ.

٠ج١خ رمغ١ُ اٌّغّٛػخ اٌزغش-

ئٌٝ صالس ِغّٛػبد ٌٍؼًّ 

ػّٓ فش٠ك أصٕبء اٌغٍغبد 

 اٌزذس٠ج١خ. 

اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ ٚاٌّٙبَ  -

اٌزٟ ٠ىٍفْٛ ثٙب ٚؽشق 

اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٟٛ ثبعزخذاَ 

 .ضمبفٟاٌ اٌزوبء ِم١بط

رٛص٠غ وز١ت  ػٍٝ أفشاد  -

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ)أِبسط 

اٌزوبء اٌضمبفٟ أٚ ال أِبسعٗ ، 

 اٌجبؽضخ .ٌّٚبرا؟(ِٓ ئػذاد 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ - اٌ

االرفبق ػٍٝ االٌزضاَ ٚٚاٌؾٛاس 

ؽٛاي عٍغبد اٌجشٔبِظ ٚػذَ 

 اٌزغ١ت.

ُّالؽظخ ٌّظب٘ش اٌزٍٛس  ٚلبئّخ اٌ

 إٌفغٟ ثبعزخذاَ اٌجبؽضخ.

ثىز١ت اٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ أداء ٚ

)أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ أٚ ال 

أِبسعٗ ، ٌّٚبرا؟( ِٚب ثٗ ِٓ 

اعزّبػجخ رؾزبط ئٌٝ ِٛالف 

 ُّ الؽظخ ٌّظب٘ش اعبثخ . ٚثطبلخ اٌ

 اٌزٍٛس إٌفغٟ ثبٌّٕضي  .
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 أثؼبد اٌزوبء اٌضمبفٟ 3، 2
 اٌّؼشفخ -1

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت  ُِ
إٌّضٌٟ :أٚالً :ٌٍزؾمك ِٓ 

أداء  اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد 

ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

ٚاٌغّبع ٌّب عّؼٖٛ ِٓ 

اٌّظبدس ِؼٍِٛبد ِٚب ٟ٘ 

اٌزٟ اعزخذِٛ٘ب ٌٍزٛطً ٌٙزٖ 

  اٌّؼٍِٛبد.

ُِؾبػشح ػٓ  و١ف١خ  -
اٌزٛطً ٌغؼً وً ػ١ٍّخ رؼٍُ 

ٌّّبسعخ راد ِغضٜ ِٚؼٕٝ 

 .اٌزوبء اٌضمبفٟ

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ - اٌ

اٌغّبػ١خ ٚئػبدح اٌجٕبء 

اٌّؼشفٟ  ٚإٌّزعخ ألفشاد 

 .اٌزوبء اٌضمبفٟاٌؼ١ٕخ ػٓ 

اٌزى١ٍف ثبٌمشاءح  فٟ ثٕه -

اٌزوبء ؼشفخ اٌّظشٞ ػٓ اٌّ

 .ِٚىٛٔبرٗ اٌضمبفٟ

٠ُىٍف وً فشد  ِٓ أفشاد  -

اٌّغّٛػبد اٌزغش٠ج١خ 

اٌضالس ثزؼشف و١ف١خ ػٕذ 

رأد٠خ  اٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ ِٓ  

  أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟوز١ت)

 ٚ ٌّٚبرا؟( أِبسعٗأٚال 

ِالؽظخ اعزخذاَ لبئّخ 

 ِظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟ

 .ثطش٠مخ رار١خ

 :ِبٚساء اٌّؼشفخ2-2 5، 4

اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ ثبعزخذاَ  - 

ِم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ رزُ 

داخً وً ِغّٛػخ ٌٍٛطٛي 

ئٌٝ ٔز١غخ ٚاؽذح ٌىً 

مبسٔزٙب  ُِ ِغّٛػخ ٠زُ 

ثٕز١غزٟ اٌّغّٛػز١ٓ 

األُخش٠ز١ٓ رؾذ ئششاف 

شاعؼخ اٌّٙبَ  اٌجبؽضخ.  ُِ
ٚاٌٛاعت إٌّضٌٟ أٚالً ٌٍزؾمك 

ِٓ أداء  اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً 

ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ فشد 

اٌزغش٠ج١خ العزخذاَ اٌزغز٠خ 

 اٌشاعؼخ اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ. 

ٚصب١ٔبً:اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ف١خ 

ّّبسعخ اٌزوبء اٌظؾ١ؾخ ٌ

ِبٚساء اٌضمبفٟ ثّىْٛ 

 .اٌّؼشفخ

 

صُ رجذأ وً ِغّٛػخ ِٓ  -

اٌّغّٛػبد اٌضالس  ثمشاءح 

 ُّ ّٙخ اٌّىٍف ثٙب )ٌزؾذ٠ذ اٌ

ّبسعخ ٌٍزوبء اٌضمبفٟ  ُّ ٔمبؽ اٌ

ُِؾبػشح ػٓ اٌّىْٛ  - ئٌمبء 

اٌضبٟٔ ِٓ ِىٛٔبد اٌزوبء 

اٌضمبفٟ ٚ٘ٛ ِبٚساء 

 اٌّؼشفخ.

ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ  ِغ 

اٌجبؽضخ ِّب ٠غبػذ ػٍٝ 

ئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ   ٌذٜ 

 أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.

ٚإٌّزعخ أِبَ أفشاد اٌؼ١ٕخ 

اٌزؼبًِ ِغ  اٌزغش٠ج١خ لٟ

اٌّشىالد االعزّبػ١خ ػزذ 

ّبسعخ اٌزوبء اٌضمبفٟ  ُِ
 ٚاخز١بس اٌجذ٠ً إٌّبعت.
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فٟ ػ١ٍّخ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

)اٌّؼشفخ ٚاعزخالطٙب

ٌٍّغبػذح  ِٚبٚساء اٌّؼشفخ(

ػٍٝ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؾك 

ُّّٙخ  .ٚاٌجبؽً ٚأغبص اٌ

ٚثبعزخذاَ ثطبلخ اٌزم٠ُٛ 

ٌّظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟ 

 ثبٌّّٙخ ٚثؼذ٘ب،

ٚرزُ إٌّبلشخ داخً وً 

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔز١غخ ِغّٛػخ 

صُ ٠زُ  ٚاؽذح ٌىً ِغّٛػخ

مبسٔزٙب ثٕز١غزٟ  ُِ
ُّغّٛػز١ٓ األُخش٠ز١ٓ  اٌ

مبسٔخ ث١ٓ أدائُٙ  رؾذ  ُّ ٚاٌ

ِغ اعزخذاَ   ،ئششاف  اٌجبؽضخ

اٌزغز٠خ اٌشعؼ١خ اٌفٛس٠خ 

ٌزؼذ٠ً أداء اٌّغّٛػبد 

 اٌضالس.  

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف -

ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت) 

اٌضمبفٟ أٚال  أِبسط اٌزوبء

 (.أِبسعٗ ٌّٚبرا؟

  

 

  اٌذافؼ١خ -3 7، 6

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت  ُِ
إٌّضٌٟ أٚالً ٌٍزؾمك ِٓ أداء  

اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد ِٓ 

أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ 

العزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ 

 اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ. 

اٌّىْٛ اٌضبٌش ِٓ ٚرّضً 

 ِىٛٔبد اٌزوبء اٌضمبفٟ.

ٚأ١ّ٘زٙب فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ 

ٚا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍُ  لجً اٌخذِخ 

ٚفٝ سفغ ٚػ١ٗ ثبٌّٛالف 

االعزّبػ١خ ٚا١ٌّٕٙخ اٌزٟ 

 رٛاعٙٗ أصٕبء رؼ١ٍُ اٌزال١ِز  .

 ّٛالفو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌ -

 االعزّبػ١خ  ثٛػٟ ِٚؼشفخ

ٌزشرفغ اٌذافؼ١خ اٌّؾفضح 

 .ٍٛنٌظٙٛس اٌغ

ُِؾبػشح ػٓ اٌّىْٛ  ئٌمبء 

اٌضبٌش ِٓ ِىٛٔبد اٌزوبء 

 اٌضمبفٟ ٚ٘ٛ اٌذافؼ١خ.

 

ػبدح إلٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ 

ٌذٜ أفشاد اٌجٕبء اٌّؼشفٟ 

 اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ

ٌّّبسعخ اٌزوبء ٚ إٌّزعخ 

 فٟأفشاد اٌؼ١ٕخ أِبَ  اٌضمبفٟ

اٌّشىٍخ ثبعزخذاَ  أؽذ

أِبسط اٌزوبء )اٌىز١ت 

أٚ الأِبسعٗ،ٌّٚبرا؟  اٌضمبفٟ

.) 

٠ُىٍف وً فشد  ِٓ أفشاد -

اٌّغّٛػبد اٌزغش٠ج١خ 
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*ػشع اٌجبؽضخ ٌى١ف١خ 

ّبسعخ اٌزوبء اٌضمبفٟ فٟ  ُِ
ُّخزٍفخ  اٌّٛالف االعزّبػ١خ اٌ

اعزخذاَ لبئّخ ِظب٘ش ٚ

اٌزٍٛس إٌفغٟ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

)ثىز١ت أِبسط ثبٌزوبء  اٌطبٌت

 اٌضمبفٟ أٚال أِبسعٗ ،ٌّٚبرا(.

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف -

 ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت

أِبسط ثبٌزوبء اٌضمبفٟ أٚال  )

 أِبسعٗ، ٌّٚبرا(.

 

 

 اٌّٛلف اٌّؾذاٌضالس ثمشاءح 

وزى١ٍف ِٕضٌٟ  ِٓ 

أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ وز١ت)

ِٓ  ٌّٚبرا؟(أِبسعٗ أٚال 

اعزخذاَ ٚئػذاد اٌجبؽضخ 

الؽظخ ٌّظب٘ش ُِ ثطبلخ 

،ِغ ئػبفخ اٌزٍٛس إٌفغٟ 

 ٠شاٖ عذ٠ذ ِظٙشأٞ 

اٌّزؼٍُ)ثذْٚ أٞ ششٚؽ أٚ 

ِؼب١٠ش ٌٙزٖ األفىبس( ٌؾّب٠خ 

اٌّؼٍُ لجً اٌخذِخ ِٓ 

 اٌزٍٛس إٌفغٟ.

 

 ٚاٌجُؼ ذ اٌشاثغ:اٌغٍٛن: -4   9،8

 

ٚ٘ٛ اٌّىْٛ اٌشاثغ  اٌغٍٛن

ِٓ ِىٛٔبد اٌزوبء اٌضمبفٟ 

ٚ٘ٛ ِب ٠غزذي ِٕٗ ػٍٝ 

ِغزٜٛ اٌزوبء اٌضمبفٟ ٌذٜ 

 األفشاد.

زٛلف ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٠ٚ 

اٌّزؼٍُ لبدسا ػٍٝ رم٠ُٛ 

اٌغٍٛن لجً اوزغبثٗ ٚفمًب 

ُِالئّزٗ ٌخٍف١زٗ اٌضمبف١خ  ٌّذٜ 

ِٚذٜ  ٚأػشافٗ ٚرمب١ٌذٖ

ِالئّزٗ ٌٍّغزّغ اٌزٞ ٠ٕزّٟ 

 .ئ١ٌٗ

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت - ُِ
أداء  ِٓ  إٌّضٌٟ أٚالً ٌٍزؾمك 

اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد ِٓ 

 أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ.

ٚصب١ٔبً:اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ف١خ 

ّبسعخ اٌزٟ اعزخذِٛ٘ب فٟ  ُِ
 اٌزوبء اٌضمبفٟ

ثّٙبساد اٌزوبء اٌزؼش٠ف -

ّبسعزٙب . اٌضمبفٟ ُِ  ٚو١ف١خ 

ٚو١ف١خ اعزخذاِٗ ِغ اٌّٙبَ  

د١ّ٠خٚا١ٌّذا١ٔخ األوب

اٌّؼشٚػخ ػ١ٍٗ  ثىز١ت 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ  اٌ

اٌغّبػ١خ ٚئػبدح اٌجٕبء 

اٌّؼشفٟ  ٚإٌّزعخ ألفشاد 

اٌؼ١ٕخ ػٓ رٍه اٌّشىٍخ 

 ثمشاءح اٌمظخ .

اٌزى١ٍف ثبٌمشاءح  فٟ ثٕه -

اٌّؼشفخ اٌّظشٞ  ػٓ 

 . بفٟاٌزوبء اٌضم

٠ُىٍف وً فشد ثزؾذ٠ذ   -

و١ف١خ ئداسح اٌٛلذ أصٕبء 

اٌم١بَ  ثبٌزى١ٍفبد إٌّض١ٌخ 

أِبسط اٌزوبء ِٓ وز١ت )

 أِبسعٗأٚ ال  اٌضمبفٟ

ٌّٚبرا(، ثبعزخذاَ ثطبلخ 

الؽظخ ٌّظب٘ش اٌزٍٛس ُِ 

 . إٌفغٟ
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ال أٚ أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ )

 . 5(ٍِؾك  ،ٌّٚبرا؟ أِبسعٗ

ُّشىالد *ػشع ٌجؼغ  اٌ

 ّٔبسطٚو١ف  االعزّبػ١خ

ِغ  ٌؾٍٙب   اٌزوبء اٌضمبفٟ

اٌؾشص ػٍٝ اعزخذاَ اٌزغز٠خ 

اٌشعؼ١خ اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ 

ٌزؼذ٠ً أداء  اٌّغّٛػبد  

 اٌزغش٠ج١خ اٌضالس.

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف -

ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت 

أٚ ال  أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ)

 ،ٌّٚبرا(. أِبسعٗ

10 ،11   

 ِٙبساد اٌزوبء اٌضمبفٟ-5

ثبعزخذاَ  اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ -

ِم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ رزُ 

داخً وً ِغّٛػخ ٌٍٛطٛي 

ئٌٝ ٔز١غخ ٚاؽذح ٌىً 

مبسٔزٙب  ُِ ِغّٛػخ ٠زُ 

ثٕز١غزٟ اٌّغّٛػز١ٓ 

األُخش٠ز١ٓ رؾذ ئششاف 

رأط١ً  فُٙ ا٠ٌٛٙخ اٌجبؽضخ. 

اٌضمبف١خ، أٞ فُٙ و١ف ٔفىش 

ثشأْ أٔفغٕب ٚا٢خش٠ٓ 

ٚأعب١ٌت اٌؾ١بح اٌزٟ ػشفٕب٘ب 

 .  ٚػشٕب فٟ صٕب٠ب٘ب

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت ُِ -

إٌّضٌٟ أٚالً ٌٍزؾمك ِٓ أداء 

اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد ِٓ 

 أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ. 

ٚصب١ٔبً:اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ف١خ 

ّبسعخ  ُِ اٌزٟ اعزخذِٛ٘ب فٟ 

ِغ  ِٙبساد اٌزوبء اٌضمبفٟ

ىٍف١ٓ ٚاعزخذاَ  ُّ اٌّٙبَ اٌ

ِظب٘ش  الؽظخ )ُِ لبئّخ 

 . اٌزٍٛس إٌفغٟ(

اٌزؼش٠ف  ثى١ف١خ  اعزضّبس  

اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ٔشش 

سٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ ػّٓ 

اٌفش٠ك ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب ِغ 

اٌّٙبَ  األوبد١ّ٠خ ٚا١ٌّٕٙخ 

 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ - اٌ

ٚئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ألفشاد 

اٌؼ١ٕخ ػٓ رٍه اٌّشىٍخ ٚ  

ّبسعخ  ُِ اٌزوبء إٌّزعخ  فٟ 

أِبَ اٌطالة)دٚس اٌجبؽضخ  اٌضمبفٟ

.) 

٠ُىٍف وً فشد ِٓ أفشاد  -

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثبعزخذاَ 

ثطبلخ  اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٌٍٛلذ ٌؾً 

ُّشفمّشىالد االعزّبػ١خاٌ خ اٌ

أٚ  اٌزوبء اٌضمبفٟ ِبسطثىز١ت  )أ

ٚ ٌّبرا؟( ِٓ ئػذاد  أِبسعٗال 

 اٌجبؽضخ. 

ِٕضٌٗ ِٓ ٠مَٛ وً ؽبٌت فٟ  -

اٌزغش٠ج١خ اٌضالس  اٌّغّٛػخ

ثبٌزؼ١ٍك )ثبٌّٛافمخ أٚ ثبٌشفغ( 

  ِظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟػٍٝ 

اٌّؼشٚػخ أِبِٗ ِغ اٌزؼ١ًٍ ٌٙزا 

ِظب٘ش اٌّضالؽظخ) مبئّخٚفمب ٌ

 اٌزٍٛس إٌفغٟ(.
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ُّخزٍفخ اٌزٟ  ٚاٌؾ١بر١خ اٌ

 رُؼ شع ػ١ٍٗ أٚ ٠ُظبدفٙب. 

 .اعزّبػ١خ خشىٍ*ػشع ٌّ

- ُّ ٕبلشخ داخً وً رزُ اٌ

ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد 

ي ئٌٝ ٔز١غخ اٌضالس ٌٍٛطٛ

ٚاؽذح ٌىً ِغّٛػخ ٠زُ 

مبسٔزٙب ثٕز١غزٝ ُِ 

ُّغّٛػز١ٓ األُخشر١١ٓ.  اٌ

مبسٔخ ث١ٓ ٔزبئظ  - ُّ رزُ اٌ

ُِالؽظخ اعزخذاَ ثطبلخ  لبئّخ 

فٟ  وً  ِظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟ

ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد 

اٌضالس اٌزٝ رٕزّٟ ٌٍّغّٛػخ 

 .اٌجبؽضخ ِغ ٔزبئظ اٌزغش٠ج١خ 

ٓ ث١ ؼاللخ اٌٌٍزٛطً ئٌٝ  -

ٚاٌزٍٛس  ٌزوبء اٌضمبفٟ ا

 رؾذ ئششاف اٌجبؽضخ.  إٌفغٟ

ِغ اعزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشعؼ١خ -

اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ ٌزؼذ٠ً 

 أداء اٌّغّٛػبد اٌضالس. 

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف -

ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت) 

أٚ  أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ

 ،ٌّٚبرا(. أِبسعٗال

 

12 ،13  

 

ِٙبسح  رفؾض اٌشؤ٠خ  -6

 اٌضمبف١خ، 

أٞ فُٙ االخزالف فٟ اٌخٍف١بد 

ٚرؾذ٠ذ اٌى١ف١خ اٌزٟ  اٌضمبف١خ

رإصش ف١ٙب رٍه اٌخٍف١بد فٟ 

اٌزفى١ش ٚاٌغٍٛن 

ِٚٙبسحاالٔزمبي  ٚاالفزشاػبد،

ػجش اٌؾذٚد ٚسؤ٠خ اٌؼبٌُ ِٓ 

زؼذدح ُِ  . ٚعٙبد ٔظش 

 

شاعؼخ اٌّٙبَ أٚاًل:  ُِ
 إٌّضٌٟ: ٌٍزؾمكٚاٌٛاعت 

ِٓ أداء  اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً 

فشد ِٓ أفشاد اٌّغّٛػبد 

 اٌزغش٠ج١خ اٌضالس.

ٚصب١ٔبً:رؼشف اٌى١ف١خ اٌزٟ 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ - اٌ

ٚئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ٚإٌّزعخ 

ألفشاد اٌؼ١ٕخ ثبعزخذاَ لبئّخ 

شاعؼخ اٌزاد ػٕذ اٌم١بَ  ُِ
ثبعزخذاَ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ 

 اٌمبئُ ػٍٝ إٌشبؽ.

اٌزى١ٍف ثبٌمشاءح  فٟ ثٕه -

اٌّؼشفخ اٌّظشٞ ػٓ ػ١ٍّبد 

 اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ .

٠ىٍف وً فشد ِٓ أفشاد  -

اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ ثبٌزؾمك ِٓ 

 ِّبسعخ اٌزوبء اٌضمبفٟو١ف١خ 

ِٚذٜ رشاعغ ثبٌٛاعت إٌّضٌٟ 

ِظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟ ثبعزخذاَ 

 لبئّخ ِالؽظخ اٌزٍٛس إٌفغٟ

 (.5ٍِؾك
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رفؼ١ً دٚسٖ فٟ  اعزخذِٛ٘ب 

وّّبسط ٌٍزوبء اٌضمبفٟ 

ِٚٙبسحاالخزالف فٟ اٌخٍف١بد 

 اٌضمبف١خ ٚو١ف١خ فّٙٙب.

شىٍخ اعزّبػ١خ * ػشع ٌّ

 ٟاٌزوبء اٌضمبفٚو١ف١خ اعزخذاَ 

 ٌزؾم١ك ٔغبػ ِٕٟٙ .

ٚإٌّبلشخ رزُ داخً وً -

ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد 

اٌضالس اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍّغّٛػخ 

اٌزغش٠ج١خ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔز١غخ 

ٚاؽذح ٌىً ِغّٛػخ ٠زُ 

مبسٔزٙب ثٕز١غزٟ  ُِ
 اٌّغّٛػز١ٓ األُخشر١١ٓ.

ِغ اعزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشعؼ١خ 

اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ ٌزؼذ٠ً 

 أداء اٌّغّٛػبد اٌضالس.

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف - 

ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت 

ال  أٚ اٌزوبء اٌضمبفٟ ِبسطأ

 ،ٌّٚبرا؟(.ِبسعٗأ

 

مبسٔخ ِٙبسح -7و  15،   14  صمبفزٕب ُِ

 ِٙبسحِغ صمبفخ ا٢خش٠ٓ، ٚ

  االرظبي اٌضمبفٟ اٌؼبٌّٟ

أٞ رجبدي األفىبس ٚاٌّشبػش 

ٚخٍك اٌّؼبٟٔ ِغ أفشاد ِٓ 

زٕٛػخ،  ُِ خٍف١بد صمبف١خ 

ِٚٙبسح ئداسح اٌظشاع 

اٌضمبفٟ اٌزٞ ٠زٕبٚي اٌظشاع 

ث١ٓ األفشاد ِٓ خٍف١بد صمبف١خ 

 .ُِخزٍفخ ثطش٠مخ ثٕبءح ٚفؼ بٌخ

اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ أٚاًل:  

ثبعزخذاَ ِم١بط اٌزٍٛس 

إٌفغٟ رزُ داخً وً 

ِغّٛػخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔز١غخ 

ٚاؽذح ٌىً ِغّٛػخ ٠زُ 

مبسٔزٙب ثٕز١غزٟ  ُِ
اٌّغّٛػز١ٓ األُخش٠ز١ٓ رؾذ 

 ئششاف اٌجبؽضخ. 

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت  ُِ
ِٓ  إٌّضٌٟ: أٚالً: ٌٍزؾمك

 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ  اٌ

ٚئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ألفشاد 

اٌؼ١ٕخ ػٓ رٍه اٌّشىٍخ ثبعزخذاَ 

 ِٙبسح اعزّبػ١خ.

وً ِغّٛػخ ِٓ  ٠ىٍف-

اٌّغّٛػبد اٌضالس اٌزغش٠ج١خ 

ثبعزخذاَ لبئّخ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ 

ثبعزخذاَ  ٌّظب٘ش اٌزٍٛس إٌفغٟ

 أِبسط اٌزوبء اٌضمبفِٟٙبَ وز١ت)

ٌّٚبرا( ِٓ ئػذاد  أِبسعٗأٚ ال 

 اٌجبؽضخ.
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أداء  اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد 

اٌّغّٛػبد ِٓ أفشاد 

 اٌزغش٠ج١خ اٌضالس.

ٚصب١ٔبً:رؼشف اٌى١ف١خ اٌزٟ 

اعزخذِٛ٘ب  فٟ رفؼ١ً دٚسٖ 

وّّبسط ٌٍزوبء اٌضمبفٟ ػٕذ 

اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌخٍف١بد اٌضمبف١خ 

ٌٍطالة ٚفمًب ٌٍج١ئبد اٌزٟ 

٠ٕزّٛا ئ١ٌٙب ١ٌغزط١غ ِؼٍُ لجً 

ئداسح اٌظشاع اٌضمبفٟ  اٌخذِخ

* ػشع ٌّشىٍخ ث١ٓ ؽالثٗ

خ اعزخذاَ اعزّبػ١خ ٚو١ف١

اٌزوبء اٌضمبفٟ ٌزؾم١ك ٔغبػ 

. ِٟٕٙ 

ٚإٌّبلشخ رزُ داخً وً -

ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد 

اٌضالس اٌزٟ رٕزّٟ ٌٍّغّٛػخ 

اٌزغش٠ج١خ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔز١غخ 

ٚاؽذح ٌىً ِغّٛػخ ٠زُ 

مبسٔزٙب ثٕز١غزٟ  ُِ
 اٌّغّٛػز١ٓ األُخشر١١ٓ.

 ِغ اعزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشعؼ١خ

اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ ٌزؼذ٠ً 

 أداء اٌّغّٛػبد اٌضالس.

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف - 

ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت 

أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ أٚ ال 

 أِبسعٗ،ٌّٚبرا؟(.

ِٙبسح  ٔمً ٚعٙبد إٌظش - 9 15، 14

ئٌٝ األفشاد ِٓ ِخزٍف 

اٌضمبفبد، ِٚٙبسح اٌؼًّ 

ِغ ا٢خش٠ٓ ِٓ رٚٞ  وفش٠ك

زٕٛػخ،  ُّ اٌخٍف١بد اٌضمبف١خ اٌ

 اٌزؼبًِ ِغ اٌزؾ١ض ِٚٙبسح 

أٞ ادسان اٌزؾ١ض فٟ أٔفغٕب 

ٚػٕذ ا٢خش٠ٓ ٚاالعزغبثخ ٌٗ 

 .ػٍٝ ٔؾٛ فؼ بي

ثبعزخذاَ  اٌزم٠ُٛ اٌزى٠ٕٛٝ - 

ِم١بط اٌزٍٛس إٌفغٟ رزُ 

داخً وً ِغّٛػخ ٌٍٛطٛي 

ئٌٝ ٔز١غخ ٚاؽذح ٌىً 

مبسٔزٙب  ُِ ِغّٛػخ ٠زُ 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ - اٌ

 ٚئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ٚإٌّزعخ

ُِشاعؼخ  ٌّّبسعخ اعزشار١غخ 

اٌزاد ٚػاللزٗ ثجٙغخ اٌزؼٍُ ػٓ 

و١ف١خ فُٙ ٚرطج١ك ِب ٠زُ رؼٍّٗ 

 فٟ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ اٌّخزٍفخ . 

اٌزى١ٍف ثبٌمشاءح  فٟ ثٕه  -

اٌّؼشفخ اٌّظشٞ اإل١ٌىزش١ٔٚخ 

ٚوزٌه ػٓ ؽش٠ك شجىخ اإلٔزشٔذ 

ػٓ ِشىٍخ طؼٛثخ رمجً 

 االخزالف ِغ ا٢خش.

٠ىٍف وً ؽبٌت ِٓ اٌّغّٛػبد  -

اٌضالس اٌّىٛٔخ ٌٍّغّٛػخ 

اٌزغش٠ج١خ ثزطج١ك ثطبلخ ِشاعؼخ 
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ثٕز١غزٟ اٌّغّٛػز١ٓ 

األُخش٠ز١ٓ رؾذ ئششاف 

شاعؼخ اٌّٙبَ اٌجبؽضخ.  ُِ
ٚاٌٛاعت إٌّضٌٟ ٌٍزؾمك ِٓ 

أداء  اٌزى١ٍفبد  ِٓ وً فشد 

ِٓ أفشاد اٌّغّٛػخ 

 اٌزغش٠ج١خ.

شف ػٍٝ اٌى١ف١خ ٚصب١ٔبً:اٌزؼ 

ِّبسعخ اٌزٟ اعزخذِٛ٘ب فٟ 

ٌؾً اٌزوبء اٌضمبفٟ ثّٙبسارٗ 

ُّشىالد  .االعزّبػ١خ اٌ

رٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ِذٜ  -

ّبسعخ  اٌزوبء اٌضمبفٟ ُِ

ٚو١ف١خ عزّبػٟ اال ٚاٌزٛافك

اعزخذاِٙب ثارمبْ  ٌذٜ 

اٌٍغخ اٌطبٌت اٌّؼٍُ  شؼجخ 

 .اٌؼشث١خ

ِٙبساد اٌزوبء * ػشع 

أخفبع ٓ ٌٍزخٍض ِاٌضمبفٟ 

ٌزمَٛ وً  اٌزٛافك االعزّبػٟ 

ِغّٛػخ ِٓ اٌّغّٛػبد 

اٌضالس اٌّىٛٔخ ٌٍّغّٛػخ 

اٌزغش٠ج١خ ثزطج١مٙب 

 ُِ ّبسعخ العزخالص أ١ّ٘خ 

 اٌزوبءاٌضمبفٟ ثّٙبسرٗ اٌزغؼخ

ٚإٌّبلشخ رزُ ث١ٓ  -

اٌّغّٛػبد اٌزغش٠ج١خ اٌضالس  

مبسٔخ ث١ُٕٙ فٟ األداء  ُّ ٚاٌ

ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔز١غخ ٚاؽذح 

 شاف اٌجبؽضخ. رؾذ ئش

ِغ اعزخذاَ اٌزغز٠خ اٌشعؼ١خ -

اٌفٛس٠خ ِٓ اٌجبؽضخ ٌزؼذ٠ً 

 أداء اٌّغّٛػبد اٌضالس. 

رٕزٟٙ  وً عٍغخ ثبٌزى١ٍف -

) ثبٌّٙبَ إٌّض١ٌخ ِٓ وز١ت

أٚ ال  أِبسط اٌزوبء اٌضمبفٟ

 ،ٌّٚبرا(..  ِبسعٗأ

  

 

 

أِبسط اٌزاد ٌّّٙخ ِٓ وز١ت) 

  أِبسعٗأٚ ال  اٌزوبء اٌضمبفٟ

 ،ٌّٚبرا(.
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 "اٌزم١١ُ ٚ خزبَ اٌجشٔبِظ" 16 

 اٌغٍغخ اٌخزب١ِخ

شاعؼخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعت  ُِ
 إٌّضٌٟ:

أٚالً: ٌٍزؾمك ِٓ أداء  

١فبد  ِٓ وً فشد ِٓ اٌزىٍ

 أفشاد اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ. 

ٚصب١ٔبً:اٌزؼشف ػٍٝ اٌى١ف١خ 

اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍُ فٟ 

اٌزؼٍُ  ِّبسعخ اٌزوبء اٌضمبفٟ

ٌزؾم١ك أفؼً إٌٛارظ ِٓ 

 ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ .

 اٌزٍٛسرطج١ك ِم١بط -

ٟ )ثؼذٜ( ِٓ ئػذاد إٌفغ

 اٌجبؽضخ.

اٌزطج١ك اٌززجؼٟ  اٌز٠ٕٛٗ ػٓ-

ثؼذ  س إٌفغٟاٌزٍٛ ٌّم١بط

 شٙش.

 

ُّؾبػشح ٚإٌّبلشخ اٌغّبػ١خ - اٌ

ٚئػبدح اٌجٕبء اٌّؼشفٟ ٚإٌّزعخ 

٠ٚطبلخ اٌّالؽظخ ٌّظب٘ش اٌزٍٛس 

ألفشاد اٌؼ١ٕخ العزخالص  إٌفغٟ 

ِذٜ أ١ّ٘خ اٌزذس٠ت ػٍٝ 

ّبسعخ   ٙبسارٗثّ اٌزوبء اٌضمبفٟ ُِ

أخفبع خ ٌٍمؼبء ػٍٝ ؼغزاٌ

 .اٌزٛافك االعزّبػٟ

ثبٌزوبء اٌزٛع١ٗ ثٕشش اٌٛػٟ -

 ػذَ ِّبسعزٗٚخطٛسح  اٌضمبفٟ

ُّؾ١ط١ٓ ثُٙ ِٓ اٌطالة  ٌٍ

 الرغبع اٌفبئذح ٚئصّبس اٌجشٔبِظ.

ُّؾبفظخ ػٍٝ االرظبي اٌفؼ بي - اٌ

ثبٌجبؽضخ ٌٍّٕبلشخ فٟ أٞ 

 ِشىالد رؼزشػُٙ.
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 6ممحؽ  
 ؟(،  ولماذا  وأو ال أمارسالذكاء الثقافي   كتيب)أمارس

 :ِمذِخ 

 جًدا ميم الُمتعمم فييا يعيش التي لمبيئة الثقافي باإلدراك رتبطالمُ  والسموكي المعرفي التفاعل دعّ يُ          
 والظروف البيئات في الُمتعمم معيا يتفاعل التي الثقافية الجوانب وتشكيل التوافق وتحديد عمى لُمساعدتو
 باتااالضطر  ببعض يشعر فأنو المتغيرة والثقافاتالواقع  مع التوافق عمى قدرتو عدم حالة وفي المختمفة
 الرضا عدم أو الحياة والرضا بجودة احساسو وعدم واالجتماعي النفسي توافقو عمى تؤثر التي النفسية
االىتمام  وتشمل اإلنساني بالوجود سعادتو ومدى الحياة في المختمفة المظاىر اتجاه الفرد بيا يشعر التي

 تعممالمُ  بأفكار ترتبط داخمية عوامل عمى تشمل انيا كما ختمفة،المُ  الحياة لمواقف الشخصية بالخبرات
 كتمك خارجية وعوامل حياتو حول
 جانب في لممواقف فالقصور الفرد إنجاز ومدى النشاطات، – االجتماعي االتصال سموكيات تقيس التي

 المتعمم إلييا يطمح التي األىداف تحقيق عمى سمبي بشكل يؤثر قد المحك الذي يعتبر الثقافي الذكاء
 (.3129نخفضة)فاطمة إبراىيم ،مُ  عممية نتائج إلى ذلك يؤدي وبالتالي
 القدرة يشمل الثقافي فالذكاء الوجداني ينتيي الذكاء حيث من الثقافي الذكاء يبدأو                     

 فيما يشمل الوجداني الذكاء بينما األخرى، الثقافات في واالنفعالية المعرفية الجوانب من كم فيم عمى
 بالذكاء يتميز فإن شخًصا المنظور ىذا ومن معينة، ثقافة في اآلخرين ولمشاعر الذاتية لممشاعر
 السريع الفيم عمى القدرة ولدي يكن لم إذا الثقافي الذكاء محدود يكون قد ثقافات في المرتفع الوجداني
 (.3127دعاء الشيراني ،ليا) الُمالئمة االستجابة عمى والقدرة الثقافية لمتباينات

 ينتمون أشخاص مع بالكفاءة تتسم عالقات شخصية إقامة عمى الفرد فالذكاء الثقافي يتمثل في قدرة     
 ليذه واالستجابة المفظية وغير والرموز المفظية اإلشارات فيم عمى وقدرت ثقافت عن مختمفة لثقافات

 (. 4، 3125)موسى ىياجنة ،األصمية ثقافتو عن تختمف التي الثقافة تمك في توافقي بشكل اإلشارات
فيو نظام من التفاعل المعرفي السموكي المرتبط باالدراك الثقافي لمبيئة التي يعيش فييا الفرد بحيث  

تساعده عمى التكيف وتشكيل الجوانب الثقافيةالتي يتفاعل  معيا في البيئات المختمفة )دعاء الشيراني 
،3127 ،:2:) 

 إيرلي من كل إلييا أشار التي ومكونات بمعرفة أكثر بوضوح الثقافي الذكاء مفيوم ويتجمى      
 الفروق فيم في يتمثل الذي المعرفي المكون :وىي ( Early&Moskawiski, 2004 )ومسكاويسكي
 الشخصي السموك في واستخداميا الثقافية العناصر تحميل عمى والقدرة بين الثقافات

 المفظية غير والرسائل واإليماءات والعادات الجمسية اإلشارات فيم القدرة عمى وىو الفيزيقي والمكون
   .عمى حدة ثقافة كل تحددىا التي المعنى ذات
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 الذين األفراد وأفكار المشاعر وتفيم التعاطف عمى الفرد قدرة إلى يشير والذي االنفعالي والمكون     
 إصدار عمى قدرة يظيرون المرتفع الثقافي الذكاء ذوي األشخاص فإن وعمي تغايرة،مُ  إلى ثقافات ينتمون
  .المختمفة المواقف في القرارات

عندما يكون ىناك انفصال  (761، 3126تؤكد كل من شروق سممان،وطالل عموان )               
حاد بين أىداف الفرد ومعاييره ومعايير المجتمع  الثقافية الذي يعيش فيو يحدث تحمل ليا فيرى األفراد 
أن التزاميم بيذه المعايير لن يحقق أىدافيم فيبدأون في التمرد أو االنسحاب واالبتداع ، ويصبح 

دأ الضبط االجتماعي في االنييار ومن ىنا يدرك االنحراف عن  القاعدة ىواألصل وليس االستثناء،ويب
وبعيدة المنال فيو والعالمُ المحيط بو يسيران بال ىدف فيكتسب سموك  ُمعقدة الفرد أن معاييره االجتماعية

الفوضى  ،ومعايير المجتمع  التي كانت راسخة وتتمتع باحترام أفراده  لم تّعد تحظى بنفس القدر من 
رتيا عمى سموك أفراده   ومن ثم يعم الفوضى واالضطراب في المجتمع ثم يصبح االحترام مما تفقد سيط

األفراد في حال من الشك وعدم اليقين فيما ينبغي عمييم اتباعو،وما ينبغي عميو تركو لتنعدم الحدود 
 روع   وبين الُممكن والُمستحيل .الفاصمة بين المشروع وغير المش
 مـ وفًقا لنمط الحياة السريع :العالقة بيف الذكاء الثقافي والتع

 
 تقبل إلى المتعمم تدفع والتي المنيجية أدواتو من أو السريع التعمم معالم أحد ىو الثقافي فالذكاء         

 ُممكن قدر أكبر تمقي عمى ًراقاد تجعمو سموكية رات قد إكتساب من يتمكن حتى ىي كما التعميمية البيئة
 الفردية المصالح تحقيق شانو من وذلك معيم يتفاعل الذين دااألفر  من عدد من أكبر المعمومات من

       .فييا  يتعمم التي البيئة داأفر  وبين بينو والُمشتركة
 الثقافي التأثير فّعالية أجل من فقط ليس التفكير يتمتع بمرونة تعممالمُ  تجعل الثقافي الذكاء مفيوم فتنمية
يتمتع  فحينما المجاالت والتوافق االجتماعي، مختمف في الحياة جودة ضمان أجل من بل فحسب
 الثقافة ىذه تبني بضرورة نفسو إقناع في األول المرحمة ويتخط الثقافي الذكاء من ُمرتفعة بدرجة الطالب
 أىدافو وبما ليحقق يفيد ما الجديدة الثقافة ىذ من ينتقي أن وىي الثانية ستأتي المرحمة فينا مؤقًتا الجديدة
 (.2684، 3129فاطمة إبراىيم ،؛1،98::2رمزية الغريب،الطالب وبيئتو وىويتو ) شخصية مع يتالئم
اجتماعًيا  االذكاء الثقافي نشاطً  يمثل(   :38، 3128و زينب جاسم ) يؤكد كل من كريم ىالل ، و    

ثيرة لممعرفة أمامو ميادين كومن يمتمك ميارات  الذكاء الثقافي تتفتح  وُجزًءا رئيًسا من حياة الفرد ،
،ويحقق مكاسب كثيرة في مجال العالقات االجتماعية ،فكم من األفراد أصدروا العديد من األحكام 

 لدييم .ضاعت بسبب قصور الذكاء الثقافي فرص التعمم وكم أىدروا من ،الخاطئة 
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 التكميؼ المنزلي :  
بطؿ ىذه النصيحة يمارس الذكاء إقرأ الفقرة التالية واختر االجابة التي تتناسب معؾ موضًحا ىؿ 

 الثقافي أـ ولماذا ؟.
مجتمعو  يجد صعوبة في التعامؿ مع زمالئو في العمؿ وىـ مف نفس - الذي طمب منؾ أخيؾ 

فقرر السفر إلى الخارج لمعمؿ ، فبماذا تنصحو  -ختمفيف عنوويعتبرىـ اليفيمونو ومُ  تقريًبا
 بأف  : أنصحو فبماذا تنصحو ؟ بيا ، لنصيحة بالسفر لبمد أوروبية أـ عربية لمعمؿا

 في مصر فكيف تتعامل مع آخرين يختمفوا عنك في األفكار والعادات. يبقى -أ 
يتقبل اختالفيم كيف أجنبية كما أن مجتمعيم مختمف ف يجرب البمد العربي ألنو ال يجيد أي لغة -ب

 بسيولة.
ألنيا ذات عادات وتقاليد قريبة من الجرائد  يجرب بمد أوروبية  كإيطاليا ليعمل بمزارع العنب أوبيع -ج

 .مجتمعنا وغمق حياتو عمى نفسو
فرص العمل التي يمكن العمل بيا في مصر وتحسب ثمن غربتك والبعد قبل السفر عمي تعرف بال -د

عن أسرتك والشعور باألمن حتى في حالة بطالتك أو إفالسك ستجد من يساعدك من الُمحيطين بك 
  بثمن. وىو ما اليقدر

 
 ميارات الذكاء الثقافي : تتمثؿ في عدد مف الميارات كالتالي :

اآلخرين بشأن فيم كيف نفكر بشأن أنفسنا و  فيم اليوية الثقافية لمجتمعك الكبير والصغير أي -2
 وأساليب الحياة التي عرفناىا ونعيش بداخميا.

الخمفيات الثقافية المختمفة لمجتمعك وتحديد الكيفية التي فييا تمك الخمفيات في تفكيرك وبالتالي  فيم -3
 في سموكياتك.

من وجيات الداخمى والخارجي ورؤية المجتمع  الُمختمفة الصحيحة  االنتقال عبر الصور الذىنية -4
 .تعددة مُ  نظر

 وجيات النظر عن مختمف الثقافات بعقد المقارنة بين أنفسكم واآلخرين. تكوين -5
تبادل  األفكار والمشاعر وخمق المعاني بعقد االتصال الثقافي العالمي والمجتمعي عبر وسائل -6

 االتصال االجتماعي 
ريقة فّعالة وبناءة ي الخمفيات الثقافية الُمختمفة بطو بين األفراد ذ فيم الصراع الثقافي وكيفية إدارتو - 7

 لألفراد.
 تنمية العمل ضمن فريق مع اآلخرين من ذوي الثقافات المجتمعية الُمختمفة .-8
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التعامل مع التحيز المجتمعي والثقافي في أنفسنا وعند اآلخرين واالستجابة لو عمى نحو فّعال وغير -9
 ضار .

؛ 31222)سحر الزبيدي،الثقافية الُمختمفةذوي الخمفيات جتمعية المُ بين الطبقات  القوةل تفاعّ فيم -:
  ( .3128،324زينب جاسم ،كريم ىالل،و 

 
  التكميؼ المنزلي :
درجات  2)،موضًحا بالدرجات مف السابقة طبؽ عمى نفسؾ ميارات الذكاء الثقافي                

لعدد مف الميارات  امال ليذه الدرجة وموضًحا بموقؼ مارست بو الذكاء الثقافي وفقً وُمعّ  ميارةكؿ ل(
  السابقة .
 ليس مف الضروري تطبيؽ التسع ميارات في موقؼ واحد . ممحوظة:

 الذكاء الثقافي : أو أبعاد ناتو مك
 عقل مركزىا مختمفة أبعاد في يظير الثقافي فالذكاء :وىي الثقافي لمذكاء مكونات ىناؾ أفّ  يرى 

 عقل في ترتكز )الدافعي( حفزوالمُ  ماوراء المعرفة (اتيجي)المكون  واالستر المعرفي منيا اإلنسان،
 ةسموكي ات قدر فيو السموكي المكون أما ذىنية، قدرات إلنيا اإلنسان

  فيم عممية ىو أو االدراك عممية عمى والسيطرة المعرفة ىو Strategic: تيجيااالستر  المكوف-1
 يركز وىذا .المعرفة كتسابوا

 لمفرد، المعرفية والسيطرة القدرة تمثل فيالمُ  الثقافي الذكاء مكونات أىم ىو االستراتيجي المكون أن عمى
 :منيا أسباب لعدة
 .المختمفة الثقافية لممواقف كاواالدر  لمتفكير األشخاص يدفع وقوي جيد فزحّ مُ  نوأ : أوالً 
 .األخرى الثقافات في السائدة واألفكار الثقافية النماذج فيم عمى القدرة لو :ًياثان

 الصمة ذات والمعارف المعالم من الكثير ومعرفة كار إد عممية ىو اتيجي رستاال المكون فإن وبيذا
 أو مجموعاتيم داخل الذىنية النماذج جعةار ومُ  والتنظيم التخطيط عمى ادر األف رات وبقد بالثقافة الوثيقة
 التفاعل ادر األف ىؤالء يستطيع والمستويات الثقافية الشخصية تاوالخبر  التجارب خالل ومن .البمد داخل

 ك العاليرااإلد مستويات عمى عتماداال يستطيعون كما .األخرى الثقافية األفكار نماذج مع والتجاوب
 والواقعي الذىني د األفرا مستوى إلى يشير مصطمح ىو االستراتيجي فالذكاء الثقافي، التفاعل لتحسين

 عن كثًيرا يتسآلون نراىم العالي المعرفي الحدس ذو فاألشخاص .االنسانية والثقافية لمتفاعالت
 مع التكيف يتم وكيف األخرى التفاّعالت اإلنسانية خالل من تنعكس التي المختمفة االعتبارات الثقافية

 ألخذ عاٍل يساعده ك إدرا مستوى لمفرد يعطي المعرفي فالحس .باألخرى أحداىا ومزج األخرى، الثقافات
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 الذىنية مستوى العمميات تحفيز خالل من وذلك المتنوعة، االنسانية المواقف في اإلجتماعي دوره
  .أعمق بمستوى
 :الثقافي الذكاء مكونات من أىم )ماوراء المعرفة (اتيجير االست الذكاء ُيّعد ولذلك

   Cognitive:المعرفي المكوف-8
 بتييئة ليم يسمح مما ومكوناتيا الثقافة واكتساب لفيم ادر األف التي يستعمميا العقمية العمميات يعني كما

 .المختمفة الثقافات بين لمتفاعل واألفضل األمثل األسموب
 األشخاص مع الثقة قواميا صمة إقامة عمى كبيرة قدرة ليم العالي المعرفي الحس ذوي األشخاص فأنّ 
 المختمفة الثقافية لممعارفالعالية  المعرفة عمى يركز المكون وىذا .كبيرة وبسيولة الثقافات مختمف من

Ang & Dyne, 2008,67 ) ) 
  Motivational: (المحّفز( الدافعي المكوف-0

 وتحفيز االنتباه توجيو في لمطاقة كمركز ويعمل تحفيًزًا، اإلدراك عمميات أكثر وىو
 االذىنية راتالقد إلى يشير إذ الثقافات، بإختالف المتمايزة المواقف وادراك لتعمم الكامنة الطاقةيمثل 
 المكون ويركز .معين ثقافي   موقفٍ  في التصرف أو معينة ثقافيةٍ  ميمةٍ  أداء عمى وحصرىا الطاقة لتوجيو
 .المشاكل حل تمك ومحاولة الحقيقية، العالم مشاكل ادراك عمى الدافعي

:Behavioral 4- المكوف السموكي 
 وردود الخارجية المظاىر وعمى اإلنسانية، التفاعل مستويات في األفراد سموك عمى يركزو           

 األفراد قدرة إلى ويشير ،)ويدركو بو يشعر الذي غير فعمو الشخص يستطيع وماذا( لإلنسان العامة الفعل
 المناسب الفعل برد ليم يسمح مما لفظية غير أو لفظية كانت سواء سموكيات اآلخرين وتحميل فيم عمى
 ،المختمفة والمجتمعات الثقافات مع التخالط أثناء

 أثناء األفعال لردود أو لمتصرفات المفظي، وغير المفظي التفاعل إظيار عمى األفراد قدرة يعني كما 
  .المختمفة والمجتمعات الثقافات مع التخالط
 من دعّ يُ  وىو امالتيم اإلجتماعيةتعّ  في لألشخاص المناسب اإلسموب توسيع إلى السموكي المكون ويميل

ل التفاعّ  صفات أبرز من ىو والذي المفظي وغير المفظي بالسموك يرتبط ألنو الُمعقدة المكونات
 .االجتماعي

 :ىي أساسية نقاط ثالث في السموكيات مجموعة وتتركز
 ستندةمُ  المفظية وغير المفظية السموكيات من ومرنة واسعة ذخيرة اً تضمنً مُ  لمسموكيات خاص مدى / أ

 عمى بابتسامة بادرةالمُ  أو النغمات أو ثقافياً  الُمالئمة الكممات كاستخدام البيئات لتمك الثقافية القيم عمى
 .بيرات الوجو الُمختمفة أو الفم .استخدام األيدي وتعّ  أو مثال الوجو

 .المفظية غير اتبير التعّ  تفضل أو تسمح التي اييرالمعّ  رف وعرضتعّ  / ب
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 .المفظية غير السموكيات إلى تقود التي األسباب رف وعرضتعّ  /ج
 ختمفمُ  من األشخاص مع لالتفاعّ  في تامة مرونة ليم العالي السموكي كراداال ذوي ألشخاصاف

 الصامتة بالمغة تسمى كأداة تعمل ألنيا قدةالمعّ  المكونات من المفظية غير السموكيات دعّ وتُ  .الثقافات
 السمبية أو اإليجابية أىدافيالتحقيق  الحاذقة أو والماكرة السرية المعاني ذات

 (Ang & Dyne, 2008,5 .)  
 اد:األبعّ  ُمتّعدد ُمركب الثقافي الذكاء أن (Du Plessis,2011) يرى دوبمسيسو  

لى القدرة رفيمعّ  ثقافي ذكاء كالتالي:رئيسة  مكونات ثالث  عمى ويشتمل       صياغة عمى ويشيرا 
صدار القرارات، واتخاذ صناعةو  الثقافية، المعرفة اكتساب وقيم عممياتو  شتركة،المُ  الثقافية الخبرات  وا 
 وذكاء، الثقافة الُمختمفة مع التفاعل قبل تيجيرااالست التخطيط والخاصة، التفكير حول عمميات األحكام
 لتدعيم الفرد طاقة توجيوو  الُمختمفة بالثقافات يرتبط ما عمى كل بالتعرف االىتمام إلى يشير دافّعي ثقافي
 عمى القدرة :إلى سموكي ويشير ثقافي ذكاء وأفعال مواقف من دمالب بثقافة يرتبط ما حول كل التعمم

 المواقف عبر الُمختمفة لمثقافة السموكية االستجابات في المرونة المفظي، وغير المفظي السموكي التكيف
 الثقافية الُمتبانية.

 ولكنيا البعض تختمف عن بعضيا األوجو ددةُمتعّ  أبعاًداً  يجمع الثقافي الذكاء أن نستنتج سبق ومما     
 المعرفة، وراء ما بأن القول يمكننا وباختصار لمذكاء الثقافي، دقًيقا شاماًل  امفيومً  النياية في تمثل
 .الثقافي الذكاء معنى تحقق ُمختمفة اتر قد إال ىي ما والسموك رفة والدوافع،والمعّ 
 والتقاليد اداتالعّ  تقميد محاولة ورغبتو في معرفتو عمى يعتمد أن لمفرد بد ال ثقافًياً  ذكي الفرد ُيّعد ولكي

 .فيو يكون الذي البمد في الثقافات سموكيات مع وافقالت عمى ًراقاد يكون وأن المختمفة، لمثقافات
حولو عندما  ن الفرد من ادراك ما يدورد ماوراء المعرفة وىو تمك العمميات العقمية التي تمكّ ُبعّ -2 

 يتعرض لمواقف وخبرات ثقافية مجتمعية مختمفة .
ُبّعد المعرفة ويتمثل في فيم الفرد ألوجو التشابو واالختالف بين الثقافات المحيطة بو أو العالية -3

 وانعكاسيا عمى الييكل المعرفي العام والخرائط الذىنية لديو عنيا.
 تصاالت المفظية وغير المفظية)اإلشارات واإليماءات عمى االمية الفعّ  القدرة أي ُبّعد السموك -4

 مع اآلخرين.
جتمعية الثقافية المُ  ختمفةد الدافعية أي السبب الذي يجعل الفرد يواجو ويتفاعل مع المواقف المُ عّ بُ  -5

 (.  21، 3129)ريم موسى ،
                                          Harrison& Brower      وىاريسون كل من بروير،وصف 

 حول المعرفة إلى يشير فالرأس . والجسم القمب، الرأس، الثقافي باعتبارىا الذكاء أبّعاد ( 53، 3122)
أن من  أي كيفية استخداميا أي  إجرائية صريحة كمعمومات أو تكون قد المعرفة وىذه . الثقافية الفروق
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 وحدىا الثقافية لمفروق المّعرفة عمل  مع اآلخرين ، ولكن عالقة في ءالبد قبل  الميم تكوين عالقة
الثقافة الجديدة  مع التوافق أجل من والرغبة الدافعية الشخص لدى يكون أن إذ يجب كافية ليست

 يكون االنفّعالي /الدافّعي الثقافي الذكاء ذوي الثقافي ، واألفراد لمذكاء القمب يمثل ما وىو فييا واالنصيار
 إيمان لدييم يكن لم فإذا .الثقافة الجديدة مع والتوافق فيم عمى وقدرتيم بفاّعميتيم قوي إحساس لدييم

 أن أجل ومن اوأخيرً   .بكرةمُ  فاشمة بتجربة ما مروا إذا خاصة االشتراك عدم إلى يميمون فإنيم بقدرتيم
 تقميد ويحاول ودافّعيتو مّعرفتو عمى بناء يسمك أن يجب فإنو الثقافي الذكاء في ُمرتفع الشخص يعتبر
 .البمد أىل لدى مألوفة تكون حتى سموكياتو ديلتعّ  عمى اً قادرً  ويكون الثقافات األخرى وسموكيات عادات

 التكميؼ المنزلي :     
،وموضًحا بموقف مارست فيو و ُمّعماًل ليذا الترتيب  الذي تقترحو  اد الذكاء الثقافي السابقة،رتب أبعّ 

كيف مررت بالمكون االستراتيجي والمعرفي والدافعي  استعرضً )مُ وفًق لممكون السموكيالذكاء الثقافي 
 في حل المشكمة التي يشتمل عمييا ىذا الموقف. الُمحفز (

 مراحؿ ُممارسة الذكاء الثقافي :
 : المرحمة األولى

نوع من األفراد يكون  ُمدرًكا إلى  في ىذه المرحمة وينقسم األفراد ثيرات الخارجيةل مع المُ التفاعّ 
لالختالفات الثقافية،أم النوع اآلخرمن األفراد وىم ضيقي األفق  الذين اليدركون ىذه االختالفات مما 
يؤدي إلى اختالف ردود األفعال لدييم ويرون أنو من غير المنطقي التعامل مع األفراد األعمى في 

 عمى أنيم ُمختمفين. الثقافة 
  : المرحمة الثانية

 بتنظيم البيئة الثقافية  ، وددة الُمحيطة بناإدراك جديد لصورة الثقافات الُمتعّ بُمتسعي األفق  يقوم األفراد
 ويبحثون عن قواعد بسيطة غير غامضة لتوجيو سموكيم .في عقوليم 

 : المرحمة الثالثة
إدماج القواعد والمعايير الثقافية األخرى في عقل الفرد حيث يبدأ الفيم العميق لمتنوع الثقافي  في النمو 

 .رف عمى االستجابات السموكية الُمناسبة لممواقف الثقافية المختمفة لديو،وينمو التعّ 
 : المرحمة الرابعة

ويجربون السموك الجديد فّعمًيا ويعممون مارسة الذكاء الثقافي في شكل سموكيات بديمة لقديمة سابقة مُ 
 ويتفاعمون مع ذوي الثقافات المختمفة ويشعرون باالرتياح أثناء التفاعل معيم .

 : المرحمة الخامسة
حيث يرتفع لدى ذوي الذكاء وجو وفًقا لُمثيرات ُمتغيرة اليدركيا اآلخرون الُمبادرة في السموك الثقافي المُ 

نتيجة -بتغيرالبيئات الثقافية واألفراد التي ينتمون إلييا يحتاجون إلى الذكاء الثقافي الثقافي االحساس 
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؛نصر 542  -541، 3123إلحداث  التوافق الثقافي )ناىد أحمد ،  -لمتعرض لُمثيرات ومواقف مختمفة
    (.   234، 3125 ،حميم وشيريصبري ،

 التكميؼ المنزلي :
طبؽ كيؼ تمارس الذكاء ،ثـ ماًل وُمعّ اد المذكوريف بالفقرة السابقة وفًقا لمنوعيف مف األفر صنؼ نفسؾ 

 في المواقؼ التاليةفي الموقؼ التالي باختيار أحد االختيارات  وفًقا لمخمسة المراحؿ السابقة  الثقافي
: 

 فإنؾ: ؼ عممؾ إلى التعامؿ مع أفراد ذوي مستوى ثقافي بسيط جًداو إذا دفعتؾ ظر 
 شديد.تتعامل معيم بتحفظ  -2
 توكل ميمة التعامل معيم ألحد المحيطين بك ترى أنو من نفس المتوى الثقافي الخاص بيم. -3
ومفيومة لمجميع،مع استخدام االشارات واإليماءات التي  تختار كممات ذات معاني ُمحددة -4

 تساعدىم عمى الفيم العميق لألفكار المراد طرحيا .
 ختمفين ومن الصعب التوافق معيم .تتعامل معيم عمى أنيم مُ  -5

قابمت شاب يريد االرتباط بأحد البنات التي تؤكد عمى أنيا مصرة عمى االنطالؽ بعد 
كما قبؿ الزواج وتعود إلى المنزؿ قبؿ  وزميالتيا في العمؿ الخطوبة والزواج مع شمتيا مف زمالئيا

 طموع الفجرويسألؾ النصيحة  فإنؾ تنصحو:
 خروج معيا ومع شمتيا وُمجاراتيم .بالزواج منيا وال-1
 . بالذىاب إلى أسرتيا لمساعدتك في تغييرىا -8
ومحاولة تغييروجية  كوتقاليد كالتقرب من الفتاة ونصحيا بأن ىذا اليتفق مع أعرافب-4

 نظرىا.
 باالعتراف باالختالف الثقافي بينكما والبحث عن الفتاة التي  تناسبك ثقافًيا.-5

 : الثقافيأىمية الذكاء 
فقط ، أما الفيم يعني فيم الثقافات الُمختمفة   النظرة الضيقة لمذكاء الثقافي تتمثل عندما           

فيم معتقدات األفراد وقيميم ومواقفيم ما سبق إلى  بل يتعدىالشامل والمعنى الواسع لو يشمل 
فراد عمى التوافق االجتماعي والثقافي مع األوسموكياتيم ،والقدرة عمى تقبميم واحتراميم وبالتالي يرفع قدرة 

 .(   :38، 3128،كريم ىالل ، و زينب جاسم ) أفراد ُمجتمعو وأفراد الُمجتمعات األخري
 التكميؼ المنزلي :

أف األسرة الجديدة التي سكنت في نفس الطابؽ معكما يشتكوف مف سمعت مف أحد جيرانؾ            
تتعرؼ عمى األسر المحيطيف بيـ ثـ تبدأ  بزيارتيـ والتعايش معيـ وكأنيـ أسرة واحدة بدوف االعتبار 

 فماذا تفعؿ ؟ ،بنظاـ كؿ أسرة وعاداتيا وتقاليدىا
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 . تماًماترفض التعامل معيم  -2
 .نكما واختالف نظام حياتكماتتعامل معيم موضًحا ليم االختالفات بي-3
 . ميأن يقتحموا حياتتمك األسرة وأفرادىا يسمحوا ل تحذر أفراد أسرتك من أن -4
وبالطريقة التي تناسبك مع تقبل بعض التغيرات ليحدث  تسمح ليم بالتزاور ولكن في المواعيد-4

 . االنسجام
 خصائص األفراد ذوي الذكاء الثقافي:

يؤجمون أحكاميم وآرائيم حول موقف ما حتى يقوموا بتقييم جميع متغيرات الموقف ودمجيا -2   
 لموصول إلى الحكم الصحيح .

 يرغبون في ممارسة الذكاء الثقافي بمكوناتو األربعة في المواقف المختمفة التي يسعون إلييا. -3
في المواقف المختمفة  واألماكن  حيطين  بيميميمون إلى فيم اإلشارات واإليماءات من المُ  -4
 (. 385-384، 3129ختمفة)نياد قابيل ،المُ 
 العمل كفريق مع اآلخرين بسيولة ويسر.-5
 الُمقارنة بين أنفسيم واألفراد من الثقافات األخرى ليستطيعوا فيم وجيات نظرىم وآرائيم .-6
 فيم  كيفية االدراك  لمتحيز  مع الذات  أومع اآلخرين.-7
 لتفاعل بين مكونات ثقافة مجتمعو وعالقتيا بأي تيارات أو اتجاىات جديدة عمى مجتمعو.فيم ا-8
سيولة تبادل المشاعر والمعمومات وتكوين المعاني مع ذوي الثقافات المختمفة عبر وسائل التواصل  -9

 االجتماعي وأماكن عمميم 
 ( .31، 3128قف )منى المظفر ،القدرة عمى إدارة الصراع الثقافي الذي يظير في أي مكان أو مو -:
  التكميؼ المنزلي :  

كؿ خاصية وُمعمال  2طبؽ عمى نفسؾ خصائص األفراد ذوي الذكاء الثقافي،موضًحا بالدرجات مف 
 ليذه الدرجة وموضًحا بموقؼ مررت بو .

2-           3-      4-     5-         6- 
7-     8-     9-        :- 
 

 :الحموؿ المقترحة لمواجية التموث النفسي لدى الشباب 
 اليوية الثقافية :

البد من ترسيخ اليوية الثقافية باالنتماء لموطن  لمقضاء عمى التموث النفسي                        
 3127،ومحمد األغا، )محمدخميلوالتقييم لمسموكيات قبل اكتسابيابمؤسساتو وأحداثو السارة والمؤلمة ،

،6: ) 
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 التكميؼ المنزلي :
رأيت عمى مواقع التواصؿ االجتماعي صور لممنتخب  القومي المصري بعد ىزيمتو  -1              

فبماذا تعمؽ عمييا ،وتعميقات كثيرة سمبية عميو ،8612لعاـ   وخروجو مف كأس األمـ األفريقية
 ا اخترت ىذا التعميق؟ولماذ ؟بااليجاب أم بالسمب موضًحا بمثال 

سمعت عف بيع أحد القطع األثرية لتوت عنخ آموف في مزاد في لندف بالرغـ مف أنيـ ليس لدييـ -3
 ، وثائؽ رسمية تثبت ممكيتيـ ليا

 ولماذا اخترت ىذا التعميق؟ ؟مق عمى ىذا الخبربااليجاب أم بالسمب موضًحا بمثال فبماذا تعّ 
متمسؾ بيا ألف الممثؿ األمريكي دخف لسجائر مف نوع ضار جًدا بالصحة ولكف صديقؾ مُ  -4

 الشيير "برادبيت"يشرب منيا وليس بو أي ضرر؟
 مثل آخر ؟فيل تشاركو التدخين لنفس النوع أم تختارنوع ثاني لمُ 

  أم تمتنع عن التدخين تماًما ألن عمى كل عمبة سجائر تحذير بمرض السرطان .
 .قد اصطفوا ليأخذوا صورة مًعازميمكـ بعد انتياء جنازة رأيت زمالءؾ -2
 ؟ الصور فيؿ تشارؾ في 

 ؟ عف التصوير معيـأـ تمتنع 
 مل لمسموك الذي تختاره.؟عّ  وىم ُمبتسمين أو غير ُمبتسمين أم تحاول منعيم من أخذ الصورة

 القراءات اإلضافية:المراجع و 
القّيمي لدى الشباب في ضـوء الحصار االقتصادي. دراسة (. التغير  :::2ابتيال عبد الجواد كاظم . )
 جامعة الموصل، كمية اآلداب. رسػالة ماجػستير.ميدانية في مدينـة الموصـل. 

(. التموث النفسي وعالقتو بأنماط المعاممة الوالدية لدى طمبة جامعة بابل.  3121أحمد نصر مبارك .)
 ن رشد ( ، جامعة بغداد .كمية التربية الرياضية ) ابرسالة ماجستير .

(. أثر استخدام شبكات التواصل االلكترونية عمى العالقات االجتماعية 3124حنان بنت شعشوع.)
 . كمية اآلداب والعموم اإلنسانية، جامعة الممك عبد العزيز. رسالة ماجستير"الفيسبوك ،وتويتر". 

ن عن العمل في (.التموث النفسي لدى خريجي الجامعات العاطمي3127.) زىير عبد الحميد النوامجة
 .، جامعة القدس المفتوحةرسالة ماجستير، حافظة رفح فمسطينمُ 

(.التموث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفمسطيني 3112ومحمد عثمان األغا .) محمد خميل أودف ،
 . 219 -69(،3):معة اإلسالمية،،الجامجمة كمية التربيةودور التربية في مواجيتو.

(. االتجاىات االجتماعية لدى طمبة الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل  3126زينب بن مزوزية.)
 .جامعة قاصدي مرباح ورقمة ،الجزائر. رسالة ماجستيراالجتماعي الفيس بوك. 
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 رسالة ماجستير(.أثر قدرات الذكاء الثقافي في قدرات التفكير اإلداري.3125زينب عماد رشيد النوري .)
 ،جامعة الشرق األوسط.

(.الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة التي تدرس المنياج البريطاني 3129ريم موسى .)
جامعة الشرق األوسط  ،كمية العموم التربوية ماجستير . رسالة وعالقتو بالقيادة اإلبداعية في إمارة دبي .

 .باألردن
رسالة ( .تأثير الذكاء الثقافي عمى ااألداء االستراتيجي لمُمنظمات. 3122سحر عناوي الزبيدي.) 

  .كمية اإلدارة واالقتصاد، قسم ادارة األعمال ،القادسية جامعة . ماجستير
االنفعالى كمتغير وسيط فى عالقة الذكاء الثقافى بالحنين إلى (.الذكاء 3127سامح أحمد سعادة.)

، جامعة التربية مجمة كمية .قارنةالوطن والتوافق عبر الثقافى لدى الطالب الوافدين : دراسة تنبؤية مُ 
 . 88-23(،5)279األزىر،

رسالة الُمناخ األسري لدى طمبة  جامعة بغداد.(.التموث النفسي وعالقتو ب 3124عفراء إبراىيم العبيدي.)
 ،جامعة بغداد، كمية التربية إبن رشد.  ماجستير

 كمية مجمة .الجامعة طمبة لدى الحياة بجودة وعالقتو الثقافي الذكاء (.3129فاطمة مدحت إبراىيم .)
 . 2691-2681،:4،جامعة بابل،واإلنسانية التربوية لمعموـ األساسية التربية
. (. الذكاء الثقافي  وعالقتو بالتفتح الذىني لدى طمبة جامعة بابل3128ىالل ،و زينب ىالل .)كريم 

 .3:3-389(،2) 47كمية التربية لمعموـ اإلنسانية/ جامعة بابؿ،
(.الذكاء الثقافي وعالقتو بقمق المستقبل لدى طمبة المرحمة الثانوية في منطقة 3125موسى ىياجنة .)

 ،كمية العموم التربوية والنفسية ،جامعة األردن. جستيررسالة ماالمناصرة . 
بالء في العراق وعالقتو ر (.الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة ك3128منى المظفر .)

 كمية العموم التربوية ،. رسالة ماجستير بالمناخ التنظيمي السائد في مدارسيم من وجية نظر الُمعممين .
 .جامعة الشرق األوسط باألردن 

، جامعة  رسالة دكتوراة(. التموث النفسي لدى طمبة جامعة الموصل . 3115محمد أسامة حامـد )
 الموصل، كمية التربية .

(.الذكاء الثقافي وعالقتو بالحكمة  والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية :صيغة 3123أحمد .)فتحي ناىد 
رابطة التربويين العرب  ،مجمة دراسات عربية في عمـ النفسالثقافي .مصرية من مقياس الذكاء 

،22(4)،541-543. 
(.الذكاء الثقافي وعالقتو نحو دمج الصم بالتعميم الجامعي لدى عينة من  3129نياد مرزوق قابيل .)

 . 426-376(،3)225، مجمة كمية التربية ببنيا جامعة بنياطالب الجامعة .
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مجمة دراسات  (.العالقة بين الذكاء الثقافي والتكيف الثقافي .3125.) ي حميمشير و ،نصر محمود صبري
 .543-541(،2)24،رابطة التربويين العرب ،عربية في عمـ النفس
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