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 ئص السيكىمرتية دلمياس الذكاء الثمافًاخلصا
 "دراسة علً طالب اجلامعة" 

 *محمد السيد عبد الوىاب
 :ملخص
ىدفت الدراسة اغبالية إىل التأكد من اػبصائص السيكومًتية ؼبقياس الذكاء الثقاُب ُب البيئة اؼبصرية،  

، والتخصصُب الذكاء الثقاُب وفقا للجنس، وإعداد معايَت خاصة بالبيئة اؼبصرية، ودراسة الفروؽ بُت األفراد 
طالب، وطالبة  555واإلقامة، والفرقة الدراسية، واؼبستوى االجتماعى االقتصادى، وتكونت عينة الدراسة من 

سنة، ومن التخصصُت النظرى،  22سنة إىل  88من طبلب جامعة جنوب الوادى َب اؼبدى العمرى من 
، واآلداب، والًتبية، ومن اغبضر، والربف، وتكونت أدوات والعملى، ومن أربع كليات ىى: الزراع ة، والعلـو

الدراسة من استمارة اؼبستوى االجتماعى االقتصادى وىى من إعداد الباحث، والصورة اؼبعدلة من اختبار 
الذكاء العاىل، ومقياس الذكاء الثقاَب، وقد كشفت نتائج الدراسة عن صبلحية الصورة اؼبصرية من مقياس 

سيكومًتية جيدة، وًب إعداد معايَت للبيئة اؼبصرية، كما كشفت نتائج الدراسة اء الثقاَب وسبتعها خبصائص الذك
عن وجود عبلقة دالة بُت الذكاء الثقاَب والذكاء العاـ ُب البيئة اؼبصرية، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود 

وراء اؼبعرفة،  بُت طبلب العملى والنظرى َب بعد مافروؽ دالة بُت اعبنسُت َب بعد ماوراء اؼبعرفة، وفروؽ دالة 
وجود فروؽ دالة بُت الطبلب وفقا لئلقامة، والفرقة الدراسية، ووجود فروؽ دالة وفقا والدرجة الكلية، وعدـ 

 للمستوى االجتماعى االقتصادى َب البعد السلوكى، والدرجة الكلية للمقاس.
 ممذمة:

، وقد 2555اىتماـ كبَت من الباحثُت واؼبمارسُت منذ بداية عاـ لقد  حظى مفهـو الذكاء الثقاَب ب 
دد األبعاد للذكاء الثقاَب باالعتماد على النطاؽ مفهوما متع (Earley & Ang, 2003)طور إرىل؛ وأنج 

األكرب من الفروؽ َب الشخصية، والقدرة، واالىتماـ وينظر إىل الذكاء الثقاَب كقدرة فردية، وىبتلف الذكاء 
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اَب كمفهـو عن مفاىيم مثل القدرة العامة، والقدرة اؼبعرفية العامة، والذكاء الوجداىن، والذكاء االجتماعى الثق
 ألنو يركز على القدرة ذات الصلة بالثقافة على اؼبستوى الفردى، واعبماعى.

 أف الفروؽ الثقافية تؤدى إىل سوء الفهم الذى يؤدى (Earley & Ang, 2003)ويرى إرىل؛ وأنج  
 إىل البفاض الروح اؼبعنوية ونقص َب اإلنتاجية َب مواقع العمل اؼبختلفة.

أف الذكاء الثقاَب اذباه، ومهارة  (Earley & Mosakowski, 2004)ويرى إرىل؛ وموساكوسكى  
مهماف للمديرين وبتاجوف إليهما ويستخدموهنما َب فهم التعاوف بُت الثقافات اؼبختلفة، والثقافات البينية وىو 

 خاصية مهمة للتوافق اغبسى، والتفكَت أوال قبل التصرؼ.
أف العوؼبة االقتصادية اآلف أصبحت قضية أساسية  (Lévy-Leboyer, 2005)ليفى ليبوير ويرى  

َب علم النفس كما ىى اغبالة َب قضايا على نفس الذكاء، ويرى علماء النفس أنو توجد طريقتاف للتعامل مع 
 ىذه القضايا نبا:

الدخوؿ إىل اؼبفاىيم النظرية والسعى كبو اكتشاؼ االرتباط اؼبركب بُت الذكاءات اؼبتنوعة من االجتماعى  أوال:
 إىل الوجداىن واؼبنطقى واؼبكاىن واؼبوسيقى والبُت شخصى واآلف الثقاَب.

طلب أف التعامل مع األفراد اؼبمارسُت كمصدر الكتشاؼ ىذا االرتباط اؼبركب بُت اؼبشكبلت، وىذا يتثانيا: 
 يكوف اؼبمارسوف على وعى باألخطاء الىت يبكن أف ربدث عند إرساؿ موظفُت للعمل َب ثقافات ـبتلفة.

أف الذكاء الثقاَب لو معاف  (Brislin., Worthley & Macnab, 2006)ويرى بريسلُت وآخروف  
عن الذكاء من وجهة نظر الذى يعرب  متعددة ويبكن أف ينظر ؽبا بأهنا متكاملة، ومنها ما يشَت إىل السلوؾ

األفراد َب ثقافة ؿبدودة، ىذا السلوؾ يتضمن التطييق السريع للمعلومات اؼبتعلمة سابقا عن بعض الثقافات 
واؼبكتسبة جنبا إىل جنب َب ثقافات أخرى، والنظر إليها بتأىن َب سياؽ العمل البديل َب ثقافات أخرى 

افق مع ضغوط قليلة، عندما يتواصلوف َب ثقافة فراد سريعى التو موجودة، ويبكن أف يشَت إىل مهارات وظبات األ
ـبتلفة عن ثقافتهم، ووجهىت النظر ترتبطاف ألف األفراد الذين يريدوف التواصل مع آخرين يبكن أف يدركوا الذكاء  

 كما يعرؼ َب ثقافات أخرى وأف يكيفوا سلوكياهتم اػباصة عرب اػبربات.
اعلية مع كل األشخاص بطريقة جيدة مهما كانت خلفياهتم الثقافية وترى روبرتسوف أف التواصل بف 

يتطلب ؾبموعة مركبة من اؼبهارات الىت توصف بالذكاء الثقاَب الذى يتضمن الذكاء اؼبعرَب والوجداىن 
واعبسدى، ويؤدى كل منهم دورا مهما َب تطور الذكاء الثقاَب العاـ للفرد، رغم أف بعض مظاىر الذكاء الثقاَب 
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األفراد يبكنهم اكتساب مستوى معقوؿ من الذكاء يعتربىا البعض فطرية إال أف بعض الباحثُت يروف أف  قد
 .(Robertson, 2007)الثقاَب. 
أف مستوى الذكاء الثقاَب يوضح كيف ينجح بعض األفراد َب التعامل  (Kerri, 2007)د َت وترد ک 

خروف، وأف الذكاء الثقاَب ىو القدرة على التفاعل بفاعلية َب بفاعلية َب اؼبواقف الثقافية اؼبختلفة بينما يفشل آ
 الثقافات اؼبتعددة ويدخل ضمن نظرية الذكاءات اؼبتعددة.

مدى اغبياة الكتساب أف الذكاء الثقاَب سوؼ ييسر عملية التعلم  (Cheng, 2007)ويرى شينج  
أف الذكاء الثقاَب ىو  (Silberstang & London, 2009)الكفاءة الثقافية. ويرى سيلربستانج؛ ولندف 

 الثقاَب ىو أحد األبعاد الثبلثة الىت تزيد االستعداد للتعلم لدى اجملموعات.أحد 
أف اؼبعرفة الثقافية ؽبا أنبية خاصة   (Wei, etal, 2010)وقد كشفت نتائج دراسة وٌن وآخرين  

 ائية.كمصدر من مصادر مواجهة الضغوط لدى أفراد الدراسة ذوى الثقافة الثن
أف جلسات اإلرشاد الىت يديرىا  (Wang, etal, 2010)وقد أظهرت نتائج دراسة وانج وآخرين  

معاعبوف ذوو كفاءة ثقافية معتمدة ؽبا تقديرات أعلى من اعبلسات الىت يديرىا معاعبوف ال تواجد لديهم ثقافة 
 ى اؼبعاعبُت َب فبارسة العبلج.متعددة، وأسفرت النتائج عن أف الكفاءة الثقافية ؽبا أنبية تطبيقية لد

 مفاهيم الذراسة وإطارها النظزي والذراسات ادلتصلة بها:
تتمثل مفاىيم الدراسة األساسية َب مفهـو الذكاء الثقاَب الذى يرتبط دبجموعة من اؼبفاىيم مثل  

الذكاءات اؼبتعددة، الذكاء العاـ، والذكاء االجتماعى، والذكاء االجتماعى عرب الثقاَب، والذكاء الوجداىن، و 
والتواصل عرب الثقاَب، والتفاعل عرب الثقاَب، والكفاءة الثقافية، وألف الذكاء الثقاَب ىو أحدث مفهـو َب علم 

 نفس الذكاء سوؼ أقدـ إؼباحة تارىبية عن اؼبفاىيم اؼبرتبطة بو ٍب أعرض ؼبفهـو الذكاء الثقاَب.
 General Intelligenceأوال: الذكاء العام: 

ارتباطا بُت تلف اؼبخ والتلف اؼبعرَب احملدد، ٍب تبٌت بينيو وسيموف  8865د اكتشف بروكاَب عاـ قل 
(Binet & Simon, , 1916) ووكسلر ،(Wechsler, 1944) ذكاء يتمثل َب القدرة على تعريفا لل
ة للذكاء اليت ( الرؤية التكنولوجيMundy Castel, 1974 -كاستيل  -التوافق مع البيئة، بينما تبٌت ماندى

القنابل تؤكد على أنبية التكنولوجيا، وقد طورت ُب بعض اغباالت أشياء ملموسة مثل الذكاء الصناعى، و 
 أو براعة تكنولوجية.الذكية اليت اعتربت ذكاء 
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أف  (Sternberg., Conway., Ketron & Bernstein, 1981a)وقد وجد سًتنربج وآخروف  
ء َب الواليات اؼبتحدة األمريكية تضمنت حل اؼبشكبلت عملياً، والقدرة اللفظية، العوامل اؼبكونة ؼبفهـو الذكا

 والكفاءة االجتماعية.
( أف الذكاء يتكوف من قدرات عقلية كثَتة منفصلة، دبا 529، ص 8984كما يرى لنداؿ دافيدوؼ ) 

صبيع األفراد لديهم تلك  فيها تلك اؼبتضمنة َب اإلدراؾ، والذاكرة، والتفكَت، واللغة، وعلى الرغم من أف
القدرات بدرجة ما يوجد قدر كبَت من االختبلؿ َب كفاءهتم َب كل عملية، ويفًتض أف الذكاء يساعد على 

 التوافق َب صبيع ؾباالت اغبياة.
وقد أشارت نتائج الدراسات إىل أف التأكيد على الشكل االجتماعى للذكاء ال يتحدد بالثقافة  

ثَتا من الدوؿ األسيوية تؤكد أيضاً على الشكل االجتماعى للذكاء كما تؤكد عليو الثقافة اإلفريقية فقط بل إف ك
 .(Azuma & Kashiwagi, 1987; Lutz, 1985; Pool, 1985; White, 1985)الغربية. 

هما باآلخر، وقد طور جلتوف طريقة إحصائية لتصنيف القدرات العقلية، والفيزيقية، وارتباط كل من 
بعيداً ، وتتعدد البحوث على الذكاء وغالبا ما ذبرى (Gardner, 1983)ؼبهٌت والبيولوجيا ااإلقباز  والربط بُت

دور الذكاء َب عن العامة من الناس، ويثور ُب األذىاف بشكل دورى أسئلة مثَتة للجدؿ حوؿ التأكيد على 
 & Herrnstein)ُت؛ وموراى اغبياة اؼبعاصرة، ودور الوراثة َب ربديده، وآخروف اؼبنحٌت اعبرسى ؽبرنشت

Murray, 1994). 
أف األفارقة يقبلوف  (Ruzgis & Grigorenko, 1994)د وجد رازجيس؛ وجرهبورينكو وق 

مصطلح الذكاء كمفهـو يدور إىل حد كبَت حوؿ اؼبهارات الىت تساعد على اغبفاظ على العبلقات اؼبنسجمة 
 وردبا تكوف أكثر أنبية.ية العبلقات خارج اجملموعات واؼبستقرة بُت اعبماعات وعلى نفس القدر من األنب

( الذكاء إىل ثبلثة أنواع ىى: الذكاء اؼبعرَب، 869، ص 867، 8996وقد صنف فؤاد أبو حطب ) 
والذكاء االجتماعى، والذكاء الوجداىن، وكذلك صنف الذكاء إىل سبع فئات وفقًا الستخداـ نوع اؼبعلومات  

ركى، واإلدراكى، والرمزى، والسيمانىت، والشخصى، والذكاء االجتماعى، ولكنو كاآلتى: الذكاتء اغبسى، واغب
 عاد للتصنيف الثبلثى الذى استمر بعد ذلك وىو: الذكاء اؼبوضوعى، والذكاء االجتماعى، والذكاء الشخصى.

ؤية تتفق مع بينيو، ووكسلر معرفا الذكاء بأنو القدرات ر  (Sternberg, 1997a)وتبٌت سًتنربج  
يرى لبلزمة للتوافق، واالختيار، والتشكيل ُب السياؽ البيئى، وتتباين الرؤية الغربية للذكاء ففى الوقت الذى ا
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بعض اؼبنظرين أف الشخص الذكى يضع تأكيدا على التعلم أى أف الشخص الذكى ىو الذى يبذؿ أكثر جهد 
 للتعلم، واالستمتاع بالتعلم، واستمرار اغبماس للتعلم مدى اغبياة.

عوامل َب مفاىيم التايوانيُت  ةطبس (Yang & Sternberg, 1997b)وسًتنربج وقد وجد يانج؛  
 والصينيُت اؼبعاصرين للذكاء ىى:

ذكاء َب االختبارات يشبو العامل العاـ لل general cognitive factorعامل معرَب عاـ  -8
 الغربية.

 .interpersonal intelligenceالذكاء بُت الشخصي  -2

 .intrapersonal intelligenceلشخصى الداخلى ذكاء اال -3

 .intellectual self-assertionد الذاتى العقلى التوکي -4

 .intellectual self-effacementطمس العقلى الذاتى ال -5

تعريفات الذكاء فيعرفو سًتنربج؛ وكوفماف كقدرة مهمة للتعلم، والتوافق مع البيئة بينما يرى آخروف  دعدوتت
لى الفهم والضبط الذاتى، َب حُت يبيز ىث بُت مبطُت أساسيُت من الذكاء النمط األوؿ الذكاء كقدرة ع

فطرى، والنمط الثاىن وظيفى للدماغ كنتيجة للتطور الفعلى، ويقًتح لوريا أف الدماغ مكونة من عدة وحدات 
غبسية َب الفص ترتبط بالذكاء ىى وحدة االستثارة َب جذع الدماغ، والدماغ اؼبتوسط، ووحدة اؼبدخبلت ا

 Stenberg)الصدغى، واعبدارى، وَب عظمة مؤخرة الرأس، ووحدة التنظيم، والتخطيط َب القشرة األمامية. 

& Kaufman, 1998). 
أف من عيوب النظريات البيولوجية أف بعض منظريها يعتقدوف  (Eysenck, 1998 P.61)ويرى أيزنك 

ىذه الرؤية ال يبكنها اإلجابة عن كيفية قياس نسب الذكاء أنو ال يبكن فهم الذكاء إال بفهم الدماغ، وأف 
بشكل غَت مباشر ومع إدخاؿ عدد من اؼبتغَتات البيئية مثل اغبالة االجتماعية، واالقتصادية، والتعليم، والتنشئة 
 األسرية، والعوامل الثقافية، ورغم وجود ارتباط موجب وداؿ إحصائيا بُت حجم الدماغ ونسبة الذكاء إال أف

التصوير بالرنُت اؼبغناطيسى للعبلقة بُت حجم الدماغ ونسبة الذكاء تشَت إىل أف العبلقة غَت كاملة وأف مبلمح 
 .Eysenck, 1998 P)أخرى من الدماغ تعد أكثر أنبية من حجم الدماغ َب ربديد الذكاء، ويشَت أيزنك 

ل القدرات اللفظية، واؼبيكانيكية، إىل أف نتائج الدراسات أظهرت أف القدرات اػباصة اؼبختلفة مث (63
والعددية ترتبط دبناطق ؿبددة من الدماغ أو حىت واحد أو آخر من نصفى الدماغ، ولكن يظل التساؤؿ 
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مطروحا حوؿ ما إذا كانت توجد مناطق ؿبددة َب الدماغ )مثل اؼبادة الرمادية َب مقابل اؼبادة البيضاء( ىى 
َب فكرة أف الدماغ  (Eysenck, 1998, P. 75)اء، وهبادؿ أيزنك األساس َب العبلقة بُت الدماغ والذك

َب أى جزء عموما ىى الىت سبكننا من التصرؼ بذكاء، وأنو سوؼ يكوف من العبث ؿباولة ربديد مكاف الذكاء 
 اـ بو.يصغَت من الدماغ كما حاوؿ بعض األخصائيُت النفسيُت الق

أف النظريات السيكومًتية تطورت من خبلؿ  (Sternberg, et al, 2000)ويرى سًتنربج وآخروف 
 منظرين كثَتين مثل سبَتماف، وطومسوف، وثرستوف، وجيلفورد، وفرنوف، وكاروؿ.

أف اختبارات الذكاء الغربية قد تقيس القيم الغربية جيدا  (Riggio, etal, 2002)ويرى رهبيو وآخروف 
ا تقدـ قياسا ضعيفا ألشكاؿ اؼبعرفة الىت تتوافق مع مثل التحصيل الدراسى، وعمليات التفكَت التحليلى، ولكنه

 القيم ُب ؾبتمعات أخرى.
أف الذكاء تكوين متعدد األوجو، وتسعى  (Sternberg, et al, 2003)ويرى سًتنربج وآخروف 

 النظريات اؼبعرفية للذكاء لفهم الذكاء البشرى َب سياؽ العمليات العقلية أو السلوكيات القابلة للمبلحظة.
لرؤية جالتوف عن القدرة  (Sternberg & Grigorenko, 2003)رض سًتنربج؛ وجرهبورنكو ويع

العقلية؛ إذ يرى جالتوف أف القدرة العقلية تعادؿ سرعة اؼبعاعبة الذىنية لقدرة الفرد على التمييز اإلدراكي، َب 
ددة، ويتفق كاتل مع بينيو، حُت يرى بينيو أف القدرة العقلية تشتمل على ؾباالت من اؼبهارات، واغبقائق احمل
 وجالتوف َب أف القدرة العقلية تؤكد على القدرة العامة َب التزاوج مع معارؼ ؿبددة. 

أف اؼبدخل البيولوجى لدراسة  (Sternberg & Grigorenko, 2003)ويرى سًتنربج، وجروبورنكو 
ات البيولوجية للذكاء على يد العصىب، وقد بدأت النظريالذكاء يركز على توظيف اؼبخ، وخصوصا اعبهاز 

ىالستُت، وىث، ولوريا وقد ارتبطت النظريات البيولوجية اؼببكرة بذكاء الدماغ، ومالت إىل أف تكوف عامة َب 
طبيعتها، واقًتح ىالستُت وجود أربع قدرات تعتمد على البيولوجيا ىى: التكامل، والتجديد، والقوة، واالذباه 

 بدليل إمربيقى جيد.هى، وإف مل تكن مدعمة وىى موظفة َب قشرة الفص اعبب
أف التباين َب معٌت الذكاء ال يكوف فقط بُت الثقافات،  (Earley & Ang, 2003)ويرى إريل؛ وأنج 

الثقافية داخل اجملتمع قد تكوف غَت تامة، فقد يعطى فرداف من ثقافة  اؼبعاينبل داخل الثقافة الواحدة، وانتقاؿ 
س اغبدث أو التكوين، وىذاف الشخصاف قد يشًتكاف ُب معاف ألحداث أو تكوينات مشًتكة معاف ـبتلفة لنف

 أخرى َب اجملتمع، وأف الذكاء يبكن عزوه لبعض اؼبتغَتات كما يأٌب:
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هبب أف يبتلك الضبط، والتنظيم عرب  الذكي الشخص :البيولوجي التحليليعلى المستوى  -8
 باس، واالنتباه.تشمل اإلدراؾ، واالقت اليتأصوؿ العناصر اغبسية 

مثل  اؼبعرُبيبثل الذكاء عناصر مرتفعة اؼبستوى من التوظيف على مستوى التوظيف العقلي:  -2
 ، وحل اؼبشكبلت، وازباذ القرار.التجريديسبثل العملية اؼبعرفية، واالستدالؿ 

 هبب أف يشمل الذكاء على العمليات التنفيذية، وما وراء اؼبعرفة، :العقليعلى مستوى األداء  -3
 قدرتو على أف يعرؼ كيف يعرؼ. ُبليس فقط ىو من يعرؼ بل  الذكيفإف الشخص  وبالتايل

هبب أف يبتلك شكبل من أشكاؿ اؼبعرفة اؼبتبلورة،  الذكيالشخص  :المعرفيعلى المستوى  -4
 ؾباؿ ما أو ؾباالت ما. ُبوالرظبية، أو اؼبعرفة اإلجرائية التجريبية 

سواء أكاف  الفعليضوء شكل السلوؾ  ُبالذكاء  هبب أف يعرؼ :السلوكيعلى المستوى  -5
ذلك ألف أحد تعريفات الذكاء األساسية أنو القدرة على التكيف مع ؿبيط  لفظيلفظيا أـ غَت 

 الفرد باإلضافة إىل اؼبثَتات اعبديدة من البيئة.

 ىو ما ينسب لعمل الفرد وبالتايليكوف ؿبتوى الذكاء مشكبًل ثقافياف  على مستوى المحتوى: -6
 .الذكيربدد ما ىو السلوؾ  اليتالبيئة  ُبداخل الثقافة 

وجود نقص َب اكتشاؼ االرتباط بُت سرعة التوظيف وطبيعة التوظيف  (Armor, 2003)ويرى أرمور 
َب الدماغ البشرى، وبينما ظل اعبدؿ مستمرا بُت اعبانبُت اؼبؤيد للبيئة، واؼبؤيد للطبيعة إال أنو ُب العمـو يوجد 

ع بُت احملددات البيئية، والبيولوجية َب ربديد نسبة ذكاء الطفل، وأف اؼبيكانيزمات اػباصة الىت تربط قبوؿ للجم
بعد، وفيما ىبص طبيعة الذكاء، وحجم الدماغ، وقدرة  بُت اعبينات ومبو الدماغ، والنمو اؼبعرَب مل تكتشف

ن، ومن األسئلة غَت اجملاب عنها َب الدماغ على معاعبة اؼبعلومات بكفاءة الزالت موضع خبلؼ بُت اؼبنظري
 البحوث ما يتعلق بكيف يكوف حجم الدماغ ضروريا للتحكم ُب السلوؾ الذكى.

أف التصوير بالرنُت اؼبغناطيسى جعل قياس حجم الدماغ  (Anderson, 2003: 37)ويرى أندرسوف: 
نية الدماغ تؤدى دورا َب زيادة حجم لؤلفراد فبكنا، َب الوقت الذى توجد فيو دراسات تشَت إىل أف ذبرة تغيَت ب

 الدماغ، وظبك القشرة، وعدد نقاط االشتباؾ العصىب.
نظريات الذكاء إىل قسمُت نبا: قسم النظريات احملددة أو الصروبة،  (Wilson, 2004)ويقسم ويلسوف 

لف النظريات وقسم النظريات الضمنية، وتعتمد النظريات الضمنية على إدراؾ األفراد ؼباىية الذكاء، وزبت
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الضمنية عن النظريات الصروبة َب األسس أو القياس اؼبعتمد على البيانات اجملمعة من األفراد، وإجراء أنشطة 
 لقياس األداء الذكى، وتسمى النظريات الصروبة بالنظريات اؼبعرفية، والبيولوجية، والسيكولوجية.

قافيا ففى الغرب يرى الذكاء مرتبطا وبدد ث أف تعريف الذكاء (Triandis, 2006)ويرى تريانديس 
اؼبريح لرغبة الكبار،  الفرديبعض الثقافات اإلفريقية يرى مرتبطًا بالسلوؾ  ُببسرعة صنع التوافق َب حُت أنو 

أوروبا وانتقاؽبا إىل الواليات اؼبتحدة بفضل جالتوف تعددت البحوث َب  ُبومنذ بروز حركة االختبارات النفسية 
 ,Sternberg & Grigorenko)ياس نسبة الذكاء التقليدية، ويرى سًتنربج؛ وجرجورينكو الذكاء وذباوزت ق

أف الذكاء ال يبكن أف يفهم معناه إال َب سياقو الثقاَب، وأف الثقافة عنصر مهم لدراسة الذكاء،  (2006
ىل أف الذكاء هبب أف وتقييمو، وارتقائو، وأف الذكاء الناجح يظهر أنبية فهم الذكاء َب سياقو الثقاَب وىبلص إ

 يفهم َب ىذا السياؽ، وأف وجهة النظر الثقافية للذكاء تساعدنا على فهم الذكاء بشكل أوسع وأدؽ.
أف أىم العوامل البيئية اؼبؤثرة ُب نسبة الذكاء ىى: سوء  (Nielsen, 2010)ويرى نيلسن فرانكويس 

عاية الطبية، وتناوؿ الكحوليات، وتكرار التحرؾ، التغذية، والتعرض للرصاص، والرضاعة غَت الطبيعية، وسوء الر 
على العوامل الثقافية، والفروؽ  (Nisbett, 2010, P. 85)وارتفاع مستويات الضغوط، بينما يؤكد نيسبت 

َب اؼبستوى االجتماعى االقتصادى لآلباء؛ إذ إف اآلباء ذوى اؼبستوى االجتماعى االقتصادى اؼبرتفع يربوف 
وفروف ؽبم أنواعًا من التساؤالت التحليلية الىت سوؼ وبتاجوف إليها َب وظائفهم كمهنيُت أوالدىم وبناهتم وي

ومديرين ذوى مستوى مرتفع، بينما اآلباء منخفضو اؼبستوى االجتماعى االقتصادى يربوف أبناءىم لتوفَت 
 قدرات تناسبهم َب وظائفهم كعماؿ.

ة شاملة عن الوضع غَت الوراثى للذكاء، ومؤكدا إىل وجود وثيق (Nisbett, 2010, P. 2)ويشَت نيسبت 
على دور الثقافة، والطبقة االجتماعية َب إحداث الفروؽ بُت األفراد َب الذكاء، وكذلك العرؽ، والعنصر، ويرى 
نيسبت أف الفروؽ َب الذكاء بُت األفراد قد تتأثر َب بعض السياقات بالعوامل اعبينية، والفروؽ َب نسب الذكاء 

بقات االجتماعية قد تنعكس أيضا جزئيا بالفروؽ اعبينية؛ إذ إف اعبينات ال تؤدى أى دور َب متوسط بُت الط
 نسب الذكاء، ومتوسط التحصيل بُت األفراد َب أوروبا وإفريقيا وآسيا وذوى األصوؿ اليهودية.

من التغيَت َب إىل أنو على مدار العقدين اؼباضيُت ظهرت أمباط منظمة  (Nielsen, 2010)ويشَت نيلسن 
% َب 45مكونات الذكاء، والتباين على أمد اغبياة، ٍب اغبصوؿ على نسب الوراثة َب الذكاء الىت تصل إىل 
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% َب مرحلة البلوغ، وىبتفى دور البيئة طواؿ اغبياة َب 85الطفولة َب البيئات اؼبشًتكة وترتفع النسبة إىل 
 %.25الذى يبثل خطأ التباين َب قياس الذكاء بنسبة شًتكة )متضمنا اػبطأ َب القياس( البيئات غَت اؼب

وجود أدلة مًتاكمة من نتائج البحوث )كثَت منها حديث( تقدـ  (Nisbett, 2010:2)ويرى نيسبت 
سببا وجيها إلمكانية ربسُت ذكاء األفراد، واعبماعات، واجملتمع ككل، كما يرى نيسبت أف الطبقة االجتماعية 

عرَب، وأف اآلباء من الطبقة اؼبتوسطة يقوموف بالكثَت من السلوكيات الىت تعزز التوظيف ؽبا تأثَت َب التوظيف اؼب
 اؼبعرَب أكثر من اآلباء َب الطبقة الدنيا.

 Social Intelligenceثانيا: الذكاء االجتماعى: 
الذكاء االجتماعى بأنو القدرة على فهم أحاسيس، وأفكار،  (Marlowe, 1986)يعرؼ مارلوى  

 األشخاص متضمنة الفرد ذاتو َب اؼبواقف بُت الشخصية، والتصرؼ دبا يتوافق مع ىذا الفهم. وسلوؾ
أف األفراد ذوى الذكاء االجتماعى  (Cantor & Kihlstrom, 1987)ويرى كانتور؛ وكيهلسًتـو  

تد إىل االعتقاد ة َب اؼبواقف االجتماعية اؼبتنوعة، وأف ىذا االعتقاد يبلديهم القدرة على تكييف سلوكهم بسهول
بأف الذكاء االجتماعى مقيد ثقافيا، لذلك فإف الذكاء االجتماعى ال يفسر بدرجة كافية السلوكيات بُت 

؛ وكانتور   & Kihlstrom)الشخصية الفعالة َب الثقافات اؼبختلفة، والذكاء االجتماعى كما يعرفو كيهلسًتـو

Cantor, 2000) رين َب اؼبوقف االجتماعى ٍب التفاعل مع اآلخرين بأنو قدرة الفرد على فهم ذاتو واآلخ
 بفعالية.

أف فعالية  (Ascalon., Schleicher & Born, 2008)ويرى أسكلوف؛ وسكليكر؛ وبورف  
الذكاء االجتماعى عرب الثقاَب يتصل ببعدين نبا: اإلمباثية، وعدـ االعتداد بالعرؽ اؼبستمداف من الذكاء 

 االجتماعى.
 Cross-culture Social Inrelligenceجتماعى عبر الثقافى: ثالثا: الذكاء اال

الذكاء  (Ascalon., Schleicher & Born, 2008)يعرؼ أسكلوف؛ وسكليكر؛ وبورف  
االجتماعة عرب الثقاَب بأنو يتضمن القدرة على معرفة، وفهم اإلشارات غَت اللفظية ألشخاص منو ثقافات 

جتماعية الدقيقة ُب ؾبموعة متنوعة من اللقاءات الثقافيةو، والقدرة على متنوعة، والقدرة على االستنتاجات اال
ربقيق األىداؼ ذات الصلة باؼبوضوعات االجتماعية عرب اؼبفاوضات، والتفاعبلت الثقافية من خبلؿ قبوؿ، 

لثقافات(، وفهم الفرد للثقافات األخرى، ويعترب الذكاء االجتماعى عرب الثقافة مزهبا من اؼبعارؼ )زبتلف بُت ا
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ت الىت تعتمد على اإلمباثية، ويعتقد أهنا أكثر استقرارا، لكن يبكن أيضا أف تتأصل مفاىيميا  اواؼبهارات، والقدر 
كمهارات دبعٌت أهنا يبكن ربسينها عرب جهود التنمية، ومن اؼبرجح أف تزداد مع زيادة اػبربات عرب الثقافية، 

نفتاح على التغيَتات ُب االستجابات بُت الشخصية النمطية االأخرى مثل: االذباه غَت العرقى،  وخصائص
 للفرد ذاتو.

 Emotional Intelligenceرابعا: الذكاء الوجدانى: 
الذكاء الوجداىن ىو القدرة على إدراؾ اغبالة الوجدانية لآلخرين، وتنظيم اغبالة الوجدانية للفرد نفسو  

ُت معاعبة أكثر صرامة علميًا لتكوينو مثل سالوَب؛ وماير قدـ لو الكثَت من الباحثلتحسُت التفاعبلت، وقد 
(Salovey & Mayer,1990)وماير؛ وسالوَب ،(Mayer & Salovey, 1997; 1995; 1993 ،

 ,Mayer., Caruso & Salovey)وماير؛ وكاروسو؛ وسالوَب  (Goleman, 1995; 1993) وجوؼباف

1999; 2000). 
 Multiple Intelligenceخامسا: الذكاءات المتعددة: 

بلت العقل وصفا لطبيعة الذكاءات اؼبتعدد ىى: يَب كتابو تشك (Gardnet, 1983)قدـ جاردنر  
اؼبوسيقى، والرياضى، واؼبنطقى، واؼبكاىن، واغبركى، واللغوى، والشخصى، وبُت الشخصى ٍب أضاؼ بعدين 

 .(Gardner, 1993)الوجداىن، والطبيعى 
 ;Albrecht, 2006)اـ الكثَت من الباحثُت، ٍب قدـ ألربيشت وقد جذب الذكاء الوجداىن اىتم 

العلم اعبديد للنجاح ويذكر أف العملية العقلية اإلنسانية قد عوعبت جيدًا من منطقة واحدة وأحس  (2007
موقفنا السابق لؤلصوؿ الرأظبالية، عارضا لنموذج جاردنر َب أف الربؾبة العقلية البشرية غَت مستقلة عن 

اؼبتعددة وقدـ مفهـو الذكاء اؼبوقفى، والذكاء العملى، ومع كل ىذه األفكار والرؤى الىت تبعد عن  الذكاءات
مفهـو نسبة الذكاء يبكننا السعى البتكار مبوذج عقلى يبكن أف يفسر ووبتوى على العملية اليت من خبلؽبا قد 

لكفاءة الثقافية، والتعلم مدى اغبياة الذى نكوف قادرين على االرتقاء بالربؾبة اػباصة بعقولنا، وتعزيز مفهـو ا
 ىو جزء ال يتجزأ من النموذج االرتقائى من أجل بناء الكفاءات اليت سوؼ تؤدى إىل كفاءة ثقافية.

 Cross-Cultural communicationسادسا: التواصل عبر الثقافى: 
ختيار الزمبلء الذين أف اؼبوظفُت َب ثقافات متعددة يبيلوف ال (Triandis, 2006)يرى تريانديس  

ينتموف لنفس ؾبموعتهم ألف ذلك هبعل اجملموعة تبدو أكثر مرونة، وأظهرت نتائج دراسة سيلربستانج؛ ولندف 
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(Silberstang & London, 2009)  ،أف اجملموعات ذات اؼبستويات العليا من إشارات االعًتاؼ
ربتاجو   اقشة القضايا، والقرارات الصعبة، وماوالسياؽ اؼبيسر، والذكاء الثقاَب تكوف أكثر إمكانية َب من

اعبماعة للتعلم أكثر من اجملموعات اؼبنخفضة، وأف أمباط التواصل، واالستعداد للتعلم تسهم َب التوافق، ونقل 
التعلم، وتشجيع مبط التعلم األكثر فائدة للمجموعة َب ذلك الوقت، ويبكن ؼبتخصصى تنمية اؼبوارد البشرية 

وعات َب ربسُت أمباط التواصل، وبالتاىل تعميق االستعداد للتعلم، وتعزيز القدرة على التواصل مساعدة اجملم
 الفعاؿ، والتعلم وربقيق األىداؼ.

أف مهارات التواصل عرب الثقاَب ضرورية؛ إذ إف  (Eubanks, eta, 2010)ويرى إيبانكس وآخروف  
ة َب اجملتمع العاؼبى، وكطبيعة البشر أف سبيل إىل أف اليومياللقاءات مع ؾبموعات ـبتلفة ىى جزء من اغبياة 

ربدىا ؾبموعة من الرموز، واؼبعاىن الىت تطبع ثقافيا وزمانيا، وألف الفروؽ الثقافية قد تتباين َب اؼبهارات، واؼبزج 
تلفة قد الفكرى للعمليات اؼبعرفية داخل أو بُت الثقافات لذا من اؼبتوقع أف األفراد من خلفيات متشاهبة أو ـب

 ىبتلفوف أيضا َب طريقة حلهم للمشكبلت، ومباذج اؼبهارات اؼبكتسبة.
إىل أف األفراد، واجملموعات يسلكوف طرقًا ـبتلفة َب اؼبواقف  (Andrews, 2010)وتشر آندروس  

َب  اؼبختلفة، وبالتاىل فإف السلوكيات هبب تفسَتىا َب سياقها الثقاَب اػباص، وأنو من اؼبهم أف نرى الثقافة
سياقها اػباص تارىبيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وجغرافيا وأف ىذه العناصر يبكن أف تؤثر َب األفراد، 

والسلوكيات الناذبة عن سياقها واجملموعات َب وقت ؿبدد من الزمن، ومن اؼبستحيل أف نعزؿ اؼبعتقدات 
أف قيم، وسلوكيات، ومعتقدات األفراد  يرى Helmamىيلماف االجتماعى االقتصادى الذى ربدث فيو، وأف 

واجملموعات تتأثر بالسياؽ الثقاَب، واالجتماعى، وبالتاىل فإف تفسَت معٌت القيم، والسلوكيات، واؼبعتقدات هبب 
 أف وبتوى على فهم التأثَتات السياقية.

، أف السياؽ البيئى يتضمن سياقات زمانية (Eubanks, etal, 2010)ويرى إيبانكس وآخروف  
ومكانية، واجتماعية ويشَت السياؽ اؼبكاىن إىل مكاف حدوث التواصل بينما يشَت السياؽ الزماىن إىل العوامل 
اؼبؤثرة َب مستوى الراحة، ومبط التفاعل؛ إذ يعترب زمن التغيَت بُت ورديات العمل غَت جيد للتفاعل العميق، كما 

يشَت السياؽ االجتماعى إىل األفراد اغباضرين، يعد الشخص الذى يسرع للخروج غَت قابل لتفاعل جيد، و 
والعبلقات، ومستوى الثقة، والقبوؿ بينهم وتؤثر الفروؽ اعبنسية، والعرقية، واػبلقية، والعمرية َب طبيعة مستوى 
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االرتياح بُت األفراد اؼبشاركُت بينما تؤثر الفروؽ التعليمية، واالقتصادية، والطبقة االجتماعية َب قوة، وضبط 
 فراد للتفاعل، وأف عناصر التواصل عرب الثقاُب تتكوف من:األ

وفيو يقـو الفرد باختيار، وتقييم، وتنظيم اؼبثَتات من العامل اػبارجى ويعتمد  العنصر اإلدراكى: -8
 على نظم االعتقادات، والقيم، واالذباىات.

 وفيو يقـو الفرد، ويتحدث، ويفكر مع اآلخرين. العنصر اللفظى: -2

 وفيو يستخدـ الفرد سلوكيات للتواصل مع اآلخرين. :للفظيةاالعنصر غير  -3

عندما تبتكر التمثبلت اؼبعرفية صورة عقلية للنتائج اؼبرغوبة  نتشافقا لنظرية التعلم االجتماعة فإف الدافعية و 
اال، وىذا التمثبلت اؼبعرفية يتم تعلمها عرب االتصاؿ االجتماعى بدءا من الطفولة واستمرارا حبياة الفرد إصب

والتفاعل بُت اؼبتغَتات اؼبختلفة شخصيا داخل أحد األفراد، واػبربات اؼبتعلمة من التفاعل االجتماعى تدفع 
 ,Bandura)ىذه التفاعبلت االجتماعية قد زبتلف َب أحد اؼبواقف الدولية.  -مع ذلك -الفرد كبو اإلقباز

1977b). 
ف األفراد الذين يتلقوف التعزيز الذاتى، فإ (Erez & Earley, 1993)ووفقا لنظرية سبثل الذات 

واإلحساس باألنبية من االتصاالت االجتماعية َب التفاعبلت عرب الثقافية يكوف لديهم دافعية للتفاعل مع 
الثقافات اعبديدة، بينما األفراد الذين يفتقدوف خربات خارجية متشاهبة، وعناصر تغذية مرتدة اجتماعية 

دافعية للتفاعل مع الثقافات اعبديدة، ومن اؼبرجح أف يكوف أقل احتمالية ألف  للتشابو قد ال يكوف لديهم
عزيز الذاتى، وتشَت عملية التنسيق، ن ىذه األشكاؿ االجتماعية من التيصبح كفئًا ثقافيا َب اغبديث ع

إىل تكرار  بُت النشاط داخل الشركة، وتشَت عملية التعلم والتكامل عرب الثقاَب إىل عملية اعبمع، والتنسيق
التجريب الذى يسمح بإهناء اؼبهاـ بصورة أسرع، وأفضل، وتشَت عملية إعادة التشكيل إىل التكيف، والنقل من 
الشركة اغبالية إىل التغيَتات السريعة َب البيئة األخرى، وتشَت اغبالة إىل األصوؿ احملددة، والثابتة َب الشركة مثل 

اؼبكملة، والسمعة، واؽبيكلية، واؼبؤسسية للشركة، واػبربة التارىبية الىت مثل األصوؿ التكنولوجية، واؼبالية، و 
 سبلكها الشركة.

 ,Jerez-Gomez., Cespedes-Lorente & Valle-Cabrera)ويرى جريز جوميز وآخروف 

أف التفاعل عرب الثقاَب يعكس عمليات التعلم الىت تستخدمها اؼبنظمات ػبلق، واكتساب، ونقل،  (2005
 ارؼ ثقافية، وتغيَت اسًتاتيجياهتا َب االستجابة للتفاعبلت عرب الثقافية.ودمج مع
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 Cultural Competence)ثامنا: الكفاءة الثقافية: 
أف الكفاءة الثقافية ىى العملية الىت ينمى خبلؽبا الفرد فهم ذاتو، وَب  (Battle, 2000)يرى باتل  

 ومتجاوبة، وتتسم باالحًتاـ مع اآلخرين. نفس الوقت ينمى القدرة على تنمية عبلقات متبادلة،
أننا كبتاج فهم الكثَت عن األفراد والثقافات الىت ال نعرفها مثل  (Friedman, 2005)فريدماف  ويرى 

لغة حديثهم، ذلك أف نقص معلوماتنا عموما عن الثقافة، واللغة، والضروريات االجتماعية لؤلفراد الذين نتعامل 
على كشف اضطرابات اللغة، اغبديث، بالتاىل نفشل َب تقدًن تدخبلت أولية إلرشاد  معهم ذبعلنا غَت قادرين

 األسرة كبو الكفاءة الثقافية.
إلى أن العناصر األساسية للكفاءة  (Griffer & Perlis, 2007)وتشير جريفر؛ ولرليس 

 الثقافية ىى:
ف أف ىذه الثقافات تؤثر َب كل تقييم الثقافة الفردية، وثقافة اؼبنظمات، وأماكن العمل، وتعلم كي -8

 منها َب اآلخرين.
 لؤلفراد اؼبختلفُت اؼبرافقُت َب مكاف العمل. التحديتقدير تنوع القيم وثرائها َب  -2

تعلم اسًتاتيجيات إهبابية غبل الصراعات بفعالية، وإدارة القضايا، والتحديات الىت قد تنتج من  -3
يوما بعد يـو َب  التارىبيتأثَت عدـ الثقة  اػببلفات الىت تبدو بسبب التوقعات اؼبسبقة أو

 التفاعبلت.

االلتزاـ بعملية التعلم مدى اغبياة، وتنمية مهارات التواصل عرب الثقاَب الىت تكوف ضرورية للتوافق  -4
 مع التحديات الناصبة عن االختبلفات.

معات تتعلم  صبع ودمج اؼبعرفة الثقافية َب السياسات واؼبمارسات التنظيمية من خبلؿ خلق ؾبت -5
كيف يبكن أف يتفاعل األفراد من خلفيات ـبتلفة، وتعلم اؼبزيد كل من اآلخر فبا يؤدى إىل تعزيز 

 تفاعبلت عرب ثقافة فعالة.

 Cultural Intelligenceتاسعا: الذكاء الثقافى: 
االجتماعى وسيلة قوية جدًا َب ذبارب اآلخرين أف التعلم  (Bandura, 1997)يرى باندورا  

اهتم الىت يتم نقلها إىل اؼبعارؼ، واؼبهارات، ويتضمن التعلم االجتماعى االنتباه إىل اؼبوقف، واالحتفاظظ وخرب 
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باؼبعلومات اؼبكتسبة من اؼبوقف، وإعادة اؼبهارات السلوكية اؼببلحظة، ٍب تلقى التغذية اؼبرتدة )التعزيز( حوؿ 
 التعلم من مواقف التفاعل االجتماعى. فعالية السلوؾ التوافقى، ويتضمن اكتساب الذكاء الثقاَب

الثقافة بأهنا الربؾبة اعبمعية للعقل، ويرى ىوفستيد  (Hofstede, 1980)ويعرؼ ىوفستيد  
(Hodstede, 1980) وترومنارس ،(Trompenaars, 1993) وسيكوارتز ،(Schwartz, 1994)  أف

ا التارىبى، وتوجهاهتا القيمية، ويدركوف أف األفراد ذوى الذكاء الثقاقى يروف االرتباط بُت الثقافة وسياقه
اؼبعلومات الثقافية، والدينية عن البلد تتاح فقط َب سياؽ فهم قضايا الدين، والفلسفة، والتاريخ ؽبذا البلد )على 
سبيل اؼبثاؿ( األكراد واؼبسلمُت الشيعة، واؼبسلمُت السنة َب العراؽ يشًتكوف َب عدد مهم من اػبلفية الثقافية، 

ذلك فإف فهم تاريخ تفاعلهم عرب الببلد يكوف أمرا ضروريا لفهم دقيق لقيمهم واذباىاهتم واعتقاداهتم الىت  مع
 تكمن وراء سلوكهم ذباه بعضهم البعض وذباه العامل اػبارجى.

مضادة،وتتطور أف داخل الثقافات توجد ثقافات فرعية وثقافات  (Rhoads, 1994)ويرى رىوداس  
واؼبضادة عندما تتداخل أو تدمج اؽبويات الفردية على ىامش حدود اجملموعة اؼبهيمنة َب ىذه  الثقافات الفرعية

الثقافة، والثقافة اؼبضادة ىى اجملموعة الىت يبكن أف تكوف قيمها غالبا مدركة كمعارضة للثقافة السائدة، وتدرؾ 
 ىذه اجملموعة الثقافة بسوء فهم وقوالب مبطية.

الذكاء الثقاَب بأنو القدرة البشرية  (Harris & Moran 1996:10)ويعرؼ ىاريس؛ وموراف  
 الواضحة للتوافق مع الظروؼ، ونقل ىذا التوافق إىل معارؼ، ومهارات مواجهة لؤلجياؿ التالية.

أف اؽبوية متعددة اؼبنظور تعرفنا باػبصائص الىت سبكن كل فرد من رؤية  (Perlis, 2001)وترى برليز  
ؿبدد يعتمد على القدرة، والعمر، والعرؽ، واعبنس، والعقيدة، والدين، والتوجو اعبنسى،  الواقع عرب منظور

واؼبستوى االجتماعى االقتصادى. وىذا اؼبفهـو يبكن أف يتضمن أشكاال أخرى من الفروؽ الىت تشكل ىوية 
 الفرد.

اد يعتمد على أف الذكاء الثقاَب تكوين متعدد األبع (Earley & Ang, 2003)ويرى إرىل؛ وأنج  
أربعة عناصر أو أبعاد ىى البعد اؼبعرَب، وما وراء اؼبعرفة، والدافعى، والسلوكى يشملوف مظاىر التكوين، 

بعض الدرجات من الكفاءة َب والعملية، وأف الفرد ال يستطيع امتبلؾ مستويات عليا من الذكاء الثقاَب دوف 
 استنتاج مشابو من أف القدرات اللغوية اػباصة باللغات اكتساب اللغة األجنبية، وقد توصل باحثوف آخروف إىل

 ور الرئيس للتوافق عرب الثقاَب.األجنبية ىى احمل
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أف الذكاء الثقافة يشًتؾ مع الذكاء الوجداىن، والذكاء  (Thomas, 2006)ويرى ثوماس  
ذلك فإف ىذه اػباصية االجتماعى َب أهنم متعددو األبعاد بطبيعتهم ويتضمنوف مظاىر سلوكية، ومعرفية ومع 

على  -َب ثقافات أخرى تنطبقاىن، واالجتماعى داخل نفس الثقافة احملددة لكنها ال دتنطبق على الذكاء الوج
اؼبهارات االجتماعية اؼبتعلمة َب أحد البلداف قد تكوف غَت فعالة بل ومهاصبة َب بلد آخر ىبتلف  -سبيل اؼبثاؿ

إىل أف الذكاء الوجداىن يتضمن القدرة على ربديد الوجداف والتعبَت عنو  َب قواعد التفاعل االجتماعى باإلضافة
بينما نعرؼ أف الثقافة تتأثر بتفاعل الوجداف، والقواعد، ويوجد دليل على أف اؼبعايَت احملددة ثقافيا توجد وفقا 

تطورا فيها، وأف الذكاء  للخربة الوجدانية، كما أف الذكاء الوجداىن، واالجتماعي ينتجاف ويتحدداف بالثقافة الىت
يتكوف من قدرات ذىنية، وسلوكية، ومعرفية، وأف ىذه القدرات تتجمع لتنتج القدرة على التواصل الثقاَب 

بفاعلية َب الثقافات اؼبختلفة، وأف بنية الذكاء الثقافة تعكس القدرة على التعامل بفاعلية مع أفراد من خلفيات 
كس ىذه الفكرة مثل العقلية العاؼبية أو الكفاءة عرب الثقافية ظلت موجودة ثقافية ـبتلفة، واؼبفاىيم الىت تع

مع ذلك وجدت جهود حديثا لتعريف ؿبدد ال ليس فيو ؽبذا اؼبفهـو متعدد األبعاد، على الرغم لبعض الوقت 
ية للذكاء من أنو قد يكوف مستحيبًل أف ربصر كل مظاىر أو أشكا الذكاء فإف إمكانية ربديد األوجو عرب الثقاف

 قد تًتتب عليها آثار مهمة وىائلة لتفسَت التفاعبلت عرب الثقافية الىت ربدث َب مواقع العمل والتنبؤ بزيادهتا.
أف الذكاء الثقافة  (Ang., Van Dyne & Koh, 2006)وكشفت نتائج دراسة أنج وآخرين  

اد الذكاء الثقاَب األربعة، كما كشفت يرتبط بالشخصية، وأف بعد االنفتاح على اػبربة يرتبط إهبابيا مع أبع
النتائج أف بعد االنفتاح على اػبربة ىو بعد الشخصية اغباسم َب توظيف قدرة الشخص على التواصل بفاعلية 
َب اؼبواقف الثقافية اؼبتنوعة، وأف بعد االنفتاح على اػبربة ىو مفتاح عوامل الشخصية الذى يرتبط بالقدرة على 

 توافقى الذى يبثل إتقاف الشخص تغيَت السوؾ لتلبية متطلبات ومتغَتات البيئة والثقافة.التوافق، واألداء ال
إىل أننا لكى قبعل شخصًا ذكيًا ثقافيا يتطلب تدريبًا مكثفاً  (Triandis, 2006)ويشَت تريانديس  

 التفاعل َب وتعلم دمج معلومات كثَتة، ورؤية اإلشارات اؼبتعددة، وأف اإلحساس بالتوافق يبكن من ربسُت
اؼبنظمات متعددة الثقافة، وأف اختبار اإلسهامات السلبية، واإلهبابية لثقافة الفرد، والثقافات األخرى يبكن أف 
سبدنا بفائدة كبَتة َب زيادة الذكاء الثقاَب لدى األفراد، وأف ميكانيزمات التأثَت الثقاَب يبكن أف توصف  

واجملاؿ الدافعى، يتضمن اجملاؿ اؼبعرَب تباين إدراؾ اإلشارات وتفسَتىا كمتضمنة َب ؾبالُت نبا اجملاؿ اؼبعرَب، 
من اآلخرين واؼبواقف، والسلوكيات اؼبصاحبة لتعلم السلوؾ اؼبقنن ثقافيا ويتضمن اجملاؿ الدافعى كيفية تأثَت 
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قدرة الذىنية  الذات ثقافيا فيما مرغوب ومن ٍب تتنوع أشكاؿ إعداد اؼبخرجات وطرؽ اؼبسلك؛ إذ إف المفاىيم 
 كوجو من أوجو الذكاء الثقاَب )كما يتطور َب مستوى مرتفع( تعٌت َب وقت واحد ما يأتى:

 أف نعى افًتاضاتنا، وأفكارنا، وانفعاالتنا، وإدراكتنا، وعزونا، وتصنيفنا ؼبا نتبناه كبن واآلخروف. -8
 مبلحظة ما ىو واضح عن شخص آخر وضبطو َب افًتاضاتو، وكلماتو، وسلوكو. -2

الكلمات اليت يتحدث هبا ستخداـ صبيع اغبواس َب إدارؾ اؼبواقف بدال من االعتماد على ظباع ا -3
 شخص آخر.

 رؤية اؼبوقف من منظورات كثَتة بعقل متفتح. -4

 االىتماـ بالسياؽ للمساعدة َب تفسَت ما وبدث. -5

دة َب ابتكار خرائط عقلية جديدة ألفراد آخرين ذوى شخصيات وخلفيات ثقافية ـبتلفة للمساع -6
 االستجابة ؽبم بشكل مبلئم.

 ابتكار فئات جديدة وإعادة تصنيف اآلخرين َب نظاـ تصنيفى أكثر تعقيداً. -7

 السعى كبو معلومات جديدة تؤكد أو تنفى اػبرائط اؼبعرفية. -8

استخداـ التعاطف، والقدرة العقلية على أنفسنا مكاف اآلخرين دبعٌت فهم اؼبوقف، وأحاسيس  -9
ف من منظور خلفيتهم الثقافية بدال من خلفيتنا الثقافية، والتعريف اغبديث اآلخرين ذباه اؼبوق

لتشكيل الذىن يعرفو كاسًتاتيجية ؿبددة ؼبا وراء اؼبعرفة لتنظيم العبلقة، وتشَت ما وراء اؼبعرفة إىل 
 ـباستخدابشخص ما من أجل التخطيط واإلدارة واإلقباز فهم السلوؾ اؼبعرَب اػباص 

 ؼبعرفية. االسًتاتيجيات ا

أف اؼبدرسُت واإلكلينيكيُت الذين يبدءوف َب رؤية  (Griffer & Perlis, 2007)وترى جريفر؛ وبرليز 
ينموف الداخلية بُت ىذه األشكاؿ من ىويتهم سوؼ أنفسهم كأفراد متعددى اؼبنظور ويفهموف العبلقات 

راؾ اجملموعات للفروؽ الثقافية بُت األفراد الذكاء الثقاَب، وتعد نظرية اؽبوية متعددة اؼبنظور دراسة لكيفية إد
بعضها البعض، وأف على اؼبنتموف ؽبذه اجملموعة وكيف قد تصبح ىذه الفروؽ أو قد ال تصبح مًتابطة مع 

اؼبدرسُت واإلكلينيكيُت مسئولية توفَت الفرص َب ؾباؿ كل منهما لتنمية دائرة تنوع الشعور الىت تتضمن 
لفهم، وأف على اؼبدرسُت واإلكلينيكيُت مسئولية مهمة لتنمية الذكاء الثقاَب لدى تنوع اؼبهارات، والوعى، وا

.  طبلهبم، وعمبلئهم ؼبواجهة ازدياد وتغَت متطلبات سوؽ العمل العاؼبى اليـو



 (473-412، ص ص1100: يوليو 2، ع01دراسات عربية فى علم النفس )مج

 355 

 بُت معرفة الفروؽ بُت الثقافات، وتوافق سلوؾ (Lévy-Leboyer, 2007ويفرؽ ليفى ليبوير  
ذكاء الثقاَب(، فاغبكم على سلوؾ الشخص يكوف فبكنا فقط عند فهم الشخص للثقافات اؼبختلفة )ال

القواعد، والقيم َب الثقافة الىت ترغب َب التوافق معها، وعندما تكوف على وعى دبعٌت السلوؾ اعبديد فليس 
كافيا أف تعرؼ بل هبب أف تفهم األسباب جبانب الفروؽ السلوكية؛ إذ إف التوافق يتضمن ربليل اؼبواقف 

 ختلفة، وقبوؿ فكرة أف األفراد من الثقافات اؼبختلفة قد يدركوف اؼبوقف بطريقة جد ـبتلفة.اؼب
أف بعدى االنفتاح على اػبربة، واغبس  (Moody, 2007)وكشفت نتائج دراسة مودة مارجوث  

فراد األخبلقى َب اختيار األبعاد اػبمسة للشخصية كانا أكثر تنبؤ بالذكاء الثقاَب، فبا ينم عن أف األ
 مرتفعى الدرجات على ىذين البعدين يكونوف مرتفعُت ُب الذكاء الثقاَب.

تنبؤ الذكاء الثقاَب بالتسلسل التكاملى عرب اػبربة  (Imaim 2007)وأظهرت نتائج دراسة إيباي  
 الدولية، واالنفتاح، واالنبساطية، واإلمباثية، والقدرة اؼبعرفية، والذكاء الوجداىن.

أف الذكاء الثقاَب يقدـ إطارًا جديدا لفهم التوافق الثقاَب،  (Williams, 2008)ويرى ويليمامز  
واؽبوية االجتماعية، والتواصل عرب الثقاَب، ويوجو ؾبموعة من التخصصات لدراسات جديدة َب ؾباالت 

 علم النفس عرب الثقاَب، واألنثربولوجيا، واالجتماع، واإلدارة.
الذكاء الثقاُب كنظاـ لتفاعل اؼبعرفة، واؼبهارة  (Thomas, etal, 2008)ويعرؼ ثوماس وآخروف  

ويرتبط دبا وراء اؼبعرفة الثقافية الىت تسمح لؤلفراد بالتوافق، واالختيار واشًتاؾ اؼبظاىر الثقافية لبيئتهم، ىذا 
الذكاء التعريف هبعل تكوين الذكاء الثقاَب َب ؾباؿ اؼبفاىيم متعددة األوجو للذكاء، وبالتاىل ال يتضمن 

من تطبيق اؼبعرفة( فقط الثقاَب أمباطا متعددة من اؼبعارؼ )فهم ؾبموعة من اؼبعارؼ(، واؼبهارات )التمكن 
لكنو يتضمن أبعادا معرفية وما وراء اؼبعرفة )اؼبعرفة، وضبط التفكَت، وتعلم الفرد(، وأنو ينبغى التمييز بُت 

قد تثَت سلوكيات ـبتلفة ُب سياقات ثقافية ـبتلفة،  الذكاء، والسلوؾ الذكى؛ إذ إف نفس العملية العقلية
ومن الضرورى أف وبتوى الذكاء الثقاَب ما ىو شائع عرب الثقافات، وما ىو متعارض ومتباين بينهم، 
وبالتاىل نتصور الذكاء الثقاَب كمعارؼ، ومهارات تطوت َب سياؽ ثقاَب ؿبدد إال أف فعاليتو َب إنتاج 

لى عملية ثقافية عامة تسمى ما وراء اؼبعرفة الثقافية. وكشفت نتائج دراسة وارد ا يعتمد عسلوؾ ذكى ثقافي
وجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت  (Ward., Fischer., Zaid Lam & Hall, 2009)وآخرين 

مقياس الذكاء الثقاَب، والذكاء الوجداىن، ومل تكشف النتائج عن قدرة تنبؤية للمقياس َب التنبؤ بالتوافق 
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سى، والثقاَب االجتماعى، واألكاديبى بُت الطبلب من ثقافات ـبتلفة، كما مل تكشف عن التنبؤ النف
 بالصدؽ اإلضاَب للمقياس َب التنبؤ دبخرجات التوافق.

 أبعاد الذكاء الثمافً
  Meta Cognitiveوراء المعرفة:  البعد األول: ما

التفاعبلت مع أفراد من خلفيات ثقافية أخرى، يعرؼ بعد ما وراء اؼبعرَب بوعى األفراد الثقاَب أثناء  
أف بعد ما  (Templer., Tay & Chandrashekar, 2006)وكشفت نتائج دراسة سببلر وآخرين 

 ,.Ang)ارتبط باإلقباز، والتوافق الثقاَب، وازباذ القرار، وقد كشفت نتائج دراسة أنج وآخرين وراء اؼبعرفة 

VanDyne & Koh, 2006) ابية دالة بُت بعد الضمَت اغبي وبعد ما وراء اؼبعرفة.وجود عبلقة إهب 
 Cognitiveالبعد الثانى: المعرفة: 

يرتبط البعد اؼبعرَب دبعارؼ األفراد عن اؼبعايَت، واؼبمارسات، واالتفاقيات اػباصة َب مواقف ثقافية  
 االت مهمة ىى: فإف البعد اؼبعرَب لو طبسة ؾب (Earley & Ang, 2003)جديدة، ووفقا إلرىل؛ وأنج 

 االستدالؿ وازباذ القرار. -8
 االستدالؿ االستقرائى. -2

 اإلدراؾ االجتماعى. -3

 اؼبعلومات الثقافية احملددة. -4

اؼبرونة اؼبعرفية، ويعرؼ االستدالؿ وازباذ القرار بأنو الفهم، والتوافق لبلسًتاتيجيات اؼبعرفية اعبديدة  -5
لفية عقلية أو أهنا برؾبيات العقل اؼبتلقاة من بلد أجنىب وىى عملية دينامية، وذات خ

Software of Mind. 

َب البعد اؼبعرَب من أجل استخبلص استنتاجات وتشكيل قواعد  ويعد االستدالؿ االستقرائى ؾباال مهما
اؼبرء متناثرة، وغَت منطقية َب ثقافة جديدة، وىذا يصف القدرة على ذباوز  تاإشار سلوكية جديدة من 

قافتو الرئيسة من أجل ابتكار فهم ؼبا وبدث َب بيئة جديدة، ويبثل اإلدراؾ للمعرفة اؼبوجودة َب ث
أنفسهم َب ثقافات أخرى َب سياقهم االجتماعى القدرة على فهم الطريقة الىت يعرؼ هبا األفراد 

 أف يضبط القدرة اؼبعرفية للتمييز بُت االدراكات الثقافية للذات،االجتماعى، والشخص اؼبتوافق ينبغى عليو 
والرؤى اؼبوازية األخرى إلدراكات الذات، وتشَت اؼبرونة اؼبعرفية إىل وعى الفرد بأنو َب موقف معُت توجد 
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غٌت عنو  يكوف مستعدا للتحلى باؼبرونة والتوافق مع اؼبوقف، وىى عنصر الخيارات وبدائل متاحة، وأف 
اؼبعرفة من ـبتلف وجهات النظر  للتوافق مع اؼبوقف الثقاَب اعبديد بسبب أهنا تشمل القدرة على سبثل

اؼبفاىيمية، ومنظور اغبالة، ٍب َب وقت الحق هبب على اؼبرء استخدامها والقدرة على التكوين من مفاىيم 
أو مواقف حل ـبتلفة، وسبثبلت اغبالة، والقابلية للمعرفة بأداء موحد، وبتصميم ـبصص للحاجة للفهم، 

 اؼبشكلة َب متناوؿ الفرد.
وجود عبلقة  (Ang., VanDyne & Koh, 2006)ائج دراسة أنج وآخرين وقد كشفت نت 

 إهبابية دالة بُت بعد الضمَت اغبى، وبعد االنبساطية والبعد اؼبعرَب.
أف األفراد ذوى اؼبستوى اؼبرتفع على البعد  (Williams, 2008)كما كشف نتائج دراسة ويليامز  

د ذوى اتوافقا َب اعبانب االجتماعى الثقاَب َب حُت أف األفر اؼبعرَب من مقياس الذكاء الثقاَب كانوا أكثر 
الذكاء الثقاَب كانوا أكثر توافقا َب اعبانب النفسى اؼبستوى اؼبرتفع على بعد الدافعية َب مقياس 

 واالجتماعى الثقاَب.
  Motivationalالبعد الثالث: الدافعية: 

بفاعلية َب مواقف ثقافية متباينة، ويعد بانورا لتعلم التعامل  يعرؼ البعد الدافعى باغبافز الشخصى 
(Bandura, 1977b)  عاـ، وًب تطويره عرب  45أوؿ من وضع مفهـو كفاءة الذات منذ ما يزيد عن

االجتماعية، وىو يشمل األحكاـ الذاتية ؼبا يبكن أف يقـو بو الفرد َب اتصاؿ ؿبدد بطريقة  النظرية اؼبعرُب
ؼبهم أف كبدد الدافعية، واإلقباز َب اؼبواقف الىت تتضمن اتصاالت ؿبددا، مع جيدة، ويرى باندورا أنو من ا

ذلك فإف كفاءة الذات تعادؿ سياؽ معُت بسلوؾ معُت بل ىى بالتاىل من أسس الدافعية َب الذكاء الثقاَب 
 منذ وجد لدى الفرد توقعات بفاعلية أداء السلوكيات الصحيحة ثقافيا، ومن اؼبرجح أف يكوف مدفوعا

 سلوؾ جديد. دبحاولة اهباد
  (Locke & Latham, 1990p. 47)للوؾ؛ والشباف ووفقا لنموذج ربديد اؽبدؼ وأداء اؼبهاـ  

اللذين وجدا أف الدافعية كبو ربديد األىداؼ ربتمل وجود عبلقة إهبابية لتحقيق النجاح واإلقباز ببل 
ائجو قد وجدت َب مستويات فردية، وصباعية جداؿ، وأف األىداؼ تؤدى دورا سببيا َب ربقيق اإلقباز ونت

وعرب الزمن، وخلص الباحثاف إىل أف من التحليل الذى يغطى مهاـ كثَتة، ومواقف، وشخصيات، وببلد، 
األدلة تقًتح أف ربديد اؽبدؼ ىو واحد من أكثر النظريات صدقا إف مل تكن األصدؽ َب تفسَت الدافعية، 
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ىي: اغبفاظ على القيم واؼبعايَت، وكفاءة الذات، وربديد اؽبدؼ، وَب  وتوجد ثبلثة عناصر َب بعد الدافعية
العنصر األوؿ قبد أف األفراد ال تشًتؾ َب رغبة عامة للتصرؼ باتساؽ مع قيمهم، ومعايَتىم اؼبتعلمة َب 

يفًتض  اؼبنزلية(ثقافتهم منذ اللحظة األوىل للميبلد، وىذه الدافعية )الرغبة ُب االحتفاظ بالقيم، والقواعد 
أف ترتبط سلبيا مع اؼبستويات العليا من الذكاء الثقاَب واألرجح أف الشخص الذى يشعر برغبة قوية ُب 

 اغبفاظ على االعتياد سوؼ ال تكوف لديو دافعية لتغيَت سلوكو.
ويشمل تفسَت البعد الدافعى َب الذكاء الثقاَب ثبلث نظريات مهمة ىى االحتفاظ بالقيم واؼبعايَت،  
ة الذات، وربديد األىداؼ، ورغم أهنا تنمو وتستمر منذ الوالدة إال أنو هبب على اؼبرء أف وبقق، وكفاء

بنية معرفية جديدة َب الثقافة اعبديدة، والشخص الذى يبلك  ويقدر على تغيَت اػبلفية العقلية لكى يطور
ع أفراد َب ثقافة جديدة منذ دافعا قويا للتعزيز الذاتى قد يكوف أكثر احتماال من اآلخرين ُب التفاعل م

الذاتى اإلهباىب، كذلك فإف الشخص الذى لديو تعزيز ذاتى قوى من  وكيدتوالأصبح مصدرا للتعزيز، 
احملتمل أف يتجنب مواجهة هتديدات اآلخرين، واكتشاؼ الكثَت من اؼبواقف الثقافية اعبديدة، وذلك 

 (Earley, 1997,.p. 136)لتعظيم فرص التعزيز الشخص 
أف البعد  (Templer., Tay & Chandrashekar, 2006)كشفت نتائج دراسة سببلر وآخرين و  

أف البعد الدافعى كاف  (Imai, 2007)الدافعى قد ارتبط بالتوافق العاـ، وأظهرت نتائج دراسة إيباي رين 
نبؤ بالتسلسل ذا قوة تنبؤية أقوى بشكل خاص، وأف اغبد األدىن من درجات الذكاء الثقاَب كانت كافية للت

 التكاملى.
  Behavioralالبعد الرابع: السلوكى: 

إدارة االتصاالت اؼببلئمة عندما يتفاعلوف مع أفراد من خلفيات ثقافية يبثل البعد السلوكى مرونة األفراد َب 
أخرى، ويتضمن البعد السلوكى ثبلثة عناصر ىى: تقدًن الذات، وإنتاج اللغة، والتواصل غَت اللفظى، 

عنصر تقدًن الذات شرطا ال غٌت عنو َب البعد السلوكى ويعرؼ بأنو احملاوالت الشعورية، والبلشعورية  ويبثل
الواقعية أو اؼبتصورة، وعندما تتصل ىذه الصورة للسيطرة على الصورة اؼبتوقعة َب التفاعبلت االجتماعية 

وباوؿ أف يبدو جذابا لآلخرين، بالذات فإف السلوكيات تسمة تقدًن الذات، وعرب ىذ االتصاؿ فإف الفرد 
القوة االجتماعية من خبلؿ تقدًن صورة مقبولة اجتماعيا، ويبثل عنصر إنتاج اللغة القدرة  ووباوؿ اكتساب

على التواصل مع لغة أجنبية، وىو مهارة أخرى ضرورية للقدرة على التوظيف األعلى َب الذكاء الثقاَب، 
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للذكاء الثقاَب، ووبمل التواصل غَت اللفظى معاىن  البعد السلوكى ويعد التواصل غَت اللفظى عنصر بارزا َب
عميقة، وقد يكوف أكثر صعوبة من إتقاف لغة أجنبية ألف اؼبظاىر اللفظية للتواصل غالبا ما تكوف قابلة 
للتحكم أكثر من اؼبظاىر غَت اللفظية؛ إذ إف قوة الرسائل غَت اللفظية ؽبا عشرة مظاىر من أنظمة الرسالة 
األولية َب حُت أف الرسالة اللفظية ؽبا مظهرا واحدا، واإلنساف غالبا ما يستخدـ التواصل غَت اللفظى لكى 

ؿببوبا من اآلخر، إال أف سوء االستخداـ يبكن أف يأتى بنتائج عكسية، ويسبب الكراىية عندما يكوف 
م اكتشافو عندما يعمل أو ت، لذلك فإف االتصاؿ غَت اللفظى يكوف حاظبا، وهبب أف يتوالتفشل احملا

يعيش الفرد َب ثقافة جديدة نظرا ألهنا من اؼبرجح أف تكوف ـبتلفة عن ثقافتو األصلية من حيث قواعد 
 التواصل غَت اللفظى.

وجود عبلقة إهبابية  (Ang., VanDyne & Koh, 2006)نتائج دراسة أند وآخرين وقد كشفت  
 ى، واؼبقبولية، والثبات االنفعاىل، االنبساطية.وأبعاد الضمَت اغبدالة بُت البعد السلوكى 

أف  (Templer., Tay & Chandrashekar, 2006كما كشفت نتائج دراسة سببلر وآخرين  
البعد السلوكى ارتبط بالتنبؤ باإلقباز، والتوافق العاـ كما فسرت األبعاد األربعة العبلقة بُت التوافق العاـ 

 ة اؼبعرفية.وإقباز اؼبهاـ عرب اختبار القدر 
 مزاحل منى الذكاء الثمافً

لرؤيتو َب مبو الذكاء الثقاَب؛ إذ يرى أف الذكاء الثقاَب  (Thomad, 2006)يعرض ثوماس دافيد  
مثلة مثل األشكاؿ األخرى من الذكاءات اؼبتعددة يتطور ببطء سباما، وعلى الرغم من أف اػبربات اؼبهمة 

كثَتة قد تيسر مبوه، إال أنو ال وبتمل أف ربدث تغَتات مفاجئة َب   احملددة مثل اغبياة أو العمل َب مناطق
مستويات الذكاء الثقاَب َب أمد قصَت، باإلضافة إىل أف ىذا النمو ال يرى كعملية خطية لكنو يتطلب 
تكرار التعلم باػبربة، ومستوى أساسى من اؼبعرفة، واكتساب معلومات جديدة، ومنظورات بديلة عرب 

ؿ واستيعاب ىذه اؼبعارؼ َب القدرة السلوكية، وذلك كعملية متكررة يبكن اعتبارىا َب الذىن، وإدخا
متعلم دبرور الوقت عرب التواصل بُت الثقاَب فإننا يبكننا أف  يات، وإذا قلنا أف الذكاء الثقاُبسلسلة من اؼبنح

فيما يأٌب تصور للمراحل يبروف دبراحل متنوعة الرتقاء مستواىم من الذكاء الثقاُب و نتصور أف األفراد 
، وبياجيو  (Kohlberg, 1984)اؼبمكنة باالعتماد على مباذج من علم النفس االرتقائي لكوىلربج 

(Piaget, 1985): 
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التفاعل باؼبثَت اػبارجي نقطة البداية ىي متابعة الشخص ذىنيا لقواعد ومعايَت ثقافتو  المرحلة األولي:
لتعرض أو االىتماـ القليلُت بالثقافات األخرى، فاألفراد ضيقو األفق ال اػباصة، ىذه اؼبرحلة تكوف مبطيا با

وإذا تعرفوا فإهنم يعتربوهنا غَت منطقية، واألفراد ُب ىذه اؼبرحلة من يتعرفوف على وجود ثقافات أخرى، 
 أتعامل مع اعبميع بنفس الطريقة".النمو يبكن أف يقولوا أشياء مثل "ال أرى أي اختبلؼ، وأنا 

م اؼبزيد عنها، وتتيح اػبربة، والذىن، التعرؼ على معايَت الثقافات األخرى، والدافعية لتعل حلة الثانية:المر 
والوعي دبا وجد حديثاً من تعدد الثقافات احمليطة بنا، فاإلحساس اؼبرتفع ذىنياً يقدـ أحياناً كمية كبَتة من 

زيد، واألفراد َب ىذه اؼبرحلة غالبًا يناضلوف لًتتيب اؼبعلومات اعبديدة واستثارة الفضوؿ، والرغبة َب تعلم اؼب
 التعقيد َب البيئة الثقافية ويبحثوف عن قواعد قليلة اإلهباـ لتوجيو سلوكهم.

إدماج معايَت وقواعد الثقافة األخرى َب عقل الشخص، واالعتماد على اؼبطلقات  المرحلة الثالثة:
دأ َب النمو، فالقواعد، واؼبعايَت الثقافية جملتمعات ـبتلفة تبدأ ُب الكامنة، والعميقة َب فهم التباين الثقاُب تب
، والتعرؼ على االستجابات السلوكية اؼبناسبة ؼبواقف ثقافية أف تبدو قابلة للفهم، ومعقولة ُب سياقها

ما ـبتلفة تنمو، مع ذلك، اإلشارات الواضحة سبيل إىل الوجود، والسلوؾ التكيفي يناؿ جهدا كبَتا، وغالبا 
يكوف ؿبرجا، واألفراد َب ىذه اؼبرحلة يعرفوف ما يقولونو ويفعلونو ُب مواقف ثقافية متنوعة، ومع ذلك، 

 لديهم اعتقاد عنها والسلوؾ التكيفى وبس طبيعياً.
استيعاب اؼبعايَت الثقافية اؼبتنوعة ُب بدائل سلوكية، ُب ىذه اؼبرحلة التوافق مع مواقف  المرحلة الرابعة:

يعد يتطلب جهد كبَتا؛ إذ يطور األفراد ؾبموعة من السلوكيات اليت يبكنهم اختبارىا باالعتماد  ـبتلفة مل
على موقف ثقاَب ؿبدد، إهنم هبربوف بنشاط سلوؾ جديد، ويوظفوف ُب عدد من الثقافات اؼبختلفة جبهد 

ت األخرى يقبلوهنم  الثقافالو كانوا ُب ثقافتهم األصلية، أعضاء  قليل تقريبا، وبغَت ضغوط كبَتة عما
كقابلُت للتعرؼ ثقافيا ويشعروف بالراحة َب التفاعل معهم، إهنم وبسوف بأهنم بينهم أو ُب أي مكاف 

 تقريبا.
روح اؼببادرة ُب السلوؾ الثقاُب تعتمد على التعرؼ على تغيَت اإلشارات اليت ال يدركها  المرحلة الخامسة:

رتفع لديهم القدرة على استمرار أخذ عينات من اغبالة الداخلية، اآلخروف، فاألفراد ذوو الذكاء الثقاَب اؼب
بالتغَتات ُب السياؽ الثقاَب وقيل أعضاء الثقافات األخرى أحياناً، وىم واإلشارات اػبارجية لئلحساس 

متفهموف جدًا لظبلؿ التفاعل بُت الثقاَب الذى يتوافقوف سلوكيا معو تلقائيا لتوقع ىذه التغَتات وتفسَت 
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إهنم يبدوف مدركُت للسلوكيات اؼبتطلبة، وكيفية تنفيذىا بفاعلية، تفاعبلت اعبيدة بُت ثقافياً مع اآلخرين، ال
األفراد ُب ىذه اؼبرحلة من النمو قد يكونوف نادرين جداً مع ذلك، ىذا ىو مستوى الذكاء الثقاَب الذي قد 

 نطمح إليو صبيعا.
اء الثقاَب لديهم إدراؾ معرَب مركب عن بيئتهم، ولديهم الوصف فإف األفراد مرتفعى الذكوفقا ؽبذا  

إهنم ىبتاروف عينة من بيئتهم، ويصفوف القدرة على إجراء اتصاالت بُت أجزاء اؼبعلومات اليت تبدو متباينة، 
األفراد، واألحداث دبعاىن كثَتة، وخصائص ـبتلفة، ويستطيعوف رؤية ارتباطات كثَتة بُت ىذه اػبصائص، 

 جاً متماسكاً ُب اؼبوقف الثقاَب دوف أف يعرفوا ما ىي الصورة النهائية اليت قد تظهر.ويروف مبوذ
سابق إىل تعريف الذكاء الثقاَب بأنو القدرة على التوافق َب اؼبواقف الىت تتضمن ولبلص من العرض ال 

 أفرادا من ثقافات ـبتلفة، أما التعريف اإلجرائى للذكاء الثقاَب فهو:
 ثقاَب الىت وبصل عليها الفرد نتيجة الستجابتو ؼبقياس الذكاء الثقاَب.نسبة الذكاء ال 

 مشكلة الذراسة
 اؤالت اآلتية:تتمثل مشكلة الدراسة َب ؿباولة اإلجابة عن التس 

 ىل تتمتع الصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقاَب باػبصائص السيكومًتية الىت تتيح استخدامو. -8
 لثقاَب والذكاء العاـ َب البيئة اؼبصرية.ىل توجد عبلقة بُت الذكاء ا -2

 ىل توجد فروؽ بُت اعبنسُت َب الذكاء الثقاَب َب البيئة اؼبصرية. -3

 نظرى( َب البيئة اؼبصرية. -ىل توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للتخصص )عملى -4

 َب البيئة اؼبصرية.حضر(  -ىل توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا لئلقامة )ريف -5

 ىل توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للفرقة الدراسية َب البيئة اؼبصرية. -6

ىل توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للمستوى االجتماعى االقتصادى َب البيئة  -7
 اؼبصرية.

 أهمية الذراسة
االقتصادية تقتحم عدؿ سريع، وأصبحت اؼبنظمات االقتصاد العاؼبى مستمرا كبو العوؼبة دبمازاؿ  

وتتجاوز اغبدود اعبغرافية لؤلوطاف، وذلك لفتح أسواؽ جديدة، وتوظيف الكثَت من اؼبوظفُت من ـبتلف 
اػبلفيات الثقافية، ىذه العوؼبة تقدـ ربديات حقيقية للمنظمات من حيث اغبقائق أو تنمية اؼبوظفُت الذين 
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ت ـبتلفة بفاعلية، وتتمثل أنبية الدراسة اغبالية َب جانبُت أحدنبا تنظَتى، واآلخر يستطيعوف العمل ُب ثقافا
 تطبيقى.
يتمثل اعبانب التنظَتى َب مفهـو الذكاء الثقاَب وىو مفهـو جديد َب الثقافة العربية؛ إذ إنو على حد  

ض اؼبفهـو والنظريات اؼبفسرة علم الباحث ال توجد دراسة عربية تناولت مفهـو الذكاء الثقاَب ومن ىنا فإف عر 
لو ىو إضافة تنظَتية إىل الثقافة العربية، ويعد التنبؤ بفعالية األفراد ُب التفاعل عرب الثقاَب، وبُت الثقاَب من 

ؼباذا يكوف بعض األفراد أكثر األمور اؼبهمة، ومفهـو الذكاء الثقاَب كقدرة على التواصل قد يساعد على تفسَت 
 .فعالية من اآلخرين

وتتمثل اعبانب التطبيقى َب تقدًن أداة لتقييم الذكاء الثقاَب الىت تفيد ُب اختيار، وتدريب، وتنمية  
أف  (Copeland & Griggs, 1985)اؼبوظفُت الغرباء؛ إذ أظهرت نتائج دراسة كوببلند؛ وجرهبس 

وظفيها اؼبغًتبُت، وكشفت الشركات األمريكية تفقد ببليُت الدوالرات كل عاـ بسبب سوء التوافق الثقاَب ؼب
عينة أنبية، وفائدة الذكاء الثقافة َب فهم وتقييم الذكاء الثقاَب ألفراد  (Prado, 2006)نتائج دراسة برادو 

الدراسة، وإمكانية االستفادة التطبيقية من نتائج الدراسة بالنسبة للقيادات، والشركات َب ربسُت وتقييم فرص 
 العمل عرب اغبدود.

عن وجود عبلقة مباشرة بُت البعد الذاتى،  (Lugo, 2007)ئج دراسة الجو وكشفت نتا 
 واالجتماعى ؼبهارات القيادة اؼبنقولة والذكاء الوجداىن، والثقاَب.

أف األداء اؼبعتمد  (Ward., Fischer., Zaid Lam & Hall, 2009)ويعتقد وارد وآخروف  
اؼبمكن أف تكوف مثمرة فقط عندما تتاح نسخ من  على نسخ ؿبددة ثقافيا من تقييم الذكاء الثقاَب من

اؼبقاييس َب ببلد متنوعة عرب ؾبموعات من العينات اؼبختلفة ثقافيا، وأف توفَت نسخ من اؼبقياس َب ببلد ـبتلفة 
 مفيداً َب تقييم الذكاء الثقافة وعبلقتو دبتغَتات نفسية َب ؾبتمعات ـبتلفة ثقافياً.ثقافيا سوؼ يكوف 

 سةأهذاف الذرا
 أىداف ىى:تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق عدة  

 التأكد من اػبصائص السيكومًتية ؼبقياس الذكاء الثقاَب َب البيئة اؼبصرية. -8
 العبلقة بُت الذكاء الثقاَب والذكاء العاـ َب البيئة اؼبصرية.      -3

 دراسة الفروؽ بُت اعبنسُت َب الذكاء الثقافة َب البيئة اؼبصرية. -4
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 نظرى( َب البيئة اؼبصرية. -الفروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقافة وفقا للتخصص )عملىدراسة  -5

 حضر( َب البيئة اؼبصرية. -دراسة الفروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقافة وفقا لئلقامة )ريف -6

 دراسة الفروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقافة وفقا للفرقة الدراسية َب البيئة اؼبصرية. -7

 الفروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقافة وفقا للمستوى االقتصادى َب البيئة اؼبصرية.دراسة  -8

 فزوض الذراسة
 تتمتع الصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقافة باػبصائص السيكومًتية الىت تتيح استخدامو. -8
 توجد عبلقة إهبابية دالة بُت الذكاء الثقاَب والذكاء العاـ َب البيئة اؼبصرية. -2

 توجد فروؽ بُت اعبنسُت َب الذكاء الثقاَب َب البيئة اؼبصرية. ال -3

 نظرى( َب البيئة اؼبصرية. -ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للتخصص )عملى -4

 حضر( َب البيئة اؼبصرية. -ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا لئلقامة )ريف -5

 د َب الذكاء الثقاَب وفقا للفرقة الدراسية َب البيئة اؼبصرية.ال توجد فروؽ بُت األفرا -6

ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للمستوى االجتماعى االقتصادى َب البيئة  -7
 اؼبصرية.

 إجزاءات الذراسة
 أوال: عينة الدراسة

َب اؼبدى العمرى من طالب، وطالبة من طبلب جامعة جنوب الوادى  555تكونت عينة الدراسة من  
، و 8.52واكبراؼ معيارى  89.72من الذكور دبتوسط عمرى  255سنة، ومقسمُت إىل  22سنة إىل  88

مقسمُت إىل التخصصُت النظرى، والعملى  8.53واكبراؼ معيارى  89.74من اإلناث دبتوسط عمرى  255
موزعُت على أربع كليات ىى الزراعة، طالبا وطالبة من العملى  255طالبا وطالبة من النظرى، و  255 بواقع

، واآلداب، والًتبية بواقع  %، من كل كلية، وأربع فرؽ من الفرقة األوىل إىل 25طالبا وطالبة بنسبة  825والعلـو
طالبا وطالبة من الفرقة الثانية  89%، و 83.4طالبا وطالبة من الفرقة األوىل بنسبة  67الفرقة الرابعة بواقع 

طالبا وطالبة من الفرقة  853%، و 38.2من الفرقة الثالثة بنسبة % طالبا وطالبة 898%، و 87.8بنسبة 
طالبة بنسبة  836%، 27.4طالبا بنسبة  837%، وموزعُت على الريف، واغبضر بواقع 35.6الرابعة بنسبة 

 % من الريف.22.8طالبة بنسبة  884%، و 22.6طالبا بنسبة  883% من اغبضر، و 27.2
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تكونت أدوات الدراسة من استمارة اؼبستوى االجتماعى االقتصادى، والصورة اؼبعدلة  ت الدراسة:ثانيا: أدوا
 من اختبار الذكاء العاىل، ومقياس الذكاء الثقاَب، وسوؼ نعرض لكل أداة فيما يأتى:

 استمارة المستوى االجتماعى االقتصادى  -0
صادى لدى عينة الدراسة وقد قاـ بإعدادىا أعد الباحث ىذه االستمارة لقياس اؼبستوى االجتماعى االقت

بعد مراجعة االستمارات اؼبشاهبة السابقة وأضاؼ بعض البنود لبلستمارة وفقا للمتغَتات اعبديدة الىت تدخل 
ضمن نطاؽ استمارات اؼبستوى االجتماعى االقتصادى، وتتكوف االستمارة من ثبلثة أجزاء يتناوؿ اعبزء األوؿ 

اصة بالسن، واعبنس، واغبالة االجتماعية، والكلية، والفرقة الدراسية، ويتناوؿ اعبزء الثاىن البيانات األساسية اػب
ويتضمن ؾبموعة من البنود ىى اؼبستوى االجتماعى لؤلسرة ويشمل الوسط االجتماعى اؼبستوى االجتماعى 

لتعليمى ألفراد األسرة، لؤلسرة ويشمل الوسط االجتماعى لؤلسرة، وحالة الوالدين، وحجم األسرة، واؼبستوى ا
ويتناوؿ اعبزء الثالث اؼبستوى االقتصادى لؤلسرة ويتضمن مصادر دخل األسرة، ومتوسط دخل األسرة، 

تدرجت الدرجات َب وبيانات سكن األسرة، وفبتلكات األسرة من األجهزة اؼبنزلية، وقضاء أوقات الفراغ، وقد 
احدة إىل عشر درجات حسب االختيارات اؼبطروحة َب كل االستمارة وفقا لقيمتها َب االستمارة من درجة و 

جزء من االستمارة، ٍب ًب إعداد معايَت خاصة باالستمارة وفقا لبيانات العينة اغبالية وًب ربويل الدرجات اػباـ 
الستخدامها َب تقسيم أفراد العينة إىل منخفضُت  85واكبراؼ معيارى  55إىل درجات تائية دبتوسط 

 اؼبستوى االجتماعى االقتصادى.فعُت َب ومتوسطُت ومرت
 الصورة المعدلة من اختبار الذكاء العالى -1

( 2558الصورة اؼبعدلة من اختبار الذكاء العالة من إعداد ؿبمد السيد عبد الوىاب؛ وناىد فتحى أضبد )
رة متدرجة ( فق42ىو النسخة اؼبعدلة من اختبار الذكاء العاىل للسيد خَتى )ب. ت( ويتكوف االختبار من )

 الذىنية اآلتية:ُب الصعوبة تقيس الوظائف 
يتمثل ُب اؼبقارنة بُت األشكاؿ للكشف عن العبلقة  القدرة على إدراك العالقات بين األشكال: -8

 .45، 39، 38، 25، 24، 88، 82بينها ويتضمن الفقرات 
حدة ويتضمن الذي يتمثل ُب تنفيذ عدد من التعليمات دفعة وا القدرة على تركيز االنتباه: -2

 .88، 87، 86، 85، 4، 3، 2، 8الفقرات 



 (473-412، ص ص1100: يوليو 2، ع01دراسات عربية فى علم النفس )مج

 355 

. ويتضمن الفقرات واؼبًتادفاتويتمثل ُب التعامل باأللفاظ ُب أسئلة التعبَت  االستعداد اللفظي: -3
7 ،9 ،85 ،22 ،23 ،26 ،27 ،28 ،29 ،35. 

، 83ويتمثل ُب األحكاـ اؼبنطقية واؼبتناسبات اللفظية ويتضمن الفقرات  االستدالل اللفظي: -4
84 ،89 ،25 ،38 ،32 ،33 ،34 ،35. 

ويتمثل ُب حل سبلسل األعداد وأسئلة التفكَت اغبسايب ويتضمن الفقرات  االستدالل العددي: -5
5 ،6 ،8 ،28 ،36 ،37 ،48 ،42. 

سنوات َب إعداد االختبار وتقنيتو،ػ كما مر دبراحل ذبريبية متعددة وقد عدؿ  7وقد استمر السيد خَتى 
بعد كل ؿباولة ذبريبية للوصوؿ إىل معامل مناسب لكل من الثبات والصدؽ، كما حسبت معامبلت الصعوبة 

ا االختبار ما يطلق عليو للوحدات ُب كل ؿباولة وأعيد ترتيب الوحدات على ضوء ىذه النتائج، ويقيس ىذ
"الذكاء العاـ"، واالختبار بوضعو اغباىل يقيس القدرة على اغبكم واالستنتاج من خبلؿ ثبلثة أنواع من اؼبواقف: 
مواقف لفظية ومواقف عددية ومواقف تتناوؿ األشكاؿ اؼبرسومة، وبذلك يقًتب مفهـو الذكاء الذي يهدؼ 

"، ويتضمن ىذا اؼبفهـو gسبق أف أطلق عليو سبَتماف العامل العاـ "ىذا االختبار لقياسو من اؼبفهـو الذي 
إدراؾ العبلقات واؼبتعلقات، كما يصلح ىذا االختبار لقياس الذكاء ُب اؼبستويات التعليمية اعبامعية دبا ُب ذلك 

ـ صبلحية استخداـ الدراسات العلمية أو األدبية، النظرية أو العملية. ونظراً لطبيعة العينة اليت يطبق عليها وعد
للتعبَت عن مستوى الذكاء ُب ىذه األعمار فقد استخدـ االختبار الرتب اؼبئينية ُب اؼبعايَت اليت العمر العقلى 

توصل إليها، وَب الصورة اؼبعدلة ًب ذبميع فقرات االختبارات الىت تقيس كل قدرة على حدة، وًب ترتيب 
ػبمسة الفرعية، وًب إعداد معايَت جديدة وفقا لنسبة الذكاء االكبرافية ااالختبار وفقا ؼبعامل السهولة لبلختبارات 

فيما يتعلق باالختبار الكلى، كما ًب إلعداد معايَت لبلختبارات الفرعية وفقا للدرجة التائية حبيث يبكن 
 تقيسها.استخداـ االختبار الكلى واستخرج نسبة ذكاء أو استخداـ االختبارات الفرعية لتقييم القدرات الىت 
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 تطبيك االختبار وتصحيحه
دقيقة، ويبكن تطبيقو فرديًا وصبعياً، كما يصحح ىذا االختبار بأف  35يستغرؽ تطبيق ىذا االختبار  

الدرجة ُب حالة إجابة بعض أجزاء السؤاؿ يعطى لكل سؤاؿ هباب عليو إجابة كاملة درجة واحدة، وال تعطى 
ف اعبزء الصحيح، ويبلحظ أف بعض األسئلة تتطلب عددا من حىت ولو كانت صحيحة وبعضها خطأ مهما كا

اإلجابات ينبغى أف تكوف صبيعها صحيحة للحصوؿ على الدرجة وتًتاوح الدرجات اػباـ على اؼبقياس من 
 درجة. 42صفر إىل 
قاـ السيد خَتى حبساب صدؽ االختبار مع اختبار الذكاء إلظباعيل القباين صدق االختبار:  

، كما قاـ حبساب معامل صدؽ االختبار من خبلؿ االرتباط بتحصيل 5.88امل االرتباط )ب.ت( فبلغ مع
، وَب 5.52الطبلب ُب السنة اإلعدادية أو األوىل ُب اؼبستوى التعليم العايل اعبامعي وبلغ معامل االرتباط 

ريق االتساؽ ( ًب حساب الصدؽ عن ط2558الصورة اؼبعدلة )ؿبمد السيد عبد الوىاب؛ وناىد فتحى أضبد، 
الداخلى بُت الفقرة والبعد الذى تنتمى إليو الفقرة على وتراوحت معامبلت االرتباط بُت الفقرات واألبعاد الىت 

َب العينة اؼبصرية، وقد تراوحت  5.79و  5.32َب العينة الليبية، و  5.78، و 5.24تنتمى إليها بُت 
، و 5.22َب العينة الليبية، و  5.52، و 5.89بار بُت معامبلت االرتباط بُت الفقرة والدرجة الكلية لبلخت

 73، و 5.65َب العينة اؼبصرية، وتراوحت معامبلت االرتباط بُت األبعاد الفرعية والدرجة الكلية بُت  5.53
َب العينة اؼبصرية، كما ًب حساب الصدؽ التبلزمى عن طريق االرتباط  5.74، و 5.68َب العينة الليبية، و 

االرتباط بُت األبعاد الفرعية ار ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين واؼبراىقُت وتراوحت معامبلت بُت االختب
َب العينة  5.48، و 5.24الختبار الذكاء العاىل واألبعاد الفرعية ؼبقياس وكسلر لذكاء الراشدين واؼبراىقُت بُت 

باط بُت األبعاد الفرعية الختبار الذكاء َب العينة اؼبصرية، وتراوحت معامبلت االرت 5.49، و 5.25الليبية، و 
َب العينتُت الليبية،  5.42، و 5.33العاىل والدرجة الكلية ؼبقياس وكسلر لذكاء الراشدين واؼبراىقُت بُت 

واؼبصرية، وتراوحت معامبلت االرتباط بُت االختبارات الفرعية ؼبقياس وكسلر لذكاء الراشدين واؼبراىقُت 
َب العينة  5.58و  5.33َب العينة الليبية، و  5.49، و 5.32ر الذكاء العاىل بُت والدرجة الكلية الختبا

اؼبصرية، وكانت معامبلت االرتباط بُت الدرجة الكلية الختبار الذكاء العاىل ومقياس وكسلر لذكاء الراشدين 
 َب العينة اؼبصرية. 5.53َب العينة الليبية، و  5.47واؼبراىقُت 
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 ذراسة احلاليةصذق االختبار فً ال
ًب حساب صدؽ االختبار عن طريق االتساؽ الداخلى من خبلؿ حساب معامل ارتبط درجة الفقرة  

 (Guilford, 1954)بالبعد، ودرجة الفقرة بالدرجة الكلية، ودرجة البعد بالدرجة الكلية؛ إذ أشار جيلفورد 
س، ويبكن أف نعد معامل االرتباط بُت إىل أف حساب صدؽ احملتوى يعتمد على خصائص البنود اؼبكونة للمقيا

-Anastasi, 1998: 155)الكلية دليبًل على صدؽ البنود، وىو ما أشارت إليو أنستازى البند والدرجة 

إذ ترى أف ىذه الطريقة ربدد االتساؽ الداخلى لبلختبار، وىو إحدى طرؽ حساب صدؽ التكوين،  (156
االتساؽ الداخلى ىو دراسة إحصائية ذبرى َب تقنُت ف ( إىل أ27: 8993وكذلك يشَت فرج طو وآخروف )

االختبار أو اؼبقياس النفسى لبياف مدى اتفاؽ أو اتساؽ جزء أو أجزاء االختبار أو اؼبقياس مع الدرجة الكلية 
اتساؽ اعبزء مع الكل وىذه خاصية تكوف الزمة لكل جزء من أجزاء لبلختبار أو اؼبقياس، أى مدى اتفاؽ أو 

أو اؼبقياس النفسى لبلطمئناف إىل أف ىذه األجزاء تقيس شيئًا واحداً، وأسفرت نتائج االتساؽ االختبار 
وتراوحت معامبلت االرتباط بُت الفقرة والبعد الذى تنتمى إليو بُت  الداخلى عن ارتباط الفقرات بالبعد

، 5.456، و 5.246 ، َب حُت كانت معامبلت االرتباط بُت الفقرة والدرجة الكلية بُت5.885و  5.334
َب بعد إدراؾ العبلقات بُت األشكاؿ،  5.496وكانت معامبلت االرتباط بُت األبعاد الفرعية والدرجة الكلية 

َب بعد االستدالؿ  5.545َب بعد االستعداد اللفظى، و  5.564َب بعد تركيز االنتباه، و  5.486و 
، ويتضح من معامبلت صدؽ 5.558ى داللة َب بعد االستدالؿ العددى وكلها دبستو  5.576و اللفظى، 

 االختبار سبتع االختبار دبستوى جيد من الصدؽ الذى تدعمو كل الدراسات السابقة الىت استخدمت االختبار.
 ثبات االختبار

طالباً  528قاـ السيد خَتى حبساب معامل ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق على عينة من  
فردًا وكاف  855، وبطريقة التجزئة النصفية على عينة من 5.85معامل الثبات  بفاصل زمٍت أسبوعُت وكاف

، وَب الصورة اؼبعدلة ًب حساب الثبات بالتجزئة النصفية، ومعامل ألفا وتراوحت معامبلت 5.88معامل الثبات 
ختبار الكلى َب اال 5.75و َب األبعاد الفرعية،  5.68و  5.33االرتباط بالتجزئة النصفية بعد التصحيح بُت 

َب االختبار الكلى َب العينة اؼبصرية، وتراوحت  5.75َب األبعاد الفرعية و  5.62و  5.44َب العينة الليبية، 
َب االختبار الكلى َب العينة  5.83َب األبعاد الفرعية، و  5.79و  5.45معامبلت االرتباط دبعامل ألفا بُت 

َب االختبار الكلى َب العينة اؼبصرية، كما ًب حساب  5.88 وَب األبعاد الفرعية  5.88و  5.56الليبية، 
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َب  5.83َب األبعاد الفرعية، و  5.76و  5.54بُت الثبات بإعادة التطبيق وتراوحت معامبلت االرتباط 
َب االختبار الكلى َب العينة  5.89َب األبعاد الفرعية و  5.85و  5.56االختبار الكلى َب العينة الليبية، و 

 ة.اؼبصري
 ثبات االختبار فً الذراسة احلالية

 االختبار بثبلث طرؽ ىى:ًب حساب ثبات  
طالب وطالبة بتجزئة االختبار واألبعاد نصفُت  555طريقة التجزئة النصفية على العينة الكلية وقوامها أوال: 

بلت االرتباط بعد النصف األوؿ يتكوف من العبارات الفردية، واآلخر يتكوف من العبارات الزوجية وكانت معام
َب  5.823َب بعد تركيز االنتباه، و  5.925َب بعد إدراؾ العبلقات بُت األشكاؿ، و  5.928التصحيح 

َب بعد االستدالؿ العددى، و  5.897َب بعد االستدالؿ اللفظى، و  5.855بعد االستعداد اللفظى، و 
 َب االختبار الكلى. 5.938

 555ب ثبات االختبار دبعامل ألفا كرونباخ على العينة الكلية وقوامها معامل ألفا كرونباخ، ًب حسا ثانيا:
َب بعد تركيز االنتباه، و  5.822َب بعد إدراؾ العبلقات، و  5.845وكانت معامبلت االرتباط طالب وطالبة 

َب بعد االستدالؿ  5.854َب بعد االستدالؿ اللفظى، و  5.785اللفظى، و َب بعد االستعداد  5.797
 َب االختبار الكلى. 5.824دى، و العد

طالب وطالبة من عينة  100طريقة إعادة التطبيق، وقد ًب إعادة تطبيق االختبار على عينة قوامها  ثالثا:
الدراسة اغبالية بعد أسبوعُت من التطبيق األوؿ، وقد رأى الباحث أف يتم حساب ثبات الفقرات وىو ما ال 

لباحثوف حبساب ثبات األبعاد والدرجة الكلية وىو ماال يفى بثبات يتم َب البحوث السابقة؛ إذ يكتفى ا
باإلضافة إىل ثبات األبعاد االختبار ولكن يرى الباحث أف ثبات الفقرات مهم َب التأكد من ثبات االختبار 

، وكانت 5.942و  5.388واالختبار الكلى، وقد ترواحت معامبلت االرتباط بُت التطبيقُت للفقرات بُت 
 5.547َب بعد تركيز االنتباه، و  5.666َب بعد إدراؾ العبلقات بُت األشكاؿ، و  6.44ت االرتباط معامبل

َب بعد االستدالؿ العددى، و  5.465َب بعد االستدالؿ اللفظى، و  5.872َب بعد االستعداد اللفظى، و 
لثبلث سبتع االختبار دبستوى َب االختبار الكلى، ويتضح من النتائج اػباصة بثبات االختبار بالطرؽ ا 5.589

 جيد من الثبات الذى تدعمو نتائج كل الدراسات السابقة الىت استخدمت االختبار.
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 ثالثا: مقياس الذكاء الثقافى
 & ,Ang., VanDyne., Koh)مقياس الذكاء الثقاَب من إعداد أنج؛ وفاف دين؛ وكوه؛ ونج  

Ng, 2004)  د األربعة للمقياس البعد األوؿ ىو ماوراء اؼبعرفة فقرة تقيس األبعا 25ويتكوف اؼبقياس من
، والبعد الثالث ىو 85إىل  5، والبعد الثاىن ىو البعد اؼبعرَب وتقيسو العبارات من 4إىل  8الفقرات من وتقيسو 

إىل  86، والبعد الرابع ىو البعد السلوكى وتقيسو العبارات من 85إىل  88من البعد الدافعى وتقيسو العبارات 
واالستجابة للمقياس على متصل من طبسة اختيارات تبدأ بتنطبق على سباما وىو من نوع التقرير الذاتى  25

وتنتهى ببل تنطبق على سباما، وتتوزع الدرجات من طبس درجات عند االستجابة بتنطبق على سباما إىل درجة 
 25درجات كحد أدىن إىل  4بُت تنطبق على سباما، وتًتاوح درجات البعد األوؿ  ببلواحدة عند االستجابة 

درجة كحد أقصى، وتًتاوح  35درجات كحد أدىن إىل  6درجة كحد أقصى، وتًتاوح درجات البعد الثاىن بُت 
درجة كحد أقصى، وتًتاوح الدرجة الكلية  25درجات كحد أدىن إىل  5درجات البعدين الثالث والرابع بُت 

درجة كحد أقصى، وقد كشفت نتائج الدراسات الىت  855 إىلدرجة كحد أدىن  25على اؼبقياس الكلى بُت 
دبستويات جيدة من الصدؽ، والثبات؛ إذ أظهرت نتائج أجريت على اؼبقياس َب البيئة الغربية عن سبتع اؼبقياس 

سبتع اؼبقياس دبعدالت ثبات جيدة  (Ang., Van Dyne., Koh, & Ng, 2004)دراسة أنج وآخرين 
َب  5.84، َب البعد الدافعى، و 77، َب البعد اؼبعرَب، و 48وراء اؼبعرفة، و  َب بعد ما 76حيث بلغت، 

، َب اؼبقياس الكلى، كما أسفرت نتائج الصدؽ العاملى للمقياس عن أربعة أبعاد فرعية 88البعد السلوكى، و
، َب 84، َب العامل الثالث، و 77، َب العامل الثاىن، و 84َب العامل األوؿ، و  78بتشبعات قيمتها، 

 ,Imai)، كما أسفرت نتائج دراسة ايباى 4.95، وجذر كامن قيمتو 55،45العامل الرابع، وتباين كلى قيمتو 

َب البعد  5.85َب بعد ماوراء اؼبعرفة، و  5.84معدالت ثبات لدى العينة األمريكية بلغت  عن  (2007
اؼبقياس الكلى َب حُت كانت َب  5.95َب البعد السلوكى، و  5.87َب البعد الدافعى، و  5.86اؼبعرَب، و 

َب البعد  5.75َب البعد اؼبعرَب، و  5.78وراء اؼبعرفة، و  َب بعد ما 5.83معامبلت ثبات عينة شرؽ آسيا 
اؼبقياس الكلى، وعن صدؽ تبلزمى مع أبعاد اختبار الذكاء َب  5.86َب البعد السلوكى، و  5.77الدافعى، و 

َب األبعاد الفرعية ؼبقياس الذكاء الثقاَب واختبار الذكاء  5.54باط فيو بُت الوجداىن تراوحت معامبلت االرت
معامل االرتباط بُت الدرجة الكلية ؼبقياس الذكاء الثقاَب والدرجة الكلية للذكاء الوجداىن َب حُت كاف 

َب بعد  5.75معدالت ثبات بلغت  (Moody, 2007)وأظهرت نتائج دراسة مودى  5.69الوجداىن، 
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 5.86َب البعد السلوكى، و  5.77َب البعد الدافعى، و  5.79َب البعد اؼبعرَب، و  5.88اء اؼبعرفة، و ماور 
َب العامل األوؿ، و  76الكلى، وأظهرت نتائج الصدؽ العاملى أربعة أبعاد بتشبعات قيمتها، َب اؼبقياس 

، 52.45رابع، وتباين كلى قيمتو الَب العامل  5.88َب العامل الثالث، و  5.68َب العامل الثاىن، و  5.75
معدالت ثبات  (Ward, et al, 2009)، كما أسفرت نتائج دراسة وارد وآخرين 5.85وجذر كامن قيمتو 

َب البعد  5.79َب البعد الدافعى، و  5.79َب البعد اؼبعرَب، و  5.58َب بعد ماوراء اؼبعرفة، و  5.98بلغت 
ت نتائج الصدؽ التبلزمى عن معامل ارتباط بُت مقياس الذكاء َب اؼبقياس الكلى، وأسفر  5.93و السلوكى، 

بُت الدرجة الكلية ؼبقياس الذكاء الثقاَب والذكاء الوجداىن، فبا  5.66الثقاَب والذكاء الوجاىن عن ارتباط قيمتو 
 يشَت إىل سبتع اؼبقياس دبعدالت ثبات وصدؽ جيدة َب الدراسات الغربية على اؼبقياس، وسوؼ نعرض نتائج

 التحقق من الفرض األوؿ من الدراسة.الصدؽ والثبات َب الدراسة اغبالية ضمن 
 نتائج الذراسة ومنالشتها

وينص على "تتمتع الصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقاَب باػبصائص أوال: نتائج الفرض األول: 
ت اؼبتبعة َب إجراءات تقنُت قاـ الباحث باػبطواالسيكومًتية الىت تتيح استخدامو" وللتحقق من صحة الفرض 

 االختبارات النفسية اؼبًتصبة من بيئة ـبتلفة وىى:
ترصبػػة اؼبقيػػاس مػػن اللغػػة اإلقبليزيػػة إىل اللغػػة العربيػػة وعػػرض الًتصبػػة علػػى رئػػيس قسػػم اللغػػة اإلقبليزيػػة بكليػػة  -8

عػػرض اإلقبليزيػػة، ٍب ًب  اآلداب بقنػػا جامعػػة جنػػوب الػػوادى للتأكػػد مػػن دقػػة الًتصبػػة ومطابقتهػػا حملتػػوى العبػػارات
الًتصبػػة العربيػػة علػػى أسػػتاذ َب اللغػػة العربيػػة بكليػػة اآلداب بقنػػا جامعػػة جنػػوب الػػوادى للتأكػػد مػػن دقػػة الصػػياغة 

 (1)اللغوية للعبارات

ًب عرض الصورة النهائية من الًتصبة على أربعة من أعضاء ىيئة تدريس َب علم النفس جبامعة جنوب  -8
من وجهة النظر النفسية للوصوؿ للصيغة ن صدؽ احملتوى ودقة العبارات، وصياغتها الوادى وذلك للتأكد م

(2)% من احملكمُت النفسيُت75النهائية وروعى أال يقل االتفاؽ على البنود عن 
. 

طالب وطالبة من طبلب جامعة جنوب الوادى  855ًب تطبيق اؼبقياس على عينة استطبلعية قوامها  -2
اؼبصرية وحساب معامل السهولة للمقياس َب صورتو اؼبصرية العبارات ومبلءمتها للبيئة هبدؼ التأكد من وضوح 

                                                 

 مٌت ربيع، والدكتور وحيد الدين الطاىر. /، واألستاذة الدكتورةأضبد حسُت /( شكر خاص لؤلستاذ الدكتور8)
 صفية فتح الباب أمُت. /ظبَت خطاب، والدكتورة /أشرؼ حكيم، والدكتور /عبد اؼبنعم الدردير، والدكتور /( شكر خاص لؤلستاذ الدكتور2)
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( يعرض 8العينة االستطبلعية، واعبدوؿ رقم )وقد ًب حساب مستوى السهولة وفقا ؼبتوسط أداء أفراد 
وية ؼبتوسط أداء معامبلت السهولة لفقرات اؼبقياس، وًب حساب معامل السهولة لؤلبعاد الفرعية وفقا للنسبة اؼبئ

 اؼبقياس.( يعرض معامبلت السهولة ألبعاد 8أفراد العينة االستطبلعية على اؼبقياس واعبدوؿ رقم )
 

 (0جدول رقم )
 معامل السهولة لفقرات مقياس الذكاء الثقافى

 االنحراف المعيارى المتوسط رقم الفقرة االنحراف المعيارى المتوسط رقم الفقرة
8 2.9655 8.34388 88 3.5285 8.39879 
2 2.8855 8.28565 82 3.9545 8.25935 
3 2.7545 8.28362 83 3.2555 8.34429 
4 3.7865 8.43927 84 3.8685 8.42825 
5 3.6555 8.48846 85 2.6865 8.42248 
6 2.8565 8.45582 86 3.5255 8.34855 
7 2.7845 8.33855 87 2.9845 8.47348 
8 2.8525 8.38844 88 3.5725 8.37568 
9 2.8225 8.48845 89 2.6655 8.37265 
85 3.4785 8.35489 25 2.8355 8.38887 

 



 محمد السيد عبدالوىاب                           الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الثقافى     

 335 

 (1جدول رقم )
 معامل السهولة ألبعاد مقياس الذكاء الثقافى

 النسبة المئوية االنحراف المعيارى المتوسط األبعاد
 68.35 3.53538 82.2655 وراء المعرفة ما

 65.97 4.23777 88.2925 المعرفى
 66.84 3.62422 86.5365 الدافعى
 59.98 3.76458 84.9965 السلوكى

َب الصورة اؼبصرية من مقياس   ات( اختبلؼ سهولة العبار 2(، و )8يتضح من اعبدولُت رقمى )
الذكاء الثقاَب عن الصورة األصلية للمقياس، وقد ًب إعادة ترتيب الفقرات وفقا لسهولتها َب كل بعد من األبعاد 
الفرعية ٍب ترتيب األبعاد وفقا لسهولة كل بعد ليبدأ اؼبقياس بفقرات البعد الدافعى ٍب بعد ماوراء اؼبعرفة ٍب البعد 

 اؼبعرَب ٍب البعد السلوكى.
ًب تطبيق اؼبقياس على عينة الدراسة الىت سبق وصفها بالصورة النهائية بعد تعديل الفقرات وفقا  -3

 ؼبعامل السهولة.
 قياس بثبلث طرؽ ىى:ًب حساب ثبات اؼب -4

طريقة التجزئة النصفية على العينة الكلية بتجزئة اؼبقياس واألبعاد نصفُت النصف األوؿ يتكوف من  أوال:
، َب البعد الدافعى، و 5.455العبارات الفردية، واآلخر يتكوف من العبارات الزوجية، وكانت معامبلت الثبات 

، َب 5.544، َب البعد السلوكى، و 5.478َب البعد اؼبعرَب، و ، 5.644، َب بعد ماوراء اؼبعرفة، و 5.458
 اؼبقياس الكلى.

معامل ألفا كرونباخ، ًب حساب ثبات اؼبقياس دبعامل ألفا كرونباخ على العينة الكلية وكانت ثانيا: 
، َب البعد 5.439وراء اؼبعرفة، و  ، َب بعد ما5.498، َب البعد الدافعى، و 5.458معامبلت الثبات 

 ، َب اؼبقياس الكلى.5.639، َب البعد السلوكى، و 5.496ؼبعرَب، و ا
طالب وطالبة من عينة الدراسة اغبالية بعد أسبوعُت من  855إعادة التطبيق على عينة قوامها  ثالثا:

؛ إذ يرى الباحث أف ثبات الفقرات مهم َب تالفقراالتطبيق األوؿ، وقد رأى الباحث أف يتم حساب ثبات 
ثبات اؼبقياس باإلضافة إىل ثبات األبعاد، واؼبقياس الكلى، وقد تراوحت معامبلت الثبات بُت  التأكد من
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، 5.678، َب البعد الدافعى، و5.765، بالنسبة لفقرات اؼبقياس، وكانت 9.829، و 5.432التطبيقُت بُت 
، َب اؼبقياس 5.785، و، َب البعد السلوكى5.878، َب البعد اؼبعرَب، و 5.624وراء اؼبعرفة، و  َب بعد ما

الكلى، ويتضح من النتائج اػباصة بثبات اؼبقياس بالطرؽ الثبلث سبتع اؼبقياس دبستوى جيد من الثبات الذى 
 تدعمو نتائج كل الدراسات السابقة الىت استخدمت اؼبقياس.

ًب حساب صدؽ اؼبقياس بطريقتُت نبا االتساؽ الداخلى، والصدؽ العاملى، وسوؼ نعرض  -5
 فيما يأتى: النتائج

ًب حساب معامل االرتباط بُت متوسط أداء أفراد عينة الدراسة الكلية  أوال: صدق االتساق الداخلى:
داء ، وبُت متوسط األ5.675، و 5.326على الفقرة والبعد الذى تنتمى إليو وتراوحت معامبلت الصدؽ بُت 

، كما ًب حساب 5.452، و 5.897 على الفقرة والدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معامبلت الصدؽ بُت
، َب 5.756معامل االرتباط بُت متوسط األداء على األبعاد الفرعية واؼبقياس الكلى وكانت معامبلت الصدؽ 

، َب البعد السلوكى، 698اؼبعرَب، و ، َب البعد 5.643وراء اؼبعرفة، و  ، َب بعد ما5.686البعد الدافعى، و 
 .5.558وكلها دبستوى داللة 

ًب اجراء ربليل عاملى لفقرات اؼبقياس بطريقة ماتريكس اؼبتعامدة وأسفرت النتائج  ا الصدق العاملى:ثاني
% من التباين الكلى، وبعد تدوير احملاور أمكن تفسَتىا على 55.94عن استخرج أربعة عوامل استوعبت 

 النحو اآلتى:
شبعت عليو طبس فقرات واعبدوؿ من التباين الكلى وت 82.85وقد استوعب  العامل األول: الدافعى:

 ( يعرض ألرقاـ البنود ومضموهنا حسب ترتيب تشبعاهتا:3رقم )
 (2جدول رقم )

 أرقام ومضمون فقرات العامل األول وتشبعاتها
 التشبع مضمون الفقرات أرقام الفقرات

0 
1 
4 
2 

 أنا أستمتع بالتعامل مع ناس من ـبتلف الثقافات.
 قافات اعبديدة بالنسبة يل.أنا أستمتع باغبياة ُب الث

إنٍت على يقُت بأنٍت قادر على التعامل مع الضغوط الناصبة عن التكيف مع الثقافة اعبديدة 
 بالنسبة يل.

5.682 
5.589 
5.588 
5.468 



 محمد السيد عبدالوىاب                           الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الثقافى     

 335 

 التشبع مضمون الفقرات أرقام الفقرات
 ذه الثقافة اعبديدة بالنسبة يل.أنا واثق بأف بوسعي االختبلط مع السكاف احملليُت ُب ى 3

 افية ظروؼ ـبتلفة.أنا واثق من أىن أستطيع التعود على التسوؽ ُب أماكن ثق
5.458 

 82.85 اإلسهاـ النسىب 
 2.58 اعبذر الكامن 

من  83.92وقد يعرض ألرقاـ البنود ومضموهنا حسب استوعب  العامل الثانى: ماوراء المعرفة:
 (4التباين الكلى وتشبعت ترتيب تشبعاهتا: عليو أربع فقرات واعبدوؿ رقم )

 (3جدول رقم )
 أرقام ومضمون فقرات العامل الثانى وتشبعاتها

 أرقام
 الفقرات

 التشبع مضمون الفقرات

8 
6 
7 
5 

 معرفيت الثقافية كلما تعاملت مع ناس من ثقافات ـبتلفة.أنا أربقق من دقة 
 أنا أدرؾ من اؼبعرفة الثقافية الىت أطبقها َب التعامبلت عرب الثقافية.

 لتعامل مع ناس من ثقافة جديدة بالنسبة يل.أنا أكيف معرفيت الثقافية عند ا
 لدى معرفة ثقافية استخدمها َب التعامل مع ناس من خلفيات ثقافية ـبتلفة.

5.698 
5.545 
5.496 
5.435 

 83.92 اإلسهاـ النسىب 
 2.97 اعبذر الكامن 

لتباين من ا 82.95: وقد استوعب ألرقاـ البنود ومضموهنا حسب ترتيب العامل الثالث: المعرفى
 الكلى وتشبعت عليو تشبعاهتا:

 ( يعرض5ست فقرات واعبدوؿ رقم )
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 (4جدول رقم )
 يعرض أرقام ومضمون فقرات العامل الثالث وتشبعاتها

 التشبع مضمون الفقرات أرقام الفقرات
85 
82 
85 
83 
88 
84 

 أنا أعرؼ قواعد التعبَت عن السلوكيات غَت اللفظية ُب الثقافات األخرى.
 ؼ نظم الزواج َب الثقافات األخرى.أنا أعر 

 أنا أعرؼ النظم القانونية واالقتصادية للثقافات األخرى.
 أنا أعرؼ الفنوف واغبرؼ اليدوية من ثقافات األخرى.

 أنا أعرؼ اؼبعتقدات الدينية للثقافات األخرى.
 أنا أعرؼ قواعد لغات أخرى )على سبيل اؼبثاؿ، النحو(.

5.825 
5.675 
5.578 
5.555 
5.476 
5.482 

 82.95 اإلسهاـ النسىب 
 2.42 اعبذر الكامن 

من التباين الكلى وتشبعت عليو طبس فقرات  8.55وقد استوعب  العامل الرابع: السلوكى:
 ( يعرض ألرقاـ البنود ومضموهنا حسب ترتيب تشبعاهتا:6واعبدوؿ رقم )

 (5جدول رقم )
 أرقام ومضمون فقرات العامل الرابع وتشبعاتها

 التشبع مضمون الفقرات قام الفقراتأر 
11 
08 
07 
05 
 
06 

 يبكنٌت تغيَت تعابَت الوجو إذا تطلب اؼبوقف عرب الثقاَب ذلك.
 يبكنٌت تنويع درجات حديثى إذا تطلب اؼبوقف عرب الثقاَب ذلك.
 يبكنٌت استخداـ وقفة صمت ـبتلفة لتناسب مواقف عرب ثقافية.

للهجة، النغمة( إذا تطلب التعامل يبكنٍت تغيَت سلوكى اللفظي )مثل، ا
 عرب الثقاُب ذلك.

 يبكنٍت تغيَت سلوكى غَت اللفظي إذا تطلب اؼبوقف عرب الثقاُب ذلك.

5.543 
5.588 
5.487 
5.458 

 
5.433 

 8.55 اإلسهاـ النسىب 
 8.7 اعبذر الكامن 



 محمد السيد عبدالوىاب                           الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الثقافى     

 355 

والثبات وىو ما  يتبُت من نتائج دراسات الصدؽ والثبات سبتع اؼبقياس دبعدالت جيدة من الصدؽ 
 جيدة من الصدؽ والثبات.يشَت إىل الوثوؽ َب الصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقاَب لتمتعو دبعدالت 

 ًب إعداد معايَت خاصة بالصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقاَب كما يػأتى: -6
اكبراؼ و  85ًب ربويل الدرجات اػباـ لكل اختبار فرعى إىل درجات موزونة دبتوسط قدره  -8

على العينة الكلية للدراسة، ٍب إعداد جدوؿ الدرجات اؼبوزونة لبلختبارات  3معيارى قدره 
( ما يعادؿ الدرجة اػباـ من الدرجة اؼبوزونة َب كل 7الفرعية األربعة، ويعرؼ اعبدوؿ رقم )

 اختبار فرعى.
 (6جدول رقم )

 لفرعيةالخام وما يقابلها من الدرجات الموزونة لألبعاد االدرجات 
 الدرجات الخام

 الدرجات الموزونة
 السلوكى المعرفى المعرفة وراء ما الدافعى

28   35  
25   29 25 
89   28 24 
88 25 25 26-27 23 
87 24 89 25 22 
86 23 88 24 28 
85 22 87 23 25 
84 28 86 22 89 
83 89-25 85 28 88 
82 88 84 25 87 
88 87 83 89 86 
85 86 82 87-88 85 
9 84-85 88 85-86 83-84 
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 الدرجات الخام
 الدرجات الموزونة

 السلوكى المعرفى المعرفة وراء ما الدافعى

8 82-83 85 83-84 88-82 
7 85-88 9 82 85 
6 9 8 88 9 
5 8 7 85 8 
4 7 6 9 7 
3 6 5 8 6 
2 5 4 7 5 
8   6  

الذكاء الثقاَب بتحويل الدرجات اؼبوزونة إىل نسبة ذكاء اكبرافية واعبدوؿ ًب إعداد جداوؿ نسب  -2
استخدمت اؼبعادلة الىت ًب نة اؼبقابلة لنسبة الذكاء الثقاَب، وقد ( يعرض الدرجات اؼبوزو 8رقم )

استخدامها َب الصور اؼبصرية ؼبقياس وكسلر بلفيو لذكاء الراشدين واؼبراىقُت: )لويس كامل 
 (.8996مليكة، 

 (7جدول رقم )
 يقابلها من نسب الذكاء الثقافى الدرجات الموزونة وما

الدرجة 
 الموزونة

نسبة الذكاء 
 قافىالث

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

7 28 25 64 43 855 68 836 
8 35 26 66 44 852 62 838 
9 32 27 68 45 854 63 845 
85 34 28 75 46 856 64 842 
88 36 29 72 47 858 65 844 
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الدرجة 
 الموزونة

نسبة الذكاء 
 قافىالث

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

الدرجة 
 الموزونة

نسبة 
الذكاء 
 الثقافى

82 38 35 74 48 885 66 846 
83 45 38 76 49 882 67 848 
84 42 32 78 55 884 68 855 
85 44 33 85 58 886 69 852 
86 46 34 82 52 888 75 854 
87 48 35 84 53 825 78 856 
88 55 36 86 54 822 72 858 
89 52 37 88 55 824 73 865 
25 54 38 95 56 826 74 862 
28 56 39 92 57 828 75 864 
22 58 45 94 58 835 76 866 
23 65 48 96 59 832 77 868 
24 62 42 98 65 834   

الذكاء الثقاَب َب صورتو اؼبصرية ربقق الفرض األوؿ؛ إذ  يتضح من نتائج خطوات تقنُت مقياس  
ؽ كشفت اػبطوات السابقة عن صبلحية اؼبقياس لبلستخداـ َب البيئة اؼبصرية لتمتعو دبعدالت ثبات وصد

الدراسات السابقة باإلضافة إىل إعداد معايَت خاصة بالصورة جيدين تتسق مع نتائج الصدؽ والثبات َب 
 ثقافيا.اؼبصرية فبا ينم عن أف اؼبقياس من اؼبقاييس عرب الثقافية الىت تصلح لبلستخداـ َب البيئات اؼبختلفة 

لة بُت الذكاء الثقاَب والذكاء العاـ َب البيئة وينص على "توجد عبلقة إهبابية دا ثانيا: نتائج الفرض الثانى:
ًب حساب معامل االرتباط بُت أداء أفراد عينة الدراسة اغبالية على مقياس اؼبصرية" وللتحقق من صحة الفرض 

بُت األبعاد الفرعية َب مقياس ( معامبلت االرتباط 9)الذكاء الثقاَب واختبار الذكاء العاىل ويعرض اعبدوؿ رقم 
 الثقاَب، ودرجتو الكلية، وأبعاد اختبار الذكاء العاىل، ودرجتو الكلية.الذكاء 
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 (8جدول رقم )
معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية فى مقياس الذكاء الثقافى، ودرجتو الكلية، وأبعاد اختبار الذكاء 

 العالى، ودرجتو الكلية
الذكاء             

 الثقافى
الذكاء 
 العالى

 المقياس الكلى السلوكى المعرفي المعرفة ماوراء الدافعى
 الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط الداللة االرتباط

إدراك 
 العالقات

5.392 5.558 5.497 5.558 5.388 5.558 5.353 5.558 5.428 5.558 

تركيز 
 االنتباه

5.489 5.558 .5.442 5.558 5.338 5.558 5.344 5.558 5.352 5.558 

االستعداد 
 اللفظى

5.458 5.558 5.396 5.558 5.462 5.558 5.389 5.558 5.382 5.558 

االستدالل 
 اللفظى

5.358 5.558 5.378 5.558 5.365 5.558 5.378 5.558 5.486 5.558 

االستدالل 
 العددى

5.432 5.558 5.455 5.558 5.468 5.558 5.325 5.558 5.433 5.558 

االختبار 
 الكلى

5.453 5.558 5.454 5.558 5.465 5.558 5.488 5.558 5.649 5.558 

بُت أبعاد الذكاء الثقافة  5.558وجود عبلفة اهبابية دالة عند مستوى ( 9يتبُت من اعبدوؿ رقم )
 األبعاد الفرعية، وأبعاد الذكاء العاىل والدرجة الكلية وأف معامبلت االرتباط مرتفعة بُت الدرجة الكلية عنها بُت

الذكاء الثقاَب ىو جزء من الذكاء العاـ من جانب آخر، وىذا يعٌت أف فبا ينم عن ربقق الفرض من جانب وأف 
ارتفاع الذكاء الثقاَب يرتبط بارتفاع الذكاء العاـ لدى األفراد، ويرى الباحث أف نتيجة ىذا الفرض تدعم صدؽ 

 مقياس الذكاء الثقاَب.
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اعبنسُت َب الذكاء الثقاَب وأبعاده َب وينص على "ال توجد فروؽ بُت  فرض الثالث:ثالثا: نتائج ال
البيئة اؼبصرية وللتحقق من صحة الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بُت الذكور 

الكلى، للمقياس واإلناث َب متوسط الدرجات اؼبوزونة بالنسبة لؤلبعاد الفرعية، ونسبة الذكاء الثقاَب بالنسبة 
 ( يعرض داللة الفروؽ بُت الذكور واإلناث.85واعبدوؿ رقم )

 (01جدول رقم )
 داللة الفروق بين الجنسين ف مقياس الذكاء الثقافى وأبعاده

 داللة الفروق
 

 المتغيرات

 قيمة 141اإلناث ن=  141الذكور ن= 
 "ت"

مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعيارى
راف االنح المتوسط

 المعيارى
 غَت داؿ 5.588 2.67 85.98 2.65 85.67 الدافعى

 5.55 4.77 3.87 85.46 2.88 85.56 وراء المعرفة ما
 غَت داؿ 8.47 3.38 88.49 3.85 85.64 المعرفى
 غَت داؿ 5.588 3.59 85.68 3.25 85.42 السلوكى

 غَت داؿ 5.536 84.94 97.57 85.82 97.47 المقياس الكلى
النتائج عن أنو ال توجد فروؽ  أسفرت( ربقق الفرض الثاىن بنسبة كبَتة؛ 85ح من اعبدوؿ رقم )يتض 

جوىرية بُت الذكور واإلناث َب ثبلثة أبعاد من أبعاد الذكاء الثقاَب ىى البعد الدافعى، واؼبعرَب، والسلوكى، 
لصاحل اإلناث، وىو ما يشَت إىل أف  وراء اؼبعرفة ونسبة الذكاء الثقاَب، بينما توجد فروؽ بينهما َب بعد ما

وراء  عبلقة دبستوى ما اإلناث من أفراد العينة أعلى من الذكور َب بعد ماوراء اؼبعرفة، فبا يشَت إىل أف اعبنس لو
اؼبعرفة لدى األفراد َب البيئة اؼبصرية وىى النتائج الىت تتسق مع الدراسات اػباصة بالذكاء بصفة عامة، والذكاء 

 Perlis, (2001)صفة خاصة وتتفق ىذه النتيجة مع رؤية اؼبنظرين َب ؾباؿ الذكاء الثقاَب مثل برليز الثقاَب ب
الىت ترى أف اؽبوية متعددة اؼبنظور توضح لنا اػبصائص الىت سبكن كل فرد من رؤية الواقع عرب منظور ؿبدد 

و اعبنسى، واؼبستوى االجتماعى يعتمد على القدرة، والعمر، والعرؽ، واعبنس، والعقيدة، والدين، والتوج
أشكاؿ أخرى من الفروؽ الىت تشكل ىوية الفرد، ومثل جريفر؛ اؼبفهـو يبكن أف يتضمن االقتصادى. وىذا 

اللتُت ترياف أف اؽبوية متعددة اؼبنظور تشمل شبانية عناصر من بينها  (Griffer & Perlis, 2007)وبرليز 
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عناصر ويتعرفوف على أنفسهم ُب سياقهم الثقاَب، وإيبانكس وآخرين اعبنس يصف األفراد أنفسهم وفقا ؽبذه ال
(Eubanks, etal, 2010) يريوف أف الفروؽ اعبنسية، والعرقية، واػبلقية، والعمرية تؤثر ُب طبيعة  الذين

 قوة، مستوى االرتياح بُت األفراد اؼبشاركُت بينما تؤثر الفروؽ التعليمية، واالقتصادية، والطبقة االجتماعية َب
 وضبط األفراد للتفاعل.

وينص على "ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقافة وأبعاده وفقا  رابعا: نتائج الفرض الرابع: 
صحة الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( نظرى( َب البيئة اؼبصرية" وللتحقق من  -للتخصص )عملى

َب الدرجات اؼبوزونة بالنسبة لؤلبعاد، ونسبة الذكاء الثقاَب لداللة الفروؽ بُت التخصصُت العملى والنظرى 
 ( يعرض داللة الفروؽ بُت التخصصُت:88بالنسبة للمقياس الكلى واعبدوؿ رقم )

 (00جدول رقم )
 داللة الفروق فى مقياس الذكاء الثقافى وأبعاده وفقا للتخصص

 داللة الفروق
 

 المتغيرات

 قيمة 141النظرى ن=  141العملى ن= 
 "ت"

مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعيارى
االنحراف  المتوسط

 المعيارى
 غَت داؿ 8.85 2.53 85.65 2.77 88.54 الدافعى

 غَت داؿ 5.294 2.86 85.35 3.25 85.22 وراء المعرفة ما
 غَت داؿ 8.46 3.32 88.568 2.77 88.564 المعرفى
  داؿغَت 8.24 3.57 85.72 3.28 85.37 السلوكى

 غَت داؿ 8.38 85.45 99.38 86.95 99.45 المقياس الكلى
( ربقق الفرض الثالث كليا؛ إذ كشفت النتائج أنو ال توجد فروؽ جوىرية 88يتضح من اعبدوؿ رقم ) 

بُت التخصصُت العملى والنظرى َب أبعاد الذكاء الثقاَب واؼبقياس الكلى، وىو ما ينم عن أف التخصص 
دورا َب مستوى الذكاء الثقاَب، وأبعاده الفرعية لدى األفراد َب البيئة اؼبصرية، وزبتلف ىذه الدراسى ال يؤدى 

إذ يروف أف الفروؽ الثقافية قد تتباين َب  (Eubanks, eta, 2010)النتيجة مع رؤية إيبانكس وآخرين 
ع أف األفراد من خلفيات اؼبهارات، واؼبزج الفكرى للعمليات اؼبعرفية داخل أو بُت الثقافات لذا من اؼبتوق

 متشاهبة أو ـبتلفة قد ىبتلفوف أيضا َب طريقة حلهم للمشاكل، ومباذج اؼبهارات اؼبكتسبة.
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وينص على "ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وأبعاده وفقا لئلقامة خامسا: نتائج الفرض الخامس: 
"ت" لداللة الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار الريف( َب البيئة اؼبصرية" وللتحقق من صحة  -)اغبضر

الفروؽ بُت الريف واغبضر َب الدرجات اؼبوزونة بالنسبة لؤلبعاد، ونسبة الذكاء الثقاَب بالنسبة للمقياس الكلى 
 ( يعرض داللة الفروؽ بُت الريف واغبضر:82واعبدوؿ رقم )

 (01جدول رقم )
 الحضر( -اده وفقا لإلقامة )الريفداللة الفروق فى مقياس الذكاء الثقافى وأبع

 داللة الفروق
 

 المتغيرات

 قيمة 116الريف ن=  162الحضر ن= 
 "ت"

مستوى 
االنحراف  المتوسط الداللة

 المعيارى
االنحراف  المتوسط

 المعيارى
 غَت داؿ 8.57 2.63 85.68 2.68 85.94 الدافعى

 غَت داؿ 8.22 2.96 85.58 3.58 85.48 وراء المعرفة ما
 غَت داؿ 5.458 3.87 88.55 2.45 88.82 المعرفى
 غَت داؿ 8.588- 3.38 85.75 3.96 85.42 السلوكى

 غَت داؿ 5.578 86.54 98.93 86.27 99.77 المقياس الكلى
( ربقق الفرض الثالث كليا؛ إذ كشفت النتائج أنو ال توجد فروؽ جوىرية 82اعبدوؿ رقم )يتضح من  

واؼبقيمُت َب اغبضر َب األبعاد الفرعية للذكاء الثقاَب ونسبة الذكاء الثقاَب، وىو ما ينم  بُت اؼبقيمُت َب الريف
عن أى نوع اإلقامة ال يؤدى دورا َب مستوى الذكاء الثقاَب، لدى األفراد َب البيئة اؼبصرية وىو النتائج الىت 

 تتسق طبيعة عينة الدراسة.
توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا للفرقة وينص على "ال سادسا: نتائج الفرض السادس:  

الدراسية َب البيئة اؼبصرية" وللتحقق من صحة الفرض قاـ الباحث باستخداـ ربليل التباين األحادى لداللة 
الفروؽ بُت األفراد وفقا للفرؽ َب متوسط الدرجات اؼبوزونة بالنسبة لؤلبعاد الفرعية، ونسبة الذكاء الثقاَب 

 داللة الفروؽ بُت الفرؽ.( يعرض 83سبة للمقياس الكلى، واعبدوؿ رقم )بالن
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 (02جدول رقم )
 (411تحليل التباين وقيمة )ف( وداللتها وفقا للفرقة الدراسية )ن= 

الدال قيمة )ف( مجموع المربعات متوسط المربعات د.ح مصدر التباين المتغير
 لة

 بُت اجملموعات الدافعى
 داخل اجملموعات

3 
496 

85.459 
7.548 

38.227 
3495.858 8.477 

 غَت
 داؿ

وراء  ما
 المعرفة

 بُت اجملموعات
 داخل اجملموعات

3 
496 

9.829 
9.883 

27.387 
4554.768 

5.994 
 

غَت 
 داؿ

 بُت اجملموعات المعرفى
 داخل اجملموعات

3 
496 

4.964 
85.875 

84.892 
5393.935 

5.456 
 غَت
 داؿ

 بُت اجملموعات السلوكى
 اجملموعاتداخل 

3 
496 

82.486 
9.856 

37.458 
4888.576 

8.267 
 غَت
 داؿ

 بُت اجملموعات المقياس الكلى
 داخل اجملموعات

3 
496 

252.448 
268.536 

757.323 
829473.846 5.967 

 غَت
 داؿ

( ربقق الفرض الرابع كليا؛ إذ كشفت النتائج أنو ال توجد فروؽ جوىرية 83يتضح من اعبدوؿ رقم ) 
ؽ َب األبعاد الفرعية واؼبقياس الكلى وىو ما ينم عن أف الفرقة الدراسية ال تؤدى دورا َب مستوى الذكاء بُت الفر 

الثقاَب لدى األفراد َب البيئة اؼبصرية وىى النتائج الىت تتسق مع طبيعة عينة الدراسة؛ إذ إف الفرؽ العمرى بُت 
َب مستوى الذكاء الثقاَب من جانب، وقصور  الفرؽ ىو أربع سنوات وىو مدى ال يتيح وجود فروؽ جوىرية

العملية التعليمية َب اعبامعات اؼبصرية الذى مل يسمح باالرتقاء دبستوى الطبلب ثقافيا ؼبدة أربع سنوات دراسية 
 َب اعبامعة من جانب آخر.

وينص على "ال توجد فروؽ بُت األفراد َب الذكاء الثقاَب وفقا  سابعا: نتائج الفرض السابع: 
لمستوى االجتماعى اإلقتصادى َب البيئة اؼبصرية" وللتحقق من صحة الفرض قاـ الباحث باستخداـ ربليل ل

التباين األحادى لداللة الفروؽ بُت األفراد وفقا للمستويات االجتماعية االقتصادية َب متوسط الدرجات 
مستويات ىى اؼبستوى اؼبرتفع ىل ثبلثة اؼبوزونة بالنسبة للمقياس الكلى، وقد ًب تقسيم اؼبستويات االجتماعية إ
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طالبا وطالبة  835طالبا وطالبة، واؼبنخفض وعددىم  323طالبا وطالبة، واؼبتوسط وعددىم  47وعددىم 
( يعرض داللة الفروؽ 84االقتصادى واعبدوؿ رقم )وذلك وفقا للدرجات التائية الستمارة اؼبستوى االجتماعى 

 ادية.بُت اؼبستويات االجتماعية االقتص
 (03جدول رقم )

 (411تحليل التباين وقيمة )ف( وداللتها وفقا للمستوى االجتماعى االقتصادى )ن= 
متوسط  د.ح مصدر التباين المتغير

 المربعات
 الداللة قيمة )ف( مجموع المربعات

 بُت اجملموعات الدافعى
 داخل اجملموعات

2 
497 

10.744 
7.054 

21.488 
3505.838 1.523 

 داؿ غَت

وراء  ام
 المعرفة

 بُت اجملموعات
 داخل اجملموعات

2 
497 

15.945 
9.156 

31.890 
4550.312 1.742 

 غَت داؿ

 بُت اجملموعات المعرفى
 داخل اجملموعات

2 
497 

5.639 
10.860 

11.278 
5397.420 0.519 

 داؿ غَت

 بُت اجملموعات السلوكى
 داخل اجملموعات

2 
497 

32.643 
9.780 

65.286 
4860.660 3.338 

0.05 

المقياس 
 الكلى

 بُت اجملموعات
 داخل اجملموعات

2 
497 

885.468 
258.471 

1770,936 
128460.087 3.426 

0.05 

( ربقق الفرض اػبامس جزئيا؛ إذ كشفت النتائج أنو ال توجد فروؽ 84يتضح من اعبدوؿ رقم ) 
وراء اؼبعرفة،  عاد ىى البعد الدافعى، وماجوىرية بُت األفراد وفقا للمستويات االجتماعية االقتصادية َب ثبلثة أب

بُت األفراد وفقا للمستويات االجتماعية  5.55واؼبعرَب، َب حُت وجدت فروؽ جوىرية دبستوى داللة 
االقتصادية َب البعد السلوكى، واؼبقياس الكلى وىو ما يتطلب معرفة اذباه الفروؽ بُت اؼبستويات االجتماعية 

ـ معامل شيفيو لتوضيح اذباه الفروؽ بُت األفراد َب البعد السلوكى، واؼبقياس الكلى االقتصادية، وقد ًب استخدا
َب حالة اختبلؼ عدد العينات الذى ينص على أنو إذا كاف الفارؽ بُت اؼبتوسطُت اؼبطلوب اؼبقارنة بينهما أكرب 
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أضبد الدردير، عبد اؼبنعم أو يساوى قيمة شيفيو دؿ ذلك على أف الفارؽ داؿ إحصائيا لصاحل اؼبتوسط األكرب )
 ( النتيجة:85( ويعرض اعبدوؿ رقم )95، ص2556

 (04جدول رقم )
 نتائج اختبار شيفيو التجاه داللة الفروق فى البعد السلوكى والمقياس الكلى

المستويات االجتماعية  المتغيرات
 االقتصادية

 مستوى الداللة الفروق بين المتوسطات

البعد 
 السلوكى

 5.55 5.826 توسطاؼب -اؼبنخفض
 غَت داؿ 5.856- اؼبرتفع -اؼبنخفض

 غَت داؿ 5.525- اؼبتوسط -اؼبرتفع
نسبة الذكاء 

 الثقافى
 5.55 4.36- اؼبتوسط -اؼبنخفض
 غَت داؿ 2.56- اؼبرتفع -اؼبنخفض

 غَت داؿ 8.85 اؼبتوسط -اؼبرتفع
وكى ونسبة الذكاء الثقاَب كانت بُت ( أف الفروؽ اعبوىرية َب البعد السل85يتضح من اعبدوؿ رقم ) 

َب  855.57و 85.76اؼبستوى اؼبتوسط واؼبنخفض لصاحل اؼبستوى اؼبتوسط؛ إذ بلغ متوسط البعد السلوكى 
َب نسبة  96.34َب البعد السلوكى، و 9.93نسبة الذكاء الثقاَب، بينما كاف متوسط اؼبستوى اؼبنخفض 

راد ذوى اؼبستوى االجتماعى االقتصادى اؼبتوسط يتميزوف عن أفراد الذكاء الثقاَب، وىو ما يشَت إىل أف األف
اؼبستوى االجتماعى اؼبنخفض َب البعد السلوكى، ونسبة الذكاء الثقاَب َب البيئة اؼبصرية، َب حُت مل تكن 

رين َب الفروؽ جوىرية بُت اؼبستوى اؼبرتفع واؼبستويُت اؼبتوسط واؼبنخفض وىى النتائج الىت تتفق مع رؤية اؼبنظ
الذى يرى أف التعلم االجتماعى وسيلة قوية جدًا َب  (Bandura, 1977)ؾباؿ الذكاء الثقاَب مثل باندورا 

ذبارب اآلخرين وخرباهتم الىت يتم نقلها إىل اؼبعارؼ، واؼبهارات، ويتضمن التعلم االجتماعى االنتباه إىل اؼبوقف، 
ى التغذية اؼبرتدة )التعزيز( حوؿ فعالية السلوؾ التوافقى، واالحتفاظ باؼبعلومات اؼبكتسبة اؼببلحظة، ٍب تلق

الىت ترى أف اؽبوية متعددة اؼبنظور تعرفنا باػبصائص  (Perlis, 2001)ويتضمن التفاعل االجتماعى، ويرليز 
الىت سبكن كل فرد من رؤية الواقع عرب منظور ؿبدد يعتمد على شبانية عناصر من بينها اؼبستوى االجتماعى 

اللتُت ترياف أف اؽبوية متعددة اؼبنظور تشمل  (Griffer & Perlis, 2007)صادى، وجريفر؛ وبرليز االقت
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شبانية عناصر من بينها الطبقة االقتصادية، االجتماعية حيث يصف األفراد أنفسهم وفقا ؽبذه العناصر ويتعرفوف 
كد على العوامل الثقافية، الذى يؤ  (Nisbett, 2010, p.85)على أنفهسم َب سياقهم الثقاَب، ونيست 

والفروؽ َب اؼبستوى االجتماعى االقتصادى لآلباء؛ إذ إف اآلباء ذوى اؼبستوى االجتماعى االقتصادى اؼبرتفع 
الىت سوؼ وبتاجوف إليها َب وظائفهم   ةالتحليلي التساؤالتيربوف أوالدىم وبناهتم ويوفروف ؽبم أنواعًا من 

بينما اآلباء منخفضى اؼبستوى االجتماعى االقتصادى يربوف أبناءىم  كمهنيُت ومديرين ذوى مستوى مرتفع،
الىت تشَت إىل أف األفراد،  (Andrews, 2010)أندرسوف لتوفَت قدرات تناسبهم َب وظائفهم كعماؿ، و 

َب سياقها واجملموعات يسلكوف بطرؽ ـبتلفة َب اؼبواقف اؼبختلفة، وبالتاىل فإف السلوكيات هبب تفسَتىا 
اػباص، وأنو من اؼبهم أف نرى الثقافة َب سياقها اػباص تارىبيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا،  الثقاَب

وجغرافيا وأف ىذه العناصر يبكن أف تؤثر َب األفراد، واجملموعات َب وقت ؿبدد من الزمن، ومن اؼبستحيل أف 
الذى ربدث فيو، وأف ىيلماف نعزؿ اؼبعتقدات والسلوكيات الناذبة عن سياقها االجتماعى االقتصادى 

Helmam  ،يرى أف قيم، وسلوكيات، ومعتقدات األفراد واجملموعات تتأثر بالسياؽ الثقاَب، واالجتماعى
معٌت القيم، والسلوكيات، واؼبعتقدات هبب أف وبتوى على فهم التأثَتات السياقية. وىذا وبالتاىل فإف تفسَت 

لفروؽ الىت تشكل ىوية الفرد، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة اؼبفهـو يبكن أف يتضمن أشكاال أخرى من ا
أف األفراد ذوى اؼبستوى اؼبرتفع على البعد اؼبعرَب من مقياس الذكاء  (Williams, 2008)ويليامز ميك 

الثقاَب كانوا أكثر توافقا َب اعبانب االجتماعى الثقاَب َب حُت أف األفراد ذوى اؼبستوى اؼبرتفع على بعد 
 لدافعية َب مقياس الذكاء الثقاَب كانوا أكثر توافقا َب اعبانب النفسى واالجتماعى الثقاَب.ا

 اخلالصة
نتائج الدراسة عن صبلحية الصورة اؼبصرية من مقياس الذكاء الثقاَب وسبتعها خبصائص  كشفت 

و اإلجراء الذى يتم َب سيكومًتية جيدة، كما قدمت الدراسة معايَت جديدة وفقا لنسبة الذكاء االكبرافية وى
 الدراسات الغربية الىت استخدمت اؼبقياس، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروؽ بُت اعبنسُت َب بعد ما

وراء اؼبعرفة َب اذباه اإلناث، وعدـ وجود فروؽ َب باقى األبعاد أو الدرجة الكلية للمقياس وىى النتائج الىت 
فة عامة، والذكاء الثقاَب بصفة خاصة، كما كشفت النتائج عن وجود تتسق مع الدراسات اػباصة بالذكاء بص

طبلب النظرى، وفروؽ َب الدرجة الكلية َب فروؽ بُت طبلب العملى والنظرى َب بعد ماوراء اؼبعرفة َب اذباه 
اذباه طبلب العملى وىى النتائج الىت تتسق مع طبيعة طبلب التخصصُت َب البيئة اؼبصرية، وكشفت النتائج 
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َب األبعاد األربعة والدرجة الكلية وىى النتائج الىت تتسق عن عدـ وجود فروؽ بُت الطبلب وفقا ؼبكاف اإلقامة 
النتائج عن عدـ وجود فروؽ بُت الطبلب وفقا للفرقة الدراسية َب األبعاد مع طبيعة عينة الدراسة، وكشفت 

سة؛ إذ إف الفرؽ العمرى بُت الفرؽ ىو أربع سنوات والدرجة الكلية وىى النتائج الىت تتسق مع طبيعة عينة الدرا
وىو مدى ال يتيح وجود فروؽ جوىرية َب مستوى الذكاء الثقاَب من جانب، وقصور العملية التعليمية َب 

اؼبصرية الذى مل يسمح باالرتقاء دبستوى الطبلب ثقافيا ؼبدة أربع سنوات دراسية َب اعبامعة من  اعبامعات
نتائج الدراسة وجود فروؽ بُت األفراد وفقا للمستوى االجتماعى االقتصادى َب  جانب آخر، كما كشفت

الكلية للمقياس َب اذباه اؼبستوى االجتماعى االقتصادى اؼبتوسط وىى النتائج الىت البعد السلوكى والدرجة 
ونتائج الدراسات تتفق مع طبيعة األفراد َب اؼبستويات االجتماعية االقتصادية َب البيئة اؼبصرية من جانب، 

الغربية الىت كشفت عن تأثَت اؼبستوى االجتماعى االقتصادى َب مستوى الذكاء الثقاَب من جانب آخر، 
 واإلطار النظرى ؼبفهـو الذكاء الثقاَب من جانب ثالث.
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 تىصيات الذارسة وممرتحاتها 
 أوال: توصيات الدراسة

ؾباالت السياحة الىت تتطلب مهارات الذكاء استخداـ اؼبقياس َب تقييم األفراد الذين يعملوف َب  -8
 الثقاَب.

 استخداـ اؼبقياس َب تقييم األفراد الذين يعملوف َب ؾباالت تتضمن أفراداً من ثقافات ـبتلفة. -2

لتنمية الذكاء الثقاَب لدى األفراد الذين تتطلب وظائفهم درجة عالية من الذكاء إعداد برامج  -3
 الثقاَب.

اء الثقاَب لدى اؼبعاعبُت النفسيُت الذين يتعاملوف مع مرضى من ثقافات إعداد برامج لتنمية الذك -4
 ـبتلفة.

 ثانيا: مقترحات الدراسة
صور عربية من اؼبقياس َب ؾبتمعات عربية أخرى ليسهل إجراء دراسات عرب ثقافية َب إعداد  -8

 اجملتمع العرىب.
الدلتا( َب الذكاء  -البحرى -القبلى -دراسة الفروؽ بُت البيئات البينية َب اجملتمع اؼبصرى )القاىرة -2

 الثقاَب.

 دراسة العبلقة بُت الذكاء الثقاَب واألنواع األخرى من الذكاءات َب البيئة اؼبصرية. -3

العبلقة بُت الذكاء الثقاَب والنجاح َب اؼبهن الىت تتطلب التعامل مع أفراد من ثقافات دراسة  -4
 ـبتلفة.
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 لائمة ادلزاجع
 أوال: المراجع العربية

 إظباعيل القباىن. )ب.ت(. اختبار الذكاء الثانوى. القاىرة: دار التأليف والنشر والًتصبة. -8

 السيد ؿبمد خَتى. )ب.ت(. اختبار الذكاء العاىل. القاىرة: دار النهضة العربية. -2

 (. اإلحصاء البارامًتى والبلبارامًتى. القاىرة: عامل الكتب.2556أضبد الدردير. )عبد اؼبنعم  -3

 ، مكتبة األقبلو اؼبصرية، القاىرة.5(. القدرات العقلية. ط8996حطب. ) فؤاد أبو -4

(. موسوعة علم النفس والتحليل النفسى، الكويت: دار 8993فرج عبد القادر طو وآخروف ) -5

 سعاد الصبح.

، ترصبة: سيد الطواب وآخرين. القاىرة: 2(. مدخل علم النفس، ط8984لنداؿ دافيدوؼ ) -6

 .2التوزيع، طالدار الدولية للنشر و 

دليل اؼبقياس.  -بلفيو لذكاء الراشدين واؼبراىقُت -(. مقياس وكسلر8996لويس كامل مليكة ) -7

 اؼبصرية،. -، القاىرة: مكتبة النهضة3ط

(. الصورة اؼبعدلة من اختبار الذكاء العاىل 2558السيد عبد الوىاب، وناىد فتحى أضبد )ؿبمد  -8

، 4، معهد الدارسات العليا للطفولة، جامعة عُت مشس. ت الطفولةدراسة عرب ثقافية ؾبلة دراسا

88-837. 
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Psychometric Properties for Cultural Intelligence 

Scale "Study on University ' Students" 

Mohamed El Sayed Abd El Wahab (Ph.D) 

Abstract 

            The Current Study aims to trusting of Psychometric Properties of the 

Cultural Intelligence Scale in the Egyptian environment, Preparing Norms 

for the Egyptian environment, and Studing of Differences among Individuals 

in Cultural Intelligence according to Gender, Specialization, Grade, 

andSocioeconomic Level. The Sample of the Study Consisted of 500 

Students from South Valley University In the age range from 18 to 22 years 

old Classifying to Males and Females, Practical and Speculative, and 

Collegeand four colleges are of Veterinary Medicine, Science, Literature, 

Education, and Urban, and Rural. Tools'Study Consisted of Socioeconomic 

level'Form Preparated by researcher, Revised Version for High Intelligence 

Test, and Cultural Intelligence Scale. The Results disclosure emphasized on 

availability and Good Psychometric Properties of Egyptian Version of 

Cultural Intelligence Scale, and Preparing Norms for the Egyptian 

environment, The Results disclosure also there is Significant realionship 

between Cultural Intelligence and General Intelligence in the Egyptian 

environment. The Results disclosure also there is Significant Differences 

between Males and Females in Meta-Cognetive dimension, Significant 

Differences between Practical and Speculative Students in Meta-Cognetive 

dimension and Total Score, No Significant Differences according to Grade, 

and Significant Differences according to Socioeconomic level in Behavioral 

dimension and Total Score. 
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