
 464-414، ص ص 2012: يوليو 3، ع11دراسات عربية في علم النفس )مج

-419- 

 الذكاء الثقايف
 وعالقته باحلكمة والعىامل اخلمسة الكربي للشخصية:

 صيغة مصزية من قياس الذكاء الثقايف
 )*(د/ ناىد فتحي احمد

 ادللخص:
ىدفت الدراسة الراىنة إىل التعرؼ على البناء العاملي ؼبقياس الذكاء الثقايف، القائم على تصور 

اؼبصرية، والكشف عن العبلقة بُت أبعاد الذكاء الثقايف، وأبعاد  العوامل األربعة للذكاء الثقايف يف البيئة
"اغبكمة" من ناحية وبُت العوامل اػبمسة الكربى للشخصية من ناحية أخرى. باإلضافة إىل الكشف عن 
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(. وتكونت أدوات الدراسة 344واكبراؼ معياري )( 3141( دبتوسط عمري )421( واإلناث )ف=341)
)ترصبة الباحثة(، ومقياس اغبكمة )ألرديلت(  6001: مقياس الذكاء الثقايف إعداد/ أنج وآخرين، من

)ترصبة الباحثة(، وقائمة العوامل اػبمسة للشخصية إعداد/ كوستا ومكري )ترصبة بدر األنصاري(،  6003
لدراسة استقرار البناء استمارة اؼبستوى االجتماعي االقتصادي )إعداد الباحثة(. النتائج: أظهرت نتائج ا

وجود ة اؼبصرية، كما كشفت النتائج عن العاملي القائم على تصور العوامل األربعة للذكاء الثقايف يف البيئ
أبعاد اغبكمة: ارتباط موجب بُت أبعاد الذكاء الثقايف )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، السلوكي( وبُت 
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الدافعي، السلوكي( وبُت عوامل الشخصية )االنبساط، االنفتاح على اػبربة، اؼبقبولية، يقظة الضمَت(،كما 

يف والسلوكي أظهرت نتائج الدراسة وجود فروؽ، وفقاً للعمر يف اذباه ذوي الفئة العمرية األكرب يف البعد اؼبعر 
وما وراء اؼبعرفة، والدرجة الكلية للذكاء الثقايف، ووفقًا ؼبتغَت اعبنس يف كل أبعاد الذكاء الثقايف، فيما عدا 
البعد اؼبعريف، ووفقًا لسنوات اػبربة يف اذباه ذوي اػبربة األكرب، ووفقًا للمستوى االجتماعي االقتصادي يف 
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 مقدمة:
مفهومًا جديدًا أطلقا عليو "الذكاء الثقايف" كأساس  (Earley & Ang, 2003)قدـ إيريل وأنج 

 ,Ward et al., 2009)لتفسَت االختبلفات بُت األفراد يف القدرة على التكيف مع اؼبواقف اعبديدة. 

الذكاء الثقايف: التفاعبلت الفردية عرب حيث مت استخداـ ىذا اؼبصطلح ألوؿ مرة يف كتاهبما " (85
الثقافات" الذي مت نشره من خبلؿ جامعة ستانفورد، وسرعاف ما أنشأ أنج مركزًا للقيادة، والذكاء الثقايف 

وتوالت العديد من الدراسات حوؿ ىذا اؼبفهـو ومنها:  (Wikipedia, 2011)مع نظَته األمريكي. 
 ,.Ang et al)لذكاء الثقايف يف اؼبنظمات، دراسة أنج وآخرين عن ا (Triandis, 2006)دراسة تراندس 

عن تأثَت الذكاء الثقايف على األحكاـ الثقافية وازباذ القرار، والتكيف الثقايف، وأداء اؼبهاـ، دراسة   (2007
عن الفروؽ الفردية والذكاء الثقايف، دراسة نج وآخرين  (Rose & Kumar, 2008)روزى وكومار 

(Ng, Van Dyne & Ang, 2009)  عن القادة ودور اػبربة الدولية والذكاء الثقايف، دراسة أمَتي
عن العبلقة بُت الذكاء الثقايف وأداء اؼبوظفُت،  (Amiri, Moghimi & Kazemi, 2010) وآخروف

عن العبلقة بُت الذكاء   (Vedadi, Kheiri & Abbasalizadeh, 2010)وآخرين دراسة فيدادي 
از: دراسة حالة من شركة إيرانية، فضبًل عن العديد من الدراسات األخرى. ومن مث فقد الثقايف واإلقب

اجتذب الذكاء الثقايف الباحثُت العاؼبيُت يف ؾباؿ علم النفس االجتماعي، والتنظيمي، وعرب اغبضاري. 
(Konrad, 2006). 

وطرؽ التفاعل. رغم من أف العوؼبة قد جعلت العامل يبدو متفقًا يف العديد من سبل، فبال
(Friedman, 2005)  .إال أف زيادة التنوع الثقايف ىبلق ربديات لؤلفراد، واؼبؤسسات(Age et al., 

فمع زيادة التنوع يف خصائص القوى العاملة، ومنظمات األعماؿ األساسية يف االقتصاد  (335 ,2007
لئك الذين لديهم خلفيات ثقافية، أو العاؼبي، يصبح األفراد يف حاجة إىل العمل، والتفاعل بفاعلية مع أو 

عرقية ـبتلفة. كما يبثل: العمل مع أفراد من ثقافات ـبتلفة درجة من الصعوبة على األفراد، ومنظماهتم 
بسبب االختبلفات الثقافية اليت، قد تؤدي إىل سوء التفاعل الذي يقلل من كفاءة، وفاعلية ىذه 

الذكاء الثقايف ومن ىنا تأيت أنبية استخداـ  (Ang, Van Dyne & Koh, 2006, 100)التفاعبلت. 
يهتم بشكل خاص  حيث (Levermore, 2011)بلداف، وخلفيات ـبتلفة. عند التعامل مع أفراد من 

ويرى كل من: بريسلُت وورثلي وماكناب  (Wikipedia, 2011)باؼبغًتبُت يف البيئات األجنبية. 
(Brislin, Worthley & Machab, 2006, 40)  للذكاء الثقايف معاين عديدة وردبا تكوف أف

متكاملة، فمن ناحية يشَت إىل سلوكيات الفرد اليت يبكن وصفها بالذكاء، من وجهة نظر األفراد يف 
الثقافات األخرى، واليت تتضمن سرعة تطبيق اؼبعلومات واؼبعارؼ اليت سبق أف تعلمها، واكتسبها الفرد عن 
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َت الذكاء الثقايف إىل ظبات ومهارات األفراد سريعي التوافق مع ىذه الثقافات، ومن ناحية أخرى يش
 الضغوط القليلة، عندما يتفاعلوف على نطاؽ واسع يف الثقافات األخرى.

ؼباذا يكوف بعض األفراد أكثر فاعلية يف لذا فالذكاء الثقايف كقدرة مستمرة، ردبا تساعد على تفسَت، 
، فعلى مر السنُت أحملت بعض الدراسات (Thomas, 2006, 92)التفاعل بُت الثقافات من غَتىم؟ 

األفراد من شأهنا أف تسمح ؽبم، بأف يكونوا فاعلُت يف التواصل عرب  ىناؾ ظبات معينة لبعضلفكرة أف 
ومن مث فالذكاء الثقايف ىو: اؼبقدرة على النمو الشخصي من  (Ting-Toomey, 1999)الثقايف. 

يد للًتاث الثقايف اؼبتنوع، واغبكمة، والقيم، والتعامل بفعالية مع األفراد من اعبخبلؿ التعلم اؼبستمر، والفهم 
 (Bibikova & Kafelnikov, 2011)خلفية ثقافية ـبتلفة. 

وللدراسة الراىنة أنبية نظرية وتطبيقية، فنظرًا غبداثة اؼبفهـو وعدـ وجود دراسات عربية سابقة وقلة 
دة من ىذه القدرة هبب تأسيس إطار نظري يربط بُت قياسات الدراسات األجنبية. ولكي يتم االستفا

الذكاء الثقايف، والعمليات النفسية، والسلوكية. كما أهنا ؿباولة لتوضيح دور بعض العوامل واؼبتغَتات 
النفسية، باعتبارىا أكثر فاعلية يف التفاعل وازباذ القرارات يف السياقات الثقافية اؼبختلفة. حيث إنو يف 

، أشار العديد من  استعراض إىل أف بعض ظبات الشخصية، تتنبأ بشكل  الباحثُتللًتاث النظري للمفهـو
كما يرى ستَتنربج   (Ang, VanDyne & Koh, 2006, 103)الدولية. األفراد يف اؼبهاـ داؿ بفاعلية 

(Sternberg, 2004, 165) .أف اغبكمة ىي: تطبيق للذكاء، واػبربة 
كذلك يرى وارد ارتباطات ظبات الشخصية، واغبكمة بالذكاء الثقايف. ومن ىنا تأيت أنبية دراسة

توفَت نسخ من مقياس الذكاء الثقايف يف العديد من الببلد اؼبختلفة  أف (Ward et al., 2009)وآخروف 
يف تقييم الذكاء الثقايف يف عبلقتو بالعديد من اؼبتغَتات النفسية يف ىذه اجملتمعات.  ثقافياً، سوؼ يساعد 

، واؼبنظمات الدولية يف اؼبساعدة يف اختيار موظفيها، ما يبكن االستفادة من نتائجو من قبل الشركاتك
للتعامل مع األفراد من ثقافات ـبتلفة وللمهاـ الدولية، حىت ال تتكبد الكثَت من اػبسائر فبن يصلحوف 

 Copeland)ة كوببلند وجريس التوافق الثقايف لديهم. وىو ما أشارت إليو نتائج دراس اؼبالية بسبب سوء

& Griggs, 1985) 
ؼبقياس الذكاء الثقايف، القائم على تصور  العامليهتدؼ الدراسة الراىنة إىل التعرؼ على البناء لذا 

وكل من األربعة يف البيئة اؼبصرية، هبدؼ الكشف عن االرتباطات بُت أبعاد الذكاء الثقايف، العوامل 
، إىل جانب التعرؼ على الفروؽ يف شخصية اػبمسة الكربىكمة، وعوامل الاؼبقاييس الفرعية اػباصة باغب

)النوع، العمر، سنوات  الذكاء الثقايف لدى عينة الدراسة يف ضوء بعض اؼبتغَتات الديبوجرافية مكونات
 االقتصادي( يف البيئة اؼبصرية.-اػبربة، اؼبستوى االجتماعي

 



 ناىد فتحي أضبد             و باغبكمة والعوامل اػبمسة الكربىالذكاء الثقايف وعبلقت

-422- 

 مشكلة الدراسة:
وأداء اؼبهاـ، واألىم إىل أف الذكاء الثقايف يتنبأ باألحكاـ، وازباذ القرار،  تشَت نتائج البحوث األولية

من ذلك فالذكاء الثقايف يزيد من فهمنا لكل من اػبصائص الديبوجرافية لؤلفراد، والقدرة اؼبعرفية العامة، 
يف اؼبواقف اليت تتسم فق كما يرتبط إهبابيًا بالشعور بالتواوالذكاء االنفعايل وفاعلية، األفراد بُت الثقافات.  

الثقايف، يكونوف أكثر فاعلية يف ازباذ  الذكاء من أعلىومن مث فأولئك الذين لديهم قدرًا  بالتنوع الثقايف؛
بعض الباحثُت مثل: كما أشار   (Ang et al., 2007)القرارات يف اؼبواقف التفاعلية بُت الثقافات. 

كمة، وعوامل الشخصية اػبمسة الكربى باعتبارىا اغب( إىل 6003؛ وائل رفاعي، 4543)سعد خضَت، 
الدراسة أكثر فاعلية يف ازباذ القرارات، والتفاعل الكفء يف السياقات اؼبختلفة؛ ومن مث يبكن طرح مشكلة 

 الراىنة يف التساؤالت اآلتية:
ايف يف الثق، قائم على تصور العوامل األربعة للذكاء عامليىل يتمتع مقياس الذكاء الثقايف ببناء  .4

 البيئة اؼبصرية؟

أبعاد الذكاء الثقايف )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، السلوكي( واغبكمة  ىل يوجد ارتباط بُت .6
 بأبعادىا الثبلثة )التأملي، اؼبعريف، االنفعايل( لدى عينة الدراسة؟

السلوكي( وعوامل  ىل يوجد ارتباط بُت أبعاد الذكاء الثقايف )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، .3
الشخصية اػبمسة الكربى )العصابية، االنبساط، االنفتاح على اػبربة، اؼبقبولية، يقظة الضمَت( 

 لدى عينة الدراسة؟

ىل توجد فروؽ يف الذكاء الثقايف بُت اجملموعات الفرعية يف عينة الدراسة، وفقًا لبعض اؼبتغَتات  .1
 اؼبستوى االجتماعي، االقتصادي( يف البيئة اؼبصرية؟الديبوجرافية )النوع، العمر، سنوات اػبربة، 

 مفاهيم الدراسة:
 الثقافي: الذكاء-أولً 

أف الذكاء الثقايف يندرج ضمن نظرية الذكاءات اؼبتعددة. كما يرى  (Kerri, 2007)ترى كَتي 
يث يركز )فاف دين( أف الذكاء الثقايف يعد أحد أشكاؿ الذكاء األخرى، فهو مكمل للذكاء )اؼبعريف(، ح
 Van)على قدرات ؿبددة ىامة بالنسبة عبودة العبلقات الشخصية، والفعالية يف اؼبواقف اؼبختلفة ثقافياً. 

Dyne, 2005-2006, 22)   كذلك يرى )إيريل وأنج( أف الذكاء الثقايف ىو أحد مكونات الكفاءة
 ,Early & Ang)لثقافية اعبديدة" الثقافية، فهو: "قدرة الفرد على التكيف بفعالية مع السياقات اؼبعرفية ا

2003, 59: Griffer & Perlis, 2007, 28; Ward et al., 2009, 86)   كما يشَت ثوماس
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(Thomas, 2006, 81) الثقايف على أنو: " القدرة على التفاعل  متفقًا مع التعريف السابق إىل الذكاء
 لوؾ اؼبناسب يف اؼبواقف الثقافية اعبديدة".بفعالية مع األفراد اؼبختلفُت ثقافياً، فهو القدرة على الس

( أف الذكاء الثقايف ىو: "قدرة الفرد على Ang et al., 2007, 337كذلك يرى )أنج وآخروف 
 & Schmidt)العمل واإلدارة بفعالية يف اؼبواقف اؼبتنوعة ثقافياً"، ويتسق ذلك مع تعريف ظبيدت وىنًت 

Hunter, 2000) " :القدرة على فهم وإدراؾ التجريدات بشكل صحيح وحل للذكاء العاـ على أنو
اؼبشكبلت". ومن مث يرى )ظبيدت وىنًت( أف الذكاء الثقايف ىو نوع معُت من الذكاء يركز على القدرات 

 ,Ang et al., 2007)البلزمة للفهم واإلدراؾ والتصرؼ بفعالية يف اؼبواقف اليت تتسم بالتنوع الثقايف. 

إىل الذكاء الثقايف على  (Earely & Mosakowski, 2004وموسكوسكي كما يشَت )إيريل   (337
أنو: "القدرة على التعامل مع الثقافات القومية واؼبهنية، فهو القدرة على اإلحساس بالسياقات اؼبختلفة 

 وتقبلها".
نظاـ "أف الذكاء الثقايف ىو:  (Thomas et al., 2008, 126كذلك يرى )ثوماس وآخروف 

 تسمح لؤلفراد بالتكيف، واختيار وتشكيل اعبوانب الثقافية للبيئة". فة واؼبهارات، واليتلتفاعل اؼبعر 
ومن مث، فتعريف الذكاء الثقايف ىو ذباوز حد الثقافة، ففي الغرب ينظر إليو على أنو يرتبط بسرعة 

كبار. ازباذ األحكاـ السليمة، ويف ثقافات أفريقية يرتبط بسلوؾ الفرد الذي يتطابق مع رغبة ال
(Triandis, 2006, 25)  وعلى ىذا فكما يرى كل من(Brislin, Worthley & Machab, 

أف الذكاء الثقايف ىو: "ؾبموعة من اؼبهارات اليت تسمح باالحًتاـ عرب الثقايف والتقدير  (53 ,2006
أف  (Ng & Early, 2006)وتسوية اػببلفات والتكيف على كبو أفضل". أو كما يشَت نج وإيرىل 

الذكاء الثقايف ىو: "قدرة الفرد على التكيف بفعالية عرب الثقافات". وتتبٍت الدراسة الراىنة تعريف إيريل 
 (.6003وأنج )

 Wisdom: الحكمة-ثانيا

اغبكمة يف اللغة العربية ىي اكتساب العلم من التعلم، أو من التجارب وتقارهبا يف اؼبعٌت كلمة 
( وبالرغم من حداثة دراسة مفهـو اغبكمة يف ميداف علم النفس، 4545اؼبعجم العريب األساسي، )اػبربة. 

:لتعريفات اليت طرحت من قبل الباحثإال أف ىناؾ العديد من ا  ُت حوؿ ىذا اؼبفهـو
يرى البعض أهنا تشَت إىل اؼبعرفة، أو اػبربة ومن ىذه التعريفات: تعريف ستيفُت وآخرين  .4

(Stephen, 2007, 2; Baltes 7 Kunzmann, 2004, 293; Pasupahi & 

Stadinger, 2011, 401; Yang, 2000; Kramer, 1990, 290-291). 

على أهنا، "مستوى  Smithكما يرى البعض أهنا دالة للعمر ومن ىذه التعريفات: تعريف ظبيث  .6
 (Haffman, 2007, 25)داء يف منتصف العمر، أو كرب العمر". مرتبط باأل
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القدرة على ازباذ القرار، واألحكاـ الصائبة ومن ىذه التعريفات:  كذلك يرى البعض أهنا تشَت إىل .3
 ;Reynold, 2003 6004تعريف صفاء األعسر ورينولد وأريستوتلي )صفاء األعسر، 

Aristotle, 2004, 47-48) 

تشَت إىل التوازف بُت االىتماـ الشخصي والبينشخصي ومن ىذه التعريفات:  أهناويرى البعض  .1
 (Sternberg, 2002; Sternberg, 2004, 165)ستَتنربج تعريف ستَتنربج و 

تشَت إىل ارتقاء، ونضج الشخصية ومن ىذه التعريفات: تعريف ىارسباف  أهناكما يرى البعض  .1
 (Hartman, 2001; hastie & wittenbrink, 2006, 260)وآخرين 

من خبلؿ  (Ardelt, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005A, 2005B)وترى أرديلت 
يف جزء كبَت منها، ىي القرار الستخداـ ذكاء الفرد، واإلبداع،  اغبكمةاثها العديدة عرب السنوف أف أحب

 واؼبعرفة لؤلفضل.
تعرؼ اغبكمة على أهنا: "مستوى مرتفع من التكامل  Ardelt`s Theoryوطبقًا لنظرية أرديلت 

الشخصية". حيث تفًتض ىذه النظرية أف  بُت األبعاد االنفعالية، واؼبعرفية، والتأملية اليت تؤكد على نضج
اغبكمة كالشخصية اؼبركبة ترتبط بنضج الراشدين، وال يبكن قياسها بشكل مباشر، بل يبكن تعريفها 

خبلؿ ىذه البعاد، وىي مؤشرات فعالة: وقياسها من خبلؿ ثبلثة أبعاد واضحة وثابتة، ويبكن التنبؤ هبا من 
 )انفعالية، وتأملية، ومعرفية(.

: يشَت إىل اػبصائص االنفعالية االجتماعية الشاملة، والنظرة األخبلقية، ونضج د النفعاليالبع .4
االستجابة العاطفية. ويستدؿ على البعد الوجداين للحكمة من خبلؿ وجود انفعاالت إهبابية، 
والسلوؾ اؼبوجو كبو األخر مثل: اإلحساس وسلوؾ التعاطف والشفقة، أو البلمباالة، أو 

 ت، والسلوكيات السلبية ذباه اآلخرين.االنفعاال

مناحي متعددة من  ثواألحدا، حيث رؤية الظواىر، التأملي: يشَت إىل التفكَت التأمليالبعد  .6
وـبتلفة؛ فبا يؤدي إىل مبو الوعي، واالستبصار بالذات. فمن شاف التأمبلت اغبكيمة أف تقلل من 

وغبقيقة  سقاطات، ودعم الفهم العميق للحياةواإلالتمركز حوؿ الذات، وعدـ اؼبوضوعية )الذاتية( 
يعد ىذا البعد مكوف حاسم؛ ألنو يدعم ويساعد على ارتقاء العناصر اؼبعرفية،  لذا طبيعة األشياء؛

 واالنفعالية للحكمة.

: يشَت إىل القدرة على فهم اغبياة حبيث يدرؾ اؼبعٌت اعبوىري والعميق للظواىر البعد المعرفي .3
نو يشمل اؼبعرفة ألمور الشخصية والبينشخصية. كما أفيما يتعلق با وخصوصاً واألحداث، 

 ,Ardelt, 2003)باعبوانب اإلهبابية، والسلبية للطبيعة اإلنسانية، واغبدود اؼبتأصلة للمعرفة. 

ويستدؿ على اغبكمة يف ىذا البعد من خبلؿ اػبصائص اؼبعرفية اؼبرنة، والنزعة إىل  (278-294
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فيما وراء احمليط اؼبباشر للفرد. ليقظة، ومن خبلؿ الوعي بالعامل االستماع والتقدير وا
(Kathleen, 2007, 19)  أرديلت( للحكمة.وتتبٍت الدراسة الراىنة تعريف( 

 Big Five Factors Model)نموذج العوامل الخمسة الكبرى(:  الشخصية-ثالثا

 أف ىذا التنظيم ال يزاؿ يكتنفو  رغم كثرة البحوث والدراسات اليت تناولت الشخصية اإلنسانية إال 
عليو سلوؾ الفرد يف موقف ما. كثَت من الغموض. فيعرفها )كاتل( بأهنا: ما يبكننا من أف نتنبأ دبا يكوف 

( بينما يعرفها )أيزنك( بأهنا: ذلك التنظيم الثابت والدائم إىل حد ما لطباع 30، 6000)بدر األنصاري، 
( 10، 4556ضبد عبد اػبالق، )أ و، والذي وبدد توافق الفرد لبيئتو.الفرد، ومزاجو، وعقلو، وبنية جسم

ويعد مبوذج العوامل اػبمسة الكربى للشخصية من أىم النماذج وأحدثها اليت فسرت ظبات الشخصية. 
(Goldberg, 1993)  ويتكوف ىذا النموذج من طبسة عوامل رئيسة، ويندرج ربت كل عامل ؾبموعة
 تشكلو ىي كالتايل: من السمات النوعية اليت 

يعكس ىذا العامل اؼبيل إىل األفكار واؼبشاعر السلبية، أو  Neuroticism (N) العصابية: .4
لعدـ األماف واألحزاف، بينما تدؿ  فعة تدؿ على أف األفراد أكثر عرضةفالدرجة اؼبرتاغبزينة، 

ونة، وأقل عرضة الدرجة اؼبنخفضة على أف األفراد يتميزوف باالستقرار االنفعايل، وأكثر مر 
 & Costa)كوستا ومكري  ويرى (McCrae & John, 1992)لؤلحزاف وعدـ األماف. 

McCrae, 1992)  ىي: القلق، ظبات نوعية فبيزة و أف العصابية مفهـو يتضمن ست
 .(Costa et al., 2002)، والعدائية، واالندفاعية، وسرعة االستثارة كتئابواإل والغضب، 

ىذا العامل تفضيل اؼبواقف االجتماعية  يعكس Extraversion (E): النبساطية  .6
والتعامل معها، فالدرجة اؼبرتفعة تدؿ على أف األفراد يكونوف نشطُت، ويبحثوف عن اعبماعة، 

 ,McCrae & John)بينما تدؿ الدرجة اؼبنخفضة على االنطواء، واؽبدوء، والتحفظ. 

ف االنبساط يتضمن ست أ( Costa & McCrae, 1992)كوستا ومكري ويرى  (1992
، والبحث عن ظبات نوعية ىي: اؼبودة، أو الدؼء، واالجتماعية، والتوكيدية، والنشاط

 (Costa et al., 2002)اإلثارة، واالنفعاالت اإلهبابية. 

ىذا العامل النضج  يعكس  Openness to Experience (O)نفتاح على اػبربة: اال .3
بتكاريوف، يبحثوف اتدؿ على أف األفراد خياليوف، اؼبرتفعة العقلي واالىتماـ بالثقافة، والدرجة 

تدؿ الدرجة اؼبنخفضة على أف األفراد يولوف اىتمامًا أقل عن اؼبعلومات بأنفسهم، بينما 
ويرى كوستا ومكري  (McCrae & John, 1992)مليوف يف الطبيعة. بالفن، وإهنم ع

Costa & McCrae, 1992   ل ست فئات من السمات يشماالنفتاح على اػبربة أف
يشَت إىل )األحبلـ والطموحات العديدة، واغبياة اؼبفعمة باػبياؿ، الفرعية ىي: اػبياؿ والذي 
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ى والتذوؽ اعبمايل )كاالىتمامات الفنية و األدبية( واؼبشاعر )كالقدرة علوالتصورات القوية( 
ؼبغامرة، واالىتماـ )كتجديد النشاط، وحب االتعبَت عن اؼبشاعر واالنفعاالت( واألفعاؿ 

التجديد، واالبتكار(، والقيم )كإعادة النظر باعبديد(، واألفكار )كاالنفتاح العقلي، وحب 
 ,.Costa et al)جل ىذه القيم(. والسياسية والدينية، والنضاؿ من أالقيم االجتماعية يف 

2002) 

، خريناآليعكس ىذا العامل كيفية التفاعل مع  Agreeableness (A) :المقبولية .1
اؼبرتفعة تدؿ على أف األفراد يكونوف أىل ثقة، ويتميزوف بالود والتعاوف واإليثار فالدرجة 
على بينما تدؿ الدرجة اؼبنخفضة والتواضع، ووبًتموف مشاعر وعادات اآلخرين،  والتعاطف

 (Costa & McCrae, 1992العدوانية وعدـ التعاوف، وقد حدد )جوف وماكري 
إلذعاف، ، أو ا، والطاعةAltruismواالستقامة، واإليثار الثقة  يف:بولية السمات اؼبميزة للمق

 Tender mindedness. (McCrae & John, 1992)والتواضع، واعتداؿ الرأي 

والتنظيم لتحقيق  يعكس ىذا العامل اؼبثابرة Conscientiousness (C)يقظة الضمير:  .1
فرد منظم ويؤدى، واجباتو باستمرار تدؿ على أف ال ىداؼ اؼبرجوة، فالدرجة اؼبرتفعةاأل

أدائو للمهاـ  أثناء وبإخبلص، بينما الدرجة اؼبنخفضة تدؿ على أف الفرد أقل حذراً وأقل تركيزاً 
( أف يقظة الضمَت يتضمن  Costa & McCrae, 1992اؼبختلفة، ويرى )كوستا ومكري 

(، والتنظيم )كالًتتيب، عدداً من السمات الفرعية ىي: الكفاءة )كالرباعة، والتصرؼ اغبكيم
بلص الذي يبيلو الضمَت، والتمسك بالقيم األخبلقية(، إلخوالدقة، واؽبندمة(، واإلخبلص )كا

وضبط الذات ىداؼ( والسعي كبو اإلقباز )كالكفاح، والطموح، واؼبثابرة، وربديد األ
)كاالستمرار يف إقباز عمل ما دوف ملل، وإقباز العماؿ دوف حاجة إىل تشجيع من 

 ,Back)يف األعماؿ قبل القياـ هبا، واغبرص واغبذر والًتوي(. اآلخرين(، والتأين )كالتفكَت 

Schmukle & Egloff, 2006)  وتتبٍت الدراسة اغبالية )مبوذج كوستا ومكريCosta 

& McCrae, 1992 وتعرؼ عوامل الشخصية اػبمسة الكربى إجرائياً يف الدراسة الراىنة )
الكربى أداة القياس لسمات الشخصية )مقياس العوامل اػبمسة  على أهنا الدرجة على

 للشخصية(. 
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 اإلطار النظزي:
 الذكاء الثقافي:-أولً 

كما أنو يركز   (Ng, Van Dyne & Ang, 2009, 514)يعد الذكاء الثقايف ظبة فردية ىامة. 
 ,Thomas)لفة. بشكل خاص على اؼبهارات اؼبطلوبة عند االنتقاؿ بُت العديد من الثقافات اؼبخت

، حيث أف القدرة على العمل بفعالية يف  (93 ,2006 لذا تزداد أنبيتو يف مواقف العمل الدولية اليـو
اؼبواقف الثقافية سبثل: أنبية بالنسبة للموظفُت، واؼبديرين، واؼبنظمات، فاؼبعرفة بالبيئة الثقافية لآلخرين سبدنا 

على اقف متعددة الثقافات، وااللبراط يف التفاعل عرب الثقايف باستبصارات حوؿ كيفية التفاعل معهم يف اؼبو 
 (Van Dyne, 2005- 2006)كبو مبلئم، واألداء بفعالية يف ؾبموعات العمل اؼبختلفة ثقافياً. 

ومن مث، ويف ظل اذباه العامل اليـو كبو العوؼبة يعد الذكاء الثقايف أداة ضرورية لكل إداري يتعامل مع 
عماؿ األخرى. وظفُت، والعمبلء، والشركاء، واؼبنافسُت واغبكومة، والبلعبُت، واألفرؽ متنوعة من اؼب

(Bibikova & Kotelnikov, 2011) 

 الثقافة والذكاء: .1

 إىل وجود منحيُت لعبلقة الثقافة بالذكاء: (Ng & Earley, 2006, 78)نج وإيريليشَت 
أف الثقافة والسياؽ يؤثراف يف مفهـو  الثقايف للذكاء، وىذا اؼبنحى يرى االختبلؼ-األوؿاؼبنحٌت 

الذكاء. وردبا من شأف ىذه اػبصائص أف ذبعل الذكاء ىبتلف باختبلؼ الثقافات. وكاف )فَتجسوف 
Ferguson, 1956, 121 من اؼبؤيدين األوائل ؽبذا اؼبنحٌت الذي يرى أف العوامل الثقافية ىي اليت ربدد )

ـبتلفة من القدرة.  أمباطتؤدي إىل مبو  فالبيئات الثقافية اؼبختلفة ما هبب أف نتعلمو، ويف أي عمر؛ وبالتايل
 Berry`s cultural relativism theoryوىو ما قبده باؼبثل: يف النظرية النسبية الثقافية، لبَتي 

أف الذكاء ذباوز  يري الذي يرى أف الذكاء ىو دالة إلحدى اػبلفيات الثقافية، واالجتماعية والبيئية، ومن مث
 (Berry, 1974)اغبدود ثقافياً. 

وذبريبيًا أثبتت العديد من الدراسات أوجو الشبة واالختبلؼ يف مفهـو الذكاء عرب الثقافات ومنها 
 & Grigorenko et al., 2001; yang & Sternberg, 1997; Azuma)دراسة 

Kashiwagi, 1987) تاريخ طويل  وعلى الرغم من أف االختبلؼ الثقايف ؼبنحى الذكاء على مدى
 إال أنو مل وبظ بكثَت من االىتماـ يف العلـو التنظيمية.نسبياً من البحث، 

واألكثر حداثة يهدؼ إىل دمج الثقافة والذكاء لتكوين الذكاء الثقايف، الذي يسعى -واؼبنحى اآلخر
ية اعبديدة. إىل فهم االختبلفات بُت األفراد يف القدرة على التكيف على كبو فعاؿ، يف اؼبواقف الثقاف

(Earley & Ang, 2003; Thomas & Inkson, 2004; Ng & Earley, 2006)  وعلى
أوجو: ما وراء اؼبعرفة  (، فالذكاء الثقايف ىو تصور يشمل أربعة6003وجو التحديد يف نظرية )إيريل وأنج 
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اؼبواجهة،  ياتاؼبعرفة ويشمل اإلسًتاذبيات اؼبعرفية الكتساب وارتقاء إسًتاذب سًتاتيجياتويشمل اإل
ت، والسلوؾ ويشمل لدافعية وتشمل الرغبة وفعالية الذاواؼبعرفة وتشمل اؼبعرفة حوؿ الثقافات اؼبختلفة، وا

 (Ng 7 Earley, 2006, 7)ذخَتة من السلوكيات اؼبناسبة ثقافياً. 
 ( بنية وأبعاد الذكاء الثقايف:6)

لى أساس نظريات الذكاء اؼبعاصرة يستند ( بوضع بنية للذكاء الثقايف ع6003قاـ )إيريل وأنج عاـ 
للذكاءات اؼبتعددة واليت  (Sternberg & Detterman, 1986)على إطار كل من ستَتنربج وديًتماف 

ولقد ركزت  (Ng, Van Dyne & Ang, 2009, 514)تدمج وجهات النظر اؼبختلفة للذكاء. 
. حيث ناقش كل من )نج و البحوث األ ( التمييزات Ng, Earely, 2006إيريل ولية على التنظَت للمفهـو

 ,Triandis)اؼبفاىيمية بُت الذكاء الثقايف، والثقافة اغبرة، والنظرية التقليدية للذكاء، كذلك ناقش ترياندس 

العبلقات النظرية بُت قدرات الذكاء الثقايف، وتشكيل األحكاـ الدقيقة. ويرى )أنج وآخروف  (2006
Ang et al., 2007لثقايف ىو: بناء متعدد األبعاد يستهدؼ اؼبواقف اليت تشمل التفاعبلت ( أف الذكاء ا

 عرب الثقافية اليت تنشأ عن االختبلؼ يف العرؽ واعبنسية. وفيما يلي أبعاد الذكاء الثقايف:
سًتاتيجي، ويشَت عليو بعد ما وراء اؼبعريف أو اإل ويطلق MetaCognitiveما وراء اؼبعرفة: -األوؿ

 ,Ward et al., 2009)يف الفرد أثناء التفاعبلت مع أفراد من خلفيات ثقافية ـبتلفة إىل الوعي الثقا

حبيث يعكس عمليات االستخداـ الفردية الكتساب وفهم اؼبعرفة الثقافية، واليت تبدو عندما يصدر  (86
اتيجي قبل سًت رين. ويشمل ىذا البعد التخطيط اإلاألفراد األحكاـ عن عمليات التفكَت اػباصة هبم وباآلخ

اللقاء بُت الثقايف، والتحقق من االفًتاضات أثناء اللقاء، وتعديل اػبرائط العقلية أثناء التجارب الفعلية واليت 
فاألفراد يوظفوف عملياهتم ما وراء اؼبعرفية وقدراهتم  (Ang et al., 2007)زبتلف عن التوقعات. 

اذ القرارات عن أنفسهم وعن اآلخرين ومثاؿ للحصوؿ على اؼبعلومات الثقافية، وتشكيل اغبكاـ، وازب
ذلك: عندما يعدؿ الفرد مفاىيمو، أو زبيبلتو بسبب واقع ذبربة )خربة( فعلية ال تتطابق مع توقعاتو؛ لذا 

إىل أف الذكاء  (Templer, Tay & Chandrakar, 2006)أشارت نتائج دراسة تيمبلَت وآخرين 
واغبكم الثقايف، ومهمة ازباذ القرار، كما كشفت نتائج دراسة أنج  الثقايف ما وراء اؼبعريف يرتبط باألداء،

 إىل أف الذكاء الثقايف ما وراء اؼبعريف يتنبأ بأداء اؼبهاـ. (Ang et al., 2007)وآخرين 
  Cognitiveاؼبعريف: -البعد الثاين

ثقافية اؼبختلفة. يشَت إىل معرفة الفرد باؼبعايَت، واؼبمارسات، واالتفاقيات احملددة يف اؼبواقف ال
(Ang, Van dyne & Koh, 2006; earley & ang, 2003)   كما يشَت إىل اؼبعرفة باؼبسلمات

 فراد بتقييم تشاهبهم مع اآلخرين الذين لديهم خلفيات ثقافية ـبتلفة.مح لؤلواالختبلفات الثقافية، فبا يس

(Ang et al., 2004)  ائط الذىنية ألعراؼ التفاعل سًتاتيجيات اؼبعرفة العامة، واػبر كما يعكس إ



 464-414، ص ص 2012: يوليو 3، ع11دراسات عربية في علم النفس )مج

-429- 

االجتماعي، واؼبعتقدات الدينية، والقيم اعبمالية واللغة، والقيم حوؿ العمل، والصحة، والوقت، والعبلقات 
 & Ang, Van Dyne & Koh, 2006, 108; Griffer)األسرية، والطقوس يف الثقافات اؼبختلفة. 

Perlis, 2007, 28-29; Ang et al., 2007) نتائج دراسة )ويليامز  لذا أشارتWilliams, 

( إىل أف األفراد ذوى اؼبستوى اؼبرتفع على البعد اؼبعريف يف الذكاء الثقايف، كانوا أكثر توافقًا يف 2008
 اعبانب االجتماعي.

  Motivationalالبعد الثالث: الدافعي: 
 ,.Ward et al)ة ثقافياً. ويشَت إىل حافز الفرد لتعلم اؼبزيد والتعامل بفعالية يف اؼبواقف اؼبختلف

فالذكاء الثقايف الدافعي ىو حجم، واذباه الطاقة اؼبوجهة كبو التعلم والعمل يف اؼبواقف عرب  (86 ,2009
و يتضمن ىذا ثقة الفرد، واالنفتاح على اػبربة فيما يتعلق بالتفاعل مع  (Ang et al., 2007)الثقافية. 

لذا أشارت نتائج دراسة )تيمبلَت وآخرين  (Griffer 7 Perlis, 2007, 29)األفراد من ثقافات أخرى. 
Templer, Tay & Chandrasckar, 2006)  إىل أف الذكاء الثقايف الدافعي يرتبط بالعمل والتوافق

 العاـ للمهنيُت.
 Behavioralالسلوكي: -البعد الرابع

ع اؼبواقف اؼبتنوعة يتضمن ذخَتة مرنة، أو ـبزوف مرف من االستجابات السلوكية اليت تتناسب م
فالذكاء الثقايف السلوكي ىو القدرة على التكيف، أو تعديل كل من  (Ang et al., 2007)ثقافياً. 

السلوكيات اللفظية وغَت اللفظية على حد سواء، حبيث تكوف مناسبة عند التفاعل مع أفراد من ثقافات 
ثقايف السلوكي كما أشارت نتائج دراسة ويتنبأ الذكاء ال (Griffer & Perlis, 2007, 28-29)متنوعة. 

 بأداء اؼبهاـ والتوافق العاـ. (Templer, Tay Chandrasekar, 2006)تيمبلَت وآخرين 
اؼبعرفة بالثقافة  (Thomas, 2006, 81-82)ومن مث يتطلب الذكاء الثقايف كما يرى ثوماس 

ىي الثقافة، وكيف زبتلف الثقافات، واؼببادئ األساسية للتفاعبلت بُت الثقافات، وىذا يعٍت معرفة ما 
لكنو أيضاً  (Earley & Ang, 2003وكيف تؤثر الثقافة على السلوؾ، وىذا يتفق مع )إيريل وأنج 

جوانب، أو أبعاد عمليات  (Earley, 2002)يشمل اؼبعرفة التقريرية، واإلجرائية، واليت أطلق عليها إيريل 
 الذكاء الثقايف.

 الثقافي:( مراحل ارتقاء الذكاء 3)
أف الذكاء الثقايف يتشابو مع األشكاؿ  (Thomas, 2006, 89-92)يرى "ديفيد ثوماس" 

األخرى اؼبتعددة للذكاء، يف كونو يتطور عرب الزمن، غَت أنو تطور بطئ جداً، وإف كانت بعض التجارب 
تمل أف نرى تغَتات  الواقعية كاغبياة والعمل باػبارج، ردبا تسهل وتساعد على تطوره، إال أنو ليس من احمل

زمنية قصَتة باإلضافة إىل أف ىذا النمو ال يصور كعملية  فًتات كبَتة يف مستويات الذكاء الثقايف، يف
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خطية، لكنو يتطلب تكرار التعلم باػبربة، كما يتطلب مستوى أساسي من اؼبعرفة، واكتساب معارؼ 
اؼبعارؼ يف القدرة السلوكية؛ لذا يبكن جديدة، وتصورات بديلة عرب العقل، واستخداـ واستيعاب ىذه 

 .(S)اعتبار ىذه العملية اؼبتكررة سلسلة من اؼبنحنيات 
ومن مث، فإذا سلمنا بفكرة أف الذكاء الثقايف متعلم عرب الزمن، من خبلؿ التفاعبلت بُت الثقافية، 

الثقايف، وفيما يلي تصور  يبكننا أف نتصور أف األفراد يبروف دبراحل متنوعة متعددة للنمو يف مستوى ذكائهم
للمراحل اؼبمكنة لنمو الذكاء الثقايف، يعتمد على مباذج من علم النفس االرتقائي مثل: )كوىلربج وبياجيو. 

Kohl berg, 1984, Piaget, 1985). 
التفاعل باؼبثَت اػبارجي: حيث تعد نقطة البداية ىي متابعة الفرد ذىنيًا للقواعد، -اؼبرحلة األوىل

فراد، أو اىتمامهم القليل َت الثقافية اػباصة بثقافتو، كما تعد ىذه اؼبرحلة مبطية من حيث تعرض األواؼبعاي
بالثقافات األخرى، فاألفراد ضيقو األفق ال يدركوف حىت وجود االختبلفات الثقافية، وإذا أدركوا ذلك فهم 

ؿ مثل: "أنا ال أرى أي اختبلفات.. أو فراد يف ىذه اؼبرحلة من النمو يبكنهم قو يعتربوهنا غَت منطقية. واأل
 أنا أتعامل مع أي شخص بنفس الطريقة".

التعرؼ على اؼبعايَت الثقافية األخرى والدافعية لتعلم اؼبزيد عنها، حيث تؤدي اػبربة -اؼبرحلة الثانية
ًا وافرًا من الثقافات اؼبتعددة احمليطة بنا، كما تتيح أحيانًا قدر  عقل اؼبنفتح إىل إدراؾ جديد لصورةوال

اؼبعلومات اعبديدة وتثَت الفضوؿ، وذبعل لدى الفرد رغبة يف تعلم اؼبزيد، فاألفراد يف ىذه اؼبرحلة غالبًا ما 
 يناضلوف لتنظيم التعقيد يف البيئة الثقافية، ويبحثوف عن قواعد بسيطة غَت غامضة لتوجيو سلوكهم.

األخرى يف عقل الفرد، حيث يبدأ الفهم العميق إدماج القواعد واؼبعايَت الثقافية -اؼبرحلة الثالثة
للتنوع الثقايف يف النمو، وتبدو القواعد واؼبعايَت الثقافية للمجتمعات اؼبختلفة معقولة ومقبولة يف سياقها،  
كما ينمو التعرؼ على االستجابات السلوكية اؼبناسبة للمواقف الثقافية اؼبختلفة، ومع ذلك يتم االنتباه 

الواضحة كما يتطلب السلوؾ التكيفي الكثَت من اجملهود، وغالباً ما يكوف شاقاً. فاألفراد يف فقط للهاديات 
ىذه اؼبرحلة يعرفوف ما يقاؿ، وما يفعل يف اؼبواقف الثقافية اؼبتنوعة، غَت أف السلوؾ التكيفي لديهم ال وبس 

 بشكل طبيعي.
سلوكيات بديلة، ويف ىذه اؼبرحلة مل يعد التوافق استيعاب اؼبعايَت الثقافية اؼبتنوعة يف  -اؼبرحلة الرابعة

مع اؼبواقف اؼبختلفة يتطلب جهدا كبَتاٌ، حيث يطور األفراد ؾبموعة من السلوكيات اليت يبكنهم اختيارىا، 
بناء على اؼبوقف الثقايف احملدد، وهبربوف السلوؾ اعبديد فعلياً، ويعملوف يف عدد من الثقافات اؼبختلفة 

دوف ضغوط تقريبا، كما لو كانوا يف ثقافتهم األصلية، ويقبلهم أعضاء الثقافات األخرى  بدوف ؾبهود، وب
 ومن مث يشعر ىؤالء األفراد، وكأهنم بوطنهم يف م؛كمطلعُت ثقافياً، ويشعروف باالرتياح أثناء التفاعل معه

 مكاف تقريباً. أي
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عرؼ على اؽباديات اؼبتغَتة اليت ال اؼببادرة يف السلوؾ الثقايف اؼبعتمدة على الت -اؼبرحلة اػبامسة
يدركها اآلخروف، فاألفراد ذوو الذكاء الثقايف اؼبرتفع لديهم القدرة من خبلؿ اؼبعاينة اؼبستمرة للحالة 
الداخلية، واؽباديات اػبارجية على اإلحساس بالتغَتات يف السياؽ الثقايف قبل أعضاء الثقافة األخرى 

لفروؽ البسيطة يف التفاعبلت بُت الثقافية، حيث يتوافقوف بشكل تلقائي أحيانا، وىم أيضاً ينسجموف مع ا
تقريبًا مع سلوكهم، لتوقع ىذه التغَتات ولتسهيل التفاعبلت بُت الثقافية اعبيدة مع اآلخرين، كما أهنم 

ا يكونوف يظهروف معرفة بالسلوكيات اؼبطلوبة، وكيفية تنفيذىا فعليا. فاألفراد يف ىذه اؼبرحلة؛ من النمو ردب
 ,Thomas, 2006)نادرين؛ جداً، ومن مث فهذا اؼبستوى من الذكاء الثقايف ىو ما قد نطمح إليو صبيعاً. 

89-92) 

وطبقًا ؽبذا الوصف، فاألفراد ذوو اؼبستويات اؼبرتفعة من الذكاء الثقايف لديهم معرفة مركبة عن 
دو ظاىريًا ـبتلفة، ويقوموف بإجراء باليت تبيئتهم، فهم قادروف على عمل ارتباطات بُت أجزاء اؼبعلومات 

معاينة لبيئتهم باستمرار، كما يصفوف األفراد واألحداث بعبارات، وخصائص ـبتلفة، ولديهم القدرة على 
رؤية العديد من االرتباطات بُت ىذه اػبصائص، ويبكنهم تكوين رؤية للموقف الثقايف دومبا معرفة بالصورة 

بعاد الثقافية، كما أهنم يدركوف االرتباطات بُت لقدرة على رؤية اؼباضي: وفهم األالنهائية؛ ومن مث لديهم ا
 (Osland & Bird, 2000)الثقافة، وسياقها والتاريخ، واالذباىات، والقيم. 

( أف الذكاء الثقايف يتطلب تدريبًا معرفيًا ووجدانياً Earley & Ang, 2003لذا يرى )إيريل وأنج 
ياجيو ومارتُت( أف إكساب الشخص الذكاء الثقايف يتطلب تدريبًا لتعديل السلوؾ. وسلوكياً. كما يرى )ب

(Paige & Martin, 1996)  لزيادة احتماؿ حدوث السلوكيات اؼبرغوبة، وتقليل احتماؿ حدوث
 Behavior-Shapingالسلوكيات غَت اؼبرغوبة، ويبكن أف نستخدـ أساليب تشكيل السلوؾ 

Techniques :ىذه السلوكيات.  يف تغيَت مثل(Luthans & Kreitner, 1985). 
( إىل أف تنمية الذكاء الثقايف Griffer & Perlis, 2007, 29كذلك )يشَت جريفَت وبَتليس 

تبدأ بدراسة الذات والوعي، حيث يبلك كل فرد ىوية متعددة الرؤى، حيث ينظر العديد من الطبلب إىل 
فهم شائع؛ لذا فمهمتنا األوىل ىي تعريف الطبلب باؼبفهـو اؼبعقد اؽبوية الثقافية، كهوية عرقية، وىذا سوء 

 Ngومن مث وكما يرى )إيريل ونج  Multi Perspective Identityللهوية متعددة الرؤى )اؼبنظور(. 

& Earley, 2006, 7)  فالذكاء الثقايف ىو: بناء يعكس قدرة الفرد على التكيف عرب السياقات
 يرىا وتعزيزىا من خبلؿ التدخل.الثقافية، اليت يبكن تطو 

 الذكاء الثقافي والحكمة:-ثانياً 
واػبربة، حيث تعمل   ،أف اغبكمة ىي تطبيق للذكاء (Sternberg, 2004, 165)يرى ستَتنربج 

كوسيط من خبلؿ القيم؛ الكتساب تفكَت أفضل يوازف بُت االىتماـ الشخصي واالىتماـ البينشخصي، 
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َتة اؼبدى، وطويلة اؼبدى إلحداث توازف، وتكيف يف بيئتو، والبيئات ويعتمد الفرد على الذاكرة قص
اعبديدة. كما أف الشخص اغبكيم متأمل، قادر على ازباذ القرارات الصائبة، مرف، يوازف بُت عقلو، 
وعاطفتو، مًتو، لديو مهارات اجتماعية يف العبلقات باآلخرين، قادر على قراءة ما بداخل اآلخرين. وىو 

( من أف الذكاء الثقايف ىو: القدرة على إصدار السلوؾ Earley, 2002مع ما أشار إليو )إيريل ما يتفق 
أنو  نم (Thomas, 2006, 78)اؼبناسب يف اؼبواقف الثقافية اعبديدة. ومع ما أشار إليو أيضًا ثوماس 

على ازباذ القرار، أـ ىبلق القدرة على التكيف. فالفرد هبب أوال أف يبتلك القدرة على التكيف، مث القدرة 
 بناء السلوؾ اؼبناسب.

يف تلخيصو لكتاب اغبكمة والذكاء، واإلبداع  (welton, 2006, 373-374)كما أشار ويلتوف 
( إىل أف ستَتنربج يف ىذا الكتاب قاـ بتلخيص فكرتو عن الذكاء 6003الذي قاـ بتأليفو )ستَتنربج 

يف إحدى  ةالنجاح يف اغبياة يف ضوء اؼبعايَت الشخصي الناجح الذي عرفو على أنو: "القدرة على ربقيق
السياقات االجتماعية، والثقافية". كما ناقش )ستَتنربج( أف الذكاء يتكوف من ثبلثة جوانب مستقلة نسبياً، 
وتشمل اعبانب التحليلي )الذكاء التقليدي(، واعبانب اإلبداعي، واعبانب العملي )اغبكمة(؛ ومن مث تعد 

وانب الذكاء؛ وباألخص اعبانب العملي من الذكاء، لذا فهناؾ احتماؿ كبَت أف يوصف اغبكمة أحد ج
األشخاص الذين يستخدموف الذكاءات اؼبتعددة بأهنم حكماء؛ ذلك ألهنم يستخدموف عددًا كبَتًا من 

ن يأخذوف القدرات، فهم األفراد الذين لديهم القدرة على الربط بُت اإلقبازات اؽبامة عبهود اآلخرين، والذي
 يف حسباهنم القدمي واغبديث.
إىل القوؿ بإف اغبكيم لديو القدرة على تصور  (Benhabib, 1992, 53)لذا ذىب بينهابب 
هنم ىؤالء األفراد الذين لديهم العديد من الدروس من واؼبناحي اؼبتعددة. كما أالعددية يف وجهات النظر، 

يعرفوف كيف يستخدموف ىذه الدروس،  روس، والذينخرباهتم، والذين يعرفوف كيف يستخدموف ىذه الد
ىل اآلخرين على مستوى عميق،  يبكنهم التحدث إ والذين لديهم قصص من صنعهم وتنظيمهم، والذين

كما يبكنهم التحدث إىل ـبتلف األفراد، فبن لديهم خلفيات، ومعتقدات ـبتلفة. وىو ما يتفق مع أشار 
مفهـو الذكاء الثقايف يعكس القدرة على التعامل بفعالية  ( من أفThomas, 2006, 78إليو )ثوماس 

 مع األشخاص من خلفيات ثقافية ـبتلفة.
 الذكاء الثقافي والشخصية:-ثالثا

اتفق الباحثوف على أف تصنيف العوامل اػبمسة الكربى يعد تصنيفًا ىامًا ألنو أحد التصنيفات 
عمار اؼبختلفة، ذا التصنيف باستمرار يف األاألكثر استقرارا يف تصنيف ظبات الشخصية، حيث يظهر ى

 Ang, Van Dyne)واللغوية، وكذلك يف الدراسات الطويلة.  ،واجملموعات الثقافية وباختبلؼ اعبنس،

& Koh, 2006, 102) 
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( اىتمامًا متزايدًا بالشخصية يف Carver & Scheier, 2000ولقد أثار )كارفَت وشاير 
دراسات أف العوامل اػبمسة الكربى تتنبأ بقوة بسلوؾ العمل عرب منظمات العمل. كما أظهرت بعض ال

 ,Barrick & Mount)باريسك ومونت  الزمن، والسياقات، والثقافات يف اؼبواقف احمللية مثل: دراسة

وىو ما أشارت إليو  (Caligiuri; 2000)ساليجيوري  ويف اؼبهمات اػبارجية مثل: دراسة  (1991
كرة أف بعض األفراد ردبا يكوف لديهم ظبات معينة حبيث تسمح ؽبم، بأف العديد من الدراسات من ف

، وبشكل أعم يف (Church, 1982)يكونوا أكثر فعالية يف اؼبهمات اػبارجية: مثل: دراسة تشورش 
 (Cushner & Brislin, 1996)التفاعبلت بُت الثقافات. 
على مبادئ علم نفس الشخصية منظورًا يستند نظريًا  (Caligiuri, 2000)وتقدـ ساليجيورى 

 التطوري، عند دراستو لدور عوامل الشخصية اػبمسة الكربى، يف التنبؤ بنجاح اؼبغًتبُت يف اؼبهاـ الدولية: 
وفقًا لنظرية علم النفس الشخصية اػبمسة الكربى، سبثل: آليات التكيف العاؼبية اليت تسمح -األوؿ

دية، واالجتماعية، والثقافية. وبالتايل فعوامل الشخصية اػبمسة للفرد دبواجهة، وتلبية مطالب البيئات اؼبا
 ,Buss)الكربى تعمل كآليات تكيفية حبيث هتيئ البشر لكي يسلكوا بطرؽ معينة لتحقيق أىدافهم. 

1991) 
فبالرغم من أف كل األفراد لديهم درجات من ىذه اآلليات التكيفية العاؼبية اػبمسة الكربى، -الثاين
من خصائص الشخصية، ىذه الضرورية للنجاح يف ربقيق  وراد يف اؼبدى الذي يبتلكونيتفاوت األف

أىدافهم؛ وبالتايل فأولئك الذين يبتلكوف ظبات شخصية أساسية مناسبة، للقياـ بدور معُت يف بيئة مادية، 
واجتماعية معينة سوؼ يتكيفوف بشكل أكثر فعالية، من أولئك الذين ال يبتلكوف خصائص شخصية 

 (Ang, van Dyne & Koh, 2006, 104)ناسبة ؽبذا الدور نفسو. م
كما حدد اػبرباء يف ؾباؿ البحث بُت الثقافات ظبات الشخصية الرئيسة اليت تساعد على مواجهة 
التحديات لدى اؼبغًتبُت يف مهمات خارجية كاآليت: لديو اذباه متفتح للذىن، التسامح يف مواقف 

لقابلية للتعديل، فضويل ذباه األشياء اعبديدة، مهارات االتصاؿ القوية، اإلحباط والفشل، اؼبرونة وا
 Expat)مبلحظ، االعتماد على الذات، واإلحساس اعبيد بالدعابة، حاسم، والذكاء الثقايف. 

Arrivals, 2011) 
عن العبلقة  (Ang, Van Dyne & Koh, 2006كذلك كشفت نتائج دراسة )أنج وآخرين 

 334ربعة للذكاء الثقايف على عينة مكونة من ة اػبمسة الكربى ومبوذج العوامل األبُت العوامل الشخصي
طالب جامعي عن وجود ارتباطات بُت يقظة الضمَت والذكاء الثقايف ما وراء اؼبعريف، وبُت اؼبقبولية 

والسلوكي؛  واالستقرار الوجداين بالذكاء الثقايف السلوكي؛ واالنبساط والذكاء الثقايف اؼبعريف، والدافعي
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واالنفتاح على اػبربة مع العوامل األربعة للذكاء الثقايف؛ وارتبطت العصابية بالذكاء الثقايف السلوكي واؼبعريف 
 وما وراء اؼبعريف.

( إىل أف أبعاد Ang et al., 2007وبالرغم من ىذه النتيجة توصلت نتائج دراسة )أنج وآخرين 
رتبط بسمات الشخصية؛ ومن مث جاءت ىذه الدراسة للوقوؼ على الذكاء الثقايف األربعة زبتلف عن ومل ت

 شكل العبلقة بينهما.
 فزوض الدراسة:

يتمتع مقياس الذكاء الثقايف ببناء عاملي قائم على تصور العوامل األربعة للذكاء الثقايف يف البيئة  .4
 اؼبصرية.

وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي،  توجد عبلقة ارتباطية موجبة بُت الذكاء الثقايف بأبعاده األربعة )ما .6
 السلوكي( واغبكمة بأبعادىا الثبلثة )االنفعايل، التأملي، اؼبعريف( لدى عينة الدراسة.

توجد عبلقة ارتباطية بُت الذكاء الثقايف بأبعاده األربعة )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، السلوكي(  .3
االنفتاح على اػبربة، اؼبقبولية، يقظة الضمَت(  وظبات الشخصية الكربى )العصابية، االنبساط،

 لدى عينة الدراسة.

توجد فروؽ يف الذكاء الثقايف بأبعاده األربعة )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، السلوكي( بُت  .1
اجملموعات الفرعية يف عينة الدراسة، وفقًا لبعض اؼبتغَتات الديبوجرافية )النوع، العمر، سنوات 

 االقتصادي( يف البيئة اؼبصرية.–ؼبستوى االجتماعي اػبربة، ا

 منهج الدراسة وإجزاءاتها:
 عينة الدراسة: -أولً 

( فرد من العاملُت يف ؾباؿ اإلرشاد السياحي من الذكور 104تكونت عينة الدراسة النهائية من )
( دبتوسط عمري 421( واإلناث )ف=341( واكبراؼ معياري )3143( دبتوسط عمري )632)ف=

(. فبن تتطلب طبيعة وظيفتهم وعملهم السفر، والتعامل مع أفراد من 344( واكبراؼ معياري )3141)
( عامًا وفبن لديهم سنوات من اػبربة يف ىذا 10-61ت ـبتلفة باستمرار يف اؼبرحلة العمرية من )ثقافا

(، ومن مستوى 410وعددىم ) ( عاماً 61-44(، ومن )614( وعددىم )40-1اجملاؿ تًتاوح ما بُت )
وى لمستسط( مت ربديده باستخداـ استمارة لمتو  640مرتفع،  464اجتماعي اقتصادي متوسط ومرتفع )

 االجتماعي االقتصادي إعداد الباحثة.
 أدوات الدراسة:-ثانياً 
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 ,Ang: )ترصبة الباحثة( أعد ىذا اؼبقياس )أنج، وفاف دين، وكوه، ونج مقياس الذكاء الثقافي .4

Van Dyne; Koh & Ng, 2004)  وىو أداة للتقدير الذايت لقياس الذكاء الثقايف لدى
، كما يتضمن أربعة ىي كالتايل: بعد ما وراء اؼبعرفة: ( بنداً 60األفراد، ويتكوف اؼبقياس من )

( بنداً، البعد 40-1( بنود من )2( بنداً، البعد اؼبعريف: ويتضمن )1-4( بنود من )1ويتضمن )
-42( بنود من )1( بنداً، البعد السلوكي: ويتضمن )41-44( بنود من )1الدافعي: ويتضمن )

 ( بنداً.60

سباما وتنتهي ببل تنطبق علي  ( درجات تبدأ بتنطبق على4_1بُت )وتًتاوح الدرجة على كل بند 
( درجة. 400-60متصل من طبسة اختيارات، وتراوحت الدرجة الكلية على اؼبقياس ما بُت ) سباما علي

وفيما يتعلق بصدؽ وثبات اؼبقياس توجد مؤشرات وأدلة مًتاكمة من خبلؿ عدد من الدراسات السابقة، 
ياس دبستويات جيدة من الصدؽ والثبات، فعلى مستوى الدراسات األجنبية: أظهرت تشَت إىل سبتع اؼبق

اؼبقياس دبعدالت ثبات  سبتع (Ang, Van dyne, Koh, & Ng, 2004)نتائج دراسة انج وآخرين 
( يف اؼبقياس الكلي، كما كشفت 0444( يف أبعاد اؼبقياس، )0441-0432جيدة، حيث تراوحت بُت )

( يف أبعاد 0441-0433لي للمقياس عن أربعة أبعاد فرعية بتشبعات تراوحت بُت )نتائج الصدؽ العام
 ( للمقياس الكلي.0444اؼبقياس، )

عن معدالت ثبات جيدة  (Ward et al., 2009)كذلك كشفت نتائج دراسة وارد وآخرين 
كاء الوجداين ( يف أبعاد اؼبقياس، وصدؽ تبلزمي مع الذ 0435-0432بطريقة ألفا كورنباخ تراوحت بُت )

( للمقياس الكلي. فبا يشَت إىل 0446( يف أبعاد اؼبقياس، )0446-0414دبعامبلت ارتباط تراوحت بُت )
سبتع اؼبقياس دبستويات جيدة من الصدؽ والثبات، وىو ما أشارت إليو أيضًأ العديد من الدراسات مثل: 
(Ang, van Dyne & Koh, 2006; Templer, Tay & Chandrasekar. 2006; 

Moody, 2007; Imai, 2007; Van Dyne, Ang & Koh, 2009)  أما على اؼبستوى
 اء الثقايف.راسات سابقة تناولت بالدراسة الذكالدراسات العربية: فلم ذبد الباحثة د

وللتحقق من اػبصائص السيكومًتية للمقياس اليت تتيح استخدامو يف البيئة اؼبصرية اتبعت 
 اإلجراءات التالية:

، ومت صياغة (1)قامت الباحثة بًتصبة مفردات اؼبقياس، ومت مراجعتها من قبل متخصصُت -4
 العبارات.

                                           
تتوجػػو الباحثػػة بالشػػكر لؤلسػػتاذة الػػدكتورة/ غػػادة عبػػد اغبفػػيظ رئػػيس قسػػم اللغػػة اإلقبليزيػػة واألسػػتاذة الػػدكتورة/ سػػحر عػػادؿ بكليػػة اآلداب  -1

 جامعة اؼبنيا.
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 مت التأكد من عدـ وجود عبارات ربمل مضمونا ال يشيع يف الثقافة اؼبصرية. -6

مت عرض الصورة النهائية من الًتصبة على ؿبكمُت، يف ؾباؿ علم النفس، للحكم على مدى مبلئمة  -3
 %.40ت من الناحية اللغوية، ومدى مناسبتها ؼبا تقيسو وكانت نسبة االتفاؽ صياغة اؼبفردا

ارات )كما ىو يف صبح الدرجة على متصل من طبسة اختيكما استقر رأي احملكمُت على أف ت -1
( درجات. حيث تعٍت 4-1الصورة األصلية للمقياس( حبيث تراوحت الدرجة على كل بند بُت )

( 6( "ؿبايد"، الدرجة )3( "تنطبق علي"، الدرجة )1، الدرجة )"( "تنطبق على سباماً 1الدرجة )
( "ال تنطبق على". ومن مث تراوحت الدرجة الكلية على اؼبقياس ما 4"تنطبق على سباماً" الدرجة )

 ( درجة.400-60بُت )

( من الذكور واإلناث من العاملُت يف 401مت تطبيق اؼبقياس على عينة استطبلعية مكونة من ) -1
دقيقة، هبدؼ التأكد من  41اإلرشاد السياحي تطبيقًا فردياً، حيث استغرؽ التطبيق حوايل ؾباؿ 

وضوح مفردات اؼبقياس، ومبلئمتها للبيئة اؼبصرية، وهبدؼ التأكد من الكفاءة السيكومًتية 
 للمقياس كالتايل: 

 الثبات:-أولً 
ت ألفا كرونباخ، ومعامبلت مت حساب ثبات اؼبقياس يف الدراسة الراىنة من خبلؿ: حساب معامبل

الثبات بالتجزئة النصفية على العينة االستطبلعية، وعينيت الذكور واإلناث، حيث كانت معامبلت الثبات 
( ؼبعامبلت الثبات بطريقيت ألفا كرونباخ والتجزئة 4مرضية، ومقبولة يف ؾبملها العاـ. ويعرض جدوؿ رقم )

 ور واإلناث.النصفية للعينة ككل، ولكل من عينيت الذك
 (1جدول رقم )

 يعرض لمعامالت الثبات بطريقتي
 ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية للعينة الستطالعية ولكل من عينتي الذكور واإلناث

 التجزئة النصفية معامالت ألفا كرونباخ األبعاد
العينة الكلية 

)ن= 
144) 

الذكور )ن= 
77) 

اإلناث 
 (27)ن= 

العينة الكلية 
)ن= 
144) 

لذكور )ن= ا
77) 

اإلناث 
 (27)ن= 

ما وراء 
 اؼبعرفة

06122 06236 06135 06213 06211 06152 

 06134 06152 06144 06233 06133 06261 اؼبعريف
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 06115 06143 06421 06213 06112 06114 الدافعي
 06234 06213 06134 06122 06234 06213 السلوكي 
اؼبقياس 
 الكلي

06121 06125 06223 06213 06233 06215 

 الصدق:-ثانيا
باستخداـ طريقة اؼبكونات األساسية ؽبوتلينج حيث سبتع للمقياس:  يالصدق العامل (1)

اؼبقياس بدرجة مقبولة من الصدؽ، وىو ما يتناولو الفرض األوؿ؛ ومن مث يتضح من النتائج 
و يف البيئة السابقة سبتع مقياس الذكاء الثقايف، باػبصائص السيكومًتية اليت تتيح استخدام

 اؼبصرية.

)ترصبة الباحثة( أعدت ىذا اؼبقياس )مونيكا أرديلت مقياس أرديلت للحكمة:  (2)
Monika Ardelt 6003 ،( هبدؼ توفَت أداة لقياس اغبكمة وترصبتو )ناىد فتحي

( بندا، كما يتكوف من جزأين: اعبزء األوؿ 35(، ويتكوف ىذا اؼبقياس من )6003
( بندا، ويقيس ىذا اؼبقياس ثبلثة 61ء الثاين يتكوف من )( بندا، واعبز 41يتكوف من )

( بندا، 41( بندا، والبعد اؼبعريف ويتكوف من )46أبعاد ىي: البعد التأملي ويتكوف من )
( بندا. وىو من مقاييس التقدير الذايت، ويتم اإلجابة 43والبعد االنفعايل ويتكوف من )

واحدة من طبس إجابات متدرجة، على  على كل بند من بنوده، من خبلؿ اختيار إجابة
مبط مقياس ليكرت. وقد قامت معدة اؼبقياس حبساب ثبات اؼبقياس بطريقيت إعادة 
االختبار، ومعامل ألفا كرونباخ، فباستخداـ طريقة إعادة االختبار، بلغ معامل الثبات 

لثبات (. أما باستخداـ معامل ألفا كرونباخ فقد تراوح معامل ا0641الكلي للمقياس )
( بالنسبة للمقياس الكلي. 0642(، )0641-0634بالنسبة لؤلبعاد الثبلثة ما بُت )

وحسب صدؽ اؼبقياس من خبلؿ ارتباطو دبحك خارجي، حيث وجدت ارتباطات إهبابية 
(، والسعادة 0623بُت الدرجة الكلية على األبعاد الثبلثة للمقياس وكل من السيادة )

(. كما 0630(، ومع الصحة الذاتية )0624اغبياة ) (، ومع اؽبدؼ من0611العامة )
(، 0651-وجدت ارتباطات سلبية وجوىرية بينها وبُت كل من: األعراض اإلكتئابية )

(، واػبوؼ من اؼبوت 0633-(، وذبنب اؼبوت )0663-ومشاعر الضغط االقتصادي )
(-0621.) 

 نة االستطبلعية من خبلؿ:كما مت حساب ثبات وصدؽ اؼبقياس يف الدراسة الراىنة، على العي
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بعد تصحيح الطوؿ، حيث تراوحت معامبلت االرتباط يف اؼبقاييس التجزئة النصفية:  -4
 (.0644(، ويف اؼبقياس الكلي )0640-0634الفرعية لؤلبعاد الثبلثة ما بُت )

حيث تراوحت معامبلت االرتباط يف اؼبقاييس الفرعية الثبلثة ما بُت  معامل ألفا: -6
(. فبا يشَت إىل سبتع اؼبقياس بدرجة معقولة 0646ويف اؼبقياس الكلي )(، 0631-0646)

 من الثبات. وحساب صدؽ اؼبقياس من خبلؿ:
حيث أوضحت نتائج التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية الصدق العاملي:  -4

ؽبوتلينج، والتدوير اؼبتعامد للمحاور )فاريباكس( مع ؿبك كايزر توافر الصدؽ العاملي 
لمقياس، حيث تشبعت العبارات على ثبلثة عوامل، وبلغ التباين اؼبفسر للعامل األوؿ ل

(. وبلغ التباين 0645-0635%(، وتراوحت قيم التشبعات ما بُت )45611التأملي )
-0636%(، وتراوحت تشبعات العبارات ما بُت )42652اؼبفسر للعامل الثاين اؼبعريف )

%(، وتراوحت تشبعات 41634مل الثالث االنفعايل )(. وبلغ التباين اؼبفسر للعا0644
 (. فبا يشَت إىل سبتع اؼبقياس بدرجة معقولة من الصدؽ.0635-0625العبارات ما بُت )

 )إعداد كوستا وماكري(: قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (3)
ملي لبنود ( بندا "استخرجت بواسطة التحليل العا20تشتمل القائمة يف صورهتا النهائية على )

مشتقة من عدد من استخبارات الشخصية"، وهباب عن كل منها على أساس االختيار من طبسة بدائل 
( موافق جدا وبالعكس يف البنود العكسية، 1( غَت موافق على اإلطبلؽ إىل )4تًتاوح شدهتا بُت )

ػبربة، واؼبقبولية، ويقظة وتتضمن القائمة طبسة مقاييس فرعية ىي: العصابية، واالنبساط، واالنفتاح على ا
( بندا. فعلى مستوى الدراسات األجنبية: قاـ )ماكري وآخروف 46الضمَت، ويضم كل مقياس فرعي )

McCrae et al., 2002 بالتحقق من اػبصائص السيكومًتية لقائمة العوامل اػبمسة الكربى اؼبعدلة )
Costa & McCrae, 1992 ( فردا، 100لى عينة مكونة من )من خبلؿ مقارنتها بالقائمة األصلية ع

االستكشايف بطريقة اؼبكونات  امبلت االرتباط، والتحليل العاملىوذلك باستخداـ معامل ألفا، ومع
األساسية، مع التدوير اؼبتعامد للمحاور بطريقة الفاريباكس، وأظهرت النتائج تطابقا كبَتا بُت صبيع 

( إىل نفس العوامل على Costa et al., 2002ف اؼبعامبلت يف النسختُت. كما توصل )كوستا وآخرو 
( فردا وكانت التشبعات على صبيع العوامل مرتفعة. وعلى مستوى الدراسات العربية: قاـ 333عينة من )

( بًتصبتها وتطبيقها يف اجملتمع الكوييت حيث أظهرت التحليبلت العاملية من 4553)بدر األنصاري 
ي: )العصابية، واالنبساط، ويقظة الضمَت( وربقق من ثباهتا بطريقيت الدرجة الثانية ثبلثة عوامل فقط وى

إعادة االختبار ومعامل ألفا، فضبل عن حساب الصدؽ االتفاقي، واالختبليف مع مقاييس أخرى، وكانت 
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( من اػبصائص السيكومًتية لنموذج العوامل 6004النتائج مقبولة إىل حد كبَت. كما ربقق )علي كاظم، 
ى للشخصية يف البيئة العربية، وأكدت نتائج دراستو أف مبوذج العوامل اػبمسة الكربى اػبمسة الكرب 

للشخصية يتمتع بالصدؽ عرب الثقافات. كذلك توصل كل من )فيصل عبد القادر؛ إؽباـ عبد الرضبن، 
( يف 4556( إىل تطابق البنية العاملية للقائمة مع البنية العاملية، اليت توصل إليها )كوستا ومكري 6003

 العديد من الدراسات وأطلق عليها نفس اؼبسميات.
كما مت حساب ثبات اؼبقياس يف الدراسة الراىنة على العينة االستطبلعية. حيث مت حساب ثبات 
اؼبقياس من خبلؿ معامل ألفا كرونباخ: حيث تراوحت معامبلت االرتباط يف اؼبقاييس الفرعية اػبمسة ما 

(. ومت حساب صدؽ اؼبقياس من خبلؿ الصدؽ 0633قياس الكلي )(، ويف اؼب0631-0625بُت )
العاملي: حيث أوضحت نتائج التحليل العاملي بطريقة اؼبكونات األساسية )ؽبوتلينج(، والتدوير اؼبتعامد 
للمحاور )فاريباكس( مع ؿبك كايزر توافر الصدؽ العاملي للمقياس، ومت رصد تشبعات كل عامل من 

تشبعت العبارات على طبسة عوامل حيث بلغ التباين اؼبفسر للعامل األوؿ عوامل اؼبقياس حيث 
(. وبلغ التباين اؼبفسر للعامل الثاين 0635-0631%(، وتراوحت قيم التشبعات ما بُت )44664)
(. وبلغ التباين اؼبفسر للعامل الثالث 0633-0636%(، وتراوحت تشبعات العبارات ما بُت )4654)
(. وبلغ التباين اؼبفسر للعامل الرابع 0634-0625شبعات العبارات ما بُت )%(، وتراوحت ت3626)
(. وبلغ التباين اؼبفسر للعامل اػبامس 0625-0621(، وتراوحت تشبعات العبارات ما بُت )1656)
(. فبا يشَت إىل سبتع اؼبقياس بدرجة 0624-0615%(، وتراوحت تشبعات العبارات ما بُت )1620)

 والثبات.معقولة من الصدؽ 
 )إعداد الباحثة(استمارة المستوى الجتماعي القتصادي:  (1)

أعدت الباحثة ىذه االستمارة هبدؼ قياس اؼبستوى االجتماعي االقتصادي لدى عينة الدراسة 
اغبالية، لتتناسب مع التغَتات اغبضارية الراىنة، حيث قامت بإعدادىا بعد مراجعة بعض االستمارات 

يتناوؿ البيانات األساسية -حثي، وتتكوف االستمارة من ثبلثة أجزاء: اعبزء األوؿالسابقة يف الًتاث الب
يتناوؿ اؼبستوى -اػباصة بالفرد: كالعمر، واعبنس، واغبالة االجتماعية، مستوى التعليم. واعبزء الثاين

الدين، االجتماعي ويشمل ؾبموعة من البنود مثل: مستوى الوسط االجتماعي لؤلسرة، اؼبستوى اؼبهٍت للو 
يتناوؿ اؼبستوى االقتصادي لؤلسرة -حجم األسرة، اؼبستوى التعليمي للوالدين، اعبو األسري. واعبزء الثالث

فبتلكات األسرة من ، سكن األسرة، الرعاية الصحية ويشمل: مصادر دخل األسرة، متوسط دخل األسرة،
قاؿ األسرة، قضاء أوقات الفراغ، أجهزة منزلية وخبلفو، مستوى اػبدمات التعليمية لؤلسرة، وسائل انت

 مستوى الًتفيو يف األسرة.
 التحليالت اإلحصائية:-ثالثا
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مت حساب معامبلت ارتباط مصفوفة التحليل العاملي، ومعامبلت االرتباط، ومت استخداـ اختبار 
 "ت" غبساب الفروؽ.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
كما نوقشت النتائج يف ضوء مدى ربقق   أخترب كل فرض من فروض الدراسة الراىنة على حدة،

 الفروض، والدراسات السابقة، واإلطار النظري كما يلي:
 نتائج الفرض األول:-أول
ناء عاملي قائم على تصور العوامل األربعة، بتمتع مقياس الذكاء الثقايف، بب والذي ىبتص -1

 استخداـ: للذكاء الثقايف يف البيئة اؼبصرية. وللتحقق من صحة ىذا الفرض مت
باستخداـ طريقة اؼبكونات األساسية )ؽبوتلينج(، حيث التحليل العاملي لبنود المقياس:  -4

مت استخراج أربعة عوامل على العينة الكلية، ومت تدويرىا تدويرا متعامدا بطريقة )فاريباكس( 
% من التباين الكلي، كما تراوحت اعبذور 16641لكايزر. واستوعبت العوامل األربعة 

 ( للعامل الرابع وفيما يلي عرض لكل عامل:5464( للعامل األوؿ، )3163امنة بُت )الك
تشبع على ىذا العامل أربع عبارات، وتعكس البنود ؾبتمعة وعي وإدراؾ الفرد أثناء -العامل األول

التعامل مع ناس، من ثقافات ـبتلفة، فبا يعكس عمليات االستخداـ الفردية الكتساب وفهم اؼبعرفة 
% من التباين الكلي كما ىو 42612قافية؛ لذا يبكن تسميتو "ما وراء اؼبعريف". ويستوعب ىذا العامل الث

 (.6موضح باعبدوؿ رقم )
 (2جدول رقم )

 يعرض بنود العامل األول وتشبعاتو
 التشبع مضمون البند رقم البند
4 
 
6 
 
3 
 
1 
 
 

امل مع أفراد ذوي أنا على وعي باؼبعرفة الثقافية اليت استخدمها أثناء التع
 خلفيات ثقافية ـبتلفة.

أنا أكيف معرفيت الثقافية عند التعامل مع أشخاص من ثقافة جديدة 
 بالنسبة يل.

 أنا مدؾ للمعرفة الثقافية اليت أطبقها يف التعامبلت عرب الثقافية.
أنا أربقق من دقة معرفيت الثقافية عند تعاملي مع أشخاص من ثقافات 

 ـبتلفة.

06200 
 

0.111 
 

06114 
06146 
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تشبع على ىذا العامل ست عبارات، وتعكس البنود ؾبتمعة معرفة الفرد دبعايَت، -العامل الثاني 
ونظم التعبَت عن السلوكيات، واؼبعرفة بنظم الزواج، والنظم القانونية واالقتصادية، واؼبعرفة بالفنوف واغبرؼ 

ثقافات األخرى؛ لذا يبكن تسميتو "اؼبعريف". ويستوعب اليدوية، واؼبعتقدات الدينية، وقواعد اللغات يف ال
 (.3% من التباين الكلي، كما ىو موضح باعبدوؿ رقم )46611ىذا العامل 

 (3جدول رقم )
 يعرض بنود العامل الثاني وتشبعاتو

 التشبع مضمون البند رقم البند
1 
2 
3 
4 
5 
40 

 ألخرى.أنا على وعي بالنظم القانونية، واالقتصادية للثقافات ا
 أنا على علم بقواعد اللغات األخرى مثل: )اؼبفردات، والصرؼ والنحو(.

 أنا أعرؼ القيم الثقافية واؼبعتقدات الدينية للثقافات األخرى.
 أنا على دراية بنظم الزواج يف الثقافات األخرى.

 أنا أعرؼ فنوف وحرؼ الثقافات األخرى.
غَت اللفظية يف الثقافات أنا على دراية بقواعد التعبَت عن السلوكيات 

 األخرى.

06211 
06223 
06112 
06124 
06164 
06106 

تشبع على ىذا العامل طبس عبارات، وتعكس البنود ؾبتمعة حافز، وقدرة الفرد -العامل الثالث
لتعلم اؼبزيد، واستمتاع وثقة الفرد واالنفتاح على اػبربة فيما يتعلق بالتفاعل مع األفراد من ثقافات أخرى 

% 5636لذا يبكن تسيمتو "الدافعي". ويستوعب ىذا العامل  الية يف اؼبواقف اؼبختلفة ثقافيا؛لتعامل بفعوا
 (.1من التباين الكلي كما ىو موضح باعبدوؿ رقم )
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 (4جدول رقم )
 يعرض بنود العامل الثالث وتشبعاتو

 التشبع مضمون البند رقم البند
44 
46 
 
43 
 
 
41 
41 

 

 مل مع أشخاص من ثقافات ـبتلفة.أنا أستمتع بالتعا
أنا واثق أنٍت أستطيع أف أكوف شخص اجتماعي مع السكاف احملليُت يف أي 

 ثقافة جديدة بالنسبة يل.
أنا متأكد أنٍت قادر على التعامل مع الضغوط اليت أواجهها للتكيف مع 

 ثقافة جديدة بالنسبة يل.
 يل.أنا أستمتع باغبياة يف الثقافات اعبديدة بالنسبة 

 أنا واثق من أنٍت أستطيع التعود على أماكن التسوؽ يف أي ثقافة ـبتلفة.

06256 
06231 

 
06131 

 
 

06160 
06100 

تشبع على ىذا العامل طبس عبارات، وتعكس البنود ؾبتمعة قدرة الفرد على  -العامل الرابع
حد سواء، حبيث تكوف التكيف، أو تعديل كل من االستجابات السلوكية اللفظية وغَت اللفظية على 

، واستخداـ وقفات صمت ـبتلفة، مناسبة عند التفاعل مع أفراد من ثقافات ـبتلفة كتغيَت تعابَت الوجو
يع درجات اغبديث، تغيَت السلوؾ اللفظي، مثل: )اللهجة، النغمة(، السلوكي غَت اللفظي؛ لذا يبكن تنو 

ين الكلي كما ىو موضح باعبدوؿ رقم % من التبا2614تسميتو "السلوكي". ويستوعب ىذا العامل 
(1.) 

 (5جدول رقم )
 يعرض بنود العامل الرابع وتشبعاتو

 التشبع مضمون البند رقم البند
42 
 

43 
44 
45 
60 

أغَت سلوكي اللفظي، مثل: )اللهجة، النغمة( إذا تطلب التعامل عرب الثقايف 
 ذلك.

واقف عرب الثقافية أتوقف عن اغبديث، أو أصمت لربىة حىت يتناسب ذلك مع اؼب
 اؼبختلفة.

 أنواع يف سرعة الكبلـ، أو أبطئ فيو عندما يتطلب اؼبوقف عرب الثقايف ذلك.
 أغَت سلوكي غَت اللفظي، إذا تطلب التعامل عرب الثقايف ذلك.

 أغَت تعبَتات وجهي، إذا تطلب التعامل عرب الثقايف ذلك.

06223 
06131 

 
06143 
06131 
06164 
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 ت العاملي:التحقق من الثبا -2
ولكي يتم التحقق من أف البناء العاملي الذي توصلنا إليو يف الدراسة الراىنة يتسم بالثبات 

والبنية العاملية اؼبستخلصة من الراىنة، واالستقرار، سبت اؼبقارنة بُت البنية العاملية اؼبستخلصة من دراسة
الدراسات؛ ولذلك مت استخداـ التدوير )إيريل وأنج( بوصفها العينة اؼبرجعية األساسية يف كل  دراسة

ؼبصفوفة التشبعات اؼبستخرجة من بيانات عينة الدراسة الراىنة الكلية  Procrustes Rotationالقصدي 
اؼبصرية كمصفوفة ىدؼ؛ أي ىي اليت وبدث هبا التغيَت، يف مقابل كل من مصفوفات التشبعات األخرى 

ء عليها التغيَت. وىذا النمط من التدوير من اإلجراءات على حدة كمصفوفة مرجعية، أي اليت وبدث بنا
الشائعة يف اختبار تكافؤ البناء العاملي، ويعتمد على أف البناء العاملي لدى أحد اجملموعات، يكوف عادة 
ىو البناء اؼبشتق من اجملموعة األصلية، وتكوف اؼبصفوفة اؼبرجعية دبثابة مبوذج، أو ؿبك نظري يتم التدوير 

لؤلبنية العاملية بُت مصفوفة التشبعات وتلك اؼبرجعية. ويتطلب ىذا اإلجراء ربليل عاملي  القصدي
استكشايف، على أف يكوف عدد العوامل اؼبستخرجة من العينتُت "اؽبدؼ" و"اؼبرجعية" متساو. ومت حساب 

ؽبا، إال أف  الثقة ( واليت ال يبكن ربديد مستوياتTucker’s Phiالتطابق العاملي بطريقة )فاي تيكر 
(. 0650-0641السيكولوجي للتقرير بأف العوامل متماثلة كانت تًتاوح ما بُت ) القيم اؼبقبولة يف الًتاث

 (.132، 6003)فيصل عبد القادر؛ إؽباـ عبد الرضبن، 
 (6جدول رقم )

 يعرض لمعامالت التطابق بين عوامل العينة
 ل وبعد التدوير القصدي( وعوامل عينة التقنين األصلية قب441المصرية )ن= 

 العوامل الثقافة
 السلوكي الدافعي المعرفي ما وراء المعرفة

األمريكية )إيريل وأنج(: 
 قبل التدوير:بعد التدوير

06323 
06411 

06413 
06421 

06331 
06413 

06412 
06453 

ة بعد التدوير يف يتضح من اعبدوؿ السابق وجود درجة من التشابو بُت العينة اؼبصرية، والعينة اؼبرجعي
(، السلوكي 06413(، الدافعي )06421(؛ اؼبعريف )06411العوامل األربعة. ما وراء اؼبعرفة )

أمكنها التحقق الكامل إىل حد كبَت من استقرار البناء  الراىنة (. لذا يبكن القوؿ إف الدراسة06453)
 بيئة اؼبصرية.العاملي، القائم على تصور العوامل األربعة للذكاء الثقايف يف ال
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 نتائج الفرض الثاني:-ثانيا
والذي ىبتص بوجود عبلقة ارتباطية موجبة بُت الذكاء الثقايف بأبعاده األربعة، واغبكمة بأبعادىا 

معامل االرتباط )بطريقة بَتسوف( بُت الدرجات اػباـ  بالثبلثة. وللتحقق من صحة ىذا الفرض، مت حسا
 ثقايف، ودرجاهتم على مقياس أرديلت للحكمة.ألفراد العينة على مقياس الذكاء ال

 (7جدول رقم )
 يعرض لمعامالت الرتباط بين الذكاء الثقافي وأبعاده والحكمة وأبعادىا

 الحكمة
 الذكاء

 الدرجة الكلية المعرفي التأملي النفعالي

 06045 *06444 06044 06045 ما وراء اؼبعرفة
 **06335 **06311 **06161 **06643 اؼبعريف 
 **06344 **06126 **06132 **06651 الدافعي
 **06614 **06612 **06342 **06636 السلوكي

 **06611 **06634 **06353 **06616 الدرجة الكلية
 (0604** داؿ عند مستوى )   (0601* داؿ عند مستوى )

ثة أبعاد للذكاء يتضح من اعبدوؿ السابق وجود عبلقة موجبة دالة إحصائية بُت الدرجة الكلية وثبل
الثقايف )اؼبعريف، الدافعي، السلوكي( وبُت الدرجة الكلية ودرجات األبعاد الفرعية للحكمة )االنفعايل، 

(. 0604( عند مستوى )06126-06643التأملي، اؼبعريف( حيث تراوحت معامبلت االرتباط بُت )
 (.0601عند ) وبُت البعد اؼبعريف للحكمة وبعد ما وراء اؼبعرفة للذكاء الثقايف

فبا سبق يتضح ربقق الفرض األوؿ إىل حد كبَت، وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو )ستَتنربج 
Sternberg. 2002; Sternberg, 2004, 165)  من أف اغبكمة تشَت إىل التوازف بُت االىتماـ
ص من أف الشخ (Benhabib, 1992, 53)الشخصي والبينشخصي. ومع ما ذىب إليو بينهابب 

ن لديهم خلفيات ومعتقدات ـبتلفة، حيث أف اغبكيم لديو اغبكيم يبكنو التحدث إىل ـبتلف األفراد، فب
 ,Reynoldالقدرة على تصور التعددية يف وجهات النظر، واؼبناحي اؼبتعددة. ومع ما أشار إليو )رينولد 

ى العدؿ، واالستجابات ( من أف اغبكمة ىي بناء يتعامل مع األحكاـ الصائبة، واليت ترتكز عل2003
 الذكية للمشكبلت التنظيمية، واألمور اإلنسانية".

ويبكن تفسَت ىذه العبلقة اإلهبابية يف ضوء ما أشارت إليو نظرية )أرديلت( من حيث إف البعد 
االنفعايل للحكمة يشَت إىل االنفعاالت، والسلوكيات اإلهبابية ذباه اآلخرين، كما يشَت البعد التأملي إىل 
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ية الظواىر، واألحداث من مناحي متعددة وـبتلفة؛ فبا يؤدي إىل ارتقاء الوعي واالستبصار بالذات، رؤ 
حداث، ويشَت البعد اؼبعريف إىل القدرة على فهم اغبياة حبيث يدرؾ اؼبعٌت اعبوىري والعميق للظواىر واأل

باعبوانب اإلهبابية، والسلبية وخصوصا فيما يتعلق باألمور الشخصية والبينشخصية. كما أنو يشمل اؼبعرفة 
 ,Kathleen)للطبيعة اإلنسانية، واغبدود اؼبتأصلة للمعرفة، والوعي بالعامل فيما وراء احمليط اؼبباشر للفرد. 

2007, 10-19; Ardelt, 2003, 278)  وىو ما ذىب إليو العديد من الباحثُت أيضا مثل: )يانج
Yang, 2000كامل التفكَت والسلوؾ وتشمل اؼبعرفة الرمزية ( الذي يرى أف اغبكمة ىي ـبطط لت

والضمنية، اليت تتعامل مع اغبياة اإلنسانية الواقعية بشكل جيد، وبأسلوب التفكَت العميق، واالنفتاح 
هبايب. ومثل: )باسيوباىي إلنسانية الواقعية يف االذباه االالعقلي الذي يبكن أف يدعم اإلمكانيات ا

الذي يرى أهنا اؼبعرفة اػببَتة، واغبكم على  (Pasupahi & Stadinger, 2001, 401وستودينجر 
 األمور الصعبة يف اغبياة، واستخدامها من أجل األفضل للذات ولآلخرين.

وال شك أف ىذه القدرات تعد ىامة بالنسبة عبودة وكفاءة التفاعل والعبلقات الشخصية 
الذي يركز على قدرات ؿبددة ىامة بالنسبة عبودة  والبينشخصية، وىو ما يشَت إليو الذكاء الثقايف وأبعاده

والذي يقدـ  (Van Dyne, 2005-2006)العبلقات الشخصية، والفعالية يف اؼبواقف اؼبختلفة ثقافيا. 
 ,Thomas et al., 2008)إمكانيات ىائلة للمساعدة على تفسَت الفاعلية يف التفاعبلت عرب الثقافية. 

123) 
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 :نتائج الفرض الثالث-ثالثا
والذي ىبتص بوجود عبلقة ارتباطية بُت الذكاء الثقايف بأبعاده األربعة، وظبات الشخصية اػبمس 
الكربى. وللتحقق من صحة ىذا الفرض مت حساب معامل االرتباط )بطريقة بَتسوف( بُت الدرجات اػباـ 

 كربى للشخصية.ألفراد العينة على مقياس الذكاء الثقايف، ودرجاهتم على قائمة العوامل اػبمسة ال
 (8جدول رقم )

 يعرض لمعامالت الرتباط بين الذكاء الثقافي، وأبعاده وسمات الشخصية الكبرى
 الشخصية

 الذكاء
 يقظة الضمير المقبولية النفتاح النبساط العصابية

 **06604 **06311 **06323 06050 06023- ما وراء اؼبعرفة
 06045 **06630 **06311 06044 **06424- اؼبعريف
 06032 **06643 **06111 **06423 *06445- الدافعي
 **06654 **06621 **06312 *06441 **06434- السلوكي

 06033 **06311 **06354 *06445 **06414- الدرجة الكلية
 (0604** داؿ عند مستوى )   (0601* داؿ عند مستوى )

ة بُت الدرجة الكلية، ودرجات األبعاد يتضح من اعبدوؿ السابق وجود عبلقة موجبة دالة إحصائي
الفرعية للذكاء الثقايف )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، السلوكي( وبُت ظبات الشخصية )االنفتاح على 

( عند مستويات داللة 06111-06630اػبربة، اؼبقبولية( حيث تراوحت معامبلت االرتباط بُت )
عي، السلوكي( والدرجة الكلية، وبُت يقظة الضمَت الثقايف )الدافاالنبساط والذكاء  ( وبُت0604إحصائية )

والذكاء الثقايف )ما وراء اؼبعرفة، السلوكي( يف حُت كانت العبلقة االرتباطية سالبة مع )العصابية( حيث 
، 0601( عند مستويات داللة إحصائية )06434-، 06445-تراوحت معامبلت االرتباط بُت )

 (.06023-ا وراء اؼبعرفة مع العصابية )( فيما عدا بعد م0604
وتشَت ىذه النتيجة إىل ربقق الفرض الثاين بدرجة كبَتة، واليت تتفق مع ما كشفت عنو نتائج دراسة 

( من وجود عبلقة ارتباطية بُت عوامل الشخصية Ang, Van Dyne & Koh, 2006)أنج وآخرين 
ارتباطات بُت يقظة الضمَت، والذكاء الثقايف ما وراء ومبوذج العوامل األربعة للذكاء الثقايف، حيث وجدت 

اؼبعريف، وبُت اؼبقبولية والذكاء الثقايف السلوكي؛ وبُت االنبساط والذكاء الثقايف اؼبعريف، والدافعي والسلوكي؛ 
ي.  وبُت االنفتاح على اػبربة مع العوامل األربعة للذكاء الثقايف؛ وارتبطت العصابية بالذكاء الثقايف السلوك

( من وجود Ward et al., 2009كما تتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو نتائج دراسة )وارد وآخرين 
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ارتباط إهبايب بُت أبعاد الذكاء الثقايف والشخصية )التعاطف الثقايف، انفتاح العقل، الثبات الوجداين، 
 السلوكي واؼبرونة والثبات الوجداين. اؼببادرة االجتماعية، اؼبرونة( فيما عدا االرتباط بُت الذكاء الثقايف

من أف أبعاد  (Ang et al., 2007)يف حُت زبتلف ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو نتائج دراسة 
 الذكاء الثقايف األربعة زبتلف عن ومل ترتبط بسمات الشخصية.

 ويبكن تفسَت ىذه العبلقة اإلهبابية يف ضوء اآليت:
 ,Rose & Kumar, 2008)مثل: روزي وآخرين ما أشار إليو عديد من الباحثُت  -4

508; Black, 1990)  من أف الثبات االنفعايل )وىو عكس العصابية( يعكس اؽبدوء
( إىل أف أولئك Ang et al., 2006يف مواجهة اغبياة اليومية، حيث يشَت )أنج وآخروف 

لوكيات اؼبرنة الذين يتميزوف بالثبات االنفعايل، لديهم القدرة بشكل أفضل يف إظهار الس
اللفظية، وغَت اللفظية اليت ذبعل اآلخرين يشعروف باؽبدوء يف اؼبواقف عرب ثقافية؛ ومن مث 

 ,Rose & Kumarفاؼبستوى اؼبرتفع من الثبات االنفعايل كما يرى )روزي وكومار 

( سوؼ يعطي القدرة على التعامل مع التفاعبلت بُت الثقافية اعبديدة، 508 ,2008
ف الثبات االنفعايل يعد من ائج البحوث يف ؾباؿ الشخصية إىل أفة؛ لذا تشَت نتوغَت اؼبألو 

 ;Black, 1988)أىم ظبات الشخصية لتوافق اؼبغًتبُت يف البلد اؼبضيف 

Mendenhall & Oddou, 1985) 

أف األفراد الذين يبدوف مستوى مرتفع من االنبساطية يبكن اعتبارىم أفضل يف التفاعبلت  -6
 ,Hogan)فوفقا ؼبا يرى ىوجاف  (Rose & Kumar, 2008, 510)مع اآلخرين 

فاؼبنبسطوف ىم األشخاص االجتماعيوف بدرجة عالية، والذين من احملتمل أف  (1986
يكوف لديهم العديد من األصدقاء واؼبعارؼ، ولديهم السيطرة على االختبلفات الثقافية، 

اؼبيل لئلطبلع على الثقافات فطبيعة اؼبغامرة والطموح لؤلشخاص االنبساطيُت تعٍت 
األخرى، وتعريض أنفسهم للمواقف اعبديدة؛ ومن مث التزود بالدافعية للبحث واؼبشاركة يف 
البيئات اؼبختلفة ثقافيا. باإلضافة إىل أف األشخاص االنبساطيُت كما يرى )كوستا وآخروف 

Costa & McCrae, 1992; Ones & Viswesvaran, 1997)  يفضلوف
آلخرين والتمتع بالتفاعبلت بُت الشخصية. حيث يتسموف بأهنم معربوف، الصحبة وا

واجتماعيوف، وباعبرأة، وبالتلقائية، وبطبيعة أقل كبتا تسمح ؽبم بالتنوع يف سلوكهم بفعالية 
أكثر من ىؤالء الذين يكونوف أقل انبساطا. كذلك يبيل االنبساطيوف ذوو اؼبستوى اؼبرتفع 

ر؛ لذا فمن احملتمل أهنم يتعاملوف مع التفاعبلت بُت الشخصية إلظهار سلوكيات مرنة أكث
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نطوائيُت؛ لذا يبكنهم تأكيد أنفسهم لوفة بفعالية أكثر من األشخاص اإلاعبديدة واؼبأ
 بفعالية وتعلم الثقافة االجتماعية يف البلد اؼبضيف.

درة على ( أف االنفتاح على اػبربة يقف وراء القAng et al., 2006يرى )أنج وآخرين  -3
 & Onesالتكيف بفاعلية يف اؼبواقف اؼبتنوعة ثقافيا. حيث أشارا ونس وفاسويسفاراف 

Viswesvaran, 1997 ،إىل أف االنفتاح على اػبربة، من شأنو أف يكوف منبأ جيد )
وبشكل خاص يف قباح اؼبغًتبُت يف اؼبهمات اػبارجية، ألف أولئك الذين لديهم درجة 

اػبربة، يتسموف بأهنم فضوليوف، ولديهم أيضا استعداد للخربة عالية من االنفتاح على 
)التجربة(، واالستمتاع بالبيئات اعبديدة وغَت اؼبألوفة. كما أهنم كما يرى )أنج وآخروف 

( أذكياء، وواسعو األفق، ومثقفوف، Ang, Van Dyne & Koh, 2006, 108أهنم: 
فات اآلخرين، ويبضوف وقتا يف "التفكَت وىم أكثر قدرة على اؼبعرفة باعبوانب احملددة لثقا

. وبعبارة حوؿ التفكَت" ويشعروف باالستمتاع عند ؿباولة اكتشاؼ األشياء اعبديدة،
سًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة يف التفكَت، ويف التفاعل مع أولئك أخرى؛ فهم يعتمدوف على إ

رجة عالية من االنفتاح الذين لديهم خلفيات ثقافية ـبتلفة. كما أف أولئك الذين لديهم د
على اػبربة، يكونوف أكثر حظا يف إثارة االفًتاضات الثقافية اػباصة هبم، وربليل 
التفضيبلت واؼبعايَت الثقافية لآلخرين )قبل وأثناء التفاعبلت(، وإعادة النظر يف مباذجهم 

 العقلية اؼببنية على التفاعبلت مع أولئك الذين ينتموف إىل ثقافات أخرى.

من خبلؿ دراستها أف اؼبقبولية ترتبط عكسيا  (Caligiuri, 2000)كاليجيوري   وجدت -1
برغبة اؼبغًتبُت يف إهناء اؼبهمة؛ وىذا يعكس دورىا يف التنبؤ بالفعالية عرب الثقافية لدى 

إىل أف خربة اؼبقبولية لدى اؼبغًتبُت تزيد من  (Black, 1990)اؼبغًتبُت. كما أشار ببلؾ 
يف. حيث أف الفراد ذوي اؼبستويات اؼبرتفعة يف ىذه السمة كما يرى روزي التوافق عرب الثقا

يبيلوف إىل أف يكونوا ؿببوبُت، ولديهم  (Rose & Kumar, 2008, 510)وكومار 
صيغ جيدة يف التعاوف، ولُت قلب، وغَت عدائُت، ومفيدين، وؾباملُت، ولديهم مرونة؛ ومن 

ية لديهم مثل: اؼبهارات السلوكية يف التفاعل مث تزيد ىذه السمة من الكفاءة بُت الشخص
 مع اآلخرين يف اؼبواقف االجتماعية.

أيضا إىل أف يقظة الضمَت  (Rose & Kumar, 2008, 510)يشَت روزي وكومار  -1
ترتبط بالذكاء الثقايف؛ حيث يشَت الذكاء الثقايف ما وراء اؼبعرفة إىل معرفة األفراد، والتحكم 

فتاح الضمَت اغبي، تنظيم الذات والوعي اللذاف يبثبلف م يف اؼبعارؼ، والذي يشمل
 سًتاتيجيات التفكَت والتخطيط.باإلضافة إىل إ
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ومن شأف ىذا أف يؤكد أف أولئك الذين يبلكوف ظبات شخصية أساسية مناسبة للقياـ بدور معُت 
 يبتلكوف ظبات، أو يف بيئة مادية، واجتماعية معينة سوؼ يتكيفوف بشكل أكثر فعالية من ىؤالء الذين ال

 (Ang van Dyne & Koh, 2006, 104)خصائص شخصية مناسبة ؽبذا الدور نفسو. 
 نتائج الفرض الرابع:-رابعا

والذي ينص على وجود فروؽ يف الذكاء الثقايف، وأبعاده األربعة )ما وراء اؼبعرفة، اؼبعريف، الدافعي، 
فقا لبعض اؼبتغَتات الديبوجرافية )العمر، اعبنس، السلوكي( بُت اجملموعات الفرعية يف عينة الدراسة و 

سنوات اػبربة، اؼبستوى االجتماعي االقتصادي(. وللتحقق من ىذا الفرض مت استخداـ اختبار "ت" 
 (.46-5للوقوؼ على ىذه الفروؽ كما ىو موضح باعبداوؿ )

 (9جدول رقم )
 لجنسيوضح دللة الفروق في الذكاء الثقافي، وأبعاده وفقا لمتغير ا

 العينة
 األبعاد

 الدللة قيمة ت 165اإلناث ن=  236الذكور ن= 
 ع م ع م

 06004 1616 4643 46621 4624 44635 ما وراء اؼبعرفة
 غَت داؿ 4646 4630 43661 4635 43621 اؼبعريف 
 06004 1616 4601 40632 4644 44615 الدافعي
 06004 1611 4643 5645 4631 46634 السلوكي

 06004 1611 3643 12611 6651 15653 درجة الكليةال
يتضح من اعبدوؿ السابق أف قيم "ت" ذات داللة إحصائية يف ثبلثة أبعاد والدرجة الكلية، حيث 

حصلت الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث يف البعدين الدافعي والسلوكي والدرجة الكلية، بينما 
ر، يف بعد ما وراء اؼبعرفة، يف حُت مل تصل الفروؽ إىل حصلت اإلناث على متوسط أعلى من الذكو 

 مستوى الداللة اإلحصائية يف البعد اؼبعريف.
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 (14جدول رقم )
 يوضح الفروق في الذكاء الثقافي، وأبعاده وفقا لمتغير العمر

 العينة
 األبعاد

( عاما 24-35)
 266ن= 

( عاما 35-54)
 135ن= 

 الدللة قيمة ت

 ع م ع م
 06004 1653 4604 40632 4642 44615 اؼبعرفةما وراء 

 06004 1612 4630 44641 4632 46641 اؼبعريف 
 غَت داؿ 4643 4632 46664 4664 46615 الدافعي
 06004 40624 4613 40666 4611 46631 السلوكي

 06004 2613 6624 11644 6644 15664 الدرجة الكلية
داللة إحصائية يف ثبلثة أبعاد والدرجة الكلية بُت  " ذاتاعبدوؿ السابق أف قيم "تيتضح من 

الفئتُت العمريتُت حيث حصل ذوو الفئة العمرية األكرب على متوسطات أعلى من ذوي الفئة العمرية 
(، 06004والسلوكي وما وراء اؼبعرفة والدرجة الكلية عند مستوى ) اؼبعريف األصغر يف أبعاد الذكاء الثقايف

 دالة إحصائية يف البعد الدافعي بُت الفئتُت. يف حُت مل تظهر فروؽ
 (11جدول رقم )

 يوضح دللة الفروق في الذكاء الثقافي وأبعاده وفقا لمتغير لسنوات الخبرة
 العينة

 األبعاد
( ن= 14-1الفئة )

251 
( 25-11الفئة )

 154ن= 
 الدللة "ت"قيمة 

 ع م ع م
 06004 1616 6633 44604 4624 43655 ما وراء اؼبعرفة

 06004 1613 6623 44634 4615 43624 اؼبعريف 
 06004 2621 4630 44656 3621 41666 الدافعي
 06004 6614 4653 41614 4646 41623 السلوكي

 06004 4632 3643 15601 6651 14611 الدرجة الكلية
الدرجة الكلية يتضح من اعبدوؿ السابق أف قيم "ت" ذات داللة إحصائية سواء يف األبعاد أو يف 

كرب على متوسطات أعلى من ( وفقا لسنوات اػبربة، حيث حصل ذوو اػبربة األ06004عند مستوى )
 ذوي اػبربة األقل.
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 (12جدول رقم )
 يوضح الفروق في الذكاء الثقافي وأبعاده وفقا لمتغير المستوى الجتماعي القتصادي

 العينة
 األبعاد

 الدللة ة تقيم 284المتوسط ن=  121المرتفع ن= 
 ع م ع م

 غَت داؿ 06160 4623 46604 4624 44655 ما وراء اؼبعرفة
 06004 2643 6664 43614 3646 42666 اؼبعريف 
 غَت داؿ 06606 4632 44656 4621 46606 الدافعي
 06004 1613 3630 44634 1653 43624 السلوكي

 06004 5614 3643 15601 6651 13641 الدرجة الكلية
يتضح من اعبدوؿ السابق وجود فروؽ دالة إحصائية يف الذكاء الثقايف بُت أفراد العينة، يف اؼبستوى 

االجتماعي االقتصادي اؼبرتفع، واؼبتوسط يف البعدين اؼبعريف، والسلوكي، والدرجة الكلية يف اذباه ذوي 

دالة يف بعدي ما وراء ( ومل تظهر فروؽ 06004اؼبستوى االجتماعي االقتصادي اؼبرتفع عند مستوى )

 اؼبعرفة والدافعي.

ربقق الفرض الثالث بدرجة كبَتة؛ حيث أظهرت  ةوعلى ىذا يتضح من ؾبمل اعبداوؿ السابق

النتائج وجود فروؽ يف الذكاء الثقايف، وفقا ؼبتغَت العمر فيما عدا البعد الدافعي؛ ووفقا ؼبتغَت اعبنس فيما 

ات اػبربة يف صبيع األبعاد والدرجة الكلية، ووفقا للمستوى االجتماعي عدا البعد اؼبعريف، ووفقا ؼبتغَت سنو 

 االقتصادي، فيما عدا بعدي ما وراء اؼبعرفة، الدافعي.
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( من أف اؽبوية متعددة الرؤى Perlis, 2001, 11وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليو )برليز 

ىويتنا اليت سبكن كل فرد من رؤية  واليت تتضمن خصائص Multi Perspective Identity)اؼبنظور( 

الواقع من خبلؿ وجهات نظره اػباصة تتوقف على القدرة، والعمر، والعرؽ، واعبنس، والسبللة، والدين، 

 Grifferواؼبيوؿ اعبنسية، والطبقة االجتماعية االقتصادية. كما تتفق أيضا مع ما أشار إليو )جريفر، وبرليز 

& Perlis, 2007 متعددة الرؤى تتضمن شبانية عناصر وفقا ؽبا يصف األفراد أنفسهم ( من أف اؽبوية

 ويتعرفوف على أنفسهم يف سياقهم الثقايف من بينها العمر، واعبنس، واؼبستوى االجتماعي االقتصادي.

حينما يشَت إىل أف الذكاء الثقايف يتشابو مع  (Thomas, 2006, 89-92)ويفسر ذلك ثوماس 

للذكاء يف كونو يتطور عرب الزمن، غَت أنو تطوير بطيء جدا، وإف كانت بعض  األشكاؿ األخرى اؼبتعددة

التجارب الواقعية مثل: )اغبياة والعمل باػبارج( ردبا تسهل تطوره. كذلك تفسرىا كاليجيوري 

(Caligiuri, 2000)  حُت تذكر أف طرؽ األفراد يف السلوؾ يف اؼبواقف والسياقات اؼبتنوعة تنمو وتتطور

 ن لضماف البقاء.مع الزم

 ,Vedadi, Kheiri, & Abbasalizadehكما يفسرىا أيضا ما أشار إليو )فيدادي وآخروف 

من أف اؼبعرفة باؼبمارسات، واالتفاقيات يف الثقافات اؼبختلفة، تكتسب من الًتبية واػبربات  (28 ,2010

الثقافات اؼبختلفة والثقافات الشخصية، وتشمل اؼبعرفة بالنظم االقتصادية والقانونية واالجتماعية يف 
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( ىي إحدى اؼبهارات اليت 2، 6003الفرعية. فمهارة التفاعل االجتماعي كما يشَت )عادؿ عبد اهلل، 

على الفرد إتقاهنا كمهارة أساسية من أجل التعايش، فاجملتمع يسند إليو أدوارا متعددة ومتباينة قد ينجح، 

حسب عدد من اؼبتغَتات، مثل: )جنس الفرد ومكانتو أو يفشل بدرجات متفاوتة يف أدائها، وذلك 

االجتماعية، وقدراتو الذاتية، واؼبهارات االجتماعية اليت يبتلكها(، ومثل: ىذه التفاعبلت االجتماعية كما 

( تشمل غالبية األدوار واؼبمارسات اليت تتم يف اؼبواقف اؼبختلفة، واليت تتعلق 6004ترى )رندا رزؽ اهلل، 

ما أهنا تتطلب من الفرد اكتساب العديد من اؼبهارات االجتماعية، وإتقاهنا سواء أكانت باعبماعة، ك

 لفظية، أـ غَت لفظية.

 اخلامتة:

كشفت الدراسة اغبالية عن الكفاءة السيكومًتية، والبناء العاملي ؼبقياس الذكاء الثقايف، وصبلحيتو 

ما ربققت فروض الدراسة بدرجة كبَتة. واعبدير للتطبيق يف البيئة اؼبصرية يف ؾباؿ اإلرشاد السياحي، ك

بالذكر أف ىذه النتائج مازالت يف حاجة إىل اؼبزيد من الدراسة على عينات ـبتلفة، وخبصائص متباينة 

خاصة، يف ظل حداثة اؼبفهـو وعدـ وجود دراسات يف اجملتمع اؼبصري؛ لذا وبتاج األمر ؼبزيد من البحوث 

ء الثقايف باؼبفاىيم، واؼبتغَتات النفسية والشخصية يف إطار ثقافتنا اؼبصرية، اؼبستقبلية على عبلقة الذكا

ولتقنيُت اؼبقياس وتطبيقو على عينات أخرى، فبن تتطلب طبيعة وظيفتهم وعملهم السفر، والتعامل مع 
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عماؿ، أفراد من ثقافات ـبتلفة باستمرار من العاملُت يف سواء يف ؾباؿ البًتوؿ، أو الطَتاف، أو رجاؿ األ

وغَتىم حىت يبكن االستفادة من نتائجو من قبل الشركات واؼبنظمات الدولية يف اؼبساعدة يف اختيار 

 موظفيها، فبن يصلحوف للتعامل مع األفراد من ثقافات ـبتلفة وللمهاـ الدولية.
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Cultural Intelligence And Its Relationship  

With Wisdom And Big Five Personality Factors:  

The Egyptian version of Cultural Intelligence Scale 
 

Nahed Fathey Ahmed (Ph.D)  

Abstract 

     The current study aimed to identify the factorial struction of the cultural 

intelligence Scale in Egyptian environment, investigating the relationship 

between cultural intelligence and the wisdom and big five personality 

factors, and investigating of differences among individuals in cultural 

intelligence according to age, gender, experience, socioeconomic level. The 

sample in the current study consisted of (401) Individuals who are working 

in the field of tourism: male (n=236) with a mean of 34.7 SD=3.4 and 

female (n=165) with a mean of 34.5 SD=3.8. Study tools consist of cultural 

intelligence scale, wisdom scale, five big personality factors scale and 

socioeconomic level Form. The results have shown: Stability of factor 

construction of the cultural intelligence Scale based on perception four 

factors in Egyptian environment, a significant Correlation between cultural 

intelligence and the wisdom and big five personality factors, Results shown 

also a Significant differences among the sample subgroups in cultural 

intelligence according to age, gender, experience and socioeconomic level 

variables. 

 
 

 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

