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  املرحلة الثانوية بالكويت طالب لدى الفعالة
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 أستاذ علم النفس المشارك أستاذ علم النفس المشارك
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 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 

 :ملخص البحث
إلى تعرف طبيعة العالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي  ت الدراسةهدف     

، وإمكانية استخدام الذكاء طالب المرحلة الثانوية بالكويتلدى  المواطنة الفعالةسلوكيات و 
، وكذلك تعرف الفروق بين سلوكيات المواطنة الفعالةالثقافي في التنبؤ بالتسامح االجتماعي و 

، سلوكيات المواطنة الفعالةمرتفعي ومنخفضي الذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي و 
طالب وطالبات [ طالبًا وطالبة تم اختيارهم من 745الكلية من ] الدراسةوتكونت عينة 

، وتم تقسيمها إلى عينة استطالعية عددها  الصف األول الثانوي بالمرحلة الثانوية بالكويت
[ من الذكور، 319[ طالبًا وطالبة منهم ]603[ طالبًا وطالبة، وعينة نهائية عددها ]201]

مقياس الذكاء الثقافي، ومقياس التسامح االجتماعي،  الدراسة ت[ من اإلناث واستخدم284و]
األساليب اإلحصائية التالية:  الدراسة ت. كما استخدمسلوكيات المواطنة الفعالةومقياس 

، اختبار "ت"، ومعامل االرتباط، Lisrel 8.80التحليل العاملي التوكيدي، باستخدام برنامج 
وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية  SPSS.V.20وتحليل االنحدار المتعدد باستخدام 
سلوكيات [ بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي و ,01موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ]

طالب لدى  سلوكيات المواطنة الفعالة. وإمكانية التنبؤ بالتسامح االجتماعي و المواطنة الفعالة
العوامل. كما توصلت وبعض ية للذكاء الثقافي من الدرجة الكل المرحلة الثانوية بالكويت

.[ بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء ,01النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ]
أن  ،لصالح مرتفعي الذكاء الثقافي سلوكيات المواطنة الفعالةالثقافي في التسامح االجتماعي و 
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لى تفسير التباين في درجات المتغيرات التابعة لديه القدرة عالمتغير المستقلة ]الذكاء الثقافي [ 
]التسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة[ وهذا يدل على ارتفاع مستوى الداللة العملية 

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تنمية الذكاء الثقافي وبث روح للنموذج المقترح، 
لدى الطالب في جميع المراحل  الةسلوكيات المواطنة الفعالتسامح االجتماعي ومهارات 

 الدراسية من خالل المناهج الدراسية واألنشطة الالصفية والبرامج الوقائية والعالجية.
 الكلمات المفتاحية: الذكاء الثقافي ـ التسامح االجتماعي ـ المواطنة الفعالة

  



 

 

 

 

(93) 

 عبداهلل سليمان العصيمى & د. حممد محد السعيدد. 

 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

بالتسامح االجتماعي وسلوكيات املواطنة الذكاء الثقايف وعالقته 
 لدى طالب املرحلة الثانوية بالكويتالفعالة 

 

 إعداد
 د/ حممد محد السعيد د/ عبداهلل سليمان سعود العصيمي

 أستاذ علم النفس المشارك أستاذ علم النفس المشارك
 كلية التربية األساسية كلية التربية األساسية

 والتدريب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 

  دمة:مق
العولمة  شكلتخاصة بمجموعة من التحديات  الكويتيعامة و  العالمييمر المجتمع     

أهم هذه  وسرعة االتصاالت والقدرة الفائقة على تبادل المعارف والمعلوماتوالكوكبية 
الطويل عبر تاريخه  الكويتيالمجتمع كونها  التيخصوصية الثقافية الفي مما أثر  التحديات؛

الكل المركب والمعقد إنما أصبحت تحمل معانى كثيرة ومتعددة تتضمن  يولم ُتعد الثقافة ه
اكتسبها  التيالمعارف والمعتقدات والفنون واألخالقيات والتقاليد والعادات واألعراف والقيم 

فية الثقا البنىبمنأى عن هذه التحديات بل امتدت إلى الثقافة ولم تعد  الفرد داخل مجتمعه
الالمادية البنى الثقافية  إلىو شملت وسائل االتصال وفنون العمارة وأدوات العمل  التيالمادية 

وهذا  الكويتيالنسيج الثقافي للمجتمع  فيتضمنت السلوكيات والقيم مما أثر  التيأو المعنوية 
 بالذكاء الثقافي.  الطالبطلب تسليح تتاألمر 

لقد أصبح الذكاء الثقافي ضرورة أكاديمية ملحة فرضتها العولمة التي أحدث نوعا من 
التقارب بين الحضارات تارة والتباعد تارة أخرى؛ حيث بدء مفهوم الذكاء الثقافي يلوح في 

 Earlyاألفق على يد مجموعة من العلماء المتخصصين في علم النفس واإلدارة مثل إيريلي 
( ولكن التناول العلمي التجريبي لمفهوم الذكاء الثقافي لم يتحقق إال 2003عام ) Angوآنج 

في السنوات األخيرة عندما تمت دراسته في إطار الدراسات السيكولوجية. لقد أشارت 
األدبيات إلى أن التقارب بين الثقافات كان له العديد من الفوائد اإليجابية؛ فوصول العرب 

ألندلس وهجرة األوربيين إلى أمريكا قد نجم عنه فوائد إلى الصين وحضارة العرب في ا
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إيجابية تمثلت في التقارب االندماج والتجانس واالنسجام الذي أثمر ثقافات غاية في الرقي 
والعلو فكرًا وعمرانًا وفنًا وتفاعال قائمًا على النزوع الفطري قاد اإلنسان إلى التسامح، كما 

عدم التجانس واالنسجام بين الثقافات نجم عنه أزمات ثقافية أشارت األدبيات إلى أن التنافر و 
 تمثلت في تهميش اآلخر وضياع هويته وغياب التسامح وظهور الصدامات والصراعات.

على أسس مخططة  تفاعل متزايد بين الطالبوجود هذه التحديات مواجهة تطلب يو       
داخل البيئة أواًل في  تتم الطالبيتعلمها  التيفعلى الرغم من أن المفردات الثقافة  ،علمياً 
على  مقد تجبره التيالظروف المعيشية أو التعليمية ه في ظل فيها إال أن ون يعيش التي

في ظل ثقافات مغايرة وهنا قد تقف الحدود العيش االنتقال والعيش في أماكن مختلفة و 
البيئات  أو مع ممع أقرانه التهمفتحد من تفاع طريقهم،والحواجز الثقافية حجر عثرة في 

أهمية تسليح الطالب بالذكاء الثقافي  يوهنا يأتللعيش أو الدراسة فيها انتقلوا  التيالجديدة 
تمكنهم من  التيمن خالل اكسابهم القدرات االستراتيجية والمعرفية والدافعية والسلوكية 

عن التعصب األعمى  ُتبعدهمالذى  االجتماعيالتسامح و مع اآلخرين التكيف والتأقلم 
القائمة على تحمل المسئولية والكفاءة والمشاركة  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد واكتساب 

(Jyoti& Kour, 2015, 236). 
والتنوعات  واالختالفات تتزايد أهمية الذكاء الثقافي يومًا بعد يوم نظرًا لوجود التبايناتو       

تتسم  التيفهم المواقف  فيالقيام بدور فعال مما يتطلب من األفراد  الفعالةاألوضاع  في
أوضحت  حيث طالبللالتي باتت مهمة  فالذكاء الثقافي ُيعد من الذكاءات ؛بالتعدد الثقافي

ودراسة إيرلى  ،(Thomas &Inkson, 2004,5) األدبيات مثل دراسة إنكسون وتوماس
أن الذكاء الثقافي بناء متعدد األبعاد وأن نظرية  (Earley, Ang & Tan, 2007,4) وآنج

أفضل الذكاء الثقافي قد قامت على نظريات الذكاء المعاصرة التي تسعى إلى البحث عن 
من التكيف بنجاح مع  موتمكنه فضلاألفهم التحقيق  الطالب مناآلليات التي تمكن 

  .(Lawrence, 2011,19) السياقات الثقافية الجديدة
إلى أن  (Van Dyne et al., 2010,131-138) نتائج دراسة دان وآخرينوتشير   

الذكاء الثقافي ُيعد من المسارات التي تقود الطالب إلى االنخراط والمشاركة بفاعلية في 
المجتمع الفعال والتواصل الفعال مع المواقف عبر الثقافية التي تقوم على التباينات 

، ويتكون الذكاء الثقافي من أربعة مكونات، فالمكون األول واالختالفات بين الثقافات الجديدة
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 Meta-cognitiveفي الذكاء الثقافي يسمى بالمكون االستراتيجي أو مكون ما وراء المعرفة 
حيث يساعد للطالب على الفهم الثقافي والقدرة على التخطيط وتفسير التباينات واالختالفات 

كون الثاني يسمى بالمكون المعرفي حيث يمكن الطالب والفروق الموجودة بين الثقافات. والم
األساسية المشتركة بين بنى البشر. والمكون  Cultural quosمن فهم التلميحات الثقافية 

الثالث يسمى بالمكون الدافعي، حيث يعمل على تزويد الطالب بالطاقة والثقة بالنفس 
كون الرابع فيسمى بالمكون السلوكي والسعي لفهم المواقف الثقافية والتخطيط لها. أما الم

حيث يسهم في تزويد الطالب بالقدرة على االنخراط والمشاركة في القيادة المرنة للمواقف 
 عبر الثقافية.

وحصة الذكاء الوجداني  حصة الذكاء الثقافي إلى حد كبير حصة الذكاء العام وتشبه
يعتقد أنها تكون مهمة  التيو  الطالبالتي تؤكد على ضرورة توافر مجموعة من القدرات لدى 

بالتركيز على ا مالذكاء الثقافي عنهتحقيق النجاح الشخصي والمهني. ويتميز  فيتساعدهم 
 ,Lawrence) المواقف الثقافية غير المألوفة فيللنجاح  لطالبيحتاج إليها ا التيالمهارات 

2011, 19). 
ويتطلب الذكاء الثقافي قدرة الطالب على العمل بفاعلية في ظل بيئات ثقافية متنوعة،   

كما تتطلب سلوكيات المواطنة الفعالة قدرة الطالب على الوعي والممارسة والتأمل والنقد 
داخل البيئات التي تتسم بالتنوع الثقافي بالصورة التي تمكنهم من زيادة ذكاؤهم الثقافي 

اسيتهم الثقافية وقدرتهم على التواصل مع اآلخرين وزيادة مساحات التسامح وكفاءتهم وحس
 . (Rennick & Desjardins, 2013, 153)االجتماعي لديهم 

ويتطلب الذكاء الثقافي قدرة الطالب على العمل بفاعلية في ظل بيئات ثقافية متنوعة،  
ي والممارسة والتأمل والنقد كما تتطلب سلوكيات المواطنة الفعالة قدرة الطالب على الوع

داخل البيئات التي تتسم بالتنوع الثقافي بالصورة التي تمكنهم من زيادة ذكاؤهم الثقافي 
وكفاءتهم وحساسيتهم الثقافية وقدرتهم على التواصل مع اآلخرين وزيادة مساحات التسامح 

 . (Rennick & Desjardins, 2013, 153)االجتماعي لديهم 
من التفاعالت بين األعضاء ولكي  Complex webويقوم المجتمع على شبكة معقدة  

تتم هذه التفاعالت بسهولة ويسر يجب أن تتسم بالتسامح االجتماعي وقبول اآلخر وهذا 
يمكن أن يحدث من خالل قيام أعضاء المجتمع بوضع مجموعة من القواعد العامة والنماذج 
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 Architecture of socialلهندسة البيئة االجتماعية تستخدم كأدوات  التيالثقافية 
environment  األنماط السلوكية وتبادل وجهات النظر واألفكار والمعتقدات والعادات و

البيئة االجتماعية الجوهرية هي التي تقوم على إحداث التآزر والتكامل الجوهرية بينهم و أن 
طالما أنه  يز يكون مقبول وطبيعي ومرغوب فيهالمستمر بين قدرات األفراد المميزة وهذا التما

 ,Dima & Dima) سوف يؤدى إلى التقارب بين أعضاء المجتمع والتسامح فيما بينهم
2016,440). 

يتطلب الذكاء الثقافي التفاعل الفعال واالندماج والتوافق مع الثقافات المغايرة وهذا و 
قافي عالي أكثر تفهمًا وتقباًل للغير مما يؤدي بدوره إلى جعل األفراد الذين يتمتعون بذكاء ث

يجعلهم أقدر على فهم اإلشارات والرموز والتي ربما يكون لها دور في تكوين وإدراك طبيعة 
مما يلعب دورًا مهمًا في تكوين صورة  ؛األفراد المنتمين لهافهم طبيعة تفكير الثقافة المغايرة و 

 &Shokef)حيث أوضحت األدبيات مثل دراسة  هذه الثقافات المغايرة،عن أفراد ذهنية 
Erez, 2008, 107)  على وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين الذكاء الثقافي
الذكاء الثقافي الذين حصلوا على درجات عالية في مقياس الطالب فوالتسامح االجتماعي، 

التسامح ف اعي.في مقياس التسامح االجتممرتفعة  متوسطات درجات قد حصلوا على
يمثل العنصر  فهواالجتماعية  في تحسين العمليات المرتبطة بالجوانب سهميُ  االجتماعي

مجتمع من  يفي أ Social cohesionالجوهري واألساسي في إحداث التماسك االجتماعي 
فالتسامح االجتماعي  .(Lee, 2014,711)المجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء

فقًا مع بعضها البعض نتاج بيئات اجتماعية تتفاعل فيها شرائح المجتمع إ إلىيؤدى 
عن طريق التعليم والخبرات الحياتية  اكتسبوهاالقواعد والمعايير والقيم التي من لمجموعة 

 . (Porter et al., 2015, 73)بين أفراد المجتمع والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الترابطات
التسامح االجتماعي على أنه  (Florida, 2003, 10)لقد عرفت دراسة فلوريدا  

لكل األعراق  Diversity، والتنوع Inclusivenessوالشمولية  Opennessاالنفتاح 
Ethnicities  واألجناسRaces جين ، و الحياة. بينما تشير دراسة لكورنيو يومناح

(Corneo & Jeanne, 2009, 691) مح االجتماعي يعني احترام التنوع إلى أن التسا
Respect for diversity  تميزها عن  التيسمة من سمات المجتمعات الحديثة وهي

يعني احترام الفرد ألفراد العائلة واألصدقاء األفراد  التسامح على مستوى فالمجتمعات التقليدية 



 

 

 

 

(97) 

 عبداهلل سليمان العصيمى & د. حممد محد السعيدد. 

 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

يعنى قدرة الفرد على  مثل الجيران وعلى مستوى الجماعة Acquaintancesوالمعارف 
 inheritedالتسامح الموروث  أمانحو الجماعة.  واضحة وإيجابيةاتجاهات تكوين 

tolerance  أما  ،الذي يكتسبه الفرد نتيجة مروره بعمليات متعاقبة بين األجيالفهو التسامح
 فهو الذي يكتسبه الفرد من خالل عمليات التعلم Acquired toleranceالتسامح المكتسب 

 & Berggren)لمجتمع في االثقافية والسياسية واالجتماعية اآلليات مجموعة من ُتسهم فيه و 
Nilsson, 2014, 7). 

التطور واالنتشار  فيالتي أخذت  فاهيممن الم سلوكيات المواطنة الفعالةوُيعد مفهوم  
بمجموعة من األفكار مثل الكونية اآلونة األخيرة نظرًا الرتباطه  فيبصورة سريعة 

Cosmopolitanism  والتعددية الثقافيةMulti- culturalism  والليبرالية الجديدةNeo-
liberalism  سلوكيات المواطنة فإذا كانت  ،الذكاء الثقافيُتعد التحديات المؤثرة في  هىو

كز على قدرة الفرد على فإن الذكاء الثقافي ير  ؛التعددية الثقافيةمهارات تركز على  الفعالة
يكتسبها ُتعد من أسمى المهارات التي يجب أن  التيالتفاعل مع البيئات الثقافية المتنوعة و 

 .(Schattle, 2008,73-94) الفعالالمواطن 
أحد الحلول العملية لمشكالت انخفاض معدالت  سلوكيات المواطنة الفعالةوتعد   

المشاركة المجتمعية وزيادة مساحات التسامح االجتماعي بين الطالب وهنا تأتي أهمية الربط 
واحد  ألنهما يشتركان في تحقيق هدف سلوكيات المواطنة الفعالةبين الذكاء الثقافي و 

على المشاركة في  الطالبتهدف إلى حث  سلوكيات المواطنة الفعالةفإذا كانت مشترك؛ 
 مإدارة سلوكياته تهم فييهدف إلى زيادة قدر الثقافي فإن الذكاء  ؛االجتماعيةاألنشطة 
يسهمان في تأهيل  كالهمافي بيئات تتسم بالتنوع الثقافي و والقدرة على العمل  موتصرفاته

أن يتعلم كيف ن ثم فعليهم وم ة الثقافيةيتتسم بالتعددفي بيئات  للعملالطالب بعد التخرج 
 الطالبفالذكاء الثقافي يزود  ،الفعالعلى المستوى  ون على المستوى المحلي ويفكر  ون يطبق

 الفعالالمشاركة في خدمة المجتمع المحلي و  و هممن ضبط سلوكيات مباآلليات التي تمكنه
 .سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد وكذلك في اكتساب  على حد سواء

أن الذكاء الثقافي يساعد في  (Cogan& Derricott, 2010)وأوضحت نتائج دراسة       
 كما يساعدهم في طالب المرحلة الثانوية بالكويتلدى  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد تنمية 

القدرة على العمل مع اآلخرين والتعاون في  ،تواجههم التياختبار ومعالجة المشكالت 
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التسليم بها في القدرة على فهم الفروق الثقافية و  فيلدورهم في المجتمع و وتحمل المسئولية 
 التيالرغبة في تقديم حلول للصراعات  فيالقدرة على التفكير بطريقة ناقدة ومنظمة و في و 

الرغبة في تغيير العادات والتقاليد وأساليب الحياة بهدف في تواجههم بطريقة غير عنيفة و 
القدرة على اإلعالء من قيمة حقوق اإلنسان والدفاع عنها والرغبة  يفخدمة البيئة المحيطة و 

 .الفعالةالمشاركة في السياسات على المستويات المحلية والدولية و  في
ودراسة  (Van Dyne et al., 2012, 29)نتائج األدبيات مثل دراسة  شارتلقد أ

(Reysen et al., 2013a,858)  ودراسة(Reysen et al., 2013b,35)  الذكاء قدرة
سلوكيات ف؛ طالب المرحلة الثانويةلدى  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد على التنبؤ بالثقافي 

الطالب بأنفسهم وزيادة مساحات الثقة بينهم وبين زيادة ثقة تعمل على  المواطنة الفعالة
وفي زيادة قدرتهم على التكيف والعمل  فيما بينهم،وفي زيادة مساحات التعاون  ،اآلخرين

الذي يمتلك الوعى هو المواطن  الفعالالمواطن فبفاعلية أكبر في ظل الثقافات المتنوعة. 
الذي يؤمن بالتنوع الثقافي الذاتي والقدرة على تقديم الرعاية واالهتمام لآلخرين وهو 

Cultural diversity تعزيز العدالة االجتماعية  ولديه قدرة علىSocial justice  هو و
القدرة على التواصل بو  Sense of responsibilityشعور بالمسئولية الذى لديه احساس و 

  التسامح االجتماعي.بو  Psychological connectionالنفسي 
إلى أن الذكاء الثقافي ُيسهم في  (Betts, Bambi, 2016, 2)دراسة نتائج وتوصلت 

في القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في:  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد الطالب  اكساب
والتخطيط في أنظمة بالغة التعقيد والتركيب والقدرة على رؤية  الناقد القدرة على التفكير

 يالقضايا من عدة أوجه واالستعداد التام لتقديم العون والمساعدة لآلخرين والقدرة على التصد
والقدرة على  negotiationللظلم وعدم المساواة والقدرة على امتالك مهارات التفاوض 

 تواجههم. التيوالقدرة على حل المشكالت  innovateالتجديد 
ُتعد واحدة من المهام الرئيسية للمدرسة في  سلوكيات المواطنة الفعالةإن تعليم  

للطالب يتطلب  سلوكيات المواطنة الفعالةالمرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية، فتعلم 
، والعادات Skills، والمهارات Knowledgeتشرب هؤالء الطالب لمجموعة من ] المعارف 

Habits وأن عملية التعليم يمكن أن تتم من خالل استخدام ثالثة مداخل من المداخل ]
، Integrated، والمداخل المتكاملة Interdisciplinaryالقائمة على تعدد التخصصات 
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وبعد استعراض هذه التصورات نجد أن سلوكيات المواطنة  .(Neubauer,2012) والمستقلة
الفعالة في ضوء ما سبق يقصد بها قدرة الفرد على تحديد المشكالت التي تواجهه أو تواجه 
أعضاء المجتمع، وكذلك قدرته على مواجهة هذه المشكالت والعمل بكل طاقاتهم لرفع 

يشة لهم ولمن حولهم كما ينظر للمواطنة الفعالة على أنها حث الشباب على مستوى المع
القيام بأداء المهام واألعمال المكلفين بها على الوجه األكمل والتي ُتعد ضرورية وليست من 
باب الرفاهية ولها داللة في المجتمع، وكذلك المشاركة في تقديم الخدمات الضرورية 

 Kara et)ياته تجاه المواطنين في المجتمع الذي يعيش فيه للمجتمع وكذلك زيادة مسئول
al.,2012). 

  :الدراسةمشكلة 
 :النقاط التالية في الدراسةمشكلة داللة في ضوء ما سبق تتضح        

حيث  ،المتزايدة الفعالةُيعد الذكاء الثقافي ضرورة أكاديمية ملحة لموجهة المتغيرات  .1
؛ 2007على أسعد، ؛ 2007يوسف العامري،  ) دراساتمثل األدبيات  نتائج أوضحت

؛ عدنان 2009؛ شيماء المفلح، 2007؛ رشدي طعيمه،2008الحارث األسدي،
، جاسم محمد  Javaheri et. al., 2013؛ 2013؛ محسن الزهيري، 2008الهداوي، 

. وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء Keyvanara& Soltani, 2014) ؛ 2014عيدي،
ات الطالب في درجمتوسطات كلما ارتفعت أنه الثقافي، والتسامح االجتماعي؛ بمعنى 

 ُيبعدحيث  ،ات درجاتهم في التسامح االجتماعيالذكاء الثقافي كلما ارتفعت متوسط
 فرد عن الدخول في دائرة التعصب وعدم التسامح االجتماعي.لاالمرتفع الذكاء الثقافي 

 ;) ;Alon & Higgins, 2005) ات:دراس : مثلالسابقة الدراسات نتائج أشارت  .2
Turnipseed& Vandewaa, 2012; Reysen et al., 2012; Diao& Park, 
2012; Reysen et al., 2013a; Reysen et al., 2013; Farhadi et al., 

2013 ; Amanpour& Shahmandi, 2014) . التي أوضحت وجود عالقة و
كلما ارتفعت أنه ارتباطية بين الذكاء الثقافي وسلوكيات المواطنة الفعالة؛ بمعنى 

على متوسطات درجات الطالب في الذكاء الثقافي كلما ارتفعت متوسطات درجاتهم 
االنخراط في  فيالذكاء الثقافي الفرد  يساعد، حيث الفعالةسلوكيات المواطنة مقياس 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
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والمشاركة  الفعالةوزيادة الكفاءة  تحمل المسئولية والقائمة  سلوكيات المواطنة الفعالة
 بفاعلية في األنشطة المجتمعية.

للمفردات والمدلوالت الثقافية المادية وغير  لطالبُيسهم الذكاء الثقافي في زيادة فهم ا .3
 فيه. ون المادية في المجتمع الذي يعيش

الطالب على التكيف الناجح والتأقلم الفعال إلدارة  اتقدر  زيادةيعمل الذكاء الثقافي على  .4
 ن خالل وسائل االتصاالت الحديثة.م الطالب يقابلها التيالمواقف عبر الثقافية 

ية زيادة دافعتعمل على عاليًا  اتتكوين إحساسالطالب في ساعد الذكاء الثقافي يُ  .5
 فهم وتجريب المفردات الثقافية الجديدة.الطالب ل

تناقض نتائج بعض البحوث األجنبية التي تناولت بعض المتغيرات الشخصية وجود  .6
 .ة الثانويةطالب المرحلتحسين مستويات الذكاء الثقافي لدى  فيواالجتماعية ودورها 

 الدراسة الحاليةـ تناولت متغيرات  ينحدود علم الباحث فيعدم توافر بحوث عربية ـ  .7
تعرف شكل وطبيعة العالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي وأبعاد  فيوإسهامها 

 .طالب المرحلة الثانوية بالكويتلدى  سلوكيات المواطنة الفعالة
الثقافي والتسامح االجتماعي والمواطنة الفعالة في ضوء ما اختبار العالقة بين الذكاء  .8

أسفرت عنه نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي دعمت العالقة بين هذه المتغيرات 
والتي أوضحت وجود عالقة ارتباطية بينهما، ولكنها لم تتناول هذه المتغيرات مجتمعه 

[ التالي يوضح 1لية، والشكل ]في نموذج واحد وهو ما سيتم عمله في الدراسة الحا
 :النموذج االفتراضي النظري للعالقة بين متغيرات الدراسة

 
 [1شكل ]

 يوضح النموذج االفتراضي النظري للعالقات بين متغيرات الدراسة
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 :الدراسةأسئلة 
 التالية: األسئلة في الدراسة الحاليةمشكلة  تحدديمكن الدالئل السابقة في ضوء و  

سلوكيات عالقة ارتباطية بين الذكاء الثقافي وكل من التسامح االجتماعي و هل توجد  .1
 ؟طالب المرحلة الثانوية بالكويت لدى المواطنة الفعالة

التسامح االجتماعي] القبول ـ العفو ـ التنبؤ باستخدام الذكاء الثقافي في هل يمكن  .2
 ؟ طالب المرحلة الثانوية بالكويتالتقدير[ ل

الحساسية البيئية ] سلوكيات المواطنة الفعالةبالتنبؤ استخدام الذكاء الثقافي في هل يمكن  .3
طالب [ ل ـ االهتمام باألنشطة االجتماعية ـ االستجابة االجتماعية ـ المشاركة التطوعية

 ؟المرحلة الثانوية بالكويت
 هل توجد فروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء الثقافي وكل من التسامح االجتماعي .4

 وسلوكيات المواطنة الفعالة لدى طالب المرحلة الثانوية بالكويت؟
هل يمكن الوصول إلى نموذج بنائي يجمع بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي  .5

 وسلوكيات المواطنة الفعالة؟
 إلى: الدراسة الحاليةهدف ت :الدراسةأهداف 

سلوكيات التسامح االجتماعي و تعرف العالقة االرتباطية بين الذكاء الثقافي وكل من  .1
 .طالب المرحلة الثانوية بالكويتلدى  المواطنة الفعالة

]الحساسية البيئية ـ  سلوكيات المواطنة الفعالةاستخدام الذكاء الثقافي في التنبؤ بإمكانية  .2
طالب لاالهتمام باألنشطة االجتماعية ـ االستجابة االجتماعية ـ المشاركة التطوعية [ 

 .الثانوية بالكويتالمرحلة 
]الحساسية البيئية ـ  سلوكيات المواطنة الفعالةاستخدام الذكاء الثقافي في التنبؤ ب .3

طالب ل االهتمام باألنشطة االجتماعية ـ االستجابة االجتماعية ـ المشاركة التطوعية [
 .المرحلة الثانوية بالكويت

ته الفرعية وكل من التسامح تحديد الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء الثقافي بمكونا .4
 .سلوكيات المواطنة الفعالةاالجتماعي وأبعاد 
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إمكانية الوصول إلى نموذج بنائي يجمع بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي  .5
 وسلوكيات المواطنة الفعالة.

 :الدراسةأهمية 
وذلك  الذكاء الثقافي فيتحديد العوامل المهمة  في للدراسةالنظرية  هميةاألتكمن  

سلوكيات المواطنة أبعاد و  التسامح االجتماعيالذكاء الثقافي في  من خالل معرفة تأثير
 فيحيث أوضحت األدبيات أن هذه المتغيرات ُتعد من أكثر المتغيرات المستقلة تأثير  الفعالة

وضع نموذج للمتغيرات الشخصية  في للدراسةالذكاء الثقافي لذا تتمثل األهمية النظرية 
ومن خالل اطالع  طالب المرحلة الثانويةلدى الذكاء الثقافي  فيواالجتماعية المهمة 

تبين وجود حاجة ماسة وملحة  (2016)على األدبيات العربية واألجنبية حتى عام الباحثان
وذلك في  خاصة الكويتيلمجتمع العربي عامة والمجتمع في التناول موضوع الذكاء الثقافي 

 .سلوكيات المواطنة الفعالةعالقته بكل من التسامح االجتماعي و 
الذكاء  لتأكيد على أهمية الدور اإليجابيفي ا للدراسةوتكمن األهمية التطبيقية  

سلوكيات المواطنة أبعاد التسامح االجتماعي و  مثلمكونات الشخصية في فهم بعض  الثقافي
توجيه القائمين على إعداد  في دراسةسفر عنها التسوف  التينتائج من الاإلفادة وفي  الفعالة

تعزيز  فيعن السبل التي يمكن استخدمها  التنقيب في طالب المرحلة الثانويةوتنشئة 
سلوكيات المواطنة أبعاد وتنمية  التسامح االجتماعي مستوياتالذكاء الثقافي وتحسين 

ومساعدة المهتمين في مجال التعليم في وضع البرامج اإلرشادية والوقائية والعالجية  .الفعالة
 لتوجيه طاقات الطالب الشباب واستخدامها االستخدام األمثل لخدمة المجتمع .

 :الدراسةمصطلحات 
 " الذكاء الثقافي بأنه عبارة عن الباحثانُيعرف  : Cultural intelligenceالذكاء الثقافي: ـ1

والتي تتسم بالتنوع  تقابلهمالمواقف التي  فيدور فعال  معلى أن يكون له الطالبقدرة 
مجموعة من المهارات االستراتيجية أو ما مهارات وراء لمن خالل امتالكهم والتعدد الثقافي 

مثل اإللمام والمهارات المعرفية مثل مهارات الوعي و التخطيط والفحص والضبط المعرفة 
تمكنهم من  التي الدافعيةالمهارات و األعراف والممارسات والتلميحات الثقافية بالمعايير و 

تمكنهم  التي السلوكيةالمهارات و توجيه دوافعهم الداخلية والخارجية وتكسبهم الفاعلية الذاتية 



 

 

 

 

(103) 

 عبداهلل سليمان العصيمى & د. حممد محد السعيدد. 

 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

من امتالك المهارات اللفظية وغير اللفظية والتصرف بطريقة مناسبة في أثناء التفاعالت 
 .الثقافية

يحصل  التيرف الذكاء الثقافي إجرائيًا بأنه عبارة عن " مجموع متوسطات الدرجات ويع
على مقياس أبعاد الذكاء الثقافي الممثلة في ] البعد  طالب المرحلة الثانويةعليها 

 االستراتيجي أو ما وراء المعرفة ـ البعد المعرفي ـ البعد الدافعي ـ البعد السلوكي[.
التسامح االجتماعي بأنه بقدرة الطالب على التحرر  الباحثانيعرف  التسامح االجتماعي: ـ2 

من الكراهية والحقد والقبول باآلخر المختلف معهم في الرأي والفكر واألسلوب واحترام 
 التياآلخرين وتقدير التنوع الثقافي عبر العالم واالنفتاح والتواصل مع اآلخرين بالطريقة 

 الباحثان ويعرف تحقق لهم الحرية الفكرية والضمير الحي الذي يقودهم إلى العفو والصفح.
يحصل عليها  التياالجتماعي إجرائيًا بأنه عبارة عن" مجموع متوسطات الدرجات  حالتسام

على مقياس أبعاد التسامح االجتماعي الممثلة في ] القبول ـ العفو ـ  طالب المرحلة الثانوية
 [.التقدير

الطالب  تمتع" يه المواطنة الفعالةأن  الباحثانيرى  :سلوكيات المواطنة الفعالة ـ3
، واالستجابة للتفاعالت االجتماعية الجتماعيةبالحساسية البيئية، واالهتمام باألنشطة ا

إجرائيًا  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد  الباحثانويعرف  واإلقدام على المشاركة التطوعية.
 طالب المرحلة الثانويةيحصل عليها  التيبأنها عبارة عن " مجموع متوسطات الدرجات 

الحساسية البيئية ـ االهتمام الممثلة في ] سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد على مقياس 
 [.باألنشطة االجتماعية ـ االستجابة االجتماعية ـ المشاركة التطوعية

 :للدراسةاإلطار النظري 
 : Cultural intelligence الذكاء الثقافي :أوالا 

ُقدم مفهوم الذكاء الثقافي كبناء نظري جديد الح في العقد الماضي ـ مفهوم الذكاء الثقافي: 
 ;,Alon & Higgins, 2005; Crowne, 2008)على يد مجموعة من العلماء أمثال

Earley & Ang, 2003,a,b)  وضحت األدبيات أن هناك بعض األفراد يتميزون أ، حيث
وبذلت هذه األدبيات جهودًا كبيرًا في التعرف  ،ثقافيةالبالفعالية والكفاءة في التفاعالت عبر 

 Culturalعلى الفروق عبر الثقافية بين األفراد في مصطلح أطلق عليه اسم الذكاء الثقافي 
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intelligence  بهدف التعرف على الفروق الفردية بين األفراد في صورة كمية متصلة. وهذا
مع الكفاءة عبر الثقافية  تتشابهالتعريفات الفضفاضة التي  التعريف للذكاء الثقافي ُيعد من
Intercultural competency العالمية، ومع تعريف العقلية Global mindset ومع ،

 .الذكاء االجتماعي
 :األدبيات الحديثة اتضح أنها تنظر للذكاء الثقافي على أنه يتضمنبمراجعة و 

 ,Earley, 2002)قدرة الفرد على التكيف الفعال مع السياقات الثقافية الجديدة  .1
Earley &Ang, 2003a,b). 

 Culturalالقدرة على العمل في المواقف والظروف التي تتسم بالتنوع الثقافي  .2
diversity(Earley& Ang, 2003a,b) 

في البيئة التي  Cultural myths قدرة الفرد في تعرف األساطير والخرافات الثقافية .3
يعيش فيها أو التي توجد داخل نفسه أو في البيئات األخرى واستبدالها بالحقائق 

 .(James, 2004)والوقائع الثقافية الراهنة أو المعاصرة
م بالتنوع الثقافي فالذكاء الثقافي من القدرة على العمل بفعالية في الحاالت التي تتس .4

منظور هذه األدبيات عبارة عن قدرة الطالب على التواصل والتفاعل بصورة فعالة مع 
 &Earley& Ang 2003a,b , ;Earley)أشخاص آخرين من ثقافات مختلفة

Mosakowski, 2005a). 
دام اللغات لفروق بين الثقافات، وكذلك قدراته على استخاقدرة الفرد على معرفة  .1

 & Earley, 2002; Earley & Mosokowski, 2004; Earley)األجنبية بطالقة
Peterson, 2004)  . 

وفهم  ،قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع الثقافات المتعددة وكذلك قدرة الفرد على معرفة .2
 ,Earley & Ang)التلميحات عبر الثقافات المتعددة في المواقف الثقافية المختلفة" 

2003,a,b; Tan, 2004,19-21) . 
ته على تطوير الطريقة التي اقدرة الفرد على فهم أساسيات التفاعل بين الثقافات وقدر  .3

قدرة على امتالك مهارات التكيف الوكذلك  ،يستخدمها في التفاعالت عبر الثقافية
 .(Thomas & Inkson, 2004,6) الفعال مع المواقف عبر الثقافية المختلفة
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وغير مألوفة  Ambiguousالغامضة  Gesturesفرد على تفسير اإليماءات قدرة ال .4
Unfamiliar  التي يظهرها األفراد المحيطين به أثناء التفاعالت الثقافية(Earley & 

Mosakowski, 2004). 
والقدرة على العمل  ،المختلفة Cuesقدرة الفرد على معرفة وفهم وتفسير التلميحات  .5

 & Earley)وضاع والمواقف التي تتسم بالتعدد الثقافيبفعالية في األطر واأل
Peterson, 2004, 100). 

، كذلك قدرة الفرد على قدرة الفرد على التفاعل بفاعلية مع اآلخرين المختلفين عنه ثقافيا .6
، والقدرة على امتالك Cross cultural interactionsالقيام بالتفاعالت عبر الثقافية 

 .(Thomas, 2006, 78) والذكاءالمعرفة الجماعية 
في البيئات واألوضاع  Successful adaptionقدرة الشخص على التكيف الناجح   .7

 ,Earley)الثقافية الجديدة والتي تكون غير مألوفة بالنسبة للسياق الثقافي للشخص
Ang & Tan, 2007). 

 ,.Ang et al) قدرة الفرد على إدارة المواقف المختلفة عنه ثقافيًا بطريقة فعالة " .8
2007). 

مكن الفرد من التفاعل مع المعلومات والمهارات المرتبطة بالجوانب الثقافية التي نظام يُ  .9
تسمح له بالقيام بعمليات التكيف واالنتقاء للجوانب الثقافية في البيئة المحيطة بالفرد 

عبارة عن مفهوم متعدد األوجه على أنه وهذا التعريف يشير إلى أن الذكاء الثقافي 
واألبعاد ويتضمن أنواع متعددة من المعرفة تمكن الفرد من فهم المعلومات والمهارات 

 .(Thomas et al., 2008, 123)والعمل على تطبيقهماالثقافية 
نمط من أنماط الذكاء يقر بالحقائق العملية للعولمة ويركز على مجال التفاعل بين  .10

الفهم واإلدراك والسلوكيات الفعالة في المواقف التي تتسم بتنوع  الثقافات ويركز على
 (.2014)إدريس سلطان صالح،ثقافي

بالمواقف  قدرة الفردة على اإلحساس العالي الثقافي  ويرى الباحثان أن الذكاء
الجديدة والمختلفة عنهم والمرتبطة بالفروق الثقافية ويكون لديهم دافعية لفهم ومعرفة وتجريب 

 الفروق الثقافية. هذه
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  : لذكاء الثقايفاألطر والنماذج النظرية املفسرة ل
لتفسير مفهوم الذكاء ها العلماء وضع التيالنظرية والنماذج هناك العديد من األطر   

 ولعل من أهم هذه النماذج ما يلي: ،الثقافي
ويرى أصحاب هذا التصور أن الذكاء  ـ النموذج الثالثي المفسر لمفهوم الذكاء الثقافي :1

يتكون من المكونات المعرفية والدافعية  Multi- factorialالثقافي مكون متعدد العوامل 
لمفهوم للذكاء الثقافي  يوالسلوكية وهذه المكونات الثالثة ناتجة من عملية التحليل العامل

 [ يوضح ذلك.2والشكل]

 
(Thomas& Inkson, 2004) 

 [ أن الذكاء الثقافي ينتج من التفاعالت بين المهارات السلوكية2] يتضح من الشكل
 والمهارات المعرفة الثقافية والقدرات العقلية المرتبطة بتنبيه الذهن.

 (:2007نج وآخرين )آوهو من إعداد  :للذكاء الثقافي النموذج الرباعي ـ2
[ 3أبعاد يوضحها الشكل ]مكونات أو لذكاء الثقافي من أربعة النموذج الرباعي ل يتكون و 

 التالي:

 
 [3شكل ]

 آنج وآخرين  يوضح أبعاد أو مكونات الذكاء الثقافي األربعة طبقا لتصور 
 (Ang et al., 2007) 
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 [ ما يلي:3ويتضح من الشكل ]
المعرفة ما وراء مكون  أواالستراتيجي  مكون ال: للذكاء الثقافي هو  المكون األولـ 1

Meta-cognitive CQ :  التيوالعمليات ، الفرد على ضبط معرفتهقدرة وهو يشير إلى 
اكتساب وفهم هذه المعرفة؛ ويتضمن هذا العامل مجموعة من المهارات مثل:  فييستخدمها 

؛ الضبط checkingوالفحص ، planningوالتخطيط ، awareness الوعي
Monitoring ، المعايير الثقافية. ومن ثم فإن األفراد  فيوالقدرة على مراجعة النماذج العقلية

الذين يتمتعون بمهارات ما وراء المعرفة بدرجة عالية يكون لديهم وعي عالي بالتفضيالت 
ويتضمن ، مع اآلخرينوبعد التفاعل لألخرين قبل وأثناء  Cultural preferences الثقافية

والشعور ، Awarenessوالوعي ، ل االستراتيجييعلى التفع الطالبقدرة أيضًا 
Consciousness ، وهو ُيعد من ، الذين هم من خلفيات ثقافية مختلفة الطالبمع

الذكاء الثقافي ألنه يعمل على تعزيز التفكير النشط  فيالمكونات الناقدة أو الحاسمة 
Active thinking كما أنه يسمح لألفراد ، عند التعامل مع آخرين من خلفيات ثقافية مختلفة

 والقيام بعمليات التفكير الناقد، Mental mapsالقيام بتقويم وتعديل خرائطهم العقلية 
Critical thinking نقد هذه العادات فيودقتهم ، بهدف زيادة فهمهم، للعادات والتقاليد 

(Van Dyne& et.al., 2009, 237) .  
 لذكاء الثقافي ما يلي:ا فيومن أمثلة مكون ما وراء المعرفة  
من ثقافات  آخرينالثقافية عند التعامل مع  هماستخدام معرفتقدرة الطالب الواعية على  .1

 مختلفة.
مع ُأناس من ثقافات غير مألوفة  همالثقافية عند تفاعل تهمعلى ضبط معرفالطالب قدرة  .2

 .هبالنسبة ل
 أثناء التعامالت غير الثقافية.في ليات تطبيقها آالثقافية و  همأهمية معرفتبالطالب  وعي .3
من ثقافات  آخرينمع  همالثقافية عند تفاعلتهم من معرف التحقققدرة الطالب على  .4

  . (Ang et.al., 2007) مختلفة
ويشمل قدرة : Cognitive CQمكون المعرفي الويمثله  للذكاء الثقافي الثاني مكون ـ ال2

عبر الثقافية  valuesوالقيم ، normsو المعايير ، systemsاألنظمة الطالب على اإللمام ب
تتضمن األنظمة االجتماعية  التيويشير هذا المكون إلى قدرة األفراد على بناء المعرفة 
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، الثقافات المختلفة في، Social ,legal and economic systemsوالقانونية واالقتصادية 
، (Van Dyne &Ang,2010, 131) وفهم أوجه التشابهات واالختالفات بين هذه األنظمة

كما يقصد بالمكون المعرفي قدرة األفراد  .(Verghese& D'Neho, 2011,195)ودراسة 
 واألعراف واإلتفاقيات، الثقافية Practices الممارساتبعلى المعرفة الثقافية 

Conventions ،على اإللمام بالثقافات  تهموإظهار قدر ، الوضاع الثقافية المختلفة في
بمعنى آخر ، Cultural differencesالثقافية  الفوارق ومعرفة ، العالم المعاصر فيالمتنوعة 

أداء المواقف عبر  فيمعرفة أوجه التشابهات واالختالفات التي ُتعد من العوامل الرئيسية 
 . (Van Dyne et.al.,2009,237) الثقافية

 ،كفاءة الفرد المعرفية القائمة على المعرفة بالمعاييري قياس فبالمكون المعر ويقصد  
والممارسات، واالتفاقيات التي يمكن أن يستخدمها في األوضاع الثقافية المختلفة والتي يكتسبها 

كما يقصد  .(Ang&Van Dyne,2008,5)الفرد من خالل تعليمه وخبراته الشخصية 
في أثناء  Cultural cuesبالتلميحات الثقافية  للطالببالمكون المعرفي الوعي الثقافي 

اكتساب وفهم هو مكون يساعد الطالب في ، و مختلفةمن خلفيات ثقافية آخرين التفاعالت مع 
المعرفة الثقافية بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم الثقافية في أثناء تفاعالتهم مع اآلخرين 

 . (Bucker, Furrer & Lin, 2015, 261) المختلفين عنهم ثقافياً 
 قدرة الطالب على معرفة : ومن أمثلة المكون المعرفي للذكاء الثقافي 
 األنظمة القانونية واألقتصادية للثقافات األخرى. .1
 القواعد والمفردات المرتبطة باللغات األخرى. .2
 الثقافات األخرى. فيالقيم الثقافية والمعتقدات الدينية  .3
 الثقافات األخرى. فيأنظمة الزواج  .4
 الثقافات األخرى. فيالفنون والحرف  .5
 الثقافات األخرى. فيقواعد التعبير عن السلوكيات غير اللفظية ال .6

 : ويتضمنMotivational CQمكون الدافعي ال للذكاء الثقافي وهو الثالثمكون ـ ال3
ويشير ، self- efficacyوالفاعلية الذاتية ، extrinsicوالخارجية  intrinsic الداخلية الدوافع

أداء مهام أو  فيعند المشاركة  مالفعلية على توجيه طاقته الطالبهذا المكون إلى قدرة 
 التيوحل المشكالت ، الدافعية على نقد العالم المحيط به مكما تتضمن قدرات ،مواقف معينة
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تظهر اهتمام وثقة الفرد الفعالة  التيومن ثم فإن الذكاء الثقافي ُيعد من البناءات ، متواجهه
توجيه انتباههم  فيكما يقصد بالمكون الدافعي قدرة الطالب ، المواقف عبر الثقافية في

كما ُيعرف المكون الدافعي بأنه صورة خاصة  ،وطاقاتهم بصورة مباشرة إلى الفروق الثقافية
المواقف  للطالب في التفاعل الناجحةللفاعلية الذاتية والدافعية الداخلية التي تتطلبها عمليات 

عند تفاعل  واالهتمام ،بناء الثقة فيكما أنها ُتعد من العناصر األساسية ، عبر الثقافية
والثقة ، بالطاقة الطالبيزود فالمكون الدافعي ، الجديدة مع المواقف عبر الثقافية الطالب
 Van Dyne) قافي للموقف الجديدوالفهم الث، تمكنه من القيام بعمليات التخطيط التيبالنفس 

et.al.,2009,237) . 
توجية اهتماماتهم وطاقاتهم نحو التعلم  في الطالبقدرة  كما يمثل المكون الدافعي 

الذين يحصلون على درجة عالية  الطالبفي الحاالت التي تتسم باالختالفات الثقافية وأن 
في المكون الدافعي يكون لديهم اهتمامات ذاتية في المواقف عبر الثقافية وكذلك لديهم فعالية 

في المكون  التفاعل مع األنظمة عبر الثقافية. كما أن الدرجة العالية علىوثقة في قدراتهم 
 & Ng)ية الذاتية في الكفاءة أو الفعال للطالبالدافعي تعكس المستوى العالي 

Earley,2006, 4-19).  قدرة الطالب على المكون الدافعي للذكاء الثقافي ومن أمثلة: 
 من ثقافات مختلفة. آخرينباالستمتاع عند التفاعل مع  الشعور .1
 .للطالبالجديدة بالنسبة  اتالثقاف فياالختالط مع السكان المحليين  .2
 .ملهتحمل ضغوط التكيف مع ثقافة ما جديدة بالنسبة  .3
 .ملهثقافات غير مألوفة بالنسبة  فيبالعيش  االستماع .4
 .عبر االنترنت الحصول على فاتورة التسوق  .5

: Behavioral CQالمكون السلوكي للذكاء الثقافي  للذكاء الثقافي هو الرابعمكون ـ ال4
لى ما ، هو يشسر إوغير اللفظية الحديث اللفظيةفنون قدرة الطالب على امتالك ويتضمن 

إلى  ميتضمن أيضًا قدرة الفرد على فهم دوافعه و، وليس ما يفكرون فيه، الطالبيفعله س
تتسم  التياألوضاع والمواقف  فيعلى التحدث والتصرف بصورة مناسبة  مجانب قدرته

، وُيشير المكون السلوكي إلى (Verghese & D'Netto, 2011, 195) بالتنوع الثقافي
عند التعامل مع أفراد من المالئمة قدرة الطالب في إظهار السلوكيات اللفظية وغير اللفظية 

 تفاعالتأثناء  فيهو مكون له خصائص مرئية ومشاهدة تظهر ، خلفيات ثقافية مختلفة
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أخرى طبقًا لتنوع  فالسلوكيات الثقافية تتنوع من ثقافة إلى، مع المواقف االجتماعيةالطالب 
 Van Dyne)والسلوكيات غير اللفظية، القواعد الحاكمة للتعبيرات غير اللفظية

et.al.,2009,237) .  الذين يحصلون على  الطالبإلى أن السلوكى ويشير المكون
مع اآلخرين، كما أنهم سلوكية عند التفاعل درجات عالية في المكون السلوكي لديهم قدرات 

أو  Gesturesأو اإليماءات  Toneأو النغمات  Wordsيعرفون كيفية استخدام الكلمات 
 & Bucker, Furrer)عند التفاعل مع اآلخرين  Facial expressionsتعبيرات الوجه 

lin, 2015,262).  قدرة الطالب علىالسلوكي للذكاء الثقافي  ومن أمثلة المكون: 
 سلوكه اللفظي إذا تطلب األمر التفاعل مع المواقف غير الثقافية.تعديل نبرات  .1
 تغيير وتعديل معدل كالمه إذا تطلب األمر التفاعل مع المواقف غير الثقافية. .2
 استخدام الوقفة والصمت بطريقة مختلفة تتناسب مع الحاالت الثقافية المختلفة. .3
 المواقف غير الثقافية.غير اللفظي إذا تطلب األمر التفاعل مع  متعديل سلوكه .4
 عندما تتطلب التفاعالت غير الثقافية ذلك.  الوجهتغيير تعابير  .5

هناك العديد من المؤشرات الدالة على امتالك الطالب لمهارات  مؤشرات الذكاء الثقافي:
 م الذين لديهم قدرة على:بالذكاء الثقافي ه متتسم سلوكياته نالذي فالطالب ،الذكاء الثقافي

 .فعالية في المواقف التي تتطلب تفاعالت عبر الثقافيةال  .1
 .ناجح مع الثقافاتالتوافق الإحداث  .2
بمشاعر الرضا والسعادة والطمأنينة النفسية  همالتوافق الشخصي الجيد من خالل شعور  .3

 آخرين مختلفين عنه ثقافيًا. طالبوالراحة عند التعامل مع 
 .شخاص مختلفين عنه ثقافياً أها مع تطوير العالقات االجتماعية والمحافظة علي .4
 االجتماعية. تقويم الجوانب الفعالة في العالقات .5
 إقامة عالقات إيجابية ثنائية تكاملية في طبيعتها. .6
قد تختلف من موقف آلخر أو  التيبها و  ون إتمام األهداف المرتبطة بأداء المهام المكلف .7

 واآلخرين الطالبخر وأن إنجازها ُيعد دلياًل على حدوث تفاعل فعال بين آلمن فرد 
(Thomas et al., 2008, 125). 
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 :لدى الطالب االستراتيجيات المستخدمة تنمية حصة الذكاء الثقافي
يمكن أن يستخدمها الطالب في تنمية  التيهناك مجموعة من االستراتيجيات   

 وتطوير حصة ذكائهم الثقافي من خالل قيام الطالب بـ :
يهتمون بها واالبتعاد عن  التين التحيزات والحرص على التواصل مع األشياء ع بتعاداال .1

تخويف النفس ووضع التصورات الناجحة ومحاولة مكافأة أنفسهم باستمرار وإعادة تحفيز 
 افعهم والمحافظة عليها واإلقدام على السفر. همتهم وضبط دو 

لديهم وقراءة القصص والروايات والذهاب  الفعالراسة الثقافة عن قرب وتحسين الوعى د .2
إلى السينما والتعرف على القيم الثقافية ودراسة وتعلم اللغات الجديدة وامتالك وجهات 

 .الثقافي بصورة جيدةء النظر المتنوعة والقدرة على استغالل وتوظيف حصة الذكا
يقومون بها  التيالمالحظة والتفكير على نطاق واسع والتركيز بشدة في كل األعمال  .3

ووضع خطة للتفاعالت االجتماعية الناجحة وإنشاء قوائم للمالحظة وإعادة صياغة 
تواجههم واختبار الدقة في أفعالهم بطريقة تمكنهم من طرح أسئلة على  التيالمواقف 

 نحو أفضل.
يستخدمونها في أثناء التفاعل والعمل  التيتطوير مجموعة من المهارات االجتماعية  .4

أن يكونوا طرفا فاعاًل في كل األعمال مع البعد عن المحرمات واستخدام المفردات  على
 التيوضع أنفسهم في األماكن  ،اللغوية األساسية وتعلم المقاطع الصوتية الجديدة

 ,Livermore , 2015)م إلى فرق متعدد الثقافات تناسبهم والعمل على االنضما
275). 

   اا: التسامح االجتماعي:نيثا
ـ مفهوم التسامح االجتماعي: وُيعد التسامح االجتماعي من الموضوعات المهمة في مجال 
الشخصية إذ يعبر عن سمة محببة من سمات الشخصية تنطوي على مشاعر الحب والمودة 
بين أفراد المجتمع ويدعم أشكال التفاعل االجتماعي المرغوب بين مختلف الجماعات داخل 

 :  بأنهُيعرف التسامح في أبسط تعريفاته "كثر من مجتمع، المجتمع الواحد أو بين أ
التي يقوم على تحمل الطالب للمسئولية االجتماعية  Active attitudeاتجاه نشط   .1

تمكنهم من احترم حقوق اإلنسان وتجعلهم يؤمنون بالتعددية والديمقراطية وسيادة القانون 
والتسامح  منها التسامح االجتماعيوأن مفهوم التسامح عامة له العديد من األنماط 
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 بالتسامح االجتماعي وسلوكيات املواطنة الفعالةالذكاء الثقايف وعالقته 

والتسامح بين الثقافات وأنه يلعب دورًا مهمًا في تكوين رأس والتسامح الديني  السياسي
وفي تحقيق مستوى عال من  المال االجتماعي وفي األنشطة السياسية وفي التعبير الذاتي

ة في إحداث األمن للمجتمع. كما ُيعد التسامح االجتماعي من أهم العوامل المساهم
 .(Schatz, 2004) التحول الديمقراطي في المجتمعات

االحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا وألشكال التعبير وللصفات اإلنسانية  .2
لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة واالنفتاح واالتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. 

االختالف، وهو ليس واجبا أخالقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وأنه الوئام في سياق 
وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السالم، وُيسهم في إحالل ثقافة 
السالم محل ثقافة الحرب، وأن التسامح ال يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل 

فيه إقرار بحق اآلخرين في التمتع التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي 
بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية المعترف بها عالميا. وال يجوز بأي حال االحتجاج 
بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم األساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها 

ية )بما في األفراد والجماعات والدول، وأنه مسؤولية تشكل عماد حقوق اإلنسان والتعدد
ذلك التعددية الثقافية( والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ االستبدادية 
ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، والحق في 
العيس بسالم وفي أن يطابق مظهرهم جوهرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد ال ينبغي 

 (.1995لقد وضعت )منظمة اليونسكو،  الغيرأن تفرض علي 
فن العيش المشترك بين أبناء المجتمع وهو يعمل على تأمين التعايش في إطار التباين  .3

وهو يعني االعتراف بالتعددية في المواقف اإلنسانية وكما يعنى احترام الطالب للتنوع 
 (. 3، 2007في اآلراء و القناعات واألفكار واألفعال)يوسف صافي،

وهو ُيعد سمة مميزة للمجتمعات  Respect for diversityاحترام التنوع أو االختالف  .4
المحافظة في المجتمعات التقليدية  طالبفال ؛عن المجتمعات التقليديةتميزها الحديثة 

لمن  Heavily sanctionsاالجتماعية والعقوبات المغلظة  المعاييربمجموعة من حاط ت
 وباآلخر  ون في المجتمعات الحديثة يقبل طالبحين أن الفي  ،عنهايحاول الخروج 

ُيعد من أهم المعززات االجتماعي فالتسامح  ويتذمروا؛التعددية االجتماعية دون أن ب
 أو بين المجموعات المتباينة Peaceful coexistenceلحدوث التعايش السلمي 
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تحقيق  مساعدة الطالب في كما يسهم التسامح االجتماعي فيالمختلفة و 
  . (Corneo & Olivier, 2009, 3)ذواتهم

قدرة الفرد على التحرر من الكراهية والحقد وقبول اآلخر المختلف معه في الرأي أو  .5
الفكر أو األسلوب الذي يتبناه في التعامل مع الحياة وغير ذلك فالتسامح ُيعد من 

محببة تنطوي  الموضوعات المهمة في مجال علم نفس الشخصية إذ أنه ُيعبر عن سمة
على مشاعر الحب والمودة بين أفراد المجتمع ويجسد أشكال التفاعل االجتماعي 
المرغوب فيه بين مختلف الجماعات في المجتمع الواحد أو بين أكثر من مجتمع لذا ُيعد 
التسامح االجتماعي من المفاهيم الضرورية للطالب اليوم خاصة والمجتمعات عامة 

رب أو في المجتمعات الحديثة أو التقليدية لما له من آثار إيجابية سواء في الشرق أو الغ
 (.2014المجتمع )جاسم محمد عيدي، تعود على الفرد و 

 Openness towardsمفهوم مركب يقودنا إلى االنفتاح على الثقافات األخرى   .6
other cultures  والقبول بقيم وعادات وتقاليد وأعراف اآلخرين وإلى التعرف

Recognition  والقبولAcceptance  باالختالفات واستعداد المجتمع لمنح األفراد
الحقوق المتساوية واالمتناع عن التعصب في المواقف وااللتزام بمؤشرات التسامح 

التي تتضمن االلتزام بالمساواة  Global social tolerance indexاالجتماعية الفعالة 
 Intellectualواالستقاللية العقلية  Egalitarian commitmentبين شرائح المجتمع 

autonomy والحرية المدنية والسياسية واالقتصادية ومحاربة الفساد Corruption 
(Zanakis et al., 2016, 480). 

ال تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق اإلنسان، ولذلك فهي ال تعني تقبل و 
أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في الظلم االجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته 

التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك اآلخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني اإلقرار بأن 
 .البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم

 رينعلى احترام اآلخ الطالبي قدرة يعناالجتماعي التسامح القول أن وخالصة 
والمعرفة التي  واحترام أشكال التغيير المختلفة، الثراء الثقافي عبر العالم فيوتقدير التنوع 

والضمير الحي وتحقيق  وتحقق له الحرية الفكرية، إلى االنفتاح والتواصل مع اآلخرين متدفعه
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 واجب أخالقي وسياسيوأن التسامح االجتماعي السياقات البيئية المختلفة  فيالسالم 
 .إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحرب فيهو فضيلة تساعد و  وقانوني

موجبة تكوين عالقات جتماعيًا هو الذي يميل إلى المتسامح ا الطالب نأ الباحثانويرى 
هو الذي يتمتع بالقابلية والقدرة على و  قائمة على الصداقة والمودة المتبادلة مع اآلخرين

 ديافطة باآلخرين وتالتي تمكنه من تفهم الظروف المحيالتعاطف مع اآلخرين بالصورة 
تتسم سلوكياته بالتفتح الذهني والترحيب باألفكار الجديدة وتقبلها  طالب. وهو التصادم معهم

وهو صاحب شخصية ديمقراطية وأنه  المسئولة يةيتمتع بالتحرر  طالببمرونة عالية وهو 
التسامح االجتماعي ، فلتسامح االجتماعيكلما زادت قدرته على ا هكلما زادت درجة تعليم

ق التماسك تحقيالطالب وُيسهم في تحقيق التكامل النفسي واالجتماعي لدى يعمل على 
 االجتماعي في المجتمع.

 Active citizenship: سلوكيات المواطنة الفعالةمفهوم : ثالثاا 
 ـ مفهوم سلوكيات المواطنة الفعالة: 

التجديد النسبي في القرن و يعد مفهوم المواطنة من المفاهيم التي تحظى باالهتمام 
الحادي والعشرين، حيث أخذ المفهوم العديد من السمات في األدبيات وطرأ عليه العديد من 

 Political citizenship المواطنة السياسيةفهناك التطورات من جانب العلماء والباحثين، 
(Geobers et al.,2013) والمواطنة االقتصادية ،Economic citizenship (De 

Jaeghere 2013) والمواطنة االجتماعية ،Social citizenship (Haigh et 
al.,2014) ، المواطنة الليبرالية أو التحررية وLiberal citizenship (Gibney 2013) ،

والمواطنة  ،Republican citizenship (Dagger,2002)والمواطنة الجماهيرية 
 Cultural، والمواطنة الثقافية Democratic citizenship (Fisher 2014)الديمقراطية 

citizenship (Reijerse et al.,2013)والمواطنة متعددة الثقافات ، Multi-Cultural 
citizenship (Patton 2014) والمواطنة الناقدة متعددة الثقافات ،Critical multi- 

Cultural citizenship (Castro,2014) ة الفعال، والمواطنةCosmopolitan 
citizenship (Olsen 2013)  عالوة عن هذه المفاهيم غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين

 ، والمشتركةVirtualواالفتراضية  ،Civil المواطنة ]المدنية المفاهيم األخرى مثل:
Common،  والعلميةScientific واالستهالكية ،Consumer عالميةال، و Global والبين ،
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، Militant، والمتشددة strong democratic، والديمقراطية القوية Inter-culturalثقافية 
، Active أو النشطة ، والفعالةConstitutionalوالدستورية  ،Participantوالتشاركية 

، غير العنصرية Asexual، والالجنسية European، واألوربية Universalة الفعالو 
Non-racial  التكنولوجيةTechnological واإلسالمية ،Muslim ]

(Gunduz&Gunduz , 2007). 
من المفاهيم التي يجب أن تحتل مكان  سلوكيات المواطنة الفعالةوُيعد مفهوم 

ات نظرًا للتهديدات التي باتت تهدد التنمية يالصدارة بين هذه المفاهيم منذ منتصف التسعين
مرض نقص المناعة ]اإليدز[  :رية في العالم والمتمثلة في انتشار بعض األمراض مثلالبش

(Hiv/AiDS) واالحتباس الحراري ، Global warming والتصحر ،Desertification ،
وأن كل  ،Political upheavals، واالضطرابات السياسيةEnergy crisisأزمة الطاقة 

 سلوكيات المواطنة الفعالةهذه التحديات ال يمكن للعالم مواجهتها ما لم يكن هناك ما يسمى ب
 .(Oguhyemi 2011)من خالل التعليم الجيد 

أولويات اهتمامات العلوم االجتماعية في  سلوكيات المواطنة الفعالةلقد احتلت  
فتقار الطالب إلى تحمل نظرًا الل، على قائمة جدول األعما هاالسنوات األخيرة، حيث وضعت

الطالب في  اخفاقواحدة من األسباب الرئيسة المسئولة عن والتي تعد المسئولية الشخصية 
  .(Hwang,1995)المدرسة 

فيها يكون للطالب التي من المفاهيم الحديثة  سلوكيات المواطنة الفعالةعد مفهوم ويُ 
مع  Dynamicوديناميكي  ،Running متتالي، مستمر أو Lively، وحي وفعالدور نشط 

الحياة، ويكون له دور فاعل وواعي بمسئولياته وواجباته تجاه الدولة  فياألشياء المحيطة به 
 . (Oxford Dictionary,2013)أو المجتمع الذي يعيش فيه

األدبيات ليشير إلى المشاركة  في سلوكيات المواطنة الفعالةلقد استخدم مفهوم 
الواجبات أو و  Rightsتمكن الفرد من تحقيق التوازن بين الحقوق  التيالفردية الفاعلة 

 .Responsibilities (Tufan,2009)المسئوليات 
إطار مرجعي يرشد  هي بمثابة سلوكيات المواطنة الفعالةشير األدبيات إلى تكما  

، Democracyطية ا، والديمقر Mutual respectالفرد إلى استخدام االحترام المتبادل 
إلى العنف  وءوالحياة السياسية دون اللج ،والتكيف والمواءمة بين الحقوق المدنية للمجتمع
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 بالتسامح االجتماعي وسلوكيات املواطنة الفعالةالذكاء الثقايف وعالقته 

(Hoskins,2006).  لدى الطالب على الوالء واالنتماء  سلوكيات المواطنة الفعالةوتبرهن
 .التأسيس للمجتمع الديمقراطي فيلكل الحقائق العامة المستخدمة 

تقوم  سلوكيات المواطنة الفعالةفإن  Hoskinesوفقًا لتعريف  ـ مكونات المواطنة الفعالة:
االحتجاج  ، وSocial changeالتغير االجتماعي  إحداث على أربعة أبعاد هي:

Protest لحياة المجتمعية ا، وCommunity life الديمقراطية الرمزية ، وFigurative 
democracy ،القيم الديمقراطية  وأDemocratic values (Tufan,2009). 

 سلوكيات المواطنة الفعالةفإن أبعاد  (Mascherini et al.,2009)وطبقًا لتصور 
 تتضمن المشاركة في:

المشاركة  مثل: Civic societyوالمجتمع المدني  Political lifeالحياة السياسية  .1
 ]المنظمات النقابية، والمؤسسات البيئية[.في

]المؤسسات الدينية، وتقديم  فيالحياة المجتمعية وهي تتضمن مشاركة الطالب  .2
المساعدة والتبرعات غير المنظمة، والمنظمات أو المؤسسات الثقافية واالجتماعية 

 الخاصة بالتعليم[.
نشر الديمقراطية وانتشار  فيالقيم الديمقراطية: وتتضمن مشاركة الطالب   .3

 التفاهمات البين ثقافية بين المجتمعات ونشر حقوق اإلنسان.
 يللطالب تقتض سلوكيات المواطنة الفعالةحيث يرى أصحاب هذا التصور أن 

أما تصور كارًا . إيمان الطالب بأهمية حقوق اإلنسان، والديمقراطية، والتفاهمات الثقافية
للطالب تقتضي قيام  سلوكيات المواطنة الفعالةفيرى أن  (Kara et al.,2012)وآخرون 

، Servicesالطالب بالمشاركة مع المواطنين من جميع قطاعات المجتمع بتقديم الخدمات 
التي يحتاج إليها المجتمع الذي يعيشون فيه الطالب الفاعلين  Necessitiesوالضروريات 

Active students  هم أولئك الطالب الذين يحترمون اآلخرين وهم أصحاب المبادرات
حل الكثير من المشكالت، وهم أيضًا قادرون على ابتكار  فيُتسهم  التيوالمشاريع المبتكرة 

تنفيذ خطط العمل وهم أيضًا يمتلكون طاقة داخلية  فياألدوات التي سوف يستخدمونها 
Inner energy  ولديهم القدرة على ترتيب أنفسهم وتقديم الدعم والمساعدة تجاه القطاعات

 .(Mahruki,2012)المجتمعية التي تحتاج إلى ذلك 
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فالمواطنة الفعالة هي تلك المواطنة التي ينخرط فيها الطالب لبناء مجتمعات أقوى   
لقيام بعمليات واكثر صحة وأمانًا، من خالل شعورهم بالواجب المدني ، والقدرة على ا

التواصل االجتماعي، والقدرة على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم، والمشاركة في 
 .(Sherrod& Lauckhardt, 2009)األنشطة السلوكية والمعرفية والوجدانية 

أن المواطنة الفعالة هي التي تقوم  (Zaff et al., 2010)وتشير نتائج دراسة 
مدنية وامتالك المهارات المدنية، ومشاركة الجيران ، على قيام الطالب بالواجبات ال
 والمشاركة في األنشطة االجتماعية.

أن المواطنة الفعالة والنشطة تلك التي  (Çevik & Öksüz, 2014)في حين يرى  
، واالهتمام  environmental sensitivity تقوم على امتالك الطالب للحساسية البيئية

، والقيام social response ، واالستجابة االجتماعية  activitiesinterest inباألنشطة 
 . voluntary participationبالمشاركة التطوعية 

أبعاد سلوكيات  (Morais & Ogden, 2011)كما عرف مواريس وأوجون 
المواطنة الفعالة بأنها بناء متعدد األبعاد يتألف من أبعاد مترابطة تتضمن الحساسية البيئية، 
واالهتمام باألنشطة االجتماعية، واالستجابة االجتماعية، و المشاركة التطوعية . وفيما يلى 

 سوف نوضح تعريف كل بعد من هذه األبعاد :
د بها تمتع الطالب بالمواطنة الفعالة من خالل الحساسية مقياس الحساسية البيئية: يقص .1

تجاه القضايا والمشكالت البيئية سواء داخل المدرسة أو خارجها و االهتمام بالعمل الجاد 
 على المساهمة في حل المشكالت.

االهتمام باألنشطة االجتماعية: يقصد بها اهتمام الطالب بالمواطنة الفعالة من خالل   .2
الهتمام بممارسة األنشطة الثقافية والفنية واالجتماعية داخل المدرسة االنخراط وا

 وخارجها من خالل التعاون مع المنظمات غير الحكومية.
االستجابة االجتماعية: ويقصد بها امتالك الطالب لمهارات المواطنة الفعالة من خالل   .3

مور الخاطئة التي امتالك الرغبة واالهتمام ورد الفعل السريع والصحيح تجاه بعض األ
 تقابلهم داخل المدرسة وخارجها.

المشاركة التطوعية: يقصد بها رغبة الطالب في أن يكون مواطنًا وعضوًا فاعاًل ولديه   .4
الرغبة في القيام بالمشاركة التطوعية داخل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات 
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نشطة الخدمية التطوعية ، لتقديم األالهالل األحمروالجمعيات الخيرية الخدمية مثل 
للمجتمع الذي يعيش فيه، وميل الطالب إلى العمل التطوعي في األنشطة المتعلقة 
بالمشاركة المجتمعية والمساعدة في عمل منظمات المجتمع المدني والقدرة على تجميع 
المعارف والخبرات الفعالة في المجاالت العامة التي تساعدهم على االنخراط الهادف 

 ,.Murphy et al)سلوكياتهم على المستوى العالمي واإلقليمي والدولي والمحليلتعزيز 
2014, 1-24) . 

هذا النموذج من منطلق أنه يتمشى مع طبيعة  الدراسة الحاليةتبني توسوف 
   .الدراسةالمجتمع الكويتي وطبيعة عينة 

 البحوث السابقة املرتبطة بالذكاء الثقايف:
 جتماعيالالعالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح ادراسات تناولت  أوالا:

بتحري العالقة بين الذكاء الثقافي  (Javaheri et.al., 2013, 538) وقامت دراسة
لتحقيق التسامح بين المشرفين وبلغت عينة  Social exchangeوالتغيرات االجتماعية 

قياس التغيرات مالثقافي و ( من المشرفين واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء 37)الدراسة
لتسامح االجتماعي وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء لقياس ااالجتماعية 

 التغيرات االجتماعية القائمة على تحقيق التسامح.و الثقافي 
( إلى تعرف العالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح 2013وهدفت دراسة محسن الزهيري)

( طالبًا وطالبة 306)الدراسةوطالبات المرحلة المتوسطة وبلغت عينة االجتماعي لدى طالب 
مقياس التسامح االجتماعي ومقياس  الدراسةتم اختيارهم من مدارس العاصمة بغداد واستخدم 

عن وجود عالقة ارتباطية  الدراسةوأسفرت نتائج  الباحثانالذكاء الثقافي وهما من إعداد 
موجبة بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي وأسفرت النتائج عن عدم وجود فروق دالة 

 إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الذكاء الثقافي أو التسامح االجتماعي.
( إلى تعرف الفروق في التسامح االجتماعي 2014هدفت دراسة )جاسم محمد عيدي،

( طالب وطالبة 300معة وفقًا لمستويات الذكاء الثقافي وبلغت عينة الدراسة)لدى طلبة الجا
من الطلبة العراقيين العرب الدارسين في جامعة صالح الدين واستخدمت الدراسة مقياس 
الذكاء الثقافي ومقياس التسامح االجتماعي وهما من إعداد الباحثان، وأسفرت نتائج الدراسة 

ذكاء ثقافي أعلى من المتوسط، كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عن تمتع أفراد الجامعة ب
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فروق ذات داللة إحصائية في التسامح االجتماعي بين الطلبة العراقيين من ذوي الذكاء 
 الثقافي العالي والطلبة من ذوي الذكاء الثقافي المنخفض لصالح ذوي الذكاء الثقافي المرتفع.

 :سلوكيات المواطنة الفعالةقافي و : بحوث تناولت الذكاء الثنياً ثا
دراسة هدفت إلى تحري العالقة ب (Turnipseed& Vandewaa, 2012, 899)قام 

طالب من  (334)لدى citizenship behaviorبين الذكاء الوجداني وسلوكيات المواطنة 
من أساتذة  (72) من الذكور كما تضمنت عينة الدراسة (٪52)منهم  المرحلة الثانوية

واستخدمت الدراسة مقياس لقياس الذكاء الوجداني ومقياس  من اإلناث (٪81) الجامعة منهم
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء  لقياس سلوكيات المواطنة

امل وأن الذكاء ُيعد من العو  وكذلك لدى األساتذة وسلوكيات المواطنة لدى الطالب الوجداني
 التنبؤ بسلوكيات المواطنة. فيالقوية المستخدمة 

إلى تحري تأثير بعض المتغيرات  (Diao& Park, 2012, 7296)وهدفت دراسة
 (2400)الذكاء الثقافي لدى فيالنوع والفاعلية الذاتية والرضا عن النفس  مثل: الديموجرافية

أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين  ية وشمالبكوريا المن العاملين 
الذكاء الثقافي وأن متغير فاعلية الذات يتوسط العالقة بين الرضا عن  فيالذكور واإلناث 

كما توصلت النتائج إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا  والذكاء الثقافي العمل
حيث بلغت قيم معامالت االرتباط لبعد ما وراء  مواطنةوسلوكيات ال بين أبعاد الذكاء الثقافي

 .(,41)وللبعد السلوكي (,46)وللبعد الدافعي (,17)ولبعد المعرفة، (,28)المعرفة
دراسة هدفت إلى تحري  (Farhadi et al., 2013, 1036) وأجرى فرهادي وآخرون 

( من 70لدى ) Citizenship behavior'sالعالقة بين الذكاء الثقافي وسلوكيات المواطنة 
لقياس الذكاء  (Early& Ang, 2003)الطالب واستخدمت الدراسة مقياس إيرلى وآنج 

والمكون  Organ's citizenship behaviorالثقافي ومقياس سلوكيات المواطنة ألورجن 
من خمسة عوامل حيث كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين 

لثقافي وسلوكيات المواطنة فاألفراد الذين حصلوا على درجات عالية على مقياس الذكاء ا
 الذكاء الثقافي قد حصلوا على درجات عالية في مقياس سلوكيات المواطنة.

( بدراسة هدفت إلى Amanpour& Shahmandi, 2014وقام أمابنور وشاماندي )
ما وراء المعرفة ـ المعرفة ـ الدافعي و  اختبار العالقة بين الذكاء الثقافي بأبعاده األربعة ]
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السلوكي[ وسلوكيات المواطنة واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي ومقياس سلوكيات 
المواطنة وأسفرت الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائيًا بين أبعاد 

االرتباط في األبعاد األربعة  الذكاء الثقافي وسلوكيات المواطنة حيث بلغت قيم معامالت
( للبعد السلوكي ,816( للبعد الدافعي و),854( لبعد ما وراء المعرفة و),803على التوالي)

 ( للبعد المعرفي.,781و)
إلى تعرف  (Keyvanara& Soltani, 2014 )وهدفت دراسة كيفنرا وسلطاني  

لدى  social compatibilityالعالقة بين الذكاء الثقافي والتوافق أو الوئام االجتماعي 
[ من طالب وطالبات الجامعة 447ن، وبلغ عدد أفراد العينة ]طالب جامعة اصفهان بإيرا

واستخدمت الدراسة مقياس لقياس الذكاء الثقافي وآخر لقياس التوافق أو الوئام االجتماعي، 
وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الثقافي والتوافق أو الوئام االجتماعي، 

من طالب المرحلة الثانوية يعيشون في وئام اجتماعي ( %5,48كما أظهرت النتائج أن )
وهو مستوى أقل من المتوسط، كما بلغ مستوى الطالب في بعد ما وراء المعرفة في الذكاء 

( وأوصت الدراسة %32( والبعد السلوكي )%8,42( وفي البعد الدافعي )%5,60الثقافي )
ية البعد الثقافي والسلوكي من منظور بضرورة تقوية الذكاء الثقافي لدى طالب المرحلة الثانو 

أن الذكاء الثقافي يسهم في تحقيق التوافق والوئام االجتماعي، فهما يعمالن معًا على خفض 
التوترات والصراعات واالنقسامات والتباينات الثقافية بين طالب المرحلة الثانوية، كما 

  يسهمان في تحقيق الصحة النفسية والسالم النفسي.
 بحوث تناولت إمكانية استخدام الذكاء الثقافي في التنبؤ ببعض المتغيرات:ثالثاا: 

( إلى تحري العالقة بين الذكاء الثقافي والفردية James, 2007هدفت دراسة جيمس)
( من الملتحقين 96والجماعية لدى مجموعة من المرشدين المتدربين و بلغت عينة الدراسة)

بالبرنامج التدريبي في والية وسترن واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي ومقياس الهوية 
 Individualist VS. Collectivist identity scaleالفردية في مقابل الهوية الجماعية 

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء الثقافي والهوية الجماعية لدى المرشد 
الطالبي كما أسفرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الذكاء 

 الثقافي.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
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دفت تحري تأثيرات بدراسة ه (Lawrence, 2011, 569-582)وقام الورنس 
الذكاء الثقافي والفاعلية الذاتية والتواصل عبر الثقافي في التكيف عبر الثقافي للطالب 

( 196( من الذكور )188( منهم )384، وبلغت عينة الدراسة)Taiwanالدوليين في تايوان
ي ( سنة وقد طبقت الدراسة مقياس الذكاء الثقاف25إلى  21من اإلناث يتراوح أعمارهم من)

ومقياس التواصل  Cultural adaptationومقياس الفاعلية الذاتية ومقياس التكيف الثقافي 
عبر الثقافي وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث 
في الذكاء الثقافي كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي 

 لية الذاتية والتكيف عير الثقافي والتواصل عبر الثقافي.والفاع
دراسة هدفت إلى تحري تأثير النوع  (Ghonsooly& Golparvar, 2012) أجرى و 

( 41( من الطالب اإليرانيين منهم)83الذكاء الثقافي لدى) فيوالقدرة على القراءة والكتابة 
األجنبية كلغة ثانية واستخدمت الدراسة للغة ا( من اإلناث الذين يدرسون 42من الذكور و)

لقياس الذكاء الثقافي واختبار القدرة على تعلم  (Ang et al., 2007) مقياس آنج وآخرون 
 فيالقراءة والكتابة وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث 

لقدرة على تعلم الكتابة والتحدث باللغات الذكاء الثقافي وعن وجود عالقة بين الذكاء الثقافي وا
األجنبية وعن إمكانية استخدام المكون الدافعي للتنبؤ بقدرة الطالب على التحدث والمكون 

 المعرفي للتنبؤ بقدرة الطالب على الكتابة.
( إلى تعرف الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة 2012)وهدفت دراسة دعاء الشهراني

لبات السعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة وتكونت عينة لدى الطالب والطا
( 51) ( طالب وطالبة من الطالب المبتعثين إلى المملكة المتحدة منهم103الدراسة)

 Van)( طالبة وقد استخدمت الدراسة مقياس الذكاء الثقافي وهو من إعداد 52)،طالب
Dyne& Livermore ,2005)نتاج الدراسة عن وجود  ، ومقياس جودة الحياة وأسفرت

فروق دالة إحصائيًا بين الطالب والطالبات في الذكاء الثقافي)الدرجة الكلية واألبعاد(، بينما 
 لم تسفر النتائج عن وجود عالقة بين الذكاء الثقافي وجودة الحياة.
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 :التعليق على نتائج البحوث السابقة
الثقافي والتسامح االجتماعي وأسفرت تناولت دراسات المحور األول العالقة بين الذكاء  .1

نتائجها عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائيًا بين المتغيرين مما يشير 
 متغير الذكاء الثقافي في التنبؤ بالتسامح االجتماعي. قدرة استخدام

نتائجها وأسفرت  تناولت دراسات المحور الثاني العالقة بين الذكاء الثقافي والمواطنة .2
عن وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية ودالة إحصائيًا بين المتغيرين مما يشير قدرة 

طالب المرحلة لدى  سلوكيات المواطنة الفعالةمتغير الذكاء الثقافي في التنبؤ ب استخدام
 .الثانوية

تناولت متغير الذكاء الثقافي في  التيتناولت دراسات المحور الثالث بعض الدراسات  .3
 ،النوع ]ذكر/أنثى[ واختلفت نتائج الدراسات فيما بينها مثل: القته ببعض المتغيراتع

 دراسة بينما لم تتوصل بعض الدراسات مثل: حيث توصلت بعض الدراسات إلى فروق 
 إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الذكاء الثقافي.دراسة  مثل:
ضوء ما توصلت إليه البحوث والدراسات السابقة من نتائج يمكننا  في: الدراسةفروض 

 كما يلي: الدراسة الحاليةصياغة وتوجيه فروض 
 [لةاغير د/ دالة] ومتباينة الداللة [سالبة /موجبة] توجد عالقات ارتباطية متباينة النوع .1

التسامح كل من لذكاء الثقافي بمكوناته الفرعية و كل من ا فيبين درجات الطالب 
 .طالب المرحلة الثانويةلدى  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد و  االجتماعي

بالتسامح االجتماعي من الذكاء الثقافي  طالب المرحلة الثانويةيمكن التنبؤ بشعور  .2
المكون ]الدرجة الكلية والمكونات ]المكون االستراتيجي أو مكون ما وراء المعرفة ـ و 

 ـ المكون السلوكي[. الدافعيالمكون ـ  المعرفي
من الذكاء الثقافي  سلوكيات المواطنة الفعالةب طالب المرحلة الثانويةيمكن التنبؤ بشعور  .3

المكون ]الدرجة الكلية والمكونات ]المكون االستراتيجي أو مكون ما وراء المعرفة ـ و 
 ـ المكون السلوكي[. المكون الدافعيـ  المعرفي

بين ]مرتفعي ـ منخفضي[ الذكاء الثقافي في التسامح  توجد فروق دالة إحصائياً  .4
 لصالح مرتفعي الذكاء الثقافي. سلوكيات المواطنة الفعالةاالجتماعي وأبعاد 
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إمكانية الوصول إلى نموذج بنائي يجمع بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي  .5
  .طالب المرحلة الثانوية لدى وسلوكيات المواطنة الفعالة

 :اوإجراءاتهدراسة المنهجية 
فالعالقات االرتباطية بين  المنهج الوصفي الدراسة الحاليةستخدم ت :الدراسةج هأوال: من

كما ُتعد عملية التنبؤ  المتغيرات أحد الموضوعات التي اهتمت بها البحوث الوصفية
 العامليوالتحليل  بمتغيرات من متغيرات أخرى باستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد

 وغيرهما.  يالتوكيد
بطريقة عشوائية بسيطة من  للدراسةتم اختيار العينة االستطالعية  :الدراسةثانياا: عينة 

وتكونت العينة االستطالعية  (2018/2019)للعام الدراسي المرحلة الثانويةطالب وطالبات 
سنة  (50,16) بمتوسط عمر قدره طالبة (99)،طالباً  (102)منهم طالبًا وطالبة (201)من

التحقق من  فياالستطالعية  واستخدمت درجات العينة (,33)وانحراف معياري قدره
 .الدراسة الحاليةدوات أل الخصائص السيكومترية
 (284) و طالباُ  319) منهم طالبًا طالبة (603) فتكونت من للدراسةأما العينة النهائية 

وقد تم اختيارهم  (,53) معياري قدرهوانحراف  سنة (17,19) بمتوسط عمر قدره طالبة
وقد استخدمت درجات العينة  المرحلة الثانويةبطريقة عشوائية بسيطة من طالب وطالبات 

والجدول التالي يوضح عينة الدراسة النهائية موزعة  .الدراسة الحاليةالتحقق من فروض  في
 على المتغيرات الديموجرافية.
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 [1جدول ]
 المدارس والنوععلى النهائية و  االستطالعيةالعينة توزيع 

 اإلجمالي النوع المدرسة العينة
 أنثي ذكر

 40 16 24 جابر األحمد الصباح الثانوية للبنين االستطالعية
 50 23 27 عبد الرزاق البصير الثانوية بنين

 58 29 29 النهضة الثانوية للبنات
 53 25 28 الفراونية الثانوية للبنات

 201 93 108 4 اإلجمالي
 95 45 50 الجهراء الثانوية للبنين النهائية

 101 49 52 الكندي الثانوية للبنين
 100 49 51 النصر الثانوية للبنين

 108 54 54 الجهراء الثانوية للبنات
 99 44 55 الصباحية الثانوية للبنات

 100 43 57 تيماء الثانوية للبنات
 603 284 319 6 اإلجمالي

[ طالبًا وطالبة موزعة 603النهائية ] الدراسةأن إجمالي عينة  [1يتضح من الجدول ]
 .المدارس والنوععلى 

 :الدراسةثالثاا: أدوات 
 [ : الباحثان]إعداد  :ـ مقياس الذكاء الثقافي 

بعد اطالع الباحثان على المقاييس األجنبية مثل:   ـ خطوات إعداد مقياس الذكاء الثقافي:
وهو من إعداد  The cultural intelligence scale (CQS)مقياس الذكاء الثقافي 

)(Gozzoli& Gazzaroli,2018  ومقياس الذكاء الثقافي وهو من إعداد ،(Bücker,  
Furrer,  & Lin, 2015)  :والمقاييس العربية التي وردت في الدراسات العربية مثل دراسات

، جاسم عيدي، 2013؛ محسن الزهيري، 2012دعاء الشهراني، ؛ 2012ناهد فتحي أحمد، 
[ مفردة موزعة على أربعة 40يتكون من ]تم إعداد مقياس الدراسة الحالية ، و حيث   ،2014
مفردات تبدأ  [10]أو البعد االستراتيجي ويتكون من  البعد األول ما وراء المعرفة مثل:أبعاد، ي

 11مفردات تبدأ من ] [10]والبعد الثاني يمثل البعد المعرفي ويتكون من  ،[10إلى  1من ]



 

 

 

 

(125) 

 عبداهلل سليمان العصيمى & د. حممد محد السعيدد. 

 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

[. 30إلى  21مفردات تبدأ من ] [10][ والبعد الثالث ويمثل الدافعي ويتكون من 20إلى 
[. وهذا 40إلى  31مفردات تبدأ من ] [10]ويتكون من ي والبعد الرابع ويمثل البعد السلوك

[ 1]من نوع التقرير الذاتي يجب عليه الطالب في ضوء مقياس السداسي التدريج  المقياس
[ موافق 6[ موافق كثيرًا ـ ]5[ موافق ـ ]4محايد ـ ] [3[ غير موافق ـ ]2غير موافق بشدة ـ ]

، 5، 6ات الموجبة والدرجات ]في حالة العبار  [6، 5، 4، 3، 2، 1وتعطي الدرجات ] .بشدة
[ في حالة العبارات السالبة وتدل الدرجة المرتفعة على تمتع الطالب بدرجة 1، 2، 3، 4

 طالب المرحلة الثانويةمرتفعة من الذكاء الثقافي، حيث تم تطبيق المقياس على عينة من 
 .طالب المرحلة الثانوية[ طالبًا وطالبة من 201وقد بلغ عددهم ]

للذكاء الثقافي إلى  ينتائج الدراسات السابقة التي تمت على النموذج الرباع وُتشير  
وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بين المفردات والعوامل أو البعد الذي تنتمي 

تحقيق  فيإليه هذه المفردات وأن النموذج الرباعي للذكاء الثقافي ُيعد من أفضل النماذج 
شروط حسن المطابقة وقد حظيت العوامل األربعة بأعلى تشبعات للبنود وخلصت النتائج إلى 
استقرار البنية العاملية للذكاء الثقافي ووجود ارتباطات دالة إحصائيًا بينها وبين األبعاد وبعد 

المكون البيئات األجنبية و  فيعلى مقياس الذكاء الثقافي الذي تم إعداده  الباحثانإطالع 
ضوء اإلطار النظري والبحوث  في الباحثان( مفردة موزعة األبعاد األربعة قام 20من)

البيئة العربية عامة  فيوالدراسات السابقة بإعداد مقياس للذكاء الثقافي الذي يصلح تطبيقه 
 .ة خاصةالكويتيو 

 :مقياس الذكاء الثقافيالخصائص السيكومترية للتحقق من ـ ا
 تم إتباع الخطوات التالية: 
ـ ثبات مقياس الذكاء الثقافي: تم حساب الثبات لمقياس الذكاء الثقافي باستخدام معامل ألفا  

سبيرمان وبراون وجتمان الموضحة  يكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلت
 بالجدول التالي:
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 [4جدول ]
 في مقياس الذكاء الثقافيو طريقة التجزئة النصفية حساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ يوضح 

 التجزئة النصفية الفا كرونباخ المكونات
 جتمان سبيرمان وبراون 

  ,830  ,890  ,786 ما وراء المعرفةبعد 
  ,847  ,885  ,786 البعد المعرفي
  ,803  ,822  ,747 البعد الدافعي
  ,840  ,876  ,778 البعد السلوكي

  ,809  ,878  ,856 الكليةالدرجة 
 [ أن قيم معامالت الثبات جميعها كانت مرتفعة وتراوحت بين ]4يتضح من الجدول ] 

[ مما يؤكد تمتع جميع أبعاد المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات، و من , 890إلى  ,747
من تمتع اختبار مقياس الذكاء الثقافي بدرجة مرتفعة  الباحثانجميع اإلجراءات السابقة تأكد 

[ الصورة النهائية 1من الثبات على العينة االستطالعية للدراسة الحالية، ويوضح الملحق ]
 [ عبارة.40للمقياس والتي تتكون من ]

 : يـ صدق مقياس الذكاء الثقافي باستخدام التحليل العاملي التوكيد
من الصدق العاملي للمقياس باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  الباحثانتحقق 

Confirmatory Factor Analysis [CFA]  بطريقة االحتمال األقصىMaximum 
likehood  باستخدام برنامج الليزرلLisrel 8.80  والتي أسفرت عن تشبع جميع العوامل

بيانات مع النموذج المقترح وهو الفرعية على عامل واحد، وذلك يؤكد وجود مطابقة جيدة لل
[ لبعد ما وراء المعرفة أو البعد ,865أربعة عوامل فرعية، وكان ترتيب تشبعاتها كما يلي: ]

 ،[MOT[ للبعد الدافعي ], 847[، و ]COG[ للبعد المعرفي ],857و] ،[STRاالستراتيجي ]
 [ والموضحة بالشكل التالي:BEH[ للبعد السلوكي ], 842و ]
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 [ 4شكل]

 التي تشبعت بعامل كامن واحد هو الذكاء الثقافي المسار التخطيطي لنموذج التحليل العاملي التوكيدي للمتغيرات األربعة
[ ومستوى داللة 2عند درجات حرية ] 83,3[ = 2[ أن قيمة ] كا4يتضح من الشكل ]

المطابقة النموذجية [ غير دالة مما يشير إلى 2وهذا يدل على أن قيمة ] كا [,14716قدره ]
[ ملخصًا لنتائج التحليل العاملي التوكيدي ألربعة 4للبيانات. ويوضح الجدول ] الجيدة

 متغيرات مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[.
 [5جدول ]

 الثقافينتائج التحليل العاملي التوكيدي ألربعة متغيرات مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[ في مقياس الذكاء 
 المتغيرات المشاهدة

 
 التشبع بالعامل
 الكامن الواحد

 الخطأ المعياري 
 لتقدير التشبع

 قيمة"ت"
 وداللتها 
 اإلحصائية 

 معامل
 الثبات

2R 
  ,865, 0578, 96,14 ** 748 [STR]ـ بعد ما وراء المعرفة 1
 ,857, 00581, 74,14 ** 734 [COG]ـ البعد المعرفي 2
 ,847, 0585, 49,14 ** 718 [MOT]ـ البعد الدافعي 3
 ,842, 0587, 36,14 ** 710 [BEH]ـ البعد السلوكي 4

 [2 ,59[ حيث قيمة "ت" الجدولية= ] ,01]**[ دالة عند مستوى ] 

نتائج التحليل العاملي التوكيدي التي تؤكد صدق مقياس الذكاء  [5يوضح الجدول ]
المشاهدة تشبعا بالعامل الكامن هو البعد الدافعي، الثقافي، كما يوضح أن أكثر المتغيرات 

[ من التباين الكلي %8,74[ ومن ثم يمكنه تفسر ],865حيث بلغ معامل صدقه أو تشبعه ]
 في المتغير الكامن ]الذكاء الثقافي[.
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ـ االتساق الداخلي: تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل 
العينة االستطالعية على كل عبارة ودرجاتهم الكلية على العامل الفرعي االرتباط بين درجات 

 الذي تنتمي إليه العبارة.
 [ 2جدول ]

 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس الذكاء الثقافي
 المكون السلوكي المكون الدافعي المكون المعرفي ما وراء المعرفة

معامل  المفردات
 االرتباط

المفردا
 ت

معامل 
 االرتباط

معامل  المفردات
 االرتباط

المفردا
 ت

معامل 
 االرتباط

A1 743, ** A11 847, ** A21 612, ** A31 449,  * 
A2 878,** A12 782, ** A22 686, ** A32 922, ** 
A3 747, ** A13 783, ** A23 467,  * A33 763, ** 
A4 898, ** A14 856, ** A24 613, ** A34 782, ** 
A5 810, ** A15 819, ** A25 432,  * A35 851, ** 
A6 752, ** A16 846, ** A26 694, ** A36 832, ** 
A7 849, ** A17 830, ** A27 600, ** A37 828, ** 
A8 776, ** A18 453,* A28 421, ** A38 838, ** 
A9 817, ** A19 841, ** A29 515, ** A39 392, * 
A10 778, ** A20 772, ** A30 415,  * A40 886, ** 

إلى  ,392[ أن قيم معامالت الثبات قد انحصرت بين ]2يتضح من الجدول ]  
[ ، كما تم حساب االتساق الداخلي عن طريق ,01[ وهي دالة إحصائية عند مستوى ],856

والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك معامالت حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للعامل 
 االرتباط بين العوامل وبعضها، وموضحة بالجدول التالي:
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 [3جدول ]
 يوضح معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس الذكاء الثقافي

 [TOCIS] [BEH] [MOT] [COG] [STR] األبعاد 
     ـ [STR]ـ بعد ما وراء المعرفة 1
    ـ **,760 [COG]ـ البعد المعرفي 2
   ـ **,712,** 716 [MOT]ـ البعد الدافعي 3
  ـ **,719,** 709,** 738 [BEH]ـ البعد السلوكي 4

 ـ **,769,** 767,** 831,** 760 [TOCIS]الدرجة الكلية 
االرتبـــــاط بـــــين العوامـــــل وبعضـــــها قـــــد [ أن قـــــيم معـــــامالت 3يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ]  

إلـى  ,760[، ومعامالت ارتباط العوامل بالدرجـة الكليـة بـين ] ,760إلى ,712انحصرت بين ]
 [.,01[، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى ] ,831

 [ : الباحثان]إعداد  :ـ مقياس التسامح االجتماعي
 ـ خطوات إعداد مقياس التسامح االجتماعي: 

بعد اطالع الباحثان على المقاييس العربية لقياس التسامح االجتماعي مثل: مقياس 
. والمقاييس األجنبية لقياس التسامح 2014؛ ومقياس جاسم عبيدي، 2013محسن الزهيري،

وهو من  e [STS]Social Tolerance Scalاالجتماعي مثل مقياس التسامح االجتماعي 
 ومقياس التسامح االجتماعي   &Mehmood, Nasir (2016) Khalid, Shaistaإعداد

The Interpersonal Tolerance Scale (IPTS)  وهو من إعدادThomae,Birtel, 
& Wittemann, J. (2016) يتكون تم بناء مقياس التسامح في الدراسة الحالية وهو . فقد

مفردات  [10]ويتكون من  أبعاد، يمثل البعد األول القبول ثالثة[ مفردة موزعة على 30من ]
إلى  11مفردات تبدأ من ] [10]والبعد الثاني يمثل العفو ويتكون من  ،[10إلى  1تبدأ من ]

[. وهذا 30إلى  21مفردات تبدأ من ] [10][ والبعد الثالث ويمثل التقدير ويتكون من 20
[ 1] التدرجمن نوع التقرير الذاتي يجب عليه الطالب في ضوء مقياس السداسي  المقياس

[ موافق 6[ موافق كثيرًا ـ ]5[ موافق ـ ]4محايد ـ ] [3[ غير موافق ـ ]2غير موافق بشدة ـ ]
، 5، 6في حالة العبارات الموجبة والدرجات ] [6، 5، 4، 3، 2، 1وتعطي الدرجات ] .بشدة
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جة [ [ في حالة العبارات السالبة وتدل الدرجة المرتفعة على تمتع الطالب بدر 1، 2، 3، 4
 .مرتفعة من التسامح االجتماعي

[ 201وقد بلغ عددهم ] طالب المرحلة الثانويةتم تطبيق المقياس على عينة من و   
وفي ضوء اإلطار النظري والبحوث  .طالب المرحلة الثانويةطالبًا وطالبة من 

تمت على التسامح االجتماعي في البيئات العربية واألجنبية قام  التيوالدراسات السابقة 
ة الكويتيالبيئة العربية عامة و  فيبإعداد مقياس للتسامح االجتماعي يصلح تطبيقه  الباحثان
 .خاصة

 :مقياس التسامح االجتماعيالخصائص السيكومترية للتحقق من ـ ا
 تم إتباع الخطوات التالية: 
تم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وطريقة  االجتماعي: ثبات مقياس التسامحـ 

 سبيرمان وبراون وجتمان الموضحة بالجدول التالي: يالتجزئة النصفية باستخدام معادلت
 [8جدول ]

 في مقياس التسامح االجتماعيوطريقة التجزئة النصفية  خبطريقة الفا كرونباحساب الثبات  يوضح

 كرونباخالفا  المكونات
 التجزئة النصفية

 جتمان سبيرمان وبراون 
  ,717  ,867 **,784 القبول
  ,707  ,801 **,768 العفو
  ,779  ,859 **,820 التقدير

  ,778  ,884 **,868 الدرجة الكلية
 [ أن قيم معامالت الثبات جميعها كانت مرتفعة وتراوحت بين ]8يتضح من الجدول ] 

[ مما يؤكد تمتع جميع أبعاد المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات، و من , 884إلى  ,707
من تمتع اختبار التسامح االجتماعي بدرجة مرتفعة  الباحثانجميع اإلجراءات السابقة تأكد 

[ الصورة 2من الصدق والثبات على العينة االستطالعية للدراسة الحالية، ويوضح الملحق ]
 [ عبارة.30من ] النهائية للمقياس والتي تتكون 

 : يـ صدق مقياس التسامح االجتماعي باستخدام التحليل العاملي التوكيد
من الصدق العاملي لالختبار باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  الباحثانتحقق 

Confirmatory Factor Analysis [CFA]  بطريقة االحتمال األقصىMaximum 
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likehood  باستخدام برنامج الليزرلLisrel 8.80  والتي أسفرت عن تشبع جميع العوامل
وذجية الجيدة للبيانات مع مالفرعية الثالثة على عامل واحد، وذلك يؤكد وجود المطابقة الن

[ لبعد القبول ,951النموذج المقترح وهو ثالثة عوامل فرعية، وكان ترتيب تشبعاتها كما يلي: ]
[ACC]، [[ لبعد العفو ],971وPAR[ و ،][ لبعد التقدير ], 935APP]  والموضحة بالشكل

 التالي:

 
 

 [ 5شكل]
التي تشبعت بعامل كامن واحد هو  المسار التخطيطي لنموذج التحليل العاملي التوكيدي للمتغيرات الثالثة

 التسامح االجتماعي
 

[ = ]صفر[ عند درجات حرية ]صفر[ ومستوى 2[ أن قيمة ] كا5يتضح من الشكل ]
مما يشير إلى المطابقة النموذجية  [ غير دالة،2وهذا يدل على أن قيمة ] كا [1داللة قدره ]

الجيدة للبيانات. ويوضح الجدول التالي ملخصًا لنتائج التحليل العاملي التوكيدي لثالثة 
 متغيرات مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[.

 [9جدول ]
 مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[ في مقياس التسامح االجتماعينتائج التحليل العاملي التوكيدي لثالثة متغيرات 

 المتغيرات المشاهدة
 

 التشبع بالعامل
 الكامن الواحد

 الخطأ المعياري 
 لتقدير التشبع

 "ت" وداللتها  قيمة
 اإلحصائية

 الثبات معامل
2R 

  ,920, 0544, 93,16 ** 847 [ACC]بعد القبول  ـ1
 ,917, 0545, 83,16 ** 841 [PAR]ـ بعد العفو 2
 ,957, 0528, 14,18 ** 916 [APP]ـ بعد التقدير 4

 [2 ,59[ حيث قيمة "ت" الجدولية= ] ,01]**[ دالة عند مستوى ] 
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نتائج التحليل العاملي التوكيدي التي تؤكد صدق مقياس  [9توضح نتائج الجدول ]
أن أكثر المتغيرات المشاهدة تشبعا بالعامل الكامن كما يوضح الجدول التسامح االجتماعي، 

[ %6,91[ ومن ثم يمكنه تفسر ],957، حيث بلغ معامل صدقه أو تشبعه ]التقديرهو بعد 
 من التباين الكلي في المتغير الكامن ]التسامح االجتماعي[.

 ـ االتساق الداخلي: 
االرتباط بين درجات العينة  تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل

 االستطالعية على كل عبارة ودرجاتهم الكلية على العامل الفرعي الذي تنتمي إليه العبارة.
 [ 6جدول ]

 معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس التسامح االجتماعي 
 التقدير العفو القبول

 معامل المفردات
 االرتباط

 معامل المفردات
 االرتباط

 معامل المفردات
 االرتباط

B1 414,** B11 657,** B21 792,** 
B2 805,** B12 568,** B22 839,** 
B3 897,** B13 845,** B23 612,** 
B4 918,** B14 732,** B24 869,** 
B5 849,** B15 485,** B25 731,** 
B6 870,** B16 590,** B26 796,** 
B7 867,** B17 590,** B27 685,** 
B8 641,** B18 294,* B28 823,** 
B9 853,** B19 427,** B29 843,** 
B0 832,** B20 861,** B30 890,** 

 

إلى  ,294[ أن قيم معامالت الثبات قد انحصرت بين ]6يتضح من الجدول ]  
الداخلي عن طريق [. كما تم حساب االتساق ,01[ وهي دالة إحصائية عند مستوى ],818

حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للعامل والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك تم حساب 
 معامالت االرتباط بين العوامل وبعضها، وموضحة بالجدول التالي:

  



 

 

 

 

(133) 

 عبداهلل سليمان العصيمى & د. حممد محد السعيدد. 

 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 [7جدول ]
 االجتماعييوضح معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس التسامح 

 [TOSTS] [APP] [PAR] [ACC] األبعاد
    ـ [ACC]ـ القبول 1
   ـ **,823 [PAR]ـ العفو 2
  ـ **,889,** 878 [APP]ـ التقدير 3

 ـ **,855,** 839,** 867 [TOSTS]الدرجة الكلية 
[ أن قـــــيم معـــــامالت االرتبـــــاط بـــــين العوامـــــل وبعضـــــها قـــــد 7يتضـــــح مـــــن الجـــــدول ]  

إلـى  ,839[، ومعامالت ارتباط العوامل بالدرجـة الكليـة بـين ] ,889إلى ,823]انحصرت بين 
 [.,01[، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى ] ,867

 [ : الباحثان]إعداد  :سلوكيات المواطنة الفعالةـ مقياس 
  ـ خطوات إعداد مقياس سلوكيات المواطنة الفعالة: 

  مثل: سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد المرتبطة ببعد اإلطالع على المقاييس السابقة 
 Civic Attitudes and Skillsاستبانة المهارات واالتجاهات المدنية  .1

Questionnaire (Moely, Mercer, Ilustre, Miron,& McFarland, 2002). 
 Core Indicators of Engagement (Lopez etالمؤشرات الجوهرية للمشاركة  .2

al., 2006 Cross-Cultural . 
 ,Civic Measurement Models (Flanaganنماذج القياس المدنية  .3

Syvertsen, & Stout, 2007). 
 ,Citizenship, Involvementمقياس المسح الديمقراطي للمشاركة والمواطنة  .4

Democracy Survey  (Howard & Gilbert, 2008) . 
سلوكيات  تمت في مجال التيوفي ضوء اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة 

 الفعالةللمواطنة بإعداد مقياس  الباحثانفي البيئات العربية واألجنبية قام  المواطنة الفعالة
سلوكيات المواطنة ويتكون مقياس  ة خاصة،الكويتيالبيئة العربية عامة و  فييصلح تطبيقه 

ويتكون البيئية  الحساسيةأبعاد، يمثل البعد األول  أربعة[ مفردة موزعة على 44من ] الفعالة
ويتكون من  االهتمام باألنشطةوالبعد الثاني يمثل  ،[10إلى  1مفردات تبدأ من ] [10]من 

ويتكون من  االستجابة االجتماعية[ والبعد الثالث ويمثل 21إلى  11مفردات تبدأ من ] [11]
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، والبعد الرابع يمثل المشاركة التطوعية، ويتكون من [32إلى  22مفردات تبدأ من ] [11]
. وهذا المقياس من نوع التقرير الذاتي يجب عليه الطالب [44إلى  33[ مفردة تبدأ من ]12]

[ 4محايد ـ ] [3[ غير موافق ـ ]2[ غير موافق بشدة ـ ]1]في ضوء مقياس السداسي التدريج 
في حالة  [6، 5، 4، 3، 2، 1وتعطي الدرجات ] .[ موافق بشدة6موافق كثيرًا ـ ][ 5موافق ـ ]

[ [ في حالة العبارات السالبة وتدل الدرجة 1، 2، 3، 4، 5، 6العبارات الموجبة والدرجات ]
، حيث تم تطبيق سلوكيات المواطنة الفعالةالمرتفعة على تمتع الطالب بدرجة مرتفعة من 

[ طالبًا وطالبة من 201وقد بلغ عددهم ] طالب المرحلة الثانويةالمقياس على عينة من 
 .طالب المرحلة الثانوية

 :سلوكيات المواطنة الفعالةلمقياس  الخصائص السيكومتريةلتحقق من ـ ا
 تم إتباع الخطوات التالية: 

ألفا كرونباخ وطريقة طريقة تم حساب الثبات ب :سلوكيات المواطنة الفعالةـ ثبات مقياس 
 سبيرمان وبراون وجتمان الموضحة بالجدول التالي: يالتجزئة النصفية باستخدام معادلت

 [12جدول ]
 سلوكيات المواطنة الفعالةحساب الثبات في مقياس  ييوضح طريقت

 الفا  المكونات
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
 جتمان سبيرمان وبراون 

  ,752,  953,  845 [ESS]الحساسية البيئية 
  ,762,  965,  792 [SAS]األنشطة االجتماعية 

  ,779,  981,  808 [SRS]االستجابة االجتماعية 
  ,779,  955,  771 [VPS]المشاركة التطوعية 

  ,962,  981,  707 [TOECS]الدرجة الكلية
أن قيم معامالت الثبات جميعها كانت مرتفعة وتراوحت بين  [12يتضح من الجدول ] 

[ مما يؤكد تمتع جميع أبعاد المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات، و من , 981إلى  ,707 ]
بدرجة  سلوكيات المواطنة الفعالةمن تمتع اختبار  الباحثانجميع اإلجراءات السابقة تأكد 

[ 2مرتفعة من الصدق والثبات على العينة االستطالعية للدراسة الحالية، ويوضح الملحق ]
 [ عبارة.30قياس والتي تتكون من ]الصورة النهائية للم

 : يباستخدام التحليل العاملي التوكيد سلوكيات المواطنة الفعالةصدق مقياس  ـ
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من الصدق العاملي لالختبار باستخدام التحليل العاملي التوكيدي  الباحثانتحقق 
Confirmatory Factor Analysis [CFA]  بطريقة االحتمال األقصىMaximum 

likehood  باستخدام برنامج الليزرلLisrel 8.80  والتي أسفرت عن تشبع جميع العوامل
الفرعية الثالثة على عامل واحد، وذلك يؤكد وجود المطابقة النموذجية الجيدة للبيانات مع 

[ لبعد ,934عوامل فرعية، وكان ترتيب تشبعاتها كما يلي: ] أربعةالنموذج المقترح وهو 
[ ,909[، و ]SAS] االهتمام باألنشطة االجتماعية[ لبعد ,928و] ،[ESS] الحساسية البيئية

والموضحة  [VPS] [ لبعد المشاركة التطوعية,922، و ][SRS]االستجابة االجتماعيةلبعد 
 بالشكل التالي:

 
 [ 6شكل]

التي تشبعت بعامل كامن واحد هو  المسار التخطيطي لنموذج التحليل العاملي التوكيدي للمتغيرات الثالثة
 سلوكيات المواطنة الفعالة مقياس

[ ومستوى داللة 2[ عند درجات حرية ]72,8[ = ]2[ أن قيمة ] كا6يتضح من الشكل ]و 
مما يشير إلى المطابقة النموذجية  [ غير دالة،2[ وهذا يدل على أن قيمة ] كا1280قدره ]

ملخصًا لنتائج التحليل العاملي التوكيدي لثالثة الجيدة للبيانات. ويوضح الجدول التالي 
 متغيرات مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[.
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 [13جدول ]
نتائج التحليل العاملي التوكيدي لثالثة متغيرات مشاهدة ]نموذج العامل الكامن الواحد[ في مقياس 

 سلوكيات المواطنة الفعالة
 المتغيرات المشاهدة

 
 التشبع بالعامل
 الكامن الواحد

 الخطأ المعياري 
 لتقدير التشبع

 قيمة"ت" 
 وداللتها 
 اإلحصائية

 معامل
 الثبات

2R 
 ,ESS 934,** 0536, 43,17** 872الحساسية البيئية 

 ,SAS 928,** 0539, 23,17** 861األنشطة االجتماعية 
 ,SRS 909,** 0547, 62,16** 827االستجابة االجتماعية 
 ,VPS 922,** 0541, 03,17** 850المشاركة التطوعية 

 [2 ,59[ حيث قيمة "ت" الجدولية= ] ,01]**[ دالة عند مستوى ] 

نتائج التحليل العاملي التوكيدي التي تؤكد صدق مقياس  [13توضح نتائج الجدول ]
أن أكثر المتغيرات المشاهدة تشبعا بالعامل  النتائجوضح ت، كما سلوكيات المواطنة الفعالة

[ ومن ثم يمكنه تفسر ,934الكامن هو بعد المشاركة، حيث بلغ معامل صدقه أو تشبعه ]
 [.سلوكيات المواطنة الفعالة[ من التباين الكلي في المتغير الكامن ]4,93%]

حساب معامل ـ االتساق الداخلي: تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس عن طريق 
االرتباط بين درجات العينة االستطالعية على كل عبارة ودرجاتهم الكلية على العامل الفرعي 

 الذي تنتمي إليه العبارة.
 [10جدول ]

 سلوكيات المواطنة الفعالةمعامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس 
 المشاركة التطوعية االستجابة االجتماعية تماعيةاألنشطة االج البيئة  الحساسية

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
C1 642,** C11 854,** C22 867,** C33 740,** 
C2 486,** C12 871,** C23 733,** C34 849,** 
C3 420,** C13 501,** C24 796,** C35 856,** 
C4 678,** C14 594,** C25 871,** C36 738,** 
C5 780,** C15 613,** C26 807,** C37 802,** 
C6 582,** C16 520,** C27 876,** C38 726,** 
C7 436,** C17 637,** C28 840,** C39 767,** 
C8 607,** C18 845,** C29 821,** C40 824,** 
C9 411,** C19 443,** C30 791,** C41 587,** 
C10 574,** C20 599,** C31 740,** C42 814,** 

 C21 338,** C32 875,** C43 818,** 
 C44 863,** 
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إلى  ,338[ أن قيم معامالت الثبات قد انحصرت بين ]10يتضح من الجدول ]  
طريق [ كما تم حساب االتساق الداخلي عن ,01[ وهي دالة إحصائية عند مستوى ],867

حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية للعامل والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك تم حساب 
 معامالت االرتباط بين العوامل و بعضها، وموضحة بالجدول التالي:

 [ 11جدول ]
 عالةسلوكيات المواطنة الفيوضح معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في مقياس 

 الحساسية األبعاد
 البيئية

 ESS 

األنشطة 
االجتماعية 

SAS 

االستجابة 
االجتماعية 

SRS 

المشاركة 
التطوعية 

VPS 

 الدرجة الكلية
TO-ECS 

     ـ ESSالحساسية البيئية 
    ـ **,SAS 861األنشطة االجتماعية 
   ـ **,SRS 867,** 831االستجابة االجتماعية

  ـ **,VPS 851,** 872,** 930المشاركة التطوعية 
 ـ **,TO-ECS 932,** 931,** 964,** 968الدرجة الكلية 

[ أن قــــيم معــــامالت االرتبــــاط بــــين العوامــــل وبعضــــها قــــد 11يتضــــح مــــن الجــــدول ]  
إلـى  ,931[، ومعامالت ارتباط العوامل بالدرجـة الكليـة بـين ] ,930إلى ,831انحصرت بين ]

 [.,01[، وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى ] ,968
 Lisrelوبرنامج  SPSS.V20 البرنامج الباحثانيستخدم  سوف : اإلحصائية المعالجة ـ

 وتحليل ومعامالت ارتباط بيرسون، " ت " التالية اختبار اإلحصائية إلجراء األساليب 8.80
  .المتعدد، والتحليل العاملي التوكيدي االنحدار

 :الدراسةنتائج 
ـ اختبار صحة الفرض األول: وينص على " توجد عالقة ارتباطية متباينة النوع ]موجبة ـ 1

سالبة[ والداللة ]دالة ـ غير دالة[ بين متوسطات درجات الطالب في مقياس الذكاء الثقافي، 
 ، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدامسلوكيات المواطنة الفعالةوالتسامح االجتماعي، و 

 [ التالي:14معامل ارتباط بيرسون، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ]
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 [14جدول]
 سلوكيات المواطنة الفعالةيوضح معامالت االرتباط بين الذكاء الثقافي، والتسامح االجتماعي، و 

 المتغيرات
 

 التسامح االجتماعي
[TOSTS] 

 سلوكيات المواطنة الفعالة
[TOECS] 

 **,830,**  822 [STRالمعرفة ]مكون ما وراء 
 **,838,**  833 [COG]المكون المعرفي 
 **,798,**  816 [MOT]المكون الدافعي 
 **,825,** 809  [BEH]المكون السلوكي 

 **,864,**  860 [TOCIS]الدرجة الكلية للذكاء الثقافي 
  ,01]**[ دالة عند مستوى  

 [ ما يلي:14يتضح من الجدول ]
 العالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي:]أ[ 

 [ بين ,01وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ]  الدرجة الكلية
 لمقياس الذكاء الثقافي، والدرجة الكلية لمقياس التسامح االجتماعي.

 [ بين ,01وجود معامالت ارتباط موجبة ودال إحصائيًا عند مستوى ] ذكاء عوامل ال
الثقافي ] مكون ما وراء المعرفة ـ المكون المعرفي ـ المكون الدافعي ـ المكون 

 السلوكي[، و الدرجة الكلية لمقياس التسامح االجتماعي.
 :سلوكيات المواطنة الفعالة]ب[ العالقة بين الذكاء الثقافي و  

 [ بين ,01وجود عالقات ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ]  الدرجة الكلية
لدى  سلوكيات المواطنة الفعالةلمقياس الذكاء الثقافي، والدرجة الكلية لمقياس 

 .طالب المرحلة الثانوية
 [ بين ,01وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوى ]  عوامل الذكاء

و المكون الدافعي[، والدرجة  الثقافي ]مكون ما وراء المعرفة، والمكون المعرفي،
 .طالب المرحلة الثانويةلدى  سلوكيات المواطنة الفعالةالكلية لمقياس 

 طالب المرحلة الثانويةوينص على "يمكن التنبؤ بشعور  اختبار صحة الفرض الثاني:ـ 2
ما مكون له وهي ] مثلة تبالتسامح االجتماعي من الذكاء الثقافي ]الدرجة الكلية والعوامل الم

وللتحقق من صحة هذا  [، والمكون السلوكيالمكون الدافعي، و المكون المعرفيوراء المعرفة و 
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 Stepwiseبطريقة  Multiple Regressionالفرض تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 
 التالي: [15] وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول

 [15جدول ]
 ]العوامل والدرجة الكلية[تحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ بالتسامح االجتماعي من الذكاء الثقافي 

 "ت"
 وداللتها

 بيتا
[B] 

2R R المتغير الثابت ف 
 التابع

 المتغيرات
 المستقلة

01,3** 285, 

 القبول 73,1- 5,2812 ,966 ,934

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,086 62,1
 الدافعي ,113- **35,3

 السلوكي ,084 61,1
 د. الكلية ,216 **3,10

24,3** -294, 

 العفو 87,1 9,781 ,893 ,797

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,001 ,006

 الدافعي ,119 **27,2
 السلوكي ,001 ,006

 د. الكلية ,284 **67,8
26,4** -303, 

 التقدير 20,1- 5,1124 ,922 ,849

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,317 **57,4

 الدافعي ,082 76,1
 السلوكي ,104 76,1

 د. الكلية ,267 **9,11
59,2** -340, 

930, 965, 1,2664 -890, 
 الدرجة
 الكلية

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,374 **92,2

 الدافعي ,019 ,590
 السلوكي ,024 ,590

 د. الكلية ,760 **4,18

 [ ما يلي:15يتضح من الجدول ]
[ لمعامالت انحدار أبعاد ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] [ بالنسبة القبول :1] 

، والمكون الدافعي، ، والدرجة الكلية[ وبلغت  الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة
[ ,216، و][ للمكون الدافعي,113-[ لما وراء المعرفة، و],285على التوالي ]قيمة بيتا 

المكون  ثلة في، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمللدرجة الكلية 
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تساوى  R]2[قيمة معامل االرتباط المتعدد المكون السلوكي، حيث بلغت ، و  المعرفي
[ لديهم ما وراء المعرفة، والمكون الدافعي، والدرجة الكليةمتغيرات ][، وهذا يعنى أن ,934]

، التسامح االجتماعيفي مقياس  القبول[ من التباين في متغير %4,93القدرة على تفسير ]
 وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:

 
[ لمعامالت انحدار أبعاد ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] [ بالنسبة لبعد العفو :2]

الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة ، والمكون الدافعي، ، والدرجة الكلية[ وبلغت 
[ ,284[ للمكون الدافعي، و],119[ لما وراء المعرفة، و],294-قيمة بيتا على التوالي ]

المكون  اللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة فيللدرجة الكلية ، بينما لم يوجد د
تساوى  R]2[المكون السلوكي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد المعرفي ، و 

[، وهذا يعنى أن متغيرات ]ما وراء المعرفة، والمكون الدافعي، والدرجة الكلية[ لديهم ,797]
متغير العفو في مقياس التسامح االجتماعي،  [ من التباين في%7,79القدرة على تفسير ]

 وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:

 
[ لمعامالت انحدار أبعاد ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] [ بالنسبة لبعد التقدير:3]

الكلية[ وبلغت الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة ، والمكون المعرفي، ، والدرجة 
[ ,267، و]المعرفي[ للمكون ,317[ لما وراء المعرفة، و],703-قيمة بيتا على التوالي ]

المكون  للدرجة الكلية ، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في
تساوى  R]2[، و المكون السلوكي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  لدافعيا
[، وهذا يعنى أن متغيرات ]ما وراء المعرفة، والمكون الدافعي، والدرجة الكلية[ لديهم ,849]

في مقياس التسامح االجتماعي،  التقدير[ من التباين في متغير %9,84القدرة على تفسير ]
 وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:
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[ لمعامالت انحدار أبعاد ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] الكلية:[ بالنسبة للدرجة 3]
الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة ، والمكون المعرفي، ، والدرجة الكلية[ وبلغت 

[ ,760[ للمكون المعرفي، و],374[ لما وراء المعرفة، و],340-قيمة بيتا على التوالي ]
المكون  يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في للدرجة الكلية ، بينما لم

[، ,930تساوى ] R]2[المكون السلوكي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد ، و الدافعي
وهذا يعنى أن متغيرات ]ما وراء المعرفة، والمكون الدافعي، والدرجة الكلية[ لديهم القدرة على 

باين في الدرجة الكلية لمقياس التسامح االجتماعي، وبالتالي يمكن [ من الت%0,93تفسير ]
 كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:

 
 طالب المرحلة الثانويةعلى "يمكن التنبؤ بشعور  وينص :اختبار صحة الفرض الثالث

]مكون  له وهىمن الذكاء الثقافي ]الدرجة الكلية والعوامل الممثلة  سلوكيات المواطنة الفعالةب
وللتحقق من صحة  ، والمكون السلوكي[،المكون الدافعي، و المكون المعرفيما وراء المعرفة و 

بطريقة  Multiple Regressionهذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد 
Stepwise التالي: [16] وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول 

 [16جدول ] 
 من الذكاء الثقافي ]العوامل والدرجة الكلية[ بالمواطنة الفعالةتحليل االنحدار المتعدد للتنبؤ 

 "ت"
 وداللتها

 بيتا
[B] 

2R R المتغير الثابت ف 
 التابع

 المتغيرات
 المستقلة

16,10** -712, 

767, 876, 7,657 49,6 
 الحساسية
 البيئية
[ESS] 

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,014 ,155
 الدافعي ,011 ,155

 السلوكي ,323- **25,5
 د. الكلية ,489 **29,17

050, 006, 
746, 864, 3,586 56,4 

 االهتمام
 باألنشطة
االجتماعي

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,228 **09,2
 الدافعي ,377 **02,6
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 "ت"
 وداللتها

 بيتا
[B] 

2R R المتغير الثابت ف 
 التابع

 المتغيرات
 المستقلة

 ة ,006 ,050
[SAS] 

 السلوكي
 د. الكلية ,111 **85,2
3,11** 406, 

930, 965, 1,1999 -9,11 
 االستجابة
االجتماعي

 ة

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,186 **37,2
 الدافعي ,121- **17,2

 السلوكي ,086 26,1
 د. الكلية ,458 **9,14

95,3**  264, 

913, 956, 1,216 06,1 
 المشاركة
 التطوعية
[VPS] 

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,415 **30,6

 الدافعي ,006 ,178
 السلوكي ,008 ,178

 د. الكلية ,136 **95,6
55,4** -7,1 

924, 961, 5,1820 328, 

 الدرجة
 الكلية

[TOECS
] 

 ما وراء المعرفة
 المعرفي ,025 ,832

 الدافعي ,586- **64,2
 السلوكي 2,1- **60,4
 د. الكلية 02,2 **5,10

 [ ما يلي:16يتضح من الجدول ]
[ لمعامالت انحدار ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] : الحساسية البيئية[ بالنسبة 1]

، والدرجة الكلية[ السلوكيأبعاد الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة ، والمكون 
، السلوكي[ للمكون ,323-[ لما وراء المعرفة، و],712-وبلغت قيمة بيتا على التوالي ]

[ للدرجة الكلية ، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في ,489و]
تساوى  R]2[، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد الدافعيالمكون المكون المعرفي ، و 

، والدرجة الكلية[ لديهم السلوكي[، وهذا يعنى أن متغيرات ]ما وراء المعرفة، والمكون ,767]
المواطنة في مقياس  الحساسية البيئية[ من التباين في متغير %7,76ة على تفسير ]القدر 

 ، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:الفعالة
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[ ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] [ بالنسبة لالهتمام باألنشطة االجتماعية :2]

المتمثلة في ]المكون المعرفي، والدافعي، والدرجة  لمعامالت انحدار أبعاد الذكاء الثقافي
[ للمكون الدافعي، ,377[ للمكون المعرفي، و],228-الكلية[ وبلغت قيمة بيتا على التوالي]

[ للدرجة الكلية، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في ,111و]
 R]2[حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد  مكون ما وراء المعرفة، والمكون السلوكي،

بالمكون المعرفي، والمكون الدافعي، ] المرتبطة متغيراتال[، وهذا يعنى أن ,746تساوى ]
االهتمام باألنشطة [ من التباين في متغير %6,74والدرجة الكلية[ لديهم القدرة على تفسير ]

 ن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:في مقياس المواطنة الفعالة، وبالتالي يمك البيئية

 
[ لمعامالت ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] [ بالنسبة لالستجابة االجتماعية :3]

انحدار أبعاد الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة، والمكون المعرفي، والدافعي، 
[ للمكون ,186[ لما وراء المعرفة، و],406-]والدرجة الكلية[ وبلغت قيمة بيتا على التوالي 

[ للدرجة الكلية، بينما لم يوجد داللة إحصائية ,458[ للمكون الدافعي، و],121-المعرفي، و]
لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في المكون السلوكي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 

المرتبطة ]بما وراء المعرفة، والمكون  [، وهذا يعنى أن المتغيرات,930تساوى ] R]2[المتعدد 
[ من التباين %0,93المعرفي، والمكون الدافعي، والدرجة الكلية[ لديهم القدرة على تفسير ]

في متغير االستجابة االجتماعية في مقياس المواطنة الفعالة، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة 
 التنبؤية على النحو التالي:

 
[ لمعامالت ,01يوجد داللة إحصائية عند مستوى ] :التطوعية [ بالنسبة المشاركة4]

انحدار أبعاد الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة، والمكون المعرفي، والدرجة الكلية[ 



 

 

 

(144) 

 2020 يناير ، 1ج، 61جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 بالتسامح االجتماعي وسلوكيات املواطنة الفعالةالذكاء الثقايف وعالقته 

[ للمكون المعرفي، ,415[ لما وراء المعرفة، و],264وبلغت قيمة بيتا على التوالي ]
[ للدرجة الكلية، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الذكاء الثقافي المتمثلة في ,136و]

تساوى  R]2[المكون السلوكي، والمكون الدافعي، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط المتعدد 
[، وهذا يعنى أن المتغيرات المرتبطة ]بما وراء المعرفة، والمكون المعرفي، والدرجة ,913]

[ من التباين في متغير المشاركة التطوعية في %3,91يهم القدرة على تفسير ]الكلية[ لد
 مقياس المواطنة الفعالة، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على النحو التالي:

 
يوجد داللة إحصائية عند مستوى  [ بالنسبة للدرجة الكلية لمقياس المواطنة الفعالة :5]
بعاد الذكاء الثقافي المتمثلة في ]ما وراء المعرفة، والمكون [ لمعامالت انحدار أ,01]

-[ لما وراء المعرفة، و]70,1-، والمكون الدافعي[ وبلغت قيمة بيتا على التوالي ]السلوكي
، بينما لم يوجد داللة إحصائية لمعامالت الدافعي[ ,586-، و]السلوكي[ للمكون 16,1

، حيث بلغت قيمة معامل والدرجة الكلية، المعرفيالذكاء الثقافي المتمثلة في المكون 
[، وهذا يعنى أن المتغيرات المرتبطة ]بما وراء المعرفة، ,249تساوى ] R]2[االرتباط المتعدد 

[ من التباين في %4,92[ لديهم القدرة على تفسير ]والمكون الدافعيي، السلوكوالمكون 
، وبالتالي يمكن كتابة المعادلة التنبؤية على في مقياس المواطنة الفعالة الدرجة الكليةمتغير 

 النحو التالي:

 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات  ـ اختبار صحة الفرض الرابع: وينص على " 4

سلوكيات المواطنة وفي  ،الذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي درجات ]مرتفعي ـ منخفضي[
]الدرجة الكلية واألبعاد[ لصالح مرتفعي الذكاء الثقافي. وللتحقق من صحة هذا  الفعالة

 فيالذكاء الثقافي  الفرض تم استخدام اختبار "ت" لتعرف الفروق بين ]مرتفعي ـ منخفضي[
الدرجة الكلية  سلوكيات المواطنة الفعالةالتسامح االجتماعي الدرجة الكلية واألبعاد وفي 

 [ يوضح نتائج اختبار "ت":17التالي ] والجدول ،واألبعاد
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 [17جدول ]
التسامح االجتماعي وفي  فيالذكاء الثقافي  يوضح نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق بين ]مرتفعي ـ منخفضي[

 الدرجة الكلية واألبعاد سلوكيات المواطنة الفعالة
 قيمة الذكاء الثقافي مرتفعي الذكاء الثقافي منخفضي األبعاد  المقاييس

 "ف"
 قيمة
 "ت "

 وداللتها
 ع م ن ع م ن

 التسامح
 االجتماعي

 **9,49 7,26 1,4 9,51 159 3,3 5,31 171 القبول
 **2,53 6,12 5,3 7,49 159 5,2 9,31 171 العفو
 **4,51 ,395 5,3 1,53 159 7,3 7,32 171 التقدير
 **4,66 3,32 6,9 6,154 159 9,5 1,96 171 الكلية

سلوكيات 
المواطنة 
 الفعالة

 **1,36 2,6 7,3 9,51 159 3,4 1,36 171 الحساسية
 **2,34 6,2 6,4 2,57 159 4,5 4,38 171 األنشطة
 **7,55 9,82 3,5 9,63 159 6,3 7,35 171 االستجابة
 **9,49 2,12 5,4 7,63 159 2,4 8,39 171 المشاركة
 **1,57 9,59 9,15 8,236 159 9,10 0,150 171 د.الكلية

  [ ,01]**[ دالة عند مستوى ]
[ بين 01,0[ وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ]17يتضح من الجدول ] 

وفي  مرتفعي ومنخفضي الذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي الدرجة الكلية واألبعاد
وتأتي هذه النتائج متفقة لصالح مرتفعي الذكاء الثقافي المواطنة الفعالة الدرجة الكلية واألبعاد 

حيث أوضحت نتائجها أن الذكاء الثقافي المرتفع لدى الطالب ُيسهم في تحقيق  ،مع دراسة
التسامح االجتماعي فيجعل الطالب لديهم القدرة الكبيرة على القبول باآلخر ويتسم سلوكهم 

ن مرتفعي [ بي01,0بالعفو والتسامح والتقدير. وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ]
واألبعاد لصالح مرتفعي الذكاء  سلوكيات المواطنة الفعالةومنخفضي الذكاء الثقافي في 

  .الثقافي
ـ التحقق من صحة الفرض الخامس: والذي ينص على " إمكانية الوصول إلى نموذج بنائي 

 .الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالية :يجمع المتغيرات التالية
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 Pathتحقق من صحة هذا الفرض الخامس تم استخدام تحليل المسار ولل  
analysis  باستخدام برنامجLiseral[8.8][ 18، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ]

 التالي:
 [18جدول ]
 المقترح وقيمة "ت" والخطأ المعياري التأثيرات التي يحتوي عليها النموذج 

 المتغير المستقل     
 

[TOCIS] 

 المتغيرات التابعة
 التسامح االجتماعي

[TOSTS] 
 سلوكيات المواطنة الفعالة

 [TOECS] 
 ,959 ,963 التأثير

 ,0116 ,0110 الخطأ المعياري 
 **9,82 **6,82 ت وداللتها

 .,05مستوى  . ]*[ دالة عند,01]**[ دالة عند مستوى  

[  ,01[ وجود تأثير موجب ودال إحصائيًا عند مستوى ]18يتضح من الجدول ]
للذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة، وأن هذا التأثير كان على 

( لسلوكيات المواطنة الفعالة، وبالتالي ,959( للتسامح االجتماعي، و ),963الترتيب: )
 المعادلة البنائية على النحو التالي: يمكن كتابة

 
 
 

 [ التأثيرات التي يحتوى عليها النموذج البنائي المفترض.7ويوضح الشكل ]

 
 [7شكل ]

 يوضح التأثيرات التي يحتوى عليها النموذج البنائي المفترض 

 [ المواطنة الفعالة,959[ التسامح االجتماعي + ],963الذكاء الثقافي = ]
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 [  ما يلي:7الشكل ]يتضح من 
 وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا بين للذكاء الثقافي على التسامح االجتماعي. .1
وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا بين للذكاء الثقافي على سلوكيات المواطنة  .2

 الفعالة.
وجود تأثيرات موجبة ودالة إحصائيًا بين التسامح االجتماعي و سلوكيات المواطنة  .3

 عالة.الف
ومن ثم يرى الباحث تحقق صحة الفرض الخامس وإمكانية الوصول إلى نموذج 

 بنائي يجمع بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي وسلوكيات المواطنة الفعالة.
 تعليق على النتائج:

 ـ العالقة بين الذكاء الثقافي والتسامح االجتماعي:1
التي أسفرت عن وعالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي  تأتي نتائج الدراسة الحالية

متفقة مع نتائج الدراسة السابقة واإلطار النظري مثل: دراسة سعد  والتسامح االجتماعي
و  (Keyvanara& Soltani, 2014 )( ودراسة 2014الحضاوي وجاسم محمد عيدي)

( ودراسة 2013ودراسة محسن الزهيري) (Javaheri et.al., 2013, 538)دراسة 
(. فكلما ارتفعت متوسطات درجات الطالب في الذكاء الثقافي كلما 2010جاسم عيدي)

سهم الذكاء الثقافي في ارتفعت متوسطات درجاتهم في التسامح االجتماعي حيث ي
 مساعدة الطالب على عدم الدخول في دائرة التعصب وعدم التسامح االجتماعي. 

قدرات الطالب على ويرى الباحثان أن امتالك الطالب للذكاء الثقافي يزيد من 
استخدام معرفتهم الثقافية عند التعامل مع آخرين من ثقافات مختلفة، ومن قدراتهم على 

الثقافية عند تفاعلهم مع ُأناس من ثقافات غير مألوفة بالنسبة له، ومن ضبط معرفتهم 
وعيهم بأهمية ومعرفة اآلليات الثقافية وكيفية تطبيقها في أثناء التعامالت غير الثقافية، 
ويذيد أيضًا من قدراتهم على التحقق من معرفتهم الثقافية عند تفاعلهم مع آخرين من 

 ثقافات مختلفة.
تأتى نتائج الدراسة الحالية والتي  بين الذكاء الثقافي وسلوكيات المواطنة الفعالة: ـ  العالقة2

أسفرت عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي وسلوكيات المواطنة متفقة مع 
 ;Turnipseed& Vandewaa, 2012; Diao& Park, 2012)نتائج دراسات: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
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Reysen, Larey, & Katzarska-Miller, 2012; Farhadi et al., 2013; 
Reysen & Katzarska-Miller,2013b ; Reysen et al., 2013a ; Reysen, 
Katzarska-Miller, Gibson& Hobson,2013; Amanpour& Shahmandi, 

. والتي أوضحت وجود عالقة موجبة بين الذكاء الثقافي والمواطنة الفعالة، وأنه كلما  (2014
جات الطالب في الذكاء الثقافي كلما ارتفعت متوسطات درجاتهم في ارتفعت متوسطات در 

مقياس سلوكيات المواطنة الفعالة، حيث يدفع الذكاء الثقافي الفرد إلى االنخراط في سلوكيات 
المواطنة الفعالة القائمة على تحمل الفرد للمسئولية وزيادة الكفاءة الفعالة والمشاركة بفاعلية 

 ة ذات الطابع االجتماعي.في األنشطة المجتمعي
ويرى الباحث أن امتالك الطالب للذكاء الثقافي يجعل سلوكياتهم تجاه وطنهم أكثر فعالية 

باألنظمة القانونية واألقتصادية ومن خالل اسهام الذكاء الثقافي في زيادة معرفة الطالب 
يم الثقافية والمعتقدات للثقافات األخرى، وبالقواعد والمفردات المرتبطة باللغات األخرى، وبالق

الدينية في الثقافات األخرى، وبأنظمة الزواج في الثقافات األخرى، وبالفنون والحرف في 
الثقافات األخرى، وبالقواعد التعبير عن السلوكيات غير اللفظية في الثقافات األخرى، وكلها 

 أنشطة ثقافية تزيد من انتماء الطالب للوطن.
على استخدام الذكاء الثقافي على التنبؤ بالتسامح االجتماعي في  ـ قدرة الدراسة الحالية3

[ ذات تأثير دال حيث كانت نسب إسهام معامالت االنحدار المعيارية بيتا ]الفرض الثاني، 
إحصائيًا في الدرجة الكلية بينما لم يكن لها تأثير دال في العوامل المكونة للذكاء الثقافي، 

 )( ودراسة 2014وتأتى هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسة )جاسم محمد عيدي،
Keyvanara& Soltani, 2014)  و دراسة(Javaheri et. al., 2013, 538) سة ودرا

( ودراسة )عدنان الهداوي، 2009(، ودراسة )شيماء المفلح، 2013)محسن الزهيري، 
(، ودراسة 2007(، و دراسة )رشدي طعيمه،2008(، دراسة )الحارث األسدي، 2008

( التي أوضحت نتائجها قدرة 2007(، و دراسة )على أسعد، 2007)يوسف العامري، 
 تماعي لدى طالب المرحلة الثانوية.الذكاء الثقافي على التنبؤ بالتسامح االج

تحمل ضغوط ويرى الباحثان أن الذكاء الثقافي يزيد من قدرات الطالب على التسامح و 
الشعور باالستمتاع عند التفاعل مع آخرين من التكيف مع ثقافة ما جديدة بالنسبة لهم، و 

النسبة للطالب، ثقافات مختلفة، واالختالط مع السكان المحليين في الثقافات الجديدة ب

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
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واالستماع بالعيش في ثقافات غير مألوفة بالنسبة لهم، وكلها عواكل تسهم في زيادة مساحات 
 التسامح االجتماعي في نفوس الطالب.

 ـ قدرة الدراسة الحالية على استخدام الذكاء الثقافي على التنبؤ بسلوكيات المواطنة الفعالة،4
[ ذات تأثير دال إحصائيًا في ر المعيارية بيتا ]حيث كانت نسب إسهام معامالت االنحدا

الدرجة الكلية وعامل ما وراء المعرفة بينما لم يكن لها تأثير دال في باقي العوامل المكونة 
 للذكاء الثقافي.

 ;Alon & Higgins, 2005)وتأتى هذه النتائج متفقة مع نتائج دراسات        
Hampdon, 2006; Hoh, 2009; Ng, Vab& Ang, 2009a,b ; Rockstuhl et 
al., 2010; Diao& Park, 2012; Turnipseed& Vandewaa, 2012; Goh, 

2012;  Reysen, Katzarska-Miller, Gibson& Hobson, 2013)   التي توصلت
إلى إمكانية استخدام الذكاء الثقافي في التنبؤ بسلوكيات المواطنة الفعالة؛ بمعني أنه  كلما 

طات درجات الطالب في الذكاء الثقافي كلما ارتفعت متوسطات درجاتهم على ارتفعت متوس
مقياس سلوكيات المواطنة الفعالة، حيث يساعد الذكاء الثقافي الفرد في االنخراط في 
سلوكيات المواطنة الفعالة القائمة على تحمل المسئولية وزيادة الكفاءة الفعالة والمشاركة 

ية. كما ُيسهم الذكاء الثقافي في زيادة فهم الطالب للمفردات بفاعلية في األنشطة المجتمع
 والمدلوالت الثقافية المادية وغير المادية في المجتمع الذي يعيشون فيه.

ـ توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي 5
واطنة الفعالة لصالح مرتفعي الذكاء الذكاء الثقافي في التسامح االجتماعي وفي سلوكيات الم

 الثقافي.
 & Farhadi et al., 2013; Reysen)  دراسات  وتأتى هذه النتائج متفقة مع     

Katzarska-Miller, 2013b; Reysen & Katzarska-Miller, 2013a;  
Keyvanara& Soltani, 2014; Amanpour& Shahmandi, 2014)   حيث

يساعدهم في اكتساب أبعاد أوضحت نتائجها أن الذكاء الثقافي المرتفع لدى الطالب 
تحمل المسئولية االجتماعية يجعل لديهم القدرة الكبيرة على سلوكيات المواطنة الفعالة و 

ويساعدهم أيضًا على االرتقاء بكفاءتهم الثقافية ويجعلهم يقدمون على المشاركة في األعمال 
 واألنشطة التي تخدم المجتمع المحلي والفعال.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keyvanara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25250366
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ويرى الباحثان أن الذكاء الثقافي المرتفع يزيد من قدرات الطالب على التسامح 
جنا اليوم إلى ذلك فلم يعد االجتماعي، ويزيد من فعالية سلوكيتهم تجاه وطنهم، وما أحو 

الهدف األسمى للتعليم هو اكساب الطالب الكم المعرفي فقطن وإنما تعديل سلوكياتهم وزيادة 
 انتمائهم تجاه وطنهم.

  التوصيات:
 : وهي بمجموعة من التوصيات اإلجرائية القابلة للتطبيق الدراسة الحالية وصيت     

تساهم في تنمية وتطوير وتعزيز مفهوم الذكاء الثقافي  التيوضع االستراتيجيات والبرامج  .1
الذكاء ف المناهج الدراسية.المفهوم ضمن موضوعات منذ الصغر، من خالل تضمين 

على زيادة قدرة الطالب على التكيف الناجح والتأقلم الفعال إلدارة المواقف يعمل الثقافي 
في تكوين إحساسات هم ُيساعدكما من خالل وسائل االتصاالت الحديثة، عبر الثقافية لها 

 التيو  تعمل على زيادة معرفتهم ودافعتيهم في فهم وتجريب المفردات الثقافية الجديدة ةعالي
 .أصبحت تتزايد كمًا وكيفاً 

تحسين حصة الذكاء الثقافي من خالل قيام المربين بتحفيز طالبهم وزيادة دافعيتهم نحو  .2
سوف يستخدمونها في تثقيف  التيواآلليات  الطرائقالمعرفة الثقافية ومساعدتهم في تعلم 

 أنفسهم وتطبيق ما تعلموه بالفعل على أرض الواقع.
ي كافة المراحل الدراسية للمساهمة فالمناهج الدراسية في  التسامح االجتماعي فيتضمين  .3

التسامح في نفوس الطالب من وقبول اآلخر، والعفو واحترام وتقدير التنوع  رفع مستوى 
 .واالختالف

 توفير أنشطة وبرامج تعليمية ُتسهم في تعزيز الوعي الثقافي باآلخر والتسامح االجتماعي .4
 الذي يقرب بين شرائح المجتمع وفئاته.

اإلعالم دوره في بث األفكار واآلراء والبرامج التي ُتعرف باآلخر الشريك في الوطن قيام  .5
 المجتمع.مما يعزز من فهم الطالب لبعضهم البعض داخل 

وتطبيقها ومحاولة  سلوكيات المواطنة الفعالةأبعاد قيام المربين بالتفكير المتعمق في  .6
 غرسها في نفوس الشباب.
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وهذا يتطلب تزويدهم بمجموعة  الفعالةإعداد الطالب في مراحل التعليم المختلفة للمواطنة  .7
كما يتطلب  لسلوكياتهم،تترسخ في السلوك وتتحول إلى قيم موجهه  التيمن االتجاهات 

على التفكير بطريقة محلية مثل القدرة  الفعالةاألمر تزويدهم بمجموعة من المهارات 
حل المشكالت ومهارات التواصل والتعاون وغيرهما من والتطبيق بطريقة عالمية، مهارات 

  الدراسية أو المهنية. من توجيه حياتهمتمكنهم  التيالمهارات 
 وث مقحرحة:حب
  بالتوافق النفسي لدى الطالب المرحلة الثانوية. للذكاء الثقافي وعالقته البناء العاملي .1
 .طالب المرحلة الثانويةلدى  الفعالةالذكاء الثقافي وعالقته بالهوية  .2
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 :ملراجعا
 أوالا: المراجع العربية:

متنــوع المدرســة العصــرية وتنميــة الــذكاء الثقــافي فــي عصــر (. 2014إدريــس ســلطان صــالح )
 كلية التربية، جامعة المنيا. الثقافات

(. دراسة التسامح االجتماعي وفقا لمستويات الذكاء الثقافي لدى 2014جاسم محمد عيدي)
، الجامعة المستنصرية، مجلة كلية اآلدابطلبة الجامعة، ملخص رسالة ماجستير، 

 (.73-1(، ص)1)64بغداد، 
د التربوية والنفسية واالجتماعية لثقافة التسامح، (. األبعا2008الحارث عبد الحميد األسدي )

 ، العراق.سلسلة محاضرات عبر الموسم الثقافي لمركز البحوث النفسية
(. الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة لدى الطالب 2012دعاء محمد سعد الشهراني)

عمادة الدراسات ، رسالة ماجستيروالطالبات السعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة، 
 العليا، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

 مقدمة لحزمة البرامج اإلحصائية في علم النفس(. 2016)دينيس هويت ودنكان كريمر
[SPSS] ،ترجمة صالح الدين عالم، الطبعة األولى، عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 دار الفكر.
، القاهرة، مكتبة ثقافة التسامح في ضوء التربية والدين(. 2007رشدي أحمد عبد هللا طعيمه )

 األنجلو المصرية.
(. أثر أسلوبين إرشاديين )المفهوم الخاطئ والعالج 2009شيماء محمود محمد المفلح )

رسالة العقالني العاطفي في تنمية التسامح لدى طالبات معاهد إعداد المعلمات، 
 ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية: العراق.راه دكتو 

(. فاعلية برنامج إرشادي في تنمية التسامح االجتماعي لدي 2008عدنان محمود الهداوي )
 (، العراق.77، العدد )مجلة األستاذطالبات المرحلة اإلعدادية، 

م برنامج اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدا(. 2011عزت عبدالحميد محمد حسن)
SPSS.V.18، .الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة 
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اإلحصاء المتقدم للعلوم التربوية والنفسية (. 2016عزت عبدالحميد محمد حسن)
، الطبعة األولى، دار الفكر LISREL 8.8واالجتماعية، تطبيقات باستخدام برنامج 

 العربي، القاهرة.
(، آذار، 2)المواطنة والتعايش(، العدد ) التسامح التربية على قيم(. 2007على أسعد )
 العراق.

(.المسؤولية الوطنية وعالقتهـا بالنسـق القيمـي لـدى طلبـة 2008الزهيري ) صالح حسن محسن
 ، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد.رسالة ماجستيرالجامعة المستنصرية، 

(.الــذكاء األخالقــي وعالقتــه بالتســامح االجتمــاعي لــدى 2013الزهيــري ) صــالح حســن محســن
 (، كانون الثاني.21)6، مجلة دراسات تربويةطلبة المرحلة المتوسطة، 

(. إعالن مبادئ بشأن التسامح الذى أقره المؤتمر العام لليونسكو 1995منظمة اليونسكو )
 ني.، تشرين الثا16في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 

(. الذكاء الثقافي وعالقته بالحكمة والعوامل الخمسة الكبرى 2012ناهد فتحي أحمد )
مجلة دراسات عربية في علم للشخصية: صيغة مصرية من مقياس الذكاء الثقافي، 

 .467-419(، 3)11، مصر  ، النفس
(. مدى تضمن كتب الدراسات االجتماعية في 2007يوسف بن سيف بن خميس العامري )

، كلية رسالة ماجستير( في سلطنة عمان لمفاهيم تربية التسامح، 10إلى  5فوف )الص
 التربية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.

ول حملة تعزيز ثقافة التسامح مركز هدف لحقوق اإلنسان ندوة ح(. 2007يوسف صافي)
، غزة، فلسطين جامعة القدس المفتوحة.مناصرة حقوق الشباب الفلسطيني  
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Cultural Intelligence and its Relationship to Social Tolerance and 

Effective Citizenship Behavior among Kuwaiti Secondary School 

Students 

 Abstract: 
      The research aims to identify the nature of the relationship between 

cultural intelligence and social tolerance and effective citizenship behaviors 

Kuwaiti Secondary School Students, and the possibility of using the cultural 

intelligence in predicting social tolerance and effective citizenship behaviors, 

as well as know the differences between high and low-Cultural Intelligence 

in the social tolerance and effective citizenship behaviors, and The total 

research sample consisted of [745] male and female students who were 

selected from the first grade secondary school students in Kuwait, , was 

divided into exploratory sample [201] students, and sample a final number 

[603] students whom [319] male, and [284] of the female and use the search 

scale cultural intelligence, and the measure of social tolerance, and the scale 

of effective citizenship behaviors. The research used the following statistical 

methods: confirmatory factor analysis [CFA] using method Maximum 

likehood , in a Lisrel program [V.8.80], T- test and the correlation 

coefficient, and analysis of multiple regression using SPSS.[V.25] The 

results showed a correlation is positive and statistically significant at the 

level [0.01] between cultural intelligence, social tolerance and effective 

citizenship behaviors. The predictability of social tolerance and effective 

citizenship behaviors among university students from cultural intelligence 

and some factors. Results also found to have a statistically significant 

difference at the level [0.01] between high and low Cultural Intelligence in 

the social tolerance and effective citizenship behaviors in favor of high 

cultural intelligence. That the independent variable [cultural intelligence] has 

the ability to explain the variation in the degrees of dependent variables 

[social tolerance and effective citizenship behaviors] and this indicates a 

high level of practical significance for the proposed model. The study 

recommended the need to work on the development of cultural intelligence 

and transmit the spirit of social tolerance and effective citizenship behaviors 

skills among students at all academic levels through the curriculum and 

extra-curricular activities and outreach programs, preventive and treatment. 
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