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ث:حملخص الب  

العالقة بين الذكاء الثقافي والتكيف  هدف البحث الحالي إلى التعرف على      
والطالبات الوافدين بجامعة األزهر ، كذلك  بلدى الطالاالجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية 

الكشف عن الفروق بين عينة البحث في الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي والطمأنينة 
، أربع سنوات(  –ختالف متغير النوع )ذكور ، إناث( ، مدة اإلقامة )سنتين إة بنفعالياال

البحث الحالي من  ، غير ناطقين باللغة العربية( ، تكونت عينةاللغة )ناطقين باللغة العربية 
( إناث ، 200ذكور ، ) (200الوافدين بجامعة األزهر بواقع ) ب والطالبات( من الطال400)

، " إعداد الباحثة" ومقياس الطمأنينة اإلنفعالية مقياس التكيف االجتماعي  همُطبق علي
وأشارت نتائج البحث إلى  Ang& , Van Dyne  (2004) مقياس الذكاء الثقافي إعداد 

بين متغير الذكاء الثقافي  (0,01دال إحصائًيا عند مستوى داللة )ارتباط موجب و وجود 
ة لمقياس التكيف االجتماعي ، وجود عالقة ارتباطية موجبة بأبعاده الفرعية والدرجة الكلي

الدرجة و  ( بين الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الثقافي0,01دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
وجود فروق دالة إحصائًيا عند  عن، كما أسفرت النتائج الكلية لمقياس الطمأنينة اإلنفعالية 

في الذكاء الثقافي والطمأنينة اإلنفعالية باختالف  حثبين عينة الب (0,01مستوى داللة )
متغير النوع في اتجاه الذكور ، ومتغير مدة اإلقامة في اتجاه المقيمين أربع سنوات ، ومتغير 

، وأخيًرا أشارت النتائج إلى أنه يمكن التنبؤ بالذكاء اللغة في اتجاه الناطقين باللغة العربية
   ماعي والطمأنينة اإلنفعالية.الثقافي من خالل التكيف اإلجت

 الطمأنينة اإلنفعالية  -التكيف اإلجتماعي –: الذكاء الثقافي  الكلمات المفتاحية
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عالية الذكاء الثقايف وعالقته بالتكيف االجتماعي والطمأنينة اإلنف
والطالبات الوافدين الب لدى الط  

 جبامعة األزهر يف ضوء بعض املتغريات الدميوجرافية
 

 أمحد حممد احلضري مةسو  د.
جامعة األزهر -بكلية الدراسات اإلنسانية أستاذ مساعد                                                

 

البحث : مقدمة  
، وينتج عن هذا االختالف  ولحكمة ربانية ُسنة كونية والتمايز بين األمم االختالف

وتأثير وتأثر من خالل حياة  ات والتقاليدعارف والعلوم والعادل الثقافات والمالتعارف وتباد
ولقد ،  وغيرهاأو تجارية دية سواء كانت تعليمية أو اقتصا المجتمعية صالحمشتركة في الم

ي اختالف الناس واألمم قال لى في محكم آياته المثل فضرب لنا هللا سبحانه وتعا
وكان  ،( 118 )هود ، ﴾َوال َيَزاُلوَن ُمْخَتِلِفينَ  َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدةً ﴿تعالى

﴿ َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِ ن َذَكٍر َوُأنَثٰى قال تعالىختالف التعارف فالهدف من اإل
ِ َأْتَقاُكْم ۚ إِ  َ َعِليٌم َخِبيٌر﴾ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفواۚ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ )الحجرات نَّ َّللاَّ

ركة مشت وتربط بينهم مصالح ومنافع الناسهكذا اقتضت الحكمة اإللهية أن يتباين ( ، 13، 
ثمارها في التقدم واإلبداع والتقارب والتفاعل اإلنساني مهما تمايزت وتنوعت انتماءاتهم  تؤتي

 وتوجهاتهم.
كاألعراف  Patterns of Cultureافية فما يميز مجتمًعا عن آخر هو بنيته الثق

، فاللقاء الثقافي داخل الثقافة الكبرى  وسلوكياته السياسية واالجتماعية والتقاليد والعقائد والقيم
هو الوسيلة التي تجد فيها المجموعات االجتماعية الفرعية تعبيًرا عن ذاتها الثقافية ، حيث 

يماءات وأنماط الكالم ا حقيقة أن الحركات واإلال تفاجئنللثقافة أثرها المسيطر لذلك يجب أ
بما  وي على عدد واسع من التأويالتن تنطرء في بيئة مغايرة لثقافته يمكن أالتي يواجهها الم
وتجعل التعاون بالتالي مستحياًل ، بينما قدرة تح الطريق الحتمال إساءة الفهم فيها تلك التي تف
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شارات شخص ما وفًقا لثقافته فهذا ما يسمى بالذكاء الفرد على تفسير ما ال عهد له به من إ
 (.195ص  ، 2008ماتالر ، الثقافي)

تي ظهرت في بداية القرن الحادي من الذكاءات المتعددة الُيعد الذكاء الثقافي و 
العشرون نتيجة دراسات الباحثين في علم اإلدارة وعلم النفس االجتماعي الذي ظهر و 

قي بين الحضارات ، ليشير هذا النوع من الذكاء إلى قدرة كضرورة أكاديمية فرضها التال
 Ang & Van) الفرد على التفاعل الكفء في مختلف المواقف التي تتميز بالتنوع الثقافي

Dyne , 2008.)  
إلى مهارات التفكير العامة التي شير مصطلح الذكاء الثقافي بصورة جزئية ويُ 

: لماذا وكيف يندمج الناس في ثقافة جديدة ل التاليخلق مفهوم يتصل بالسؤايستعملها الفرد ل
 .(7، ص 2012لياس ، رفون كما تريد الثقافة الجديدة) إمغايرة لثقافتهم األصلية ويتص

أن الذكاء الثقافي هو القدرة على االنخراط في مجموعة  Peterson(2011)وأشار
اللغوية والمهارات  اتمن السلوكيات التي تستدعي استخدام مهارات محددة مثل المهار 

افق مع قيم حويلها بشكل متو ن الخصائص مثل المرونة التي يتم تومجموعة م االجتماعية
 الفرد. ميتفاعل معه واتجاهات األفراد الذين

والحصول على  نفتاح على فهم الثقافات األخرى الذكاء الثقافي الفرد من اال نمك  ويُ 
وتكييف  عديل تدريجي على البنية المعرفيةاء توإجر  والتفاعل المستمر معها معلومات عنها 

لذكاء الثقافي ة للتفاعل مع الثقافات األخرى ، ويتسم األفراد ذوو االسلوك ليكون أكثر مالئم
والقدرة  ندماج بهاوفهم اإلختالفات بين الثقافات واإل مع اآلخرين التعاملالمرتفع بالمرونة ب

 ,Van den Bergh, 2008).تعلم خبرات جديدةواالستمرارية في  على اتخاذ قرارات صعبة
p.29)  

، واليقظة ، والجدارة ثالثة مكونات رئيسة هي )المعرفة  ويتألف الذكاء الثقافي من
السلوكية( وُتسهم هذه المكونات بزيادة القدرة على التكيف والتفاعل بشكل مؤثر بين 

 .(Thomas, 2006,p.88)الثقافات
التعامل مع الظروف المختلفة  ي القدرة علىعطأُ  فاإلنسان كائن اجتماعي

سمى مثل وما تحفل به من متغيرات اجتماعية وطبيعية ، وتُ  ستجابة لمستجدات الحياةواإل
وأكبر عمليات مختلفة عملية التكيف اإلجتماعي الظروف الهذه االستجابة والتعامل مع 
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تي تحدث عندما ينتقل من بيئة ال كجتماعي وأشدها حدة وتأثيًرا على حياة الفرد تلالتكيف اإل
ثقافية اجتماعية إلى بيئة أخرى، وذلك ألن اختالف البيئات الثقافية يؤدي إلى اختالف 

سس بناء العالقات االجتماعية التي العادات والتقاليد والقيم وقضايا العرف االجتماعي وأُ 
  (.32، ص 2001ينبغي فهمها والتعامل معها)الصغير، 

نفعالية من الحاجات المهمة للشخصية اإلنسانية والتي يحتاجها اإل وتعتبر الطمأنينة
عتبر من أبرز الحاجات التي تقف وراء استمرار عملية السلوك كل فرد في حياته ، بل وتُ 

 (.3، ص 2005البشري )شقير، 
جد على األرض يبحث عن األمن لنفسه من خالل حيث إن اإلنسان منذ أن وُ 

قبول والتعاون وغير ذلك ، ومن ثم الألمن وتقدير الذات واالحترام و سعيه إلى تحقيق الحاجة ل
نفعالية عين الشخص ليشعر بالطمأنينة اإلالبد من البحث والتعرف على الوسائل التي تُ 

 .(440، ص2010الشافعي ، صعوبات)ومواجهة ال
عملية إشباع الفرد بالحاجات التي تثير رغباته  نفعاليةالطمأنينة اإل وتتضمن

وافعه بما يحقق له االرتياح والرضا عن النفس والتخلص من القلق والتوتر الذي ينتج من ود
 .(116، ص  2012الشعور بالحاجة ومن ثم يتم تحقيق الهدوء واالطمئنان لديه )نعيسه ، 

وتوافق الطالب  وترى الباحثة أن الذكاء الثقافي هو أكثر العوامل أهمية في تكيف
يعتادوا عليها من  ي لموالتوافق مع العادات والتقاليد الت الجديدة عليهم الوافدين مع الثقافات

منبأ قوي  الذكاء الثقافيت إلى أن ر والتي أشا Ayoob (2016)وهذا ما أكدته دراسة ، قبل
 Lin , Chen andبالضغوط الثقافية والتوافق النفسي لدى الطالب الوافدين، ودراسة 

)Song (2012 من خالل الذكاء  كانية التنبؤ بالتوافق عبر الثقافيوالتي أشارت إلى إم
  .الثقافي بأبعاده

وال شك أن الكثير منهم يواجه يتزايد عددهم يوًما بعد يوم الطالب الوافدين ف
ومن ثم فإن البحث الحالي سوف يتناول الذكاء االغتراب مشكالت تتعلق بالتوافق والشعور ب

والطمأنينة االنفعالية لدى الطالب الوافدين وفًقا  عالقته بالتكيف االجتماعيفي  الثقافي
 لبعض المتغيرات الديموجرافية. 
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 مشكلة البحث:
عد الذكاء الثقافي من الموضوعات الحديثة نسبًيا وذات أهمية خاصة في حياة يُ 

ته في بيئة أخرى مغايرة لبيئته راسته أو وظيفالفرد العامة وعلى وجه الخصوص إذا كانت د
   واالجتماعية التي تربى ونشأ فيها. الثقافية

أن هناك عدة عوامل إلى  Harrison & Brower(2011,p. 41-43)أشارو 
حتى عدد البالد التي سافر إليها الشخص  وأ خارجمرتبطة بالذكاء الثقافي مثل العمل بال

يدرسون  فلقد زاد عدد الطالب الذينالوافدين ،  لألجازات أو الدراسة بالخارج بالنسبة للطالب
( ونظًرا لهذه الزيادة واألثر الذي تتركه %150خارج بالدهم خالل العقد الماضي بنسبة )

خبرة الدراسة بالخارج فقد أصبح من المهم تحديد وتقييم العوامل التي ُتسهم في نجاح الطالب 
الثقافي لدى الطالب  وكذا تحديد العوامل والسمات النفسية التي تضمن التوافق عبر

 الثقافي.الذكاء  هو ولعل أهم هذه السمات والمتغيراتربين المغت
فالطلبة الوافدين للدراسة في بلدان غير بلدهم األم يمرون بالعديد من المشاعر 

ائالتهم فهؤالء الطلبة تركوا عر األولى لقدومهم للبلد الجديد المختلطة تحديًدا في األشه
 عليهم نشأ ليدرسوا في بلد جديدين في بلد الموحقوقهم كمواطن االجتماعية الداعمة وعالقاتهم

ات والصعوبات اللغوية والثقافية باإلضافة للمشكالت المالية يواجهون فيها العديد من العقب
 كن واإلقامة مع أشخاص غرباء.ومشكالت الس

بب الرئيس ومع كل تلك العقبات والمشكالت الجديدة يجب أن ال ينسى الطلبة الس
إذ إن عليهم التركيز في دراستهم وتحصيلهم األكاديمي مع عدم  ديد،لمجيئهم للبلد الج

خالل  والسمعة الحسنةلطريقة المالئمة عنها باهلهم لنقل ثقافتهم وحضارتهم األم والتعبير تجا
 Sawir Marginson ,Dumert , Nyland and Ramia)وجودهم في البلد الجديد 

,2008) 
ضيفة له عدم قدرته المغترب في البلد المُ إن أحد المشكالت التي تواجه الشخص 

ودالالت ووظائف سلوكية  على فهم ما تنطوي عليه األلفاظ الشائعة وما تتضمنه من معان  
لفظية وغير لفظية ، وهو الذي يجعله يشعر بحالة من االضطراب التي ُتسهم في تشكيل 

 .(348، ص 2014حليم ،  وصبري، مدركات الفرد عن العالم المحيط به)
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ة أن الطالب الوافدين يواجهون عد p.542\al et Lin ,2012)( كما أشار
تفاعل مع أبناء الوطن األصليين مشكالت تتعلق باللغة والتواصل، والدين، والسياسة، وال
أوجه سوء الفهم والصراعات من  والتوافق مع الثقافات الجديدة، وهو ما يترتب عليه العديد

وها إلى نقص الوعي الثقافي واالنفعالي بالفروق في التوقعات بين الثقافية والتي يمكن عز 
فروق الثقافية إلى الوعي السلوكية ، ويحتاج أولئك الذين يعانون من عدم اليقين نتيجة لل

ن عنهم مع األفراد المختلفيالت وروابط اكتساب القدرة على بناء عالقات وص   ويجببالتنوع 
روق وما يمتلكه يكونون أكثر استعداًدا لتقبل الف فون بنجاحوهو ما يعني أن األفراد الذين يتكي

  مرتفعي الذكاء الثقافي.
فالطالب الوافد عندما يغادر بالده لمتابعة الدراسة والتحصيل العلمي ينتقل من بيئة 
ثقافية اجتماعية إلى بيئة أخرى ، ويتعرض لعدد من المشكالت والضغوط االجتماعية التي 

 قبولة في الوسط االجتماعي الجديدمعها لحفظ توازنه والعيش بطريقة متحتم عليه التكيف 
حلته ر لتحقيق االستفادة إنسانًيا بالتعرف على مجتمع مختلف وتحقيق االستفادة علمًيا في 

 (.32، ص 2001حفزته إلى الغربة )الصغير، العلمية التي 
والطمأنينة النفسية ولن يتأتى ذلك إال إذا شعر الطالب الوافد باأللفة والسكينة 

تياح النفسي في ظل ظروف الثقافة الجديدة ، وهذا يتطلب جهًدا مضاعًفا من ر واالنفعالية واال
 الطالب الوافد لتحقيق الشعور بالطمأنينة واالستقرار.

( أن الشعور بالطمأنينة االنفعالية 655، ص 2011وكما أشارت صالح ، وعلي )
ألساسية التي تركز عليها الصحة النفسية ، كما أنها من عد من أهم الركائز والمقومات ايُ 

وإنما  المميزة للسلوك اإلنساني والذي ال ينفي شعور الفرد بالخوف والقلق والتهديدالسمات 
 حسب ظروف البيئة المحيطة بالفرد. ل إلى الثبات النسبيالطمأنينة اإلنفعالية تمي

إلى  لدى الطالب الوافدين افيوأشارت بعض الدراسات التي تناولت الذكاء الثق
 Lin et كدراسة  في بيئات وثقافات مغايرة لثقافتهم هؤالء الطالبأهميته في توافق وتكيف 

al (2012) ودراسةSmith (2013)  ودراسة ،Ayoob(2015)  ، سعاده دراسة و
(2016.) 

( التي تناولت التكيف االجتماعي لدى 2001ما أشارت نتائج دراسة الصغير )ك
الب الوافدين بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية إلى اختالف الطالب في الط
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مستوى تكيفهم باختالف خصائصهم االجتماعية والديموجرافية والمادية واألكاديمية ، وقد 
إتقان  ي تكيف هؤالء الطالب وتصدر متغيرتبين من النتائج أهمية مجموعة من العوامل ف

 العوامل في اإللمام بعادات وتقاليد المجتمع السعودي.اللغة العربية هذه 
أن الذكاء الثقافي  Soltani & Keyvanara (2013)كما أشارت نتائج دراسة 

قافة مختلفة السيما بالنسبة ألولئك الذين يدخلون ث االجتماعي متطلبات ال مفر منها والتكيف
والتفاعالت االجتماعية ليكونوا  مختلفة، ولذا يتعين على هؤالء األفراد التكيف مع الثقافات ال

، وتلبية االحتياجات الفردية في المجتمع  اتقادرين على إقامة عالقات فعالة بين الثقاف
ن وغير يفروق ذات داللة إحصائية بين الطالب اإليراني وجود وكشفت نتائج الدراسة عن

في  فروق  بينما ال توجدد الدافعي ععد السلوكي، والبُ البُ عد ما وراء المعرفة، و ين في بُ ياإليران
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الطالب اإليرايين  للذكاء الثقافي، عد المعرفيالبُ 

 .وغير اإليرانيين في التكيف االجتماعي في إتجاه الطالب اإليرانيين
لبات الدراسات السابقة ونظًرا لتزايد أعداد الطلبة والطاإليه  ما انتهت وانطالًقا من

تناول مثل هذه المتغيرات لدى هذه العينة خاصة  وافدين بجامعة األزهر كان من األهميةال
لم توجد دراسة عربية تناولت الذكاء الثقافي وعالقته  "ما اطلعت عليه الباحثة"وأنه في حدود 

 روالطالبات الوافدين بجامعة األزه والطمأنينة اإلنفعالية لدى الطالببالتكيف االجتماعي 
ويمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي في  يستدعي ضرورة إجراء البحث الحاليما هو و 

 التساؤالت اآلتية:
والطالبات الوافدين بجامعة  لدى الطالبما العالقة بين الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي  .1

 األزهر؟
ات الوافدين والطالب الطالبلدى والطمأنينة اإلنفعالية ما العالقة بين الذكاء الثقافي  .2

 بجامعة األزهر؟
النوع باختالف متغير الذكاء الثقافي  على مقياس بحثبين أفراد عينة الهل توجد فروق  .3

 غير –باللغة العربية ناطقين) ، اللغةأربع سنوات( – نتين)سمدة اإلقامة ،(، إناث)ذكور
 ؟ (باللغة العربية ناطقين



 

 

 

) 158) 

2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 سومه أمحد حممد احلضريد. 

التكيف االجتماعي باختالف متغير  على مقياس بحثبين أفراد عينة الهل توجد فروق  .4
 – باللغة العربية ناطقين، اللغة )سنوات( أربع – سنتين، مدة اإلقامة)(، إناثالنوع )ذكور

 ( ؟باللغة العربية ناطقين غير
نفعالية باختالف متغير الطمأنينة اإل على مقياس بحثبين أفراد عينة الهل توجد فروق  .5

غير  –باللغة العربية ناطقين)أربع سنوات(، اللغة –نتينس، مدة اإلقامة)(، إناثالنوع )ذكور
 ( ؟باللغة العربية ناطقين

 نفعالية ؟التكيف االجتماعي والطمأنينة اإل هل يمكن التنبؤ بالذكاء الثقافي من خالل .6
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث الحالي إلى:    
 لدى الطالب نة اإلنفعاليةالطمأنياالجتماعي و  التعرف على مستوى الذكاء الثقافي والتكيف .1

 .والطالبات الوافدين بجامعة األزهر
 ةالطمأنينة اإلنفعالياالجتماعي و  التعرف على العالقة بين الذكاء الثقافي وكل من التكيف .2

 .والطالبات الوافدين بجامعة األزهر لدى الطالب
 لدى ةاليالطمأنينة اإلنفعاالجتماعي و  استكشاف الفروق في الذكاء الثقافي والتكيف .3

 .والطالبات الوافدين بجامعة األزهر الطالب
 .اإلنفعالية الطمأنينةاالجتماعي و  مدى إمكانية التنبؤ بالذكاء الثقافي من خالل التكيف .4

 أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث الحال في جانبين أحدهما نظري واآلخر تطبيقي:      

 أواًل : األهمية النظرية :   
بالدراسة والبحث في ظل  الذكاء الثقافي يبحث الحالي في تناول مفهومتتمثل أهمية ال .1

افع والمصالح بين المجتمعات والتي والتنوع الثقافي وتبادل المن والتغير عصر االنتشار
 فرض على األفراد اإلندماج والتفاعل مع ثقافات أخرى غير ثقافتهم األصلية.ت

والعوامل التي تؤثر ة والطمأنينة اإلنفعاليالتكيف اإلجتماعي  يى مفهومإلقاء الضوء عل .2
 والطالبات المقيمون في ثقافة مختلفة عن ثقافتهم األصلية. لدى الطالب فيهما
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 قافاتجنسيات وثوالطالبات الوافدين من  ة التي يتناولها البحث وهم الطالبأهمية الفئ .3
راسة والبحث من الد بالقدر الكاف   والبحوث والذين لم تتناولهم الدراسات مختلفة

 واالستكشاف.
، والتكيف اسات التي تناولت الذكاء الثقافيتأتي أهمية هذا البحث في ظل ندرة الدر   .4

ومن ثم يمكن توجيه إنتباه الباحثين  لدى الطالب الوافدين الطمأنينة اإلنفعاليةو ، االجتماعي
 .رات أخرى بالدراسة لدى هذه الفئة إلى أهمية تناول متغي

 ألهمية التطبيقية: ثانًيا ا     
معرفة مستوى المؤسسات المعنية بشؤون الوافدين لإلهتمام ب بحثال افيد نتائج هذقد تُ  .1

الذكاء الثقافي لديهم والعوامل المؤثرة فيه للتنبؤ بكيفية التفاعل واإلندماج في الثقافات 
 الجديدة الوافدين إليها.

ن إلى إعداد برامج لتحسين مستوى قد ُتسهم نتائج هذا البحث في توجيه انتباه الباحثي .2
يف .لدى فئة الطالب الوافدين وغيرهم من أبناء المجتمع المُ الذكاء الثقافي   ض 

لتحسين اول برامج من البحوث والدراسات التي تتن شكل نتائج هذا البحث حافًزا لمزيد  قد تُ  .3
ي تحسين مستوى التكيف االجتماعي لدى الطالب الوافدين مما يترك أثره اإليجابي ف

، ومن ثم توفير مناخ اجتماعي وأكاديمي أفضل الطمأنينة النفسيةتوى شعورهم بمس
 موا من أجلها.يساعد على تحقيق األهداف التعليمية التي قد  

 حدود البحث:
( طالب وطالبة من الطالب 400من )تكونت عينة البحث الحالي الحدود البشرية:  -

( 200(، وبحسب متغير مدة اإلقامة )200كور، )( ذ200الوافدين بجامعة األزهر بواقع )
أربع سنوات(، وبحسب متغير اللغة  –( من)سنتين200سنتين(، ) –مقيمين من )سنة 

( غير ناطقين باللغة العربية والجدول التالي يوضح 180( ناطقين باللغة العربية، )220)
 توزيع عينة البحث األساسية.

والطالبات الوافدين  الطالب بحث على عينة منم تطبيق أدوات الت: الحدود المكانية -
)كلية العلوم اإلسالمية للوافدين، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنين بجامعة األزهر 

بالقاهرة، كلية الدراسات اإلسآلمية والعربية بنات بالقاهرة، كلية طب بنين، كلية طب 
 بنات(.
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فصل الدراسي األول للعام ي في التم تطبيق أدوات البحث الحال الحدود الزمنية: -
 م 2021/ 2020الجامعي

 لتحديد اإلجرائي لمصطلحات البحث ا
 Cultural  intelligence الذكاء الثقافي:

وفًقا  Ang , Van Dyne & Koh and Ng( 2004)تتبنى الباحثة تعريف 
المواقف قدرة الفرد على التفاعل الكفء في " وهو للمقياس المستخدم في البحث الحالي ،

 ".التي تتميز بالتنوع الثقافي
 Social adaptation التكيف اإلجتماعي

الوافد على التغيير والتفاعل اإليجابي مع زمالءه  تعرفه الباحثة بأنه: " قدرة الطالب
وإقامة عالقات جيدة معهم والتعامل مع الظروف المختلفة والمشاركة في أنشطة الحياة 

تحدثاتها وما تنطوي عليه من متغيرات اجتماعية جديدة والقدرة االجتماعية واالستجابة لمس
على التعايش مع أجواء المجتمع الجديد وتقبله ألفراده ، وتقاليده ، وعاداته ، والقوانين 

 االجتماعية التي تنظم عالقات أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض".
ى مقياس التكيف االجتماعي ويحدد إجرائًيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب الوافد عل

 المستخدم في البحث الحالي.
 Emotional security : لطمأنينة اإلنفعاليةا

"شعور الفرد بالراحة والسكينة ، وتقييمه لذاته وتقبله لها ورضاه عنها ، تعرفها الباحثة بأنها : 
ن الحياة وضبط انفعاالته والتخلص من المتاعب النفسية والجسمية واالجتماعية والرضا ع

 بكل ما فيها ومواصلة الجهد من أجل تحقيق األهداف ".
وتحدد إجرائًيا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب الوافد على مقياس الطمأنينة اإلنفعالية 

 المستخدم في البحث الحالي.
 اإلطار النظري:

 Cultural  intelligenceالذكاء الثقافي: أواًل : 
نغ آنغ" مفهوم الذكاء الثقافي ألول مرة في العلوم قدم "كريستوفر أيرلي" و"سو 

( ، ومنذ ذلك التاريخ حاز هذا المفهوم على اهتمام عالمي 2003االجتماعية واإلدارية عام )
( نظم 2004واحد بل مجاالت متنوعة، ففي عام )ولم يقتصر هذا االهتمام على مجال 
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في الواليات  أكاديمية االجتماع اإلدرايةالباحثان أول حلقة دراسية تتعلق بالذكاء الثقافي في 
دم هذا المفهوم الجديد إلى مؤتمر األكاديمية الدولية وفي العام نفسه قُ  ، المتحدة األمريكية

دم مصطلح الذكاء الثقافي إلى ( قُ 2005للعالقات المتباينة الثقافية في تايوان ، وفي العام )
ن ضمنها منظمة مجتمع وعلم النفس منظمات عديدة حتى يحصل على شرعيته العلمية م

ون ف هذا المفهوم في المؤتمر الدولي السادس والعشر ر  ( عُ 2006وفي علم )المنظماتي، 
، وفي العام نفسه نوقش هذا المفهوم في مؤتمر شنغهاي في لعلم النفس التطبيقي في أثينا

في وزراة الدفاع  ( تناولت وكالة األبحاث المتطورة2007الصين للذكاء الثقافي، وفي عام )
 .(Ang et al,2008,p.1) اأبحاثها وملفاته األمريكية الذكاء الثقافي في

لذاتية وخاصة في ظل ما وُيسهم الذكاء الثقافي في الحفاظ على الهوية الثقافية ا
 دتمعات اإلنسانية من تحوالت سريعة ومتالحقة طالت مختلف الجوانب، فالفرد البتشهده المج

ائص ومهارات تمكنه من إجراء التقييم الدقيق لمحتوى الثقافات األجنبية له أن يتصف بخص
وبما ا بما يساير الواقع وروح العصر ، واالنفتاح الواعي عليها ، والتأثير فيها ، والتفاعل معه

 (.155، ص 2017ال يتنافى مع الثوابت واأليديولوجية )النواجحة ، 
:تعريف الذكاء الثقافي  

قدرة الفرد على التكيف  "الذكاء الثقافي بأنه :    Earley & Ang (2003,p.27)عرف 
، والتي عادة ما تكون مختلفة عن ثقافة بيئات ثقافية جديدة وغير مألوفة  الفعال والناجح مع

 . "الفرد نفسه ، والقدرة على العمل بسهولة وفعالية في الحاالت التي تتسم بالتنوع الثقافي
قدرة الفرد على " بأنه:  Ang , Van Dyne & Koh and Ng( 2004)وعرفه 

 ".التفاعل الكفء في المواقف التي تتميز بالتنوع الثقافي
 Thomas, Elron, Stahl, Ekelund, Ravlin, Cerdin andهعرفبينما   
),p.126(2008 Maznevski :والتي تسمح نظام تتفاعل فيه المعرفة والمهارات  " بأنه

 ."ار وتشكيل الجوانب الثقافية للبيئةواختيلألفراد بالتكيف 
قدرة  ": بأنه  Abbasalizadeh (2010,p.27) Vedadi, Kheiri andوعرفه  

 ."الفرد على العمل بكفاءة وفاعلية في كافة المواقف التي تتسم بالتنوع الثقافي
ى التكيف عبر الثقافات الفرد عل " قدرة :بأنه  Kurian(2013, p. 76)بينما عرفه 

 ."وأخذ كل ما هو جيد ومناسب من الثقافات األخرى  ختلفةالم
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من أشكال الذكاء الذي يصف مقدرة شكل  ":بأنه (21، ص  2016) الريانوعرفته 
األفراد على التكيف في البيئات المغايرة لبيئتهم األصلية ، ومقدرتهم على تبني األنماط السلوكية 

 ."تكون حصيلة فهمهم وتقبلهم لتلك الثقافاتالمناسبة في المواقف المتنوعة ثقافًيا التي 
مجموعة من المهارات والقدرات التي ": ( بأنه188، ص  2017المصري ) وعرفته

والتكيف مع مختلف البيئات  نوعةيمتلكها الشخص للتفاعل والتواصل مع ذوي الثقافات المت
اصل مع تلك الثقافات ية التي تحفزه على التو لخاالثقافية ، باإلضافة إلى وجود الدوافع الد

 ."والمتمثلة بمشاعره نحو اآلخرين
القدرة على اصدار األحكام في مواقف  ": ( بأنه563، ص  2018وعرفه سيسي )

وكذلك القدرة على التكيف بصورة أسرع وأفضل في البيئة  التفاعالت المتميزة بالتنوع الثقافي
 ." والثقافات الجديدة

قدرة الفرد على التفاعل والتواصل  "( بأنه: 170، ص  2019) عباس بينما عرفته
 ."والتكيف الناجح مع الثقافات المختلفة

 شير إلى توافر كل من القدراتمما سبق أن الذكاء الثقافي ي الباحثة ستخلصوت
 قافات الجديدة والمغايرة لثقافتهلدى الفرد للتوافق والتفاعل والتواصل مع الث الزمةوالمهارات ال

ومالحظة السلوكيات التي تميز هذه الثقافة ومحاولة فهمها فيد وجديد منها ، وأخذ ما هو م
 . وتقبلها

 للذكاء الثقافي Ang , Van Dyne & Koh and Ng( 2004)تعريف  وقد تبنت الباحثة 
 ".قدرة الفرد على التفاعل الكفء في المواقف التي تتميز بالتنوع الثقافي "بأنه: 

 أبعاد الذكاء الثقافي: 
  Meta Cognitive Cultural  Intelligence :لبعد األول: ما وراء المعرفة ا

فراد خالل التفاعالت عبر الثقافية ، مستوى الشعور والوعي الثقافي لألويقصد به 
نه يعكس العمليات التي يستخدمها الفرد الكتساب فهمه ومعرفته بالثقافات المختلفة أكما 

 Van Dyne & Ang لتفاعل الثقافي في سياقات مختلفةوكذلك القدرة على تفسير خبرات ا
، فاألفراد ذوو الذكاء الثقافي )ما وراء المعرفي( المرتفع يتميزون بأنهم على وعي  (2006)

يكتشفوا ت ، كما أنهم يستطيعون أن خرين قبل وأثناء التفاعالة لآلشعوري بالتفضيالت الثقافي
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 Vedadi , Kheiri and) نماذجهم العقلية أثناء وبعد التفاعالت
Abbasalizadeh,2010). 

شير الذكاء الثقافي)ما وراء المعرفي( إلى القدرة على تفسير خبرات التفاعل يُ كما 
عد سبق أثناء وبُ تقيس قدرة الفرد على التخطيط المُ قافي في سياقات ثقافية مختلفة الث

، الفحص و الوعي ، و ، التخطيط  هي المشاركة الثقافية ، ويتكون من ثالث أبعاد فرعية
ويتضمن التخطيط أخذ وقت مناسب لمواجهة التفاعالت الثقافية والتأني بما فيه الكفاية 

مع  مويتضمن الوعي التناغوكذلك أذهان اآلخرين ذهن الفرد للمالحظة الواعية لما يدور في 
لية عمص ، ويتضمن الفحين خالل عملية المواجهة الثقافية ما يدرو في ذهن الفرد لآلخر 
سبقة وتعديل المخططات المعرفية بما يتناسب والتوقعات المُ قية مقارنة بين خبرات الفرد الحقي

 .(Livermore & Dyne ,2015,p.250)مع الموقف 
 CQ Cognitiveالذكاء الثقافي المعرفي   البعد الثاني:
نه بأ Stembergشير هذا المفهوم إلى تراكيب المعرفة الشخصية ، وقد عرفه ويُ 

، وهذا مشابًها لما أثاره الكثيرون عن أهمية المعرفة كجزء مهم ذكاء الفهم اإلداركي للمعرفة 
للعقل اإلنساني ، كما يعني العمليات العقلية التي يستعملها األفراد واكتساب الثقافة ومكوناتها 

وبالنتيجة  مما يسمح لهم بتهيئة األسلوب األمثل واألفضل للتفاعل بين الثقافات المختلفة ،
فإن األشخاص ذوي الحس المعرفي العالي لهم قدرة كبيرة على إقامة صلة قوامها الثقة مع 
األشخاص من مختلف الثقافات وبسهولة كبيرة ، وهذا المكون يركز على المعرفة العالية 

 .(Ang & Dyne, 2008,p.7)للمعارف الثقافية المختلفة 
التشابه واالختالف بين الثقافات وانعكاسها ويهتم هذا البعد بفهم الشخص ألوجه   

على الهيكل المعرفي العام والخرائط الذهنية للثقافات المختلفة ويشمل ذلك المعرفة العامة 
حول النظم االقتصادية، والقانونية، األعراف والتقاليد، طبيعة التفاعل االجتماعي، المعتقدات 

 (.187، ص  2016قافة المختلفة )المصري ، الدينية ، الحرف التراثية واللغة في تلك الث
   Motivational CQالبعد الثالث : الذكاء الثقافي الدافعي  

وهو يعكس االهتمام بمشاركة اآلخرين والرغبة في التكيف مع ثقافة أخرى وهذا 
الجانب يتضمن ثالثة دوافع أساسية هي التعزيز والنمو واالستمرارية، وبهذا فإن المكون 

يعكس اهتمام الفرد بالتعامل مع أفراد ينتمون إلى ثقافة أخرى، كما أنه يتجاوز الدافعي 
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الدافعية تقدم خًطأ قوًيا لإلنفعال والمعرفة  العمليات المعرفية وإن مثل هذه القدرات
 . (Ang & Van Dyan, 2015)والسلوك

قاتهم نحو في نسبة الذكاء الثقافي الدافعي يوجهون انتباههم وطا واألفراد المتمتعون 
المواقع الثقافية المتعددة على أساس االهتمام الداخلي والثقة في فعاليتهم الثقافية المتعددة 

,2011)  Ramalu, Wei and Rose, Subramaniam(  
، ويعمل كمركز للطاقة في توجيه االنتباه وتحفيز وهو أكثر عمليات اإلدراك تحفيًزا 

المتمايزة باختالف الثقافات، إذ يشير إلى القدرات  الطاقة الكامنة لتعلم وإدراك المواقف
 ،الذهنية لتوجيه الطاقة وحصرها على أداء مهمة ثقافية معينة أو التصرف في موقف معين

إبراهيم ( ويركز المكون الدافعي على إدراك مشاكل العلم الحقيقية ومحاولة حل تلك المشاكل
 (.1574، ص  2018، 

 Behavioral CQافي السلوكي الذكاء الثقالبعد الرابع: 
ويعكس القدرة على إظهار السلوك اللفظي وغير اللفظي المناسب عندما يتفاعل 

شير هذا الذكاء إلى المدى الذي يسلك به الشخص ويُ  ،مع اآلخرين من الثقافات المختلفة
جًدا  ويعتبر هذا المكون مهم ،بشكل مناسب )لفظًيا وغير لفظًيا( في المواقف عبر الثقافية 

نظًرا ألن السلوكيات اللفظية وغير اللفظية من أهم الخصائص المطلوبة في التفاعالت 
االجتماعية )إذ تختلف التعبيرات والمظاهر السلوكية للثقافات المختلفة بثالث طرق: منها 

متى وتحت أي  مدى السلوكيات الذي يظهر، وقواعد إظهار هذه السلوكيات التي تحكم
غير لفظية معينة مطلوبة أو مفضلة أو مسموحة أو محرمة وممنوعة ت ظروف تكون تعبيرا

ومن ثم فإن األشخاص  ،، والتفسيرات أو المعاني التي ترتبط بسلوكيات غير لفظية معينة 
مرتفعي الذكاء الثقافي السلوكي أكثر مرونة ويستطيعون تعديل سلوكياتهم طبًقا لخصوصية 

مثل لغة صامتة ألنها تُ  غير اللفظية دوًرا مهًما نظًراات وتلعب السلوكي ،كل تفاعل ثقافي 
Silent Languge  وتنقل معاني عديدة بطريقة ظاهرة أو خفية.(Ang & Dyne ,2015, 

p.7) 
وتستخلص الباحثة أن أبعاد الذكاء الثقافي )ما وراء المعرفة ، المعرفي ، الدافعي ،      

وافق ويتفاعل بشكل مناسب لفظًيا وغير لفظًيا بد من توافرها لدى الفرد لكي يتالالسلوكي( 
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وتفسير المعاني التي ترتبط بسلوكيات وتصرفات أفراد هذا  متغيرات الثقافة الجديدة عليهم مع
 .الجديد المجتمع

 Social adaptation: ثانًيا: التكيف االجتماعي 
فة نسان كائن اجتماعي أُعطي القدرة على التعامل مع الظروف المختلاإل

وما تحفل به من متغيرات اجتماعية وطبيعية ، وُتسمى مثل االستجابة لمستجدات الحياة و 
هذه االستجابة والتعامل مع الظروف المختلفة عملية التكيف االجتماعي وأشدها حدة وتأثيًرا 
على حياة الفرد تلك التي تحدث عندما ينتقل من بيئة ثقافية اجتماعية إلى بيئة أخرى ، 

تالف البيئات الثقافية يؤدي إلى اختالف العادات والتقاليد والقيم وقضايا العرف وذلك ألن اخ
االجتماعي ، وأسس بناء العالقات االجتماعية التي ينبغي فهمها والتعامل معها )الصغير ، 

 (.32، ص 2001
 ين من المتطلبات "متطلبات خارجيةالتكيف يستجيب لنوععملية  أثناءإن الفرد 

ومتطلبات ر إلى متطلبات البيئة الخارجية شي، فالمتطلبات الخارجية تُ  "وأخرى داخلية
األشخاص اآلخرين في هذه البيئة ، أما المتطلبات الداخلية فتشير إلى الحاجات الجسمية ، 
إضافة إلى الحاجات االجتماعية مثل : الحاجة إلى رفقة اآلخرين ، والقبول االجتماعي ، 

، ص  2015قدير االجتماعي ، والحاجة إلى الحب )الحطاب ، واإلحساس بتقدير الذات والت
304.) 

قيييدرة الفيييرد عليييى ممارسييية السيييلوك المقبيييول فيييي البيئييية " شيييير مفهيييوم التكييييف إليييى ويُ  
)بلخيير،  "اناجًحي ااجتماعًيي اًل ، والقيام باألعميال المتوقعية منيه مميا يحقيق ليه تفياع المحيطة به

2012). 
االستعداد والقدرة  " :كيف االجتماعي بأنهالت (33، ص 2001وعرف الصغير)

الستجابة لمستجدات الحياة على التغيير والتعامل مع الظروف االجتماعية المختلفة وا
عية وما تحمل به من متغيرات اجتماعية جديدة والقدرة على التعايش مع المجتمع االجتما

انين التي تنظم عالقات األفراد والقو  الفرد بأفراده وعاداته وتقاليدهالجديد الذي سيعيش فيه 
 ."بعضهم ببعض

: "عملية سلوكية معقدة تعكس العالقة ( بأنه111، ص2002)عبد اللطيف هعرفو 
المرضية لإلنسان مع المحيط العام للفرد وهدفه توفير التوازن بين الفرد والتغيرات التي تطرأ 
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لميات التي يقوم بها بقصد شير التكيف إلى محاوالت الفرد والنشاطات والععلى المحيط ويُ 
الحصول على التوازن المقبول بين متطلبات المحيطين من خالل سيطرة إرادية واعية تسمح 
له ليس بالمحافظة على كفاءته وإنما يتعدى ذلك لتوفر فرًصا لتطوير هذه الكفاءات 

 ". وتدعيمها بخبرات جديدة
عالقات مناسبة ومسايرته ( بأنه: " قدرة الفرد على إقامة 2010ه المرعب )توعرف

حظى في نفس الوقت بتقدير وتكريم واحترام الجماعة ألعضاء الجماعة التي ينتمي إليها، ويُ 
 آلرائه واتجاهاته". 

والقدرة على إقامة  " تجنب العزلة :نه( بأ318، ص  2017وعرفه حسونه )
لمتبادل مع اآلخرين عالقات اجتماعية ناجحة تتسم بالتعاون، والتسامح واإليثار، والشعور ا

وتقبلها بشكل دائم  تعايش مع قيم الجماعة ومعاييرهابالثقة، والحب واالنتماء، والقدرة على ال
 ."أو مؤقت

( بأنه: "عملية دينامية مستمرة تتناول السلوك 8، ص 2018وعرفته محمد )
وبيئته، ويتضمن )الطبيعية واالجتماعية( بالتغيير والتعديل حتى يحدث توازن بين الفرد ئةوالبي

 ." هذا التوازن نوًعا من إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة
التكيف االجتماعي هو عملية تفاعل مستمرة بين الفرد وتستخلص الباحثة أن   

أو البيئة الجديدة المضيفة  فيها سواء كانت بيئته األساسية والبيئة االجتماعية التي يعيش
ه من عادات وتقاليد وقيم وسلوكيات والقوانين االجتماعية التي تنظم واالستجابة لكل ما تشمل

 عالقات األفراد داخل هذا المجتمع. 
الوافد على التغيير والتفاعل  "قدرة الطالب :وتعرف الباحثة التكيف االجتماعي بأنه

فة، اإليجابي مع زمالءه وإقامة عالقات جيدة معهم، والتعامل مع الظروف االجتماعية المختل
والمشاركة في األنشطة االجتماعية واالستجابة لمستحدثات الحياة االجتماعية، وما تنطوي 
عليه من متغيرات اجتماعية جديدة والقدرة على التعايش مع أجواء المجتمع الجديد وتقبله 
ألفراده، وتقاليده، وعاداته، والقوانين االجتماعية التي تنظم عالقات أفراد هذا المجتمع 

 م ببعض".بعضه
 خصائص التكيف االجتماعي:

 عندما نتحدث عن التكيف االجتماعي البد لنا أن نتعرض لخصائصه ومنها:     
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: أي االستمرارية وذلك ألن ظروف البيئة متغيرة باستمرار ، فما أن الدينامية .1
هذا التغير الجديد حتى يظهر نمط أخر من التغيير والتجديد ،  عيتكيف اإلنسان م

ل وعقد ج  إن الحاجة اآلن أصبحت تختلف عن السابق ألن التحضر ع  وكذلك ف
توى الحياة بتغيرها، والظروف االقتصادية الثقافية تساعد على التغير سواء على مس

ة جديدة بنظامها ومجتمعها بخالف ئكالطالب عندما يأتي إلى بي الفرد أو الجماعة
لب عادًيا أو ذو احتياج ما اعتاد عليه في جميع مراحل حياته سواء كان الطا

م خاص، مما يتطلب منه أن يعيد تكيفه مع هذه الحياة الجديدة بما تشمله من قي
 ء في محاولة التكيف هذه.وعادت وتقاليد وتضع عليهم أعبا

وله مفهوم معياري ويرى العلماء أن  وتعني أن التكيف له قيمة معينة :المعيارية .2
لى التكيف مع الظروف العديدة التي تواجه معيار التكيف متعلق بمقياس القدرة ع

 الفرد أو الجماعة.
: أي أن التكيف وسوء التكيف يختلفان باختالف الثقافات السائدة في النسبية .3

في مجتمع آخر  ا، أي أن ما ُيسمى تكيف في مجتمع ما قد ال يكون تكيفً المجتمع
وطريقة حياتهم هي يد والقيم السائدة فيه وأن كل مجتمع يرى أن العادات والتقال

الطريقة الصحيحة وأن طريقة غيرهم هي الخطأ لذا فإننا نحكم على أن السلوك 
 (. 8، ص  2018مناسب أو غير مناسب حسب ربطه بثقافة وزمن معين )محمد، 

 عوامل تحقيق التكيف االجتماعي:
 العوامل الشخصية : .1

د من خالل انتمائه إلى وهي عوامل التنشئة االجتماعية والخبرات التي يمر بها الفر 
ة مثل السن ومستوى التعليم جماعات متعددة باإلضافة إلى قدراته وصفاته الشخصي

 ات الشخصية ومستوى الطموح.والحاج
 العوامل األسرية: .2

إن الطالب كعضو في أسرته يتأثر بالظروف البيئية التي تحيط بهذه األسرة ومن 
ة الذي تقيم فيه األسرة ، وهو يرتبط بالحال موقع السكن ونوع الحي ه البيئة:متغيرات هذ

ومن مظاهر الحالة االقتصادية المهمة لألسرة مستوى الدخل  االجتماعية واالقتصادية لألسرة
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، حيث أن دخل األسرة ينعكس على مستوى معيشة األسرة ومكانتها االجتماعية والعالقات 
 بين األسرة وغيرها من األسر.

 :عوامل بيئة البحث .3
 هم هذه العوامل التي ُتسهم في التكيف االجتماعي للفرد ما يلي:ومن أ 

عالقات الطالب بزمالئه من العالقات المهمة في القة بالزمالء والرفاق حيث تعتبر الع .أ
 تكيفه.

 العالقة مع أعضاء هيئة التدريس. .ب
 االجتماعية والثقافية:العوامل  .4

والتي تتعلق بالمجتمع الكبير وهي التغيرات الثقافية واالجتماعية المحيطة بالفرد 
الذي ينتمي إليه وقد يكون تأثير هذه المتغيرات بشكل مباشر وغير مباشر في البحث عن 

 (.340 -339، ص  2016) شاهين ، وعبود ، وخضور ،  التكيف االجتماعي لألفراد
من العوامل المهمة خاصة للطالب ومما سبق يتضح لنا أن التكيف االجتماعي   

إلى بيئة جديدة وثقافة غير ثقافته األصلية ، وهو عملية تتسم باالستمرارية والدينامية الوافد 
 تحكمها عوامل شخصية وأسرية وأخرى اجتماعية وثقافية.

 Emotional  security :  نفعاليةثالًثا: الطمأنينة اإل 
تعتبر الطمأنينة اإلنفعالية مصطلح مهم للغاية ألنه يعبر عن سكون النفس   
مأنينيتها عند تعرضها لصعوبات وأزمات في مواقف الحياة المتعددة والتي تحمل معها وط

   )p.123).8,199 Cummings&  Davies,بعض المخاطر 
تتعدد الحاجات النفسية للفرد وتتفاوت في درجة أهميتها النسبية من فرد  آلخر، و   

أن إشباع الحاجة للطمأنينة ُيعد هم اتفاق على عغير أن غالبية األفراد في المجتمع يكاد يجم
أمًرا ضرورًيا للنمو النفسي وللصحة النفسية السوية في شتى مراحل الحياة ، فالصحة النفسية 

التي ُتعد سبًبا النفتاحه على الدنيا والناس والثقة ترتبط بتحقيق الطمأنينة لدى الفرد اإليجابية 
 (.381، ص 2017روس ، بالنفس بعيًدا عن الوحدة النفسية والعزلة)أبو هد

( أن مصييييطلح الطمأنينييية اإلنفعاليييية هييييو مصيييطلح مركييييب 62، ص 2010وأشيييار الجهنيييي )
ق ليييه الشيييعور بالسيييالمة واألمييين يتضيييمن شيييعور الفيييرد بالسيييعادة والرضيييا عييين حياتيييه بميييا يحقييي
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ه مين مكن  طمئنان، وكذلك شعور الفرد بأنه محبوب ومقبول ومقدر من قبل اآلخرين حتى يُ واإل
  اء إليهم.االنتم

وتتضمن الطمأنينة اإلنفعالية جانبين األول: األمن المادي ويتمثل في محاولية الفيرد 
المستمرة في الحفاظ على حياته من خالل إشباع حاجاته األولية ، والجانب الثاني هيو األمين 
المعنييوي والييذي يتمثييل فييي إحسيياس الفييرد بالطمأنينيية والرضييا وعييدم القلييق والتييوتر واإلحسيياس 

 .(Washington ,2014,p.4)لسعادة مع التمتع بالصحة النفسية الجيدةبا
 إلنفعاليييةا الطمأنينيية   p. vagai –Qarehbaqi Agilar,2009)36(وعييرف 

م اليذات وتقييديره مين األمين والحيب واحتيرا لحالية التيي يكيون فييه إشيباع حاجيات الفيرد" ابأنهيا: 
  رض للخطر". مضموًنا وغير متع

بأنهيا: "  p.128 ili, Hashemi and GhasemiKhal ,2014)(بينميا عرفهيا 
 شعور الفرد باالستقرار وقدرته على الحصول على رغباته وتحقيق أهدافه".

( بأنها: " شعور الطالب بأنه محبوب ومقبول 268، ص 2017عرفتها حليم )كما   
ال يشعر فيها من اآلخرين وله مكانة بينهم، ويدرك فيها بأن بيئته صديقة وغير محبطة له و 

  بالخطر والتهديد والقلق".
الفرد بالسعادة والراحة  ساحسا( بأنها:" 453، ص 2019)العبيديوعرفتها   

 من قبل اآلخرين".  والسكينة وشعوره بالكفاءة والثقة بالنفس وتقبلها وبأنه مقبول ومقدر
دد الجوانب مفهوم متع نفعاليةالتعريفات السابقة يتضح أن الطمأنينة اإل لمن خال  

ويتطلب إشباع احتياجات جسمية ونفسية وإجتماعية وإنسانية والتي تضمن للفرد التمتع 
 بالصحة النفسية ، والشعور بالسكينة والراحة وتجنب مواطن الخطر والتهديد.

شعور الفرد بالراحة والسكينة ، "  ة بأنها:نفعاليوتعرف الباحثة الطمأنينة اإل   
لها ورضاه عنها ، وضبط انفعاالته والتخلص من المتاعب النفسية وتقييمه لذاته وتقبله 

والجسمية واالجتماعية والرضا عن الحياة بكل ما فيها ومواصلة الجهد من أجل تحقيق 
  ".األهداف 

 : نفعاليةمصادر الطمأنينة اإل 
 ما يأتي:ينة كثيرة ومتعددة يمكن إنجازها فيإن مصادر الطمأن      

 الذي يحقق للفرد وصًفا اجتماعًيا يشعره بالطمأنينة النفسية. المستوى التعليمي (1
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 ت على أن إدراك الطمأنينة يختلف باختالف الثقافات.احيث دلت الدراس: الثقافة  (2
حساس ن اإلحيث تحقق للشخص قدر أكبر م :وجود الشخص مع أشخاص يعتنون به (3

 بالراحة واالستقرار وقدر أقل من القلق والتوتر.
 حساًسا بالطمأنينة.ا وأكثر إلما تقدم كلما كان أقل خوفً أي ك : السن (4
فاإلنسان عندما يضع لنفسه أهداًفا معينة ويسعى  : بلوغ الهدف الذي يحقق ذات الفرد (5

 لتحقيقها فإنه يدرك معنى حياته وتصبح صورته عن ذاته أكثر إيجابية.
حساسه بالذنب ة إالفرد يشعر بالخوف والقلق نتيجالتخلي عن موقف يهدد الفرد : إن  (6

حساسه بالتهديد يزيد من قلقه وتوثر إو عن قواعد مجتمعه يعرضه للعقوبة  واإلثم فخروج الفرد
درك الفرد أن التوبة تقوية من هللا عزوجل زال القلق على استقراره وأمنه ، ولكن إذا أ بالتالي

 ووصل للطمأنينة.
وره بالطمأنينة النفسية وهذا يحدث األسرة : إن الجذور العميقة في طفولة الفرد تعود لشع (7

 (.456، ص  2019من خالل عملية التنشئة االجتماعية )العبيدي ، 
أحد  نفعاليةوتستخلص الباحثة أن الشعور بالطمأنينة اإل  

النجاح باإليجابية بل إنها أول هذه المظاهر والتي منها شعور الفرد  النفسية الصحة مظاهر
والتكيف النفسي  مع اآلخرين وتحقيق التوافق وناجحة في إقامة عالقات إجتماعية طيبة

 اإليجابية. والمرونة عن التصلب واالنفتاح على اآلخر واالجتماعي والبعد
:دراسات سابقة  

:دراسات تناولت الذكاء الثقافي والتكيف اإلجتماعي           
بحث العالقة بين  Templer, Tay, and Chandrasekar  (2006)تناولت دراسة 

الذكاء الثقافي الدافعي والتكيف عبر الثقافات بما تتضمنه )التوافق مع العمل، التوافق 
( موظًفا، وتم استخدام مجموعة 157م( ، وتكونت عينة الدراسة من )بالتفاعل، والتوافق العا

من المقاييس)مقياس الدافعية ويشتمل على خمسة أبعاد فرعية، ومقياس التكيف الثقافي 
ويشمل ثالثة عوامل رئيسة، ومقياس الذكاء الثقافي(، وتم التوصل إلى أن الذكاء الثقافي 

ا مع أبعاد التكيف الثقافي الثالثة )التوافق مع العمل، الدافعي يرتبط ارتباًطا دااًل إحصائيً 
 التوافق العام، التوافق بالتفاعل(.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
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دراسة كان هدفها تحليل  Ward, Fischer, Zaid Lam, and Hall (2009)أجرى 
الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء الثقافي والتعرف على فاعليته في التنبؤ بالتكيف عبر 

التعرف على العالقة بين الذكاء الثقافي والذكاء اإلنفعالي في التنبؤ بالتوافق  الثقافي ، كذلك
النفسي االجتماعي الثقافي واألكاديمي لدى الطالب الوافدين ، وأظهرت نتائج الدراسة عدم 
فاعلية الذكاء الثقافي في التنبؤ بالتكيف النفسي، االجتماعي الثقافي والتكيف األكاديمي لدى 

 وافدين.الطالب ال
اف العالقة بين الذكاء الثقافي بدراسة هدفت إلى استكش Crawford (2009)كما قام 

ف التقديم ذاتية والقدرة على التحكم أو تكيوالقدرة على التكيف مع ثقافة جديدة والرقابة ال
الذاتي ، شملت عينة الدراسة جميع المتطوعين من الواليات المتحدة والمشاركين في المشاريع 

خدمية في بليز، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين الذكاء الثقافي والرقابة الذاتية ، ال
كما بينت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة مستوى الذكاء الثقافي والوقت 

 .ه التفاعل مع المواطنين المحليينالذي يقضي
إلى بحث تأثير  Subramaniam, Ramalu, Wei and Rose )(2011وهدفت دراسة 

الذكاء الثقافي وأبعاده على التكيف بين الثقافات وأداء العمل بين عدد من المغتربين في 
( مغترًبا يعملون في ماليزا ، وأسفرت نتائج البحث عن 332ماليزا، شملت عينة البحث عدد )

مغتربين وأداء العمل سهل التكيف الثقافي للأن الذكاء الثقافي له كفاءة عالية بين الثقافات تُ 
أن المرتفعين في الذكاء الثقافي ما وراء المعرفي  إلى في مهمة دولية ، كما أشارت النتائج

رت النتائج إلى أنه لكي يكون شاوالدافعي يكون لديهم قدرة أفضل على التكيف العام، كما أ
معرفًيا، ومعرفًيا،  ثقافًيا ما وراء االفرد قادًرا على التكيف بالتفاعل يجب أن يمتلك ذكاءً 

ودافعًيا عالًيا ، كما أكدت نتائج البحث على أنه ال يوجد دعم للعالقة بين الذكاء الثقافي 
 وأداء المهمة.

ر الذكاء الثقافي والذكاء االنفعالي على معرفة أث  et alLin  (2012) تناولت دراسةو 
الطالب من طالًبا  (295) مستوى التوافق لدى الطالب الوافدين، وتكونت عينة الدراسة من

الوافدين في تايوان، واعتمدت الدراسة على تحليل االنحدار للتعرف على أثر الذكاء الثقافي 
الدراسة أن الذكاء االنفعالي له أثر إيجابي على نتائج  توافق عبر الثقافي، وأوضحتعلى ال

ي يتوسط العالقة بين نتائج أيًضا أن الذكاء االنفعالالأظهرت كما التوافق عبر الثقافي، 
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الذكاء والتوافق عبر الثقافي بحيث يمكن التنبؤ بالتوافق عبر الثقافي من خالل الذكاء الثقافي 
وأكدت الدراسة على أهمية الذكاء الثقافي والذكاء االنفعالي في فهم التوافق  ،بأبعاده األربعة 

 عبر الثقافي. 
المقارنة بين الذكاء  كان هدفهااسة در  Soltani & Keyvanara (2013)كما أجرى      

الذين الثقافي وأبعاده والقدرة على التكيف االجتماعي بين الطالب اإليرانيين وغير اإليرانين 
والتي يبلغ عددها ( 2012هان للعلوم الطبية لعام )يقيمون بمهاجع )مساكن( جامعة أصف

( 441الدراسة من ) ( مسكن، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، تكون عينة2500)
من الطالب اإليرانيين، تم استخدام مقياس الذكاء  ا( طالبً 37من غير اإليرانيين، و) اطالبً 

، واستبيان التكيف االجتماعي، وكشفت نتائج  & Ang Eaeley (2003)الثقافي إعداد 
الطالب  لدىالبعد المعرفي للذكاء الثقافي في الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

عد ما ، بينما وجدت فروق بين الطالب اإليرانين وغير اإليرانين في بُ انين وغير اإليرانييناإلير 
عد الدافعي ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق بين عد السلوكي، والبُ وراء المعرفة، والبُ 

رانيين، الطالب اإليرايين وغير اإليرانيين في التكيف االجتماعي في إتجاه الطالب اإلي
وأوصت الدراسة بتعزيز كل من الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي لدى الطالب غير 

لي تعزيز ااإليرانيين وإتخاذ خطوات فعالة نحو تحقيقهم للتفاعل مع الثقافات المختلفة وبالت
 صحتهم العقلية.

ضا عن افي والر العالقة بين الذكاء الثقبحث إلى  Morrell (2013)وهدفت دراسة       
الدراسة والخبرة السابقة لدى الطالب الوافدين، تكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطالب 
الوافدين بالجامعات األمريكية الذين يدرسون في قطاع الكليات التجارية، وأظهرت نتائج 
الدراسة وجود عالقة بين جميع أبعاد الذكاء الثقافي والخبرة السابقة في السفر وبين الرضا 

 عن الدراسة دون باقي أبعاد الذكاء الثقافي.
( دراسة كان هدفها الكشف عن العالقة بين الذكاء 2014) صبري، وحليمكما أجرى       

( طالًبا جامعًيا من المصريين 153الثقافي والتكيف الثقافي، تكونت عينة الدراسة من )
ثقافي لدى أفراد الثقافي والتكيف الوالمالييزين، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين الذكاء 

بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق في الدرجة الكلية للذكاء الثقافي بين عينة الدراسة، كما 
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نتائج إلى أنه يمكن التنبؤ بالتكيف الثقافي من خالل الذكاء الأشارت  وأخيًراالذكور واإلناث، 
 الثقافي لدى أفراد عينة الدراسة.

 الذكاء الثقافي والطمأنينة النفسة:دراسات تناولت 
إلى اكتشاف ما إذا كانت الصداقات  Aunniksma & Juvonen (2012)هدفت دراسة  

ة االنفعالية واالجتماعية، تكونت عينة نمرتبطة بشعور الطالب بالطمأني جنسياتبين ال
دة ( طالًبا من طالب الصف السادس والسابع في مدرسة متوسطة متعد227الدراسة من )

( طالب )ذو بشرة %43( طالب التيني )ذو بشرة سمراء( و)%57بنسبة ) جنسياتال
بيضاء(، وعلى الرغم من وجود تفضيل قوي للصداقات العرقية المشتركة لكال المجموعتين 
العرقيتين، فلقد كان شعور الطالب الالتينين بالطمأنينة أقوى من زمالئهم أصحاب البشرة 

أن المجموعتين العرقيتين لم تختلفا في عدد الصداقات فقد ارتبط البيضاء وعلى الرغم من 
عدد كبير من الصداقات بين األعراق بشعور أقوى بالطمأنينة بين الطالب الالتينين بشكل 

على نتائجها بضرورة تحسين الشعور ناء متزامن ومع مرور الوقت، وأوصت الدراسة ب
، فلقد شعر الطالب ل الجماعات العرقية لك األقلياتبالطمأنينة خاصة بالنسبة لطالب 

 الالتينيون بطمأنينة أكثر من زمالئهم البيض. 
بدراسة هدفت إلى استكشاف التنبؤ من خالل العوامل الخمس الكبرى   Smith(2012)قام 

ذكاء للشخصية بالنموذج النظري بالذكاء الثقافي وإذا ما كانت هناك عالقة تنبؤية بين ال
لدى طالب الجامعة األقليات العرقية جنوب شرق الواليات المتحدة  نة النفسيةالثقافي والطمأني

، قائمة العوامل الخمس Earley & Ang (2003) الثقافي ، ُطبق عليهم مقياس الذكاء
البيانات تم  ولتحليل،  (Ryff,1989)، ومقياس الرفاهية النفسية  (IPIP)للكبرى للشخصية 

رت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين العوامل الخمس الكبرى استخدام تحليل اإلنحدار، وأشا
للشخصية ونموذج الذكاء الثقافي ، بينما لم توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

  الذكاء الثقافي والرفاهية النفسية لدى طالب الجامعة.
ير وسيط بين الذكاء الثقافي كمتغلتحقق من تأثير ا yuan-Yan (2015)تناولت دراسة 

( طالًبا 252عينة الدراسة من ) ، تكونتنفسيالتكيف الثقافي والصحة العقلية واألمن ال
كيف ونغ ، تم استخدام مقياس الت وطالبة من طالب ثالث جامعات في مقاطعة قوانغد

وجود  ، ومقياس الذكاء الثقافي ، وأظهرت نتائج الدراسة الثقافي ، ومقياس األمن النفسي
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الذكور ، كما أشارت نتائج  بين الذكور واإلناث في إتجاه نفسيمجال األمن الفي  فروق 
واألمن  الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي والسالمة الشخصية

، بينما وجدت عالقة سلبية بين الذكاء الثقافي واإلحساس بالسيطرة ، وأخيًرا أشارت  النفسي
التنبؤ بالسالمة النفسية واألمان الشخصي والشعور بالسيطرة من خالل  النتائج إلى إمكانية

ء الثقافي والتكيف الثقافي وأن الذكاء الثقافي يلعب دوًرا كبيًرا كمتغير وسيط بين التكيف الذكا
 الثقافي والصحة العقلية. 

دعوة لتصميم وتنفيذ   2019Dibble, Henderson and Burns)(كما تناولت دراسة 
تدريبية لتطوير الذكاء الثقافي لدى الطالب الكتسابهم الخبرة في العمل مع ج دورة مناه

لطالب الموجودين في الواليات دى أقرانهم ، حيث أكتشفت الدراسة كيف أثر الذكاء الثقافي ل
وع علمي افتراضي في شعورهم بالطمأنينة النفسية خالل تدريبهم في فريق مشر وبيرو المتحدة 

والسلوكيات التي الطالب التي تركز على األفراد  ُدرست خالله سلوكيات هراستمر لمدة ش
بين الذكاء الثقافي  ارتباطية تائج الدراسة إلى وجود عالقةنتركز على المهام ، وأشارت 

تقدم والطمأنينة النفسية ، وأوصت الدراسة بضرورة وجود مناهج دراسية تتضمن معلومات 
وضع خطط منهجية وطرق علمية لتطوير البيئة التعليمية لكي و  للطالب حول ذكائهم الثقافي

 تصبح آمنة نفسًيا.
 التعليق على الدراسات السابقة:

عليها ق يمن خالل الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها يمكن التعل    
 فيما يلي:

  ة تناولت الذكاء ال توجد دراسة عربية واحد -الباحثة ما اطلعت عليه –حدود أنه في
الثقافي وعالقته بالتكيف االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الطلبة والطالبات الوافدين 
بجامعة األزهر، وهو ما يدعم البحث الحالي في محاولته دراسة هذه المتغيرات لدى هذه 

 الفئة.
  التوافق العام بالتوافق بالتفاعل و  عالقتهالدراسات متغير الذكاء الثقافي و بعض تناولت

 الذكاء الثقافي Ramalu (2011)، بينما تناولت دراسة  Templer (2006)كدراسة 
 .والتكيف العام 
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 كدراسة بعض الدراسات تناولت Ward, Fischer, Zaid Lam, and Hall 
فاعلية الذكاء الثقافي في التنبؤ بالتكيف عبر الثقافي ، كذلك التعرف على  (2009)

اء الثقافي والذكاء اإلنفعالي في التنبؤ بالتوافق النفسي االجتماعي العالقة بين الذك
التي هدفت  Crawford (2009)الثقافي واألكاديمي لدى الطالب الوافدين ، ودراسة 

إلى استكشاف العالقة بين الذكاء الثقافي والقدرة على التكيف مع ثقافة جديدة والرقابة 
 الذاتية. 

 ء الثقافي لدى الطالب الوافدين كدراسة تناولت بعض الدراسات الذكاWard, 
Fischer, Zaid Lam, and Hall (2009)  ودراسةLin et al (2012)  التي

ثار الذكاء الثقافي والذكاء االنفعالي على مستوى التوافق لدى الطالب الوافدين، تناولت آ
 & Soltaniدراسة ( و2014، شيري )ودراسة نصر Morrell (2013)ودراسة 
2013)(yvanaraKe  لقدرة على المقارنة بين الذكاء الثقافي وأبعاده واالتي كان هدفها

 Morrell (2013)، بينما تناولت دراسة  الطالب الوافدينالتكيف االجتماعي بين 
التعرف على العالقة بين الذكاء الثفافي والرضا عن الدراسة والخبرة السابقة لدى 

( التي كان هدفها الكشف عن العالقة 2014يري )ودراسة نصر ، ش الطالب الوافدين
بين الذكاء الثقافي والتكيف الثقافي لدى عينة من الطالب الجامعيين المصريين 

 والمالييزين . 
  بعض وعن عالقة متغير الذكاء الثقافي بالطمأنينة اإلنفعالية فقد حصلت الباحثة على

Yan- (2015)راسة، ود Aunniksma & Juvonen( 2012)الدراسات كدراسة 
yuan  (2012)، ودراسةSmith ، تناولت دراسة بينماDibble, Henderson and  

)(2019Burns  دعوة لتصميم وتنفيذ مناهج دورة تدريبية لتطوير الذكاء الثقافي لدى
كتشفت الدراسة كيف أثر العمل مع أقرانهم ، حيث ا الطالب الكتسابهم الخبرة في

لموجودين في الواليات المتحدة وبيرو في شعورهم بالطمأنينة الذكاء الثقافي للطالب ا
 النفسية.

  ندرة الدراسات العربية التي تناولت متغير الذكاء الثقافي في عالقته بكل من التكيف
 اإلجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الطالب الوافدين.
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 ( كدراسة 571من حيث العينة تنوع حجم العينة في الدراسات السابقة ما بين )
(2006)  Templer, Tay, and Chandrasekar  (2013( كدراسة )441)، و 

Soltani & Keyvanara . 
  مقياس الذكاء الثقافي واستبيان التكيف اعتمدت بعض الدراسات على تطبيق

ومقياس األمن النفسي  Keyvanara Soltani & (2013)االجتماعي كدراسة 
 .yuan-Yan (2015) كدراسة

اء البحث الحالي استكمااًل لبحوث ودراسات سابقة تناولت الذكاء الثقافي إال أن البحث وقد ج
واضحة عن الذكاء الثقافي وعالقته بالتكيف ي يسعى إلى تقديم صورة موضوعية الحال

االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الطلبة والطالبات الوافدين بجامعة األزهر، وقد 
الدراسات والبحوث السابقة في اختيار متغيرات البحث وبناء الباحثة من استفادت 

 المقاييس وصياغة فروض البحث ومناقشة النتائج وتفسيرها.
 فروض البحث:

الجتماعي لدى عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الثقافي والتكيف اتوجد  .1
 والطالبات الوافدين بجامعة األزهر. الطالب

والطمأنينة اإلنفعالية لدى طية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الثقافي عالقة ارتبا توجد .2
 والطالبات الوافدين بجامعة األزهر. الطالب

على مقياس الذكاء  عينة البحث درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطات توجد فروق  .3
( ، أربع سنوات – ، إناث( ، مدة اإلقامة) سنتينذكورالثقافي باختالف متغير النوع )

 (.باللغة العربية ناطقينغير  – باللغة العربية ناطقيناللغة )
على مقياس التكيف  عينة البحث درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطاتتوجد فروق  .4

أربع سنوات(  – تيناالجتماعي باختالف متغير النوع )ذكور ، إناث( ، مدة اإلقامة) سن
 ( باللغة العربية قينناطغير  – باللغة العربية ناطقين، اللغة )

 على مقياس عينة البحث درجات ذات داللة إحصائية بين متوسطاتتوجد فروق  .5
أربع  – ، مدة اإلقامة)سنتينالنوع )ذكور ، إناث(الطمأنينة االنفعالية باختالف متغير 

 .(باللغة العربية ناطقينغير  – باللغة العربية ناطقينسنوات( ، اللغة )
 .االجتماعي والطمأنينة االنفعاليةالثقافي من خالل التكيف  يمكن التنبؤ بالذكاء .6



 

 

 

) 177) 

2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

دين طالبات الوافوالالب الذكاء الثقايف وعالقته بالتكيف االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الط  
 

 إجراءات البحث:
: تم استخدام المنهج الوصفي لما له من قدرة فائقة على التعمق في  منهج البحث -أوالً 

 . بحثوصف الظاهرة موضوع ال
 ثانًيا: عينة البحث:

 عينة البحث االستطالعية: .1
 والطالبات ( طالب وطالبة من الطالب200تكونت عينة البحث اإلستطالعية من )

( إناث وذلك بهدف حساب الخصائص 100( ذكور ، )100الوافدين بجامعة األزهر، بواقع )
 السيكومترية لمقاييس البحث .

 :عينة البحث األساسية .2
( طالب وطالبة من الطالب الوافدين بجامعة 400تكونت عينة البحث األساسية من )   

سنتين(  –من ) سنة ( مقيمين 200) مدة اإلقامة  ( إناث ،200ذكور ، ) (200األزهر بواقع )
 غير( 180، ) باللغة العربية ناطقين( 220، )أربع سنوات(  –سنتين)   منمقيمين (  200، )

كلية العلوم اإلسالمية للوافدين ، كلية الدراسات اإلسالمية تم اختيارهم من ،  باللغة العربية ناطقين
ن بالقاهرة ، كلية الدراسات اإلسآلمية والعربية بنات بالقاهرة ، كلية طب بنين ، كلية والعربية بني

 والجدول التالي يوضح توزيع عينة البحث األساسية.طب بنات ، 
 (1جدول )

 (400)ن= لغة ، المدة اإلقامة توزيع عينة البحث األساسية وفًقا لمتغير النوع ،  
 

 المتغير

  ةاللغ مدة اإلقامة النوع

 باللغة العربية ال يجيد   باللغة العربية ناطقين           أربع سنوات تينسن إناث ذكور

 ذكور 100 

 إناث 010

 ذكور 100

 إناث 100

 إناث( 90 -ذكور 90)180 (إناث 101ذكور ،  110)  022

 

 180              220 200 002 002 002 العدد

  

 أدوات البحث:    :ثالًثا
، مقييياس  التكيييف االجتميياعي ، مقييياسمقييياس الييذكاء الثقييافي أدوات البحييث الحييالي فييي تمثلييت 

 ..وفيما يلى الخصائص السيكومترية ألدوات البحث الطمأنينة اإلنفعالية
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 )  Ang & , Van Dyne  and  Koh and Ngمقياس الذكاء الثقافي إعداد .1
2004)  

 وهو أداة  Ang , Van Dyne & Koh and Ng( 2004) أعد هذا المقياس
( بنًدا ، كما 20للتقدير الذاتي لقياس الذكاء الثقافي لدى األفراد ، ويتكون المقياس من )

عد المعرفي ( ، والبُ 4-1( بنود من )4تضمن أربعة أبعاد هي ُبعد ما وراء المعرفة ويتضمن )
عد ، والبُ  (15 -11( بنود من )5يتضمن )عد الدافعي و ، البُ ( 10-5( بنود من )6ويتضمن)

( 5- 1، وتتراوح الدرجة على كل بند بين ) (20 -16( بنود من )5السلوكي ويتضمن )
، ماًما على متصل من خمسة اختيارات درجات تبدأ بتنطبق تماًما وتنتهي بال تنطبق علي  ت

 ( درجة.100- 20ما بين )راوح الدرجة الكلية على المقياس وتت
توجد مؤشرات وأدلة متراكمة من خالل عدد  المقياسوثبات وفيما يتعلق بصدق 

، فعلى شير إلى تمتع المقياس بمستويات جيدة من الصدق والثبات من الدراسات السابقة تُ 
تمتع المقياس  Ang et al (2007) دراسة المقياس جوى الدراسات األجنبية أظهرت نتائمست

( في المقياس 0.88)( في أبعاد المقياس، و0.84 -0.76بمعدالت ثبات تراوحت بين )
 الكلي ، كما كشفت نتائج الصدق العاملي للمقياس عن أربعة أبعاد فرعية .

معدالت ثبات جيدة عن Ward et al (2009)كذلك كشفت نتائج دراسة   
( في أبعاد المقياس ، وصدق تالزمي مع 0.79 -0.76بطريقة ألفا كرونباخ تراوحت بين )

، ( في أبعاد المقياس 0.82 -0.48ارتباط تراوحت بين )الذكاء الوجداني بمعامالت مقياس 
شير إلى تمتع المقياس بمستويات جيدة من الصدق ( في المقياس الكلي مما ي0.82و)

 & Templer , Tayدراسة إليه أيًضا العديد من الدراسات مثل  توالثبات وهو ما أشار 
Chandrasekar (2006) Moody (2007) Engelbrecht & Mahmbe (2012) 

Sahin et al(2013).  
  ما يلي : بحساب صدق المقياس عن طريق ةوقد قامت الباحثة الحالي  

 الصدق العاملي  .1
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 (2جدول ) 
 (200التحليل العاملي لعوامل مقياس الذكاء الثقافي وتشبعاتها بعد تدويرها تدويًرا متعامًدا )ن=  

 قيم الشيوع العامل الرابع لثالثالعامل ا العامل الثاني العامل األول رقم العبارة

1.     0,452 0,454 

2.     0,657 0,557 

3.     0,706 0,558 

4.  0,301    0,568 

5.    0,862  0,760 

6.   0,301   0,534 

7.  0,946    0,919 

8.  0,840    0,748 

9.    0,877  0,799 

10.  0,947    0,920 

11.    0,431  0,700 

12.     0,551 0,592 

13.   0,434   0,527 

14.   0,442   0,479 

15.  0,604    0,492 

16.   0,656   0,607 

17.   0,716   0,547 

18.     0,615 0,454 

19.   0,576   0,445 

20.    0,557  0,436 

  1,596 1,965 2,150 2,284 الجذر الكامن
 7,150 9,629 10,783 16,337 التباين

 عاتها كما يلي:( اتضح أن التحليل العاملي أسفر عن أربعة عوامل وتشب2) ومن جدول    
 " ، وتم تسمية العامل 15، 10، 8، 7، 4وتشبعت عليه العبارات أرقام:   العامل األول:

 ."ما وراء المعرفةذكاء 
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، وتم تسمية 19، 17، 16، 14، 13، 6وتشبعت عليه العبارات أرقام:   العامل الثاني:
 ."المعرفيالذكاء العامل " 

 وتم تسمية العامل " 31، 20، 11، 9، 5ت أرقام: وتشبعت عليه العبارا  العامل الثالث:
 ."الدافعيالذكاء 

 ، وتم تسمية العامل "18، 12، 3، 2، 1وتشبعت عليه العبارات أرقام:   العامل الرابع:
 ."السلوكيالذكاء 

 ثانًيا : ثبات المقياس :
 ( 3تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ كما هو موضح بجدول )

 ( 3جدول )
 معامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الثقافي باستخدام 

 (200معامل ثبات ألفا كرونباخ )ن=
 الدرجة الكلية السلوكي الدافعي   المعرفي  ما وراء المعرفة  األبعــاد

 0,842 0,702 0,712 0,749 0,687 معامل ثبات ألفا كرونباخ

 0,687تراوحت بين ) الفرعية ( اتضح أن معامالت الثبات لألبعاد3ومن جدول )
( وهو معامل ثبات 0.842( أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد بلغ معامل ثبات ألفا )0,749 –

 مرتفع يسمح باستخدام المقياس في البحث الحالي.
 :طريقة التجزئة النصفية 

 ( 4جدول )  
 بطريقة التجزئة كلية لمقياس الذكاء الثفافية المعامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرج

 (200النصفية )ن= 
 
 البعد

معامل ثبات 
 النصف األول

معامل ثبات 
 النصف الثاني

معامل الثبات بعد استخدام معادلة 
 براون -التصحيح لسبيرمان

 معامل جتمان

 0,625 0,752 0,327 0,576 ما وراء المعرفة
 0,698 0,882 0,397 0,652 المعرفي
 0,619 0,784 0,395 0,654 الدافعي
 0,676 0,795 0,392 0,643 السلوكي

 0,841 0,889 0,572 0,500 الدرجة الكلية

( 0,841 -0,625)( أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بلغ 4اتضح من جدول)
 وهو معامل ثبات مرتفع يسمح باستخدام المقياس في البحث الحالي.
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 اق الداخلي :ثالًثا : االتس
تم حساب االتسياق الداخلي للمقياس وذلك بحسياب معامالت االرتبياط بين درجة كل عبارة من 

 .(5كما هو موضح بجدول ) ودرجة البعد الذي تنتمي إليهعبارات المقياس 
 ( 5جدول)

 ودرجة البعد معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس الذكاء الثقافي 
 (200مي إليه )ن=تنتالذي 

 0,18=  0,01دال عند مستوى داللة **
( إتضح أن جميع عبيارات المقياس ترتبط باألبعاد التي تنتمي إليها 5ومن جدول)

( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 0,709 -0,414بمعاميالت ارتباط تراوحت بين )
 ( وهو ما يشير إلى أن المقياس على درجة مرتفعة من الصدق .0,01)

 ( 6دول)ج
 (200معامالت اإلرتباط بين األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية )ن=

 السلوكي الدافعي المعرفي ما وراءالمعرفة األبعاد

 **0,604   **0,783 **0,641 **0,697 معامل االرتباط
 0.18= 0.01**دال عند مستوى داللة          

( أن معامالت ارتباط أبعاد مقياس الذكاء الثقافي بالدرجة الكلية 6اتضح من جدول )
( وهو 0.01( وجميعها دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0,783 -0,604للمقياس تراوحت بين )

 .تفعة من الصدقما يشير إلى أن المقياس على درجة مر 

 مقياس التكيف اإلجتماعي )إعداد الباحثة(: .2
 : وسوف نعرض فيما يلي خطوات إعداد هذا المقياس

 السلوكي الدافعي المعرفي ما وراء المعرفة

   
 العبارة

 معامل
 معامل العبارة االرتباط

 معامل العبارة االرتباط
 االرتباط

 
 العبارة

 معامل
 االرتباط

1 0,414** 1 0,705 ** 1 0,580** 1 0,577** 
2 0,593** 2 0,554** 2 0,642** 2 0,615** 
3 0,668** 3 0,487** 3 0,518** 3 0,525** 
4 0,562** 4 0,491** 4 0,563** 4 0,502** 

 5 0,709** 5 0,550 ** 5 0,477** 
6 0,493**     
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 الوافدين والطالبات طالباللدى  درجة التكيف االجتماعي: وهو قياس تحديد هدف المقياس 
 .األزهر جامعةب

 سية وثيقة الصلة بمفهوم إستقراء التراث السيكولوجي واإلطالع على األدبيات والبحوث النف
وبعض المقاييس التي أعدت لقياسه لتحديد البنود المتعلقة بالمقياس ومنها  التكيف االجتماعي

 (. 2018)ومقياس السعود ( ، 2001)الصغيرمقياس 
 وصف المقياس : 
 ( عبارة 35تكون المقياس في صورته النهائية من) ُإرتفاع مستوى  إلىالدرجة المرتفعة  شيروت

شير الدرجة ، بينما تُ األزهر جامعةوالطالبات الوافدين ب طالباللدى   ف االجتماعي التكي
 .إنخفاض مستوى التكيف االجتماعي لديهمالمنخفضة إلى 

  تم وضع مفتاح لتصحيح المقياس على أساس اختيار أحد البدائل من أربعة بدائل لإلجابة على
إطالًقا( ، وحيث أن المقياس  ،ال تنطبق  طبقال تنحد ما ، إلى  تنطبق،  تنطبقكل عبارة وهي )

( للعبارات 1، 2، 3، 4به عبارات موجبة وأخرى سالبة فقد تم إحتساب الدرجات عليه كما يلي )
، 24، 23، 21، 18، 16، 14، 12، 10، 8، 7، 5، 4، 2، 1) العبارات الموجبة وهي أرقام

( للعبارات السالبة وهي 4، 3،  2، 1( ، بينما تحسب الدرجة)35، 33، 32، 31، 30، 29، 26
( وبذلك  34، 28، 27، 25، 22، 20،  19، 17، 15، 13، 11، 9، 6، 3)العباراتأرقام 

 (.35( وأقل درجة )140تكون أعلى درجة للمقياس )
  :الخصائص السيكومترية للمقياس 

 اعيلمقياس التكيف االجتم بحساب الصدق التمييزي  ةالباحث ت: قام الصدق التمييزي . 1
 :على النحو التالي

(7جدول )  
إلجتماعيا ق بين المرتفعين والمنخفضين في التكيفداللة الفرو   

 مستوى الداللة قيمة "ت: االنحراف المعياري  المتوسط العدد البيان
 0,01 24,286 5,83 71,019 52 المنخفضين
 8,78 106,647 51 المرتفعين

  

( وهي قيمة دالة احصائًيا عند مستوى 24,286( اتضح أن قيمة "ت" بلغت )7ومن جدول )
، واتضح ذلك من مقارنة متوسطي تكيف االجتماعي( في إتجاه مرتفعي ال0,01)

 .شير إلى القدرة التمييزية للمقياسمما يُ  دول أعالهالمجموعتين في الج
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  الثبات .3
( وهو 380,8وبلغ معامل الثبات ) عن طريق معامل ألفا كرونباخ المقياس ثباتتم حساب 

.باستخدام المقياس في البحث الحاليمعامل ثبات مرتفع يسمح   
كما تم حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وقد بلغ معامل ثبات النصف 

( وبلغ معامل الثبات الكلي 0.799النصف الثاني)بينما بلغ معامل ثبات ( 0.684األول )
جتمان  ثبات كما بلغ معامل (0.723راون )ب –بعد استخدام معادلة التصحيح لسبيرمان 

 .وهو معامل ثبات مرتفع أيًضا يسمح باستخدام المقياس في البحث الحالي (0,707)
  :ثالًثا : اإلتساق الداخلي

تم حساب االتساق الداخلي للمقياس وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة    
 .والدرجة الكلية للمقياس

 ( 8جدول)
 (200)ن=  االرتباط بين عبارات مقياس التكيف اإلجتماعي والدرجة الكلية للمقياسمعامالت 

 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة
1 0,521** 13  0,396** 25 0,639** 
2 0,355** 14  0,484** 26  0,513 ** 
3 0,591** 15 0,722** 27 0,678** 
4 0,447** 16 0,521** 28 0,520** 
5 0,617** 17  0,649** 29 0,712** 
6 0,408** 18 0,439** 30 0,630** 
7 0,618** 19 0,509** 31 0,559** 
8 0,478** 20 0,492** 32 0,492** 
9 0,552** 21 0,441** 33 0,570** 

10 0,408** 22 0,654** 34 0,644** 
11 0,555** 23 0,668** 35 0,523** 
12 0,514** 24 0,638**   

 

 0,18  =0.01**دال عند مستوى داللة 

( إتضح أن جميع عبيارات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس بمعاميالت 8من جدول)
( وهو 0,01( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0,722 -0,355ارتباط تراوحت بين )

 ما يشير إلى أن المقياس على درجة مرتفعة من الصدق .
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 ة اإلنفعالية )إعداد الباحثة(:مقياس الطمأنين .3
  :وسوف نعرض فيما يلي خطوات إعداد هذا المقياس        

لدى الطالب  اإلنفعالية الشعور بالطمأنينة: وهو التعرف على مستوى تحديد هدف المقياس 
 والطالبات الوافدين بجامعة األزهر.

  :وصف المقياس
ة موزعة على أبعاد المقياس بالتساوي ( عبار 40تكون المقياس في صورته النهائية من )

الشعور بالطمأنينة ى ارتفاع مستوى شير الدرجة المرتفعة إل( عبارة لكل ُبعد ، وتُ 10) بمعدل
شير الدرجة المنخفضة إلى بينما تُ  األزهر جامعةاإلنفعالية لدى الطالب والطالبات الوافدات ب

 :وفيما يلي تعريف أبعاد المقياسلديهم  الشعور بالطمأنينة اإلنفعاليةإنخفاض مستوى 
 الرضا عن الذات البعد األول :

فهم الفرد لذاته وتقييمها بشكل موضوعي وواقعي واالستمرار في تطوير قدراته وامكانياته وهو"
ومواجهة الصعوبات ببذل المزيد من الجهد والرغبة في االستقالل وتحمل  واستثمارها

 ."حديد أهدافه الحياتية وتحقيق النجاح واالنجازالمسؤولية وتقبله لذاته كما هي ، وت
  البعد الثاني: النضج االنفعالي

إحساس الفرد باالرتياح وخلوه من مشاعر التناقض واالنقباض والضيق واالنزعاج وهو"
المصاحبة للقلق والتوتر واالجهاد ومواقف الصراع ومواجهتها، والسيطرة على الواقع والقدرة 

لهواجس، والتخلص من المتاعب النفسية والجسمية واالجتماعية وضبط على طرد األوهام وا
 االنفعاالت والتعبير عنها بصورة مقبولة".

 التفاؤل  البعد الثالث :
"نظرة الفرد للحياة بإيجابية وتوقع األفضل فيما هو قادم والخير في عواقب األمور كلها ، وهو

 ن أجل تحقيق األهداف".والرضا عن الحياة بكل ما فيها ومواصلة الجهد م
 البعد الرابع: اإلطمئنان الديني

"شعور الفرد بالسكينة وااللتزام باألوامر والنواهي الدينية وأداء الفروض في أوقاتها والرضا وهو
 بالقضاء والقدر والقدرة على مسامحة اآلخرين وُحسن الظن ومساندتهم". 

أحد البدائل من أربعة بدائل لإلجابة  تم وضع مفتاح لتصحيح المقياس على أساس اختيار   
على كل عبارة وهي )تنطبق ، تنطبق إلى حد ما ، ال تنطبق ، التنطبق إطالًقا( ، وحيث أن 
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، 3، 2،  1المقياس به عبارات موجبة وأخرى سالبة فقد تم إحتساب الدرجات عليه كما يلي )
، 22، 21، 20، 19، 14، 13، 12، 11، 8، 7، 6، 1( للعبارات الموجبة وهي أرقام )4

( للعبارات 1، 2، 3، 4(، بينما تحسب الدرجة )39، 36، 32، 29، 27، 26، 25، 24
 33،  31،  30، 28، 23،  18،  17،  16، 15، 10، 9، 5، 4، 3، 2السالبة وهي أرقام)

 (.40( وأقل درجة)160( وبذلك تكون أعلى درجة للمقياس )40،  38،  37،  35،  34، 
 سيكومترية للمقياسالخصائص ال

  الصدق العاملي:. 2
 (9جدول )

 التحليل العاملي لعوامل مقياس الطمأنينة اإلنفعالية وتشبعاتها بعد تدويرها  
 (200تدويًرا متعامًدا )ن=

العامل  رقم العبارة
 األول

العامل 
 الثاني

العامل 
 الثالث

العامل 
 الرابع

 قيم الشيوع

1 0,838    0,760 
2    0,836 0,788 
3   0,959  0,725 
4   0,662  0,776 
5 0,812    0,527 
6  0,820   0,609 
7   0,716  0,707 
8    0,669 0,725 
9  0,755   0,731 

10 0,681    0,752 
11  0,845   0,859 
12  0,818   0,846 
13    0,928 0,779 
14 0,884    0,811 
15   0,869  0,780 
16  0,859   0,866 
17    0,858 0,817 
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18    0,752 0,843 
19  0,830   0,767 
20    0,826 0,772 
21   0,809  0,709 
22 0,852    0,854 
23   0,602  0,904 
24  0,851   0,933 
25    0,960 0,848 
26   0,954  0,940 
27  0,842   0,845 
28    0,874 0,942 
29  0,871    
30    0,623 0,971 
31 0,886    0,413 
32 0,909    0,795 
33  0,978   0,835 
34   0,771  0,819 
35 0,883    0,925 
36    0,939 0,847 
37   0,910  0,900 
38 0,946    0,856 
39   0,930  0,955 
40 0,873    0,946 

 0,815 6,413 7,203 7,681 8,208 الجذر الكامن
 9,219 16,715 21,300 27,040 التباين

    

 اتضح أن التحليل العاملي أسفر عن أربعة عوامل وتشبعاتها كما يلي: (9) ومن جدول     
،  32،  31، 22، 14، 10،  5، 1 :العبارات وتشبعت عليه العبارات أرقام العامل األول:

 " الرضا عن الذاتوتم تسمية العامل " 40،  38،  35
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 24، 19، 16، 12، 11، 9، 6: العبارات ليه العبارات أرقاموتشبعت ع العامل الثاني:
 "النضج اإلنفعاليوتم تسمية العامل "   33 ،27،29،

، 26، 23، 21، 15،  7، 4 ،3:العبارات وتشبعت عليه العبارات أرقام العامل الثالث:
 "التفاؤل وتم تسمية العامل " 39، 37، 34

، 25، 20، 17،18، 13، 8، 2: العبارات قاموتشبعت عليه العبارات أر  العامل الرابع:
 "اإلطمئنان الديني وتم تسمية العامل " 36، 28،30

 :ثانًيا : ثبات المقياس
تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل ثبات ألفا كرونباخ كما هو موضح بجدول      

(10 ) 
 (10جدول )

 طمأنينة اإلنفعالية باستخداممعامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس ال 
 (200معامل ثبات ألفا كرونباخ )ن=

 الدرجة الكلية اإلطمئنان الديني التفاؤل النضج اإلنفعالي الرضا عن الذات األبعــاد

 0,866 0,791 0,786 0,764 0,782 معامل ثبات ألفا كرونباخ

( 0,791 -0,764( اتضح أن معامالت الثبات لألبعاد تراوحت بين )10ومن جدول )    
( وهو معامل ثبات مرتفع يسمح 0,866أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد بلغ معامل ثبات ألفا )

 باستخدام المقياس في البحث الحالي.
 :طريقة التجزئة النصفية 

 (11جدول )  
 (200ئة النصفية )ن=بطريقة التجز  الطمأنينة اإلنفعاليةمعامالت ثبات األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس أساليب  

معامل ثبات  البعد
 النصف األول

معامل ثبات 
 النصف الثاني

معامل الثبات بعد استخدام معادلة 
 براون -التصحيح لسبيرمان

 معامل جتمان

 0,729 0,978 0,874 0,634 الرضا عن الذات
 0,725 0,977 0,933 0,595 النضج اإلنفعالي

 0,736 0,976 0,907 0,634 التفاؤل
 0,753 0,988 0,961 0,628 طمئنان الدينياإل

 0,845 0,792 0,572 0,674 الدرجة الكلية
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 -0,725( أن معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بلغ )11اتضح من جدول)    
 ( وهو معامل ثبات مرتفع يسمح باستخدام المقياس في البحث الحالي.0,845

 ثالًثا : االتساق الداخلي :
ق الداخلي للمقياس وذلك بحسياب معامالت االرتبياط بين درجة كل عبارة من تم حساب االتسيا
 .(12كما هو موضح بجدول ) ودرجة البعد الذي تنتمي إليهعبارات المقياس 

 ( 12جدول)
 ودرجة الطمأنينة اإلنفعاليةمعامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات مقياس 

 (200الذي تنتمي إليه )ن= البعد 

 
                                  0,18 =0.01دال عند مستوى داللة  **   

( إتضح أن جميع عبيارات المقياس ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس 12ومن جدول)
( وهي دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 0,942 -0,436بمعاميالت ارتباط تراوحت بين )

 رتفعة من الصدق .( وهو ما يشير إلى أن المقياس على درجة م0,01)
 (13جدول)

 (200معامالت اإلرتباط بين األبعاد الفرعية للمقياس والدرجة الكلية )ن= 

 0,18= 0.01اللة**دال عند مستوى د          

 إلطمئنان الدينيا         التفاؤل             النضج اإلنفعالي       عن الذاتالرضا       

 معامل العبارة
 معامل العبارة االرتباط

 معامل العبارة االرتباط
 االرتباط

 معامل العبارة
 االرتباط

1 0,851** 1 0,885** 1 0,785** 1 0,888** 
2 0,869** 2 0,891** 2 0,898** 2 0,913** 
3 0,740** 3 0,907** 3 0,727** 3 0,782** 
4 0,806** 4 0,910** 4 0,926** 4 0,939** 
5 0,734** 

 
5 0,912** 5 0,896** 5 0,892** 

6 0,758** 6 0,893** 6 0,908** 6 0,924** 
7 0,833** 7 0,912** 7 0,907** 7 0,915** 
8 0,743** 8 0,924** 8 0,922** 8 0,944** 
9 0,816** 9 0,899** 9 0,942** 9 0,929** 

10 0,831** 10 0,901** 10 0,436** 10 0,879** 

 التجنب والهروب التكيف الديني والروحاني التقييم االيجابي للحدث  الرضا عن الذات األبعاد

 **0,700 **0,599 **0,832 **0,619 معامل االرتباط
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بالدرجة  الطمأنينة اإلنفعالية( أن معامالت ارتباط أبعاد مقياس 13اتضح من جدول )
( وجميعها دالة إحصائًيا عند مستوى داللة 0,832 -0,599الكلية للمقياس تراوحت بين )

 .( وهو ما يشير إلى أن المقياس على درجة مرتفعة من الصدق0,01)

 :سريهانتائج البحث ومناقشتها وتف
 الفرض األول وينص على أنه: 

افي والتكيف االجتماعي لدى عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الثقتوجد 
 والطالبات الوافدين بجامعة األزهر. الطالب
من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون على النحو  وللتحقق
 التالي:

 (14جدول )
 (400ت االرتباط بين الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي )ن=معامال 

                               0,13=  0.01**دال عند مستوى 
 ( اتضح أن 14ومن جدول )

 بين متغير الذكاء الثقافي (0,01* هناك ارتباط موجب و دال إحصائًيا عند مستوى داللة )
بين  االرتباط حيث تراوحت معامالت التكيف االجتماعيالدرجة الكلية لمقياس و  بأبعاده الفرعية

(0,158- 0,529 .) 
 لفرض األول وتفسيرها:مناقشة نتائج ا

بين  لة إحصائًياموجبة دا أشارت نتائج الفرض األول إلى وجود عالقة ارتباطية
والطالبات الوافدين بجامعة األزهر حيث بلغ  الطالبالذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي لدى 

تيجة وتتفق هذه الن( ، 0.01حصائًيا عند مستوى داللة )( وهو دال إ0,529معامل االرتباط )
المرتفعين في الذكاء أن  Subramaniam  et al (2011)ما أشارت إليه نتائج دراسةمع 

 Lin ، و دراسة الثقافي ما وراء المعرفي والدافعي يكون لديهم قدرة أفضل على التكيف العام
et al (2012)  التي أشارت نتائجها إلى أهمية الذكاء الثقافي والذكاء االنفعالي في فهم

التي  Soltani & Keyvanara (2013)عبر الثقافي والتكيف االجتماعي ، ودراسة  التوافق

 الذكاء الثقافي       

 التكيف االجتماعي

 الدرجة الكلية الذكاء السلوكي الذكاء الدافعي الذكاء المعرفي ما وراء المعرفة

 **0,529 **0,230 **0,259 **0,158 **0,237 الدرجة الكلية    
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أشارت إلى ضرورة تعزيز كل من الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي لدى الطالب وإتخاذ 
،  خطوات فعالة نحو تحقيقهم للتفاعل مع الثقافات المختلفة وبالتالي تعزيز صحتهم العقلية

( والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين 2014ودارسة صبري ، وحليم )
 الذكاء الثقافي والتكيف لدى المغتربين.

والتي أشارت  Ward et al (2009)بينما تختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
والتكيف األكاديمي لدى قافي في التنبؤ بالتكيف النفسي االجتماعي إلى عدم فاعلية الذكاء الث

 طالب الوافدين.ال
افي دالة إحصائًيا بين الذكاء الثقموجبة ويمكن تفسير وجود عالقة إرتباطية 

م كن الطالب من التطبيع في والطالبات بأن الذكاء الثقافي يُ  والتكيف اإلجتماعي لدى الطالب
لثقافي الحياة اإلجتماعية الثقافية الجديدة التي لم يعتاد عليها من قبل ، فالطالب ذوي الذكاء ا

المرتفع سرعان ما يتعلمون طرق وأساليب التواصل الجيد مع أفراد المجتمع والتعرف على 
عاداته وتقاليده وقوانينه ، وطرق ووسائل البيع والشراء واستقالل وسائل المواصالت العامة 
وأداء العبادات في المساجد ، ومن ثم يُسهل عليهم التكيف اإلجتماعي مع المجتمع الجديد 

 لثقافة الجديدة.وا
أن الذكاء الثقافي هو القدرة على االنخراط في مجموعة  Peterson(2011)وأشار

من السلوكيات التي تستدعي استخدام مهارات محددة مثل المهارات اللغوية والمهارات 
حويلها بشكل متوافق مع قيم ن الخصائص مثل المرونة التي يتم تاالجتماعية ، ومجموعة م

 فراد الذين يتفاعل معهم الفرد.واتجاهات األ
 أن الذكاء الثقافيVan den Bergh( 2008, p.29  ( ما أشار إليه يؤكد هذاو 

ت عنها ، والتفاعل الفرد من االنفتاح على فهم الثقافات األخرى، والحصول على معلوما ُيم كن
وتكييف السلوك ليكون أكثر مالءمة يل تدريجي على البنية المعرفية وإجراء تعد المستمر معها

ع بالمرونة بالتعامل مع للتفاعل مع الثقافات األخرى ، ويتسم األفراد ذوو الذكاء الثقافي المرتف
 والقدرة على اتخاذ قرارات صعبة وفهم االختالفات بين الثقافات واالندماج بها اآلخرين

 واالستمرارية في تعلم خبرات جديد.
عبر عن قدرة الفرد على التكيف أن الذكاء الثقافي يُ  Ramalu (2011)بينما أشار

بفاعلية مع السياقات الثقافية الجديدة فإن األفراد ذوي الذكاء الثقافي المرتفع يظهرون قدرة أكبر 
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على إصدار األحكام والقرارات في مواقف التفاعالت الحضارية ، كما أنهم يتكيفون بصورة 
 الموكلة إليهم. المهام يدة في كافةأفضل في البيئة الثقافية الجد

عي ي( أن الذكاء الثقافي يؤثر بشكل طب48، ص2014كما أشار صبري ، وحليم)
فيتكيف الفرد مع البيئة المغايرة لبيئته األصلية ، حيث أن الذكاء الثقافي هو قدرة الفرد على 

ا لمنطقية العالقة بين ويوفر ذلك أساًسا جيدً  ي ثقافة مغايرة لثقافته األصليةالتكيف الناجح ف
 الذكاء الثقافي والقدرة على التكيف بين الثقافات المتباينة.

وترى الباحثة أن الذكاء الثقافي هو الوسيلة التي بواسطتها يحدث التوازن بين  
الطالب الوافد والمجمتع الجديد الذي لم يعتاد عليه من قبل لكي يشبع حاجاته في حدود ثقافة 

يف والثقافة الجديدة عن طريق االمتثال لضوابط البيئة أو التحكم فيها و إيجاد ض  المجتمع المُ 
حل وسيط بينه وبينها ومسايرة المعايير والقيم والعادات واألعراف وإذا حدث هذا فيعتبر الفرد 

 متكيًفا مع بيئته. 
كن الفرد من أن الذكاء الثقافي ُيم   Van den Bragh (2008,p.29)وأشار  

ألخرى والحصول على معلومات عنها والتفاعل المستمر معها ح على فهم الثقافات ااالنفتا
وإجراء تعديل تدريجي على البنية المعرفية ، وتكييف العمليات المعرفية بحيث تكون 

ليكون أكثر مالئمة للتفاعل مع الثقافات األخرى ، ويتسم  متعاطفة مع الثقافة وتعديل السلوك
لثقافي المرتفع بالمرونة بالتعامل بها مع اآلخرين ، وفهم االختالفات الذكاء ا ي األشخاص ذو 
واالستمرارية في تعلم خبرات  اذ قرارات صعبةوالقدرة على اتخ واالندماج بها بين الثقافات

 جديدة.
ق وتكيف وتفاعل وترى الباحثة أن الذكاء الثقافي هي العامل الرئيس واألول في تواف   

لذي يمكنهم من التفهم والتواصل والتحاور والتجاوب مع متغيرات الحياة واالطالب الوافدين 
والتعلم من الخبرات التي  ن تخطي العقبات وتجاوز الصعوباتالجديدة ، وهو ما يمكنهم م

يمرون بها وإيجاد حلول للمشكالت التي تحدث فجأة ، والتحدي في سبيل تحقيق الرسالة 
 التي أقدم إليها .
  : ينص على أنهالفرض الثاني و 

والطمأنينة اإلنفعالية لدى توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الثقافي 
 والطالبات الوافدين بجامعة األزهر. الطالب
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وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بيرسون على النحو 
 التالي:

 (15جدول )
أبعاد مقياس الذكاء الثقافي والدرجة الكلية وأبعاد مقياس الطمأنينة اإلنفعالية والدرجة معامالت االرتباط بين  

 (400الكلية )ن=
 الذكاء الثقافي           

 الطمأنينة اإلنفعالية

 

 ما وراء المعرفة

 

 الذكاء المعرفي

 

 الذكاء الدافعي

 

 الذكاء السلوكي

 

 الدرجة الكلية

 **0,143 **0,144 **0,153 **0,196 **0,164 الرضا عن الذات
 *0,111 **0,173 **0,205 **0,168 **0,181 النضج اإلنفعالي

 0,029 *0,107 **0,136 *0,107 *0,100 التفاؤل
 0,065 *0,112 *0,119 0,001- *0,102 اإلطمئنان الديني

 **0,495 **0,145 **0,164 0,025 **0,139 الدرجة الكلية

 0,13= 0,01** دال عند مستوى 
 ما يلي : ( 15اتضح من جدول )

 أبعاد ( بين0,05، 0,01دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) موجبة وجود عالقة إرتباطية 
حيث لم توجد )اإلطمئنان الديني( عد عدا بُ ما  ذكاء الثقافي وأبعاد الطمأنينة اإلنفعاليةال

  ُبعد الذكاء المعرفي .عالقة ارتباطية بينه وبين 
 ( بين أبعاد مقياس 0,01ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) وجود عالقة

 عدا ُبعد) الذكاء المعرفي(.ما الذكاء الثقافي والدرجة الكلية لمقياس الطمأنينة اإلنفعالية 
  الدرجة الكلية ( بين 0,01داللة ) وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى

ياس الطمأنينة اإلنفعالية حيث بلغ معامل الكلية للذكاء لمقالدرجة و  افيلذكاء الثقمقياس ال
 .(0,495االرتباط )

وجود والتي أشارت نتائجها إلى   Smith(2012)دراسة تتفق هذه النتيجة مع و 
عالقة إرتباطية بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية ونموذج الذكاء الثقافي وبين الذكاء 

وجود إلى  والتي أشارت نتائجها  yuan-Yan (2015)النفسية ، ودراسة الثقافي والطمأنينة 
إمكانية و عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي والسالمة الشخصية واألمن النفسي ، 

التنبؤ بالسالمة النفسية واألمان الشخصي والشعور بالسيطرة من خالل الذكاء الثقافي 
والتي أشارت نتائجها إلى   son and Burns (2019Hender( ، ودراسة والتكيف الثقافي



 

 

 

) 193) 

2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

دين طالبات الوافوالالب الذكاء الثقايف وعالقته بالتكيف االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الط  
 

  ,Dibbleدراسة و  ذكاء الثقافي والطمأنينة النفسية ،وجود عالقة ارتباطية بين ال
Henderson and Burns (2019)  إلى وجود عالقة ارتباطية بين  ها أشارت نتائجوالتي

 .الذكاء الثقافي والطمأنينة النفسية 
والطالبات الوافدين حين يتأقلمون في  جة بأن الطالبر الباحثة هذه النتيوتفس

يفالثقافة الجديدة ويندمجون مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع المُ   معها أقلمون ويت ض 
 االستقرار واإلطمئنان النفسي هافتختفي مشاعر القلق والتوتر ويحل محلويشعرون باالستقرار 

ية واالنفعالية واالرتياح النفسي في ظل ظروف والشعور باأللفة والسكينة والطمأنينة النفس
، فالطمأنينة النفسية من الحاجات األولية التي يسعى الفرد إلشباعها وتحقيقها الثقافة الجديدة 

 .وهذا يتطلب جهًدا مضاعًفا من الطالب الوافد لتحقيق الشعور بالطمأنينة واالستقرار، 
ينشأ نتيجة تفاعل  ( أن األمن النفسي83، ص  2014أشارت نعيسة )و 

اإلنسان مع البيئة المحيطة به من خالل الخبرات التي يمر بها والعوامل البيئية واالجتماعية 
والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في الفرد ، وُيعد األمن النفسي من الحاجات المهمة لبناء 

خة عبر المراحل الشخصية اإلنسانية حيث أن جذوره تمتد إلى الطفولة وتستمر حتى الشيخو 
 العمرية المختلفة.

( أن إشباع الحاجة للطمأنينة 414، ص 2017كما أكد أبوهدروس ، والفرا )
النفسية تظهر جلية في محاولة تجنب الفرد لمواقف الخطر والمجازفة واتخاذ الحيطة والحذر 

خوف مستمر نينة النفسية فهو في والمحافظة على الذات وحمايتها ، أما الفرد المفتقد للطمأ
وينظر للبيئة على أنها تمثل تهديًدا خطيًرا لنفسه وحياته ، كما أن الطمأنينة النفسية تحقق 

مما يشعره باالستقرار ويزيد الفرد مع ذاته ومع المحيطين به نوًعا من التوازن في عالقة 
 فاعليته وانتاجيته وعطاءه بعيًدا عن أي شعور بالقلق واالضطراب .

( أنه كلما ارتفعت درجة التوافق لدى 115، ص2014ة )كما أشارت نعيس
كلما زاد الشعور بالطمأنينة النفسية  معنى آخراألمن النفسي لديهم ، بالطلبة ارتفعت درجة 

مما يعني أن هذه النتيجة نتيجة طبيعية التوافق اإلجتماعي لدى اإلنسان ارتفع الشعور ب
ي والطمأنينة النفسية فإن مشاعر االغتراب لن ومتوقعة ألنه عندما يشعر الفرد باألمن النفس

تجتاح فكره ولن تؤذيه فهو في مأمن وراحة والعكس بالعكس ، فإن الشخص الذي تزيد عنده 
 درجة التوافق االجتماعي يكون ممتلًكا مشاعر األمن والطمأنينة النفسية.



 

 

 

) 194) 

2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 سومه أمحد حممد احلضريد. 

ب الوافدين في شعور الطال اومؤثرً  امهمً  وترى الباحثة أن الذكاء الثقافي عاماًل 
بالطمأنينة النفسية بما يضمنه من قدرة على التفاعل والتفهم والوعي للثقافة الجديدة والمجتمع 

يف ، ولطالما كان الطالب الوافد شاعًرا باألمن النفسيالمُ  كلما زاده إنجازه وتوافقه وتكيفيه  ض 
وأعرافه وقيمه مستخدًما لًما بمتضمنات الثقافة والمجتمع وعاداته وتقاليده وقوانينه وأصبح مُ 

 ذكائه الثقافي بأبعاده ما وراء المعرفية والمعرفية والدافعية والسلوكية. 
 وينص على أنه : الفرض الثالث

على مقياس الذكاء  بحثدرجات عينة ال روق ذات داللة إحصائية بين متوسطاتتوجد ف
أربع سنوات( ، اللغة  – ( ، مدة اإلقامة) سنةاختالف متغير النوع )ذكور ، إناثالثقافي ب

 (.باللغة العربية ناطقين غير  –العربية باللغة  ناطقين)
وللتحقق من الفرض الحالي تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات المعيارية ثم استخدام تحليل 

 على النحو التالي: 2×2×2التباين 
 :البعد األول : ما وراء المعرفة

 (16جدول )
  الذكاء الثقافيالبعد األول من أبعاد لبيان داللة الفروق في  لبحثتحليل تباين لعينة ا 

 (400)ن= واللغة مدة اإلقامةتبًعا لمتغير النوع و  "" ما وراء المعرفة

( في بعد ما 0,01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )( اتضح 16ومن جدول )
وراء المعرفة باختالف متغير النوع )ذكور ، إناث( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 0,01 46,213 220,784 1 220,784 النوع 
 0,002 9,555 45,650 1 45,650 مدة اإلقامة

 غير دالة 0.450 0.572 2,733 1 2,733 اللغة
 غير دالة 0,669 0.183 0,874 1 0,874 مدة اإلقامة× النوع

 غير دالة  0,116 2,481 11,855 1 11,855 اللغة× النوع
 غير دالة 0,022 5,265 25,151 1 25,151 اللغة× مدة اإلقامة

 غير دالة 0,210 1,573 7,517 1 7,517 اللغة × مدة اإلقامة× النوع
   4.777 392 1872,768 الخطأ
 399 34450,000 الكلي



 

 

 

) 195) 

2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

دين طالبات الوافوالالب الذكاء الثقايف وعالقته بالتكيف االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى الط  
 

( 2,42وانحراف معياري )  ( 9,810الحسابى حيث بلغ متوسط درجات الذكور )  المتوسط
فكانت الفروق في ( 1,97وانحراف معياري )( 8,130، بينما بلغ متوسط درجات اإلناث )

 اتجاه الذكور.
باختالف متغير  (0,002صائًيا عند مستوى داللة )كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إح

 أربع سنوات( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب المتوسط الحسابي –ين مدة اإلقامة )سنت
وانحراف  (8,560سنتين )المقيمين  درجات حيث بلغ متوسط واالنحراف المعياري 

وانحراف معياري  (9,380المقيمين أربع سنوات ) درجات ، بينما بلغ متوسط (2,36)معياري 
، بينما لم توجد فروق دالة إحصائًيا  ع سنوات. فكانت الفروق في اتجاه المقيمين أرب(2,33)

 بين عينة البحث وفًقا لمتغير اللغة.
جرافية ) النوع ، مدة وجود تفاعالت بين المتغيرات الديمو م كما أظهرت النتائج عد -

 اإلقامة ، اللغة(.
 :البعد الثاني : الذكاء المعرفي

 ( 17جدول )
 من أبعاد الذكاء الثقافي  البعد الثانيفي  لبيان داللة الفروق  لبحثتحليل تباين لعينة ا

 (400تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة )ن= الذكاء المعرفي"" 

( في بعد 0,01( اتضح وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )17ومن جدول )
)الذكاء المعرفي(  باختالف متغير النوع )ذكور ، إناث( وللكشف عن داللة الفروق تم 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 0,01 129,856 1084,782 1 1084,782 النوع 
 0,01 17,984 150,236 1 150,236 مدة اإلقامة

 0,001 10,882 90,905 1 90,905 اللغة
 0,01 34,160 285,364 1 285,364 مدة اإلقامة× النوع

 غير دالة 0,026 0,221 1 0,221 اللغة× النوع
 غير دالة 2,832 23,661 1 23,661 اللغة× مدة اإلقامة

 غير دالة  0,006 0,050 1 0,050 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   8,354 392 3274,673 طأالخ

 399 60331,000 الكلي
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وانحراف معياري  (13,490حساب المتوسط الحسابى حيث بلغ متوسط درجات الذكور )
فكانت ( 2,81وانحراف معياري )( 10,035، بينما بلغ متوسط درجات اإلناث ) (3,34)

 الفروق في اتجاه الذكور.
باختالف متغير ( 0,01ا عند مستوى داللة )كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيً 

ب المتوسط الحسابي أربع سنوات( وللكشف عن داللة الفروق تم حسا –مدة اإلقامة )سنتين 
( وانحراف معياري 11,200المقيمين سنتين )درجات واالنحراف المعياري حيث بلغ متوسط 

وانحراف معياري  (12,325المقيمين أربع سنوات ) درجات ، بينما بلغ متوسط( 3,03)
 فكانت الفروق في اتجاه المقيمين أربع سنوات. (3,89)

 باختالف متغير( 0,01صائًيا عند مستوى داللة )كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إح
 ( وللكشف عن داللة الفروق تمباللغة العربية ناطقينغير  – باللغة العربية ناطقينة )اللغ

( 11,509) باللغة العربية ناطقينالدرجات حيث بلغ متوسط حساب المتوسط الحسابي 
 باللغة العربية طقينناغير ال درجات ، بينما بلغ متوسط( 3,63وانحراف معياري )

 .باللغة العربية ناطقينالفكانت الفروق في اتجاه  (3,39وانحراف معياري ) (12,072)
  جود تفاعل دال إحصائًيا لمتغيري النوع ومدة اإلقامة .و  -

 
 (1شكل )  

 .لدى من يجيدون اللغة يوضح الرسم السابق تفاعل متغير النوع ومدة اإلقامة
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 :الدافعي البعد الثالث : الذكاء
 (18جدول )

 من أبعاد الذكاء الثقافي البعد الثالثلبيان داللة الفروق في  لبحثتحليل تباين لعينة ا
 (400" تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة )ن=الدافعي " الذكاء

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0,01 53,429 339,695 1 339,695 النوع 

 0,004 8,580 54,552 1 54,552 مدة اإلقامة
 غير دالة0,027 4,926 31,317 1 31,317 اللغة

 غير دالة0,310 1,035 6,578 1 6,578 مدة اإلقامة× النوع
 غير دالة 0,702 0,147 0,934 1 0,934 اللغة× النوع

 غير دالة0,052 3,806 24,196 1 24,196 اللغة× مدة اإلقامة
 0,003 8,731 55,509 1 55,509 اللغة× مدة اإلقامة × النوع

   6,358 392 2492,305 الخطأ
    399 41008,000 الكلي

( فيييي بعيييد 0,01لييية )( اتضيييح وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائًيا عنيييد مسيييتوى دال18ومييين جيييدول )
م حسياب شف عن داللة الفيروق تي، إناث( وللكي(  باختالف متغير النوع )ذكور)الذكاء الدافع

 ( 10,780حيييييث بلييييغ متوسييييط درجييييات اليييييذكور ) واالنحييييراف المعيييييياري  المتوسييييط الحسييييابي
وانحيييراف معيييياري  (8,680، بينميييا بليييغ متوسيييط درجيييات اإلنييياث )( 2,92وانحيييراف معيييياري )

 فكانت الفروق في اتجاه الذكور. (2,23)
بعيد اليذكاء المعرفيي بياختالف متغيير ميدة  كما أظهرت النتيائج وجيود فيروق دالية إحصيائًيا فيي

 وللكشييف عيين دالليية الفييروق تييم حسيياب المتوسييط الحسييابيأربييع سيينوات(  –اإلقاميية )سيينتين 
(  وانحيييييراف معيييييياري 9,270لمقيميييييين سييييينتين )اواالنحيييييراف المعيييييياري حييييييث بليييييغ متوسيييييط 

( 2,77( وانحييييراف معييييياري )10,190، بينمييييا بلييييغ متوسييييط المقيمييييين أربييييع سيييينوات )(2,76)
  فكانت الفروق في المقيمين أربع سنوات.

باللغة  ناطقينمتغير اللغة )ل عزى بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تُ     
تفاعل دال إحصائًيا  ، كما أظهرت النتائج عدم وجودباللغة العربية( ناطقين غير  –العربية 

 .واللغة لمتغيري النوع ومدة اإلقامة
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 (2شكل )

 اللغة.مدة اإلقامة لدى من ال يجيدون و وع تفاعل متغير النيوضح الرسم السابق 
 :البعد الرابع : الذكاء السلوكي

 (19جدول )
 د الذكاء الثقافي من أبعا البعد الرابعلبيان داللة الفروق في  بحثتحليل تباين لعينة ال 

 (400)ن=ي" تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة " الذكاء السلوك
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 0,01 35,967 213,469 1 213,469 النوع 
 غير دالة0,037 4,378 25,984 1 25,984 مدة اإلقامة

 غير دالة0,033 4,078 24,874 1 24,874 اللغة
 غير دالة0,878 0,023 0,0139 1 0,0139 مدة اإلقامة× النوع

 غير دالة0,807 0,060 0,353 1 0,353 اللغة× النوع
 غير دالة 0,033 4,574 27,148 1 27,148 اللغة× مدة اإلقامة

 ر دالةغي 0,016 5,872 34,835 1 34,835 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   6,358 392 2326,572 الخطأ
    399 37934,000 الكلي

عيييد ( فيييي بُ 0,01ضيييح وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائًيا عنيييد مسيييتوى داللييية )( ات19ومييين جيييدول )
)اليييذكاء السيييلوكي(  بييياختالف متغيييير النيييوع )ذكيييور ، إنييياث( وللكشيييف عييين داللييية الفيييروق تيييم 

وانحييراف معييياري ( 10,220حسيياب المتوسييط الحسييابى حيييث بلييغ متوسييط درجييات الييذكور )
فكانييييت ( 2,21نحييييراف معييييياري )وا( 8,540، بينمييييا بلييييغ متوسييييط درجييييات اإلنيييياث )( 2,72)

 الفروق في اتجاه الذكور.
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أربع  –باختالف متغير مدة اإلقامة )سنتين  وجود فروق دالة إحصائًياكما أظهرت النتائج عدم 
عدم ، كذلك  باللغة العربية(  ناطقينغير  –باللغة العربية  ناطقين سنوات( ، و متغير اللغة )

 البحث الديموجرافية. وجود تفاعل دال إحصائًيا لمتغيرات
  :الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الثقافي

 ( 20جدول )
 في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الثقافي لبيان داللة الفروق  بحثتحليل تباين لعينة ال
 (400تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة )ن= 

( فييي 0,01( اتضييح وجييود فييروق داليية إحصييائًيا عنييد مسييتوى دالليية )20وميين جييدول )      
ييية لمقييياس الييذكاء الثقييافي بيياختالف متغييير النييوع )ذكييور ، إنيياث( وللكشييف عيين الدرجيية الكل

( 50,610داللييية الفيييروق تيييم حسييياب المتوسيييط الحسيييابى حييييث بليييغ متوسيييط درجيييات اليييذكور )
وانحييراف معييياري  (38,890، بينمييا بلييغ متوسييط درجييات اإلنيياث )( 8,39وانحييراف معييياري )

 فكانت الفروق في اتجاه الذكور. (7,39)
( في الدرجة الكلية 0,01كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

أربع سنوات( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب  –باختالف متغير مدة اإلقامة )سنتين 
 (43,585المقيمين سنتين )درجات غ متوسط المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حيث بل

 (45,915المقيمين أربع سنوات ) درجات ، بينما بلغ متوسط( 10,080وانحراف معياري )
 فكانت الفروق في اتجاه المقيمين أربع سنوات. (9,48وانحراف معياري )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 0,01 235,960 13643,068 1 13643,068 النوع 
 0,01 15,751 910,692 1 910,692 مدة اإلقامة

 0,01 20,207 1168,342 1 1168,342 اللغة
 0,003 9,119 527,263 1 527,263 مدة اإلقامة× النوع

 غير دالة 0,136 2,231 128,995 1 128,995 اللغة× النوع
 غير دالة 0,659 0,0195 11,259 1 11,259 اللغة× اإلقامةمدة 

 غير دالة 0,086 2,968 171,583 1 171,583 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   57,820 392 22665,254 الخطأ
 399 839678,000 الكلي
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( في الدرجة الكلية 0,01كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
واالنحراف  ب المتوسط الحسابيباختالف متغير اللغة وللكشف عن داللة الفروق تم حسا

وانحراف ( 43,554العربية)باللغة  اطقينالندرجات  حيث بلغ متوسط المعياري 
وانحراف  (46,211باللغة العربية) ناطقينغير الدرجات  متوسط ، بينما بلغ( 8,41معياري)

ئج كما أظهرت النتاباللغة العربية ،  ناطقينفكانت الفروق في اتجاه ال (11,19معياري )
 ) النوع ، مدة اإلقامة(. ل دال إحصائًيا بين متغيروجود تفاع

     
 (3شكل )

 .لدى من يجيدون اللغة ) أربع سنوات(يوضح الرسم السابق تفاعل متغير النوع ومدة اإلقامة
 وتفسيرها:  الفرض الثالث مناقشة نتائج

( 2012حمد )دراسة أائج تتفق هذه النتيجة مع نت أواًل: داللة الفروق بين الذكور واإلناث
لى وجود فروق بين الذكور واإلناث في الذكاء الثقافي في اتجاه والتي أشارت نتائجها إ

( والتي أشارت نتائجها إلى 2014و دراسة صبري ، وحليم ) الذكور فيما عدا البعد المعرفي
في في اتجاه وجود فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث في الذكاء الثقافي ما وراء معر 

إلى وجود فروق  نتائجها والتي أشارت Singh, & Mahmood (2017)الذكور ودراسة 
نما تختلف هذه النتيجة مع بي،  قافي في اتجاه الذكوربين الذكور واإلناث في الذكاء الث

إلى عدم وجود فروق في الذكاء الثقافي وفًقا  ( والتي أشارت2017نتائج دراسة النواجحة )
إلى  نتائجهما أشارت حيث( 2020ودراسة محمد )( 2019عباس )ودراسة لنوع ، لمتغير ا

 عدم وجود فروق في الذكاء الثقافي بين الذكور واإلناث.
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وتفسر الباحثة وجود فروق في الذكاء الثقافي وفًقا لمتغير النوع بأن الذكور 
التعارف نتيجة  ونون شبكة عالقات اجتماعية بصورة أكبر من اإلناث فهم قادرون علىيكُ 

طبيعة األنشطة اليومية التي يقومون بها والتي تفرض عليهم الخروج للمجتمع والتفاعل مع 
، ويرجع ذلك أيًضا إلى طبيعة  ر من تلك التي يكون عليها اإلناثالعالم الخارجي بصورة أكب

نزل وقًتا المجتمع والذي تحكمه قوانين وأعراف وعادات والتي تسمح للذكور بالبقاء خارج الم
طوياًل والعودة وقتما شاء بما يسمح له بتكوين دائرة أكبر من المعارف والعالقات االجتماعية 

 في حين ال ُيسمح بذلك لإلناث.
( أن طبيعة المجتمع تمنح الذكور مزيًدا 2020ويؤكد هذا ما أشارت إليه محمد)

م حياة تصبح أكثر وانفتاحهمن الحريات أكثر من اإلناث ، وبالتالي فإن خبرات الذكور في ال
كبر مما يتيح لهم فرصة الحصول على العديد من المعارف الثقافية والتي تزيد على العالم أ

 Andrewsمن الوعي الثقافي لديهم وتقبله للثقافات األخرى أكثر من اإلناث ، فقد أشار 
وبالتالي فإن  أن األفراد والجماعات يسلكون بطرق مختلفة في المواقف المختلفة ، (2010)

السلوكيات يجب تفسيرها في السياق الثقافي الخاص بها ، وأنه من المهم أن نرى الثقافة في 
وأن هذه العناصر يمكن اجتماعًيا ، وسياسًيا وجغرافًيا سياقها الخاص تاريخًيا ، واقتصادًيا ، و 

المعتقدات  أن تؤثر في األفراد والمجموعات في وقت محدد من الزمن ومن الصعب أن نعزل
 والسلوكيات الناتجة عن سياقها االجتماعي الذي تحدث فيه.

، فروق بين الطالب والطالبات الوافدين في الذكاء الثقافي تبًعا لمتغير اللغة ثانًيا : داللة ال
فروق في اللغة بين الطالب الوافدين بأن اللغة تلعب دوًرا مهًما وقوًيا وتفسر الباحثة داللة ال

فرد للثقافات المغايرة لثقافته ويتجلى ذلك واضًحا في تكيفه وتوافقه ، فعندما يتقن في تقبل ال
أو يتحدث المرء بلغة المجتمع المغاير لثقافته ويفهم ما تعنيه بوضوح فالشك أن هذا أفضل 
ما يعنيه على فهم هذه الثقافة ومتغيراتها ومحتوياتها ، ومن ثم امتالكهم المعرفة بالفروق 

تهم االجتماعية اليومية ، ويبدو ذلك واضًحا من التي يتوقعون ظهورها خالل تفاعالالثقافية 
فهم األعراف والعادات والتقاليد وما و البيع والشراء والدراسة والبحث خالل التفاعل في عملية 

ليه من ضوابط للسلوك واالنصياع لها ، فكلما أتقن الفرد لغة المجتمع تعنيه وما تشير إ
 ذلك إلى تمتعه بدرجة مرتفعة من الذكاء الثقافي لديه.   الجديد أشار
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( في مقارنتها بين عينة من 2014إليه دراسة صبري وحليم ) تشار ويؤكد ذلك ما أ 
أن المصريين المغتربين ال يعانون من مشاكل في المغتربين في المملكة العربية السعودية 

ن بنفس اللغة العربية ، وبالتالي كانت اللغة عند التفاعل مع اآلخرين من العرب المتحدثي
قدرتهم على التوافق الثقافي أعلى من الماليزيين المغتربين في مصر الذين ال يتقنون التعامل 

 باللغة العربية. 
فروق بين الطالب والطالبات الوافدين في الذكاء الثقافي تبًعا لمتغير مدة ال ثالًثا: داللة

حثة وجود فروق بين الطالب الوافدين االب وتعزو "أربع سنوات" في إتجاه مدة اإلقامة اإلقامة
وفًقا لمتغير مدة اإلقامة إلى ما قد يؤديه طول هذه المدة إلى فهم المجتمع الجديد وثقافته 
بصورة جيدة ، ومن المتعارف عليه أن الطالب الوافد ألي مجتمع آخر ينتابه القلق وعدم 

ادات وتقاليد وأعراف هذا المجتمع في بادئ األمر ، عاني من مشكلة فهم عالطمأنينة ويُ 
يدة عليه ، حتى يزول هذا القلق دوكيف يتعامل مع أبناء هذا المجتمع ويتأقلم مع ثقافة ج
دد بالنسبة له ، ويتعرف على ما يوًما بعد آخر بعدما يتعرف على ثقافة هؤالء األفراد الجُ 

إقامته كلما تعلم أكثر وأكثر حتى  زادت مدة وما عليه ، وكلماتحتويه هذه الثقافة وما له 
عملياته  ومن ثم تتطور، يعتاد عليها ويألفها  الجديدة بالنسبة له جزًءا منه تبقى هذه الثقافة

ه وفق قواعد ولوائح هذه الثقافة دائرة معارفه وينضبط سلوكوتتسع  العقلية وذكائه الثقافي
آلخر حسب مدة إقامته فالطالب في لب طا، وال شك أن هذا األمر يختلف من الجديدة 

الثانية ، بل قد تدفعه و  ن الطالب الوافد بالنسبة األولىالسنة النهائية يختلف كثيًرا ع
 .الظروف إلى أن يقوم هو بتوعية الطالب الجدد بمتطلبات ونظم الثقافة الجديدة

واع نالذكاء الثقافي كغيره من أ أن (928، ص 2016) الشهراني توكما أشار  
وبالنظر إلى متطلبات كل مرحلة دراسية نجد أن المتعددة يعززه المناخ المدرسي الذكاءات 

فالذكاء الثقافي بأبعاده يؤدي ،  العمليات العقلية تتطور تبًعا لما تطلبه المراحل الدراسية العليا
ا ثقافيً  ل مراحل ا بشكل تدريجي خالإلى سلوًكا موجًها بدوافع الفرد وبالتالي يكتسب ذكاء 

 في البيئة الثقافية المختلفة. تعليمية
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  :وينص على أنه الفرض الرابع
على مقياس التكيف بحث درجات عينة ال ائية بين متوسطاتتوجد فروق ذات داللة إحص

أربع سنوات( ،  –، إناث ( ، مدة اإلقامة) سنتين االجتماعي باختالف متغير النوع )ذكور
 (.باللغة العربية ناطقينغير  –ةباللغة العربي ناطقيناللغة )

وللتحقق من الفرض الحالي تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات المعيارية ثم استخدام تحليل 
 على النحو التالي: 2×2×2التباين 

 (21جدول )
 تبًعا لمتغير  التكيف االجتماعيلبيان داللة الفروق في  لبحثتحليل تباين لعينة ا 

 (400غة )ن=النوع ومدة اإلقامة والل

( فيي التكييف 0,01ق دالة إحصيائًيا عنيد مسيتوى داللية )( اتضح وجود فرو 21ومن جدول ) 
االجتمييياعي بييياختالف متغيييير النيييوع )ذكيييور ، إنييياث( وللكشيييف عييين داللييية الفيييروق تيييم حسييياب 

، 34وانحيييراف معيييياري ) (87,580المتوسيييط الحسيييابى حييييث بليييغ متوسيييط درجيييات اليييذكور )
فكانيييت  (11,70وانحيييراف معييياري )  (81,090، بينمييا بلييغ متوسيييط درجييات اإلنيياث )(14

 الفروق في اتجاه الذكور.
( في بعد 0,01كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

أربع سنوات( وللكشف عن داللة  –ما وراء المعرفة باختالف متغير مدة اإلقامة )سنتين 
 (79,340المقيمين سنتين )درجات حيث بلغ متوسط م حساب المتوسط الحسابي الفروق ت

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 0,001 12,007 1130,934 1 1130,934 النوع 
 0,01 48,996 4614,898 1 4614,898 مدة اإلقامة

 0,01 85,165 8021,585 1 8021,585 اللغة
 غير دالة0,904 0,015 1,379 1 1,379 مدة اإلقامة× النوع

 0,01 17,399 1638,795 1 1638,795 اللغة× النوع
 0,01 48,417 4560,293 1 4560,293 اللغة× مدة اإلقامة

 0,01 89,434 8423,632 1 8423,632 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   94,189 392 36921,976 الخطأ
 399 2917342,000 الكلي
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( 89,330)المقيمين أربع سنوات  درجات ، بينما بلغ متوسط (8,21وانحراف معياري )
كما أظهرت في اتجاه المقيمين أربع سنوات،  فكانت الفروق ( 15,69وانحراف معياري )

وللكشف عن داللة  فروق دالة إحصائًيا بين عينة البحث وفًقا لمتغير اللغة النتائج وجود
لغة العربية بال ناطقينال درجات لمتوسط الحسابي حيث بلغ متوسطالفروق تم حساب ا

باللغة  ناطقينغير ال درجات ، بينما بلغ متوسط (14,47وانحراف معياري ) (89,027)
باللغة  ناطقينفكانت الفروق في اتجاه ال (9,38وانحراف معياري ) (78,600العربية )
  .ة اإلقامة واللغةالنوع ومد متغيربين حصائًيا كما أظهرت النتائج وجود تفاعل دال إالعربية ، 

                             

 
(4شكل )  

 يوضح الرسم السابق تفاعل متغيري النوع ومدة اإلقامة لدى من ال يجيدون اللغة
 

  :وتفسيرها مناقشة نتائج الفرض الرابع
دالة إحصائًيا بين  ود فروق إلى وجنتائج الأشارت أوأًل : داللة الفروق بين الذكور واإلناث 

متوسطي درجات الذكور واإلناث في التكيف اإلجتماعي في اتجاه الذكور ، وتتفق هذه 
( والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق 2018، والطورة)مراد ، ومحاسنةالنتيجة مع دراسة 

ه الذكور ، عزى لمتغير النوع وكانت الفروق في اتجادالة إحصائًيا في التكيف اإلجتماعي تُ 
( التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق جوهرية في التكيف االجتماعي في 2008ودراسة زيد )

( التي أشارت 2008نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة فودة) تختلفاتجاه الذكور ، بينما 
 عزى ألثر النوع على مقياس التكيف االجتماعي.نتائجها إلى عدم وجود فروق تُ 
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جتماعي بأن هذا إلاحثة وجود فروق بين الذكور واإلناث في التكيف اوتفسر الب 
خرى ما يتمتعون التقبل والتحمل من جهة ومن جهة أإلى تمتع الذكور بدرجة أكبر من  يرجع

فرض من قيود وضوابط وهو عكس ما يُ وجهم وعودتهم للمنزل تهم وخر ية في تعامالبه من حر 
صل وإقامة عالقات اجتماعية رد من أبناء المجتمع األارف على أفتععلى اإلناث ، كما أن لل

 زدياد عدد األصدقاء إلى ارتفاع مستوى التكيف اإلجتماعي. إحيث يؤدي  أثًرا كبيًرا
الوافدين في التكيف اإلجتماعي وكانت الفروق دالة  وجود فروق بين الطالب والطالبات :ثانًيا

فتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الصغير  إحصائًيا في إتجاه من مدة إقامتهم أربع سنوات
( والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق في التكيف اإلجتماعي بين الطالب الوافدين 2001)

 مدة الزمنية )أربع سنوات فأكثر(.ترجع إلى طول ال
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن طول المدة الزمنية التي يعيشها الطالب الوافد في  
وقيم هذا المجتمع  وتقاليده هتماعي لهذا الطالب بعاداتالجديد تعمل على التطبيع االجالمجتمع 

وجود نوع من مما يخفف حدة التوتر والقلق لديه ، كذلك فإن المدة الزمنية عاماًل مهًما في 
التقبل واأللفة ألسلوب الحياة الجديدة على هذا الطالب في هذا المجتمع فيعتاد عليها ويألفها 

 ثم يشعر بنوع من التوافق والذي ينعكس بدروه على تكيفيه االجتماعي ، ومما ال شك ومن
ضيها الطالب فمن الطبيعي ألمر يختلف بعدد السنوات التي يقأن من الطبيعي أن هذا ا فيه

أن الطالب بالسنة األولى أو الثانية مازال في مرحلة الصراع النفسي بين حنينه لوطنه األصل 
في مجتمع جديد دون أسرة أو أهل أو أصدقاء طفولته باإلضافة إلى ما يواجهة  وبين التعايش

من مشكالت وعقبات تتعلق بالمسكن واإلقامة والبيع والشراء والمواصالت واإلزدحام فطبيعة 
المجتمعات مختلفة فيما يتعلق بهذه األمور، ولكن هذا األمر يختلف نسبًيا لدى الطالب بالسنة 

في هذا المجتمع فألفه واعتاد على الممارسات  ضى أربع سنوات من عمرهالرابعة والذي ق
ومن ثم تنخفض حدة التوترات النفسية لديه الناتجة عن المشكالت التي واجهته  االجتماعية

 في بداية األمر.
توى التكيف االجتماعي يزداد كلما ( أن مس46، ص 2001ولهذا أشار الصغير) 

ب الوافد ، حيث أن طول الفترة الزمنية التي يقضيها الطالب الوافد طالت الفترة الزمنية للطال
لتي قد يتعرض لها منذ تؤدي إلى التخفيف التدريجي من المشكالت االجتماعية والنفسية ا

والتعود على الجديد ، وقد يؤدي طول الفترة الزمنية إلى األلفة ألسلوب الحياة  بداية قدومه
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ستغراب المسلمات الثقافية ، كما قد يؤدي إلى تحوالت في وعدم اجتماعية اإلالممارسات 
 ه أكثر تكيًفا وانسجاًما في هذا المجتمع.والفكرية وبالتالي تجعلاإلتجاهات والميول اإلجتماعية 

( إن المرحلة الجامعية التي يمر بها الشباب هي 395، ص 2013كما أكد الزيود ) 
ا يكسب فيه شكل عالم الجامعة عالمً اته وشخصيته، ويُ باتجاه خطر المراحل وأكثرها تأثيًرامن أ

الشباب المعرفة والخبرة في الحياة واالعتماد على النفس، ولكن هناك مشكالت وصعوبات 
 -الوافدون في الجامعات عاني الطالبالوافدين، فغالبا ما يُ  عاني منها الشباب خاصة الطالبيُ 

ت أو ضغوطات مختلفة قد تتمثل في طلبة السنة األولى منهم من مشكال -وبالتحديد
نبذ العصبية الزائدة، األمر الذي يعبر عن مشكالت توافقية الشعور بالغربة و تجابات القلق و اس

عاني الذكور من لديهم، وتختلف مشكالت الطلبة الذكور عن مشكالت اإلناث، إذ غالًبا ما يُ 
عاني لمستقبلية وضغط األقران، فيما تُ مشكالت العالقات االجتماعية واتخاذ القرارات المهنية وا

   نفعالية واالستقاللية و تكوين الهوية وضغط األقران.اإل اإلناث من مشكالت تتعلق بعالقاتهن
داللة الفروق بين الطالب الوافدين وكانت الفروق دالة إحصائًيا في اتجاه من يجيدون  :ثالًثا

( والتي أشارت نتائجها إلى ارتفاع 2001) اللغة فتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الصغير
مستوى التكيف االجتماعي لدى الطالب الوافدين إلى المملكة العربية السعودية في إتجاه 

 متغير اإللمام باللغة العربية.
واإللمام باللغة وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التعرف على لغة المجتمع الجديد  

ألساسية في تكيف الطالب الوافد ، فصعوبة التحدث بلغة من العوامل األولى واالعربية 
المجتمع الجديد له أثار وخيمة على الطالب ويتجلى ذلك واضًحا في صعوبة التفاعل 

شك أن ، وال  التفاعالت اليومية والحياتيةية و في الشرح وصعوبة فهم المادة العلموالتجاوب 
هل هذا المجتمع وتكوين لى سهولة التعامل مع أ يد يؤديان إالمعرفة واإللمام بلغة المجتمع الجد

لذا فإنه  أكثر تقباًل وتكيفًيا إجتماعًيا، قافية مما يجعلهرة واضحة عن معالمه الحضارية والثفك
من الضروري العمل على حث الطالب الوافدين على تعلم اللغة العربية بأكبر درجة ممكنة 

     لرفع مستوى تكيفهم في المجتمع الوافدين إليه. ليهاإ ينفي بلدانهم وقبل قبولهم بالجامعة الوافد
( أن من أهم العوامل وأكثرها تأثيًرا على 18، ص 2001وكما أشار الصغير) 

مستوى التكيف االجتماعي للطالب الوافد هو اإللمام باللغة العربية ، حيث أن مستوى التكيف 
لغة العربية ، ويعود ذلك رجة إلمامهم بالاالجتماعي لدى الطالب الوافدين يزداد كلما ازدادت د
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الكبير الذي ينتج عن اإللمام بلغة أهل البلد الذي يعيش فيه الطالب من حيث  رو إلى الد
تكوين فكرة واضحة عن المفاهيم الثقافية لديهم ، ويجعل الطالب أكثر قدرة على التفاهم 

 رب والتقبللإلمتصاص والتس جتمع ، وأكثر عرضةوتكوين العالقات والصداقات مع أفراد الم
  .االجتماعي وبالتالي أكثر تكيًفا

وترى الباحثة أن إتقان اللغة العربية وطول مدة اإلقامة متغيران مهمان في تحقيق  
، وزيادة مستوى اإلندماج في المجتمع الجديد والثقافة التكيف اإلجتماعي للطالب الوافدين

ات أدى ذلك إلى إنخفاض القلق والتوتر وما يعانيه المضيفة ، ولطالما توافرت هذه المتغير 
، ومن  هؤالء الطالب من مشكالت نفسية وإجتماعية ومشاعر إغتراب وحنين للوطن واألهل

 ثم تحقيق أكبر قدر من التكيف والتوافق النفسي والتطبيع اإلجتماعي.
       وينص على أنه:  الفرض الخامس

على مقياس الطمأنينة  بحثدرجات عينة ال توسطاتائية بين متوجد فروق ذات داللة إحص
أربع سنوات( ، اللغة  –اإلنفعالية باختالف متغير النوع )ذكور ، إناث( ، مدة اإلقامة) سنتين 

 (.باللغة العربية ناطقينغير  –باللغة العربية ناطقين)
دام تحليل التباين وللتحقق من الفرض الحالي تم إيجاد المتوسطات واالنحرافات المعيارية ثم استخ

 على النحو التالي: 2×2×2
 :البعد األول : الرضا عن الذات

 ( 22جدول )
 لبيان داللة الفروق تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة بحثتحليل تباين لعينة ال
 (400)ن= في البعد األول " الرضا عن الذات" 

 مستوى الداللة قيمة "ف" مربعاتمتوسط ال درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0,01 44,534 1350,768 1 1350,768 النوع 

 غير دالة 0,202 1,636 49,624 1 49,624 مدة اإلقامة
 0,01 40,228 1220,160 1 1220,160 اللغة

 غير دالة 0,289 1,126 34,143 1 34,143 مدة اإلقامة× النوع
 0,004 8,621 261,488 1 261,488 اللغة× النوع

 غير دالة  0,456 0,556 16,583 1 16,853 اللغة× مدة اإلقامة
 0,01 15,712 476,553 1 476,553 اللغة× مدة اإلقامة × النوع

   30,331 392 11889,844 الخطأ
 399 239767,00 الكلي
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( في 0,01( اتضح وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )22ومن جدول )
الذات باختالف متغير النوع )ذكور، إناث( وللكشف عن داللة الفروق تم  بعد الرضا عن

وانحراف معياري  (25,830حساب المتوسط الحسابى حيث بلغ متوسط درجات الذكور )
فكانت ( 4,71وانحراف معياري )( 21,455، بينما بلغ متوسط درجات اإلناث ) (7,02)

 الفروق في اتجاه الذكور.
باختالف متغير اللغة  (0,01لة )ستوى دالجود فروق دالة إحصائًيا عند مكما أظهرت النتائج و  -

باللغة العربية( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب  ناطقين غير –باللغة العربية ناطقين)
باللغة العربية  ناطقينال درجات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حيث بلغ متوسط

باللغة العربية  ناطقينغير الدرجات ، بينما بلغ متوسط  (5,77وانحراف معياري ) (25,354)
 .باللغة العربية  ناطقيناتجاه ال روق فيفكانت الف( 6,45وانحراف معياري )( 21,550)

 .عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى لمتغير اإلقامة -
دالة إحصائًيا اتضح أن قيمة "ف" كما ًيا لمتغيري النوع ومدة اإلقامة ، وجود تفاعل دال إحصائ -

 .لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة بالنسبة

              

  
 (6شكل)    (   5شكل )

وتفاعل متغير النوع ،  ع واإلقامة لدى من يجيدون اللغةيوضح الرسم السابق تفاعل متغير النو 
 واإلقامة لدى من ال يجيدون اللغة.
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 :البعد الثاني: النضج اإلنفعالي
 (23جدول )

 لبيان داللة الفروق تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة بحثحليل تباين لعينة الت
 (400" )ن="النضج اإلنفعالي ثانيفي البعد ال

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

مستوى  قيمة "ف" متوسط المربعات
 الداللة

 0,01 19,432 757,620 1 757,620 النوع 
 0,001 10,571 412,141 1 412,141 مدة اإلقامة

 0,01 37,260 1452,724 1 1452,724 اللغة
 0,838 0,042 1,628 1 1,628 مدة اإلقامة× النوع

 0,002 9,927 387,051 1 387,051 اللغة× النوع
 0,001 10,906 425,212 1 425,212 اللغة× مدة اإلقامة

 0,237 1,402 54,672 1 54,672 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   38,989 392 15244,763 الخطأ
 399 296916,000 الكلي

( فيييي بعيييد 0,01لييية )( اتضيييح وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائًيا عنيييد مسيييتوى دال23ومييين جيييدول )
(  بيياختالف متغييير النييوع )ذكييور ، إنيياث( وللكشييف عيين دالليية الفييروق تييم )النضييج اإلنفعييالي

 (28,060حييث بليغ متوسيط درجيات اليذكور ) واإلنحراف المعياري  حساب المتوسط الحسابى
وانحيراف معيياري  (24,643، بينميا بليغ متوسيط درجيات اإلنياث ) ( 8,43وانحراف معياري )

 فكانت الفروق في اتجاه الذكور. (4,72) 
باختالف متغير  (0,01لة )كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى دال

سنوات( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب المتوسط الحسابي  أربع –مدة اإلقامة )سنتين 
، بينما بلغ  (6,70وانحراف معياري ) (24,695سنتين )مين المقي درجات حيث بلغ متوسط

فكانت الفروق في  (7,01وانحراف معياري ) (28,025المقيمين أربع سنوات ) درجات متوسط
 اتجاه المقيمين أربع سنوات.

( في بعد الذكاء 0,01وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) كما أظهرت النتائج
باللغة العربية( وللكشف  ناطقينغير  – باللغة العربية ناطقينالمعرفي باختالف متغير اللغة )

 درجات حيث بلغ متوسط واإلنحراف المعياري  الحسابيعن داللة الفروق تم حساب المتوسط 
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غير درجات ، بينما بلغ متوسط  (6,27وانحراف معياري ) (28,300باللغة العربية ) ناطقينال
 ناطقينروق في اتجاه الفكانت الف (7,21وانحراف معياري ) (23,966باللغة العربية ) اطقيننال

 .باللغة العربية
  . واللغة مدة اإلقامةمتغيري وجود تفاعل دال إحصائًيا ل -

 
 (7شكل )                                                  

 مدة اإلقامة واللغة.ي تفاعل متغير  يوضح الرسم السابق
 :البعد الثالث: التفاؤل

 (24جدول )
  لبيان داللة الفروق تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة بحثتحليل تباين لعينة ال 

 (400" )ن=التفاؤل" ثالثفي البعد ال
ةدرجات الحري مجموع المربعات مصدر التباين  مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات 

 0,01 32,143 1293,441 1 1293,441 النوع 
 0,174 1,853 74,552 1 74,552 مدة اإلقامة

 0,01 35,968 1447,379 1 1447,397 اللغة
مدة اإلقامة× النوع  1355,046 1 1355,046 33,673 0,01 

اللغة× النوع  202,246 1 202,246 5,026 0,026 
اللغة× مدة اإلقامة  461,265 1 461,265 11,463 0,001 

اللغة× مدة اإلقامة × النوع  27,545 1 27,545 0,685 0,409 
    392 15774,380 الخطأ
 399 245234,000 الكلي

( فيييي بعيييد 0,01) ( اتضيييح وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائًيا عنيييد مسيييتوى داللييية24ومييين جيييدول )
ع )ذكور ، إناث( وللكشف عن داللة الفيروق تيم حسياب المتوسيط باختالف متغير النو التفاؤل 
وانحيراف معيياري ( 25,315حيث بلغ متوسط درجات اليذكور )واالنحراف المعياري  الحسابى

فكانيييت  (5,44وانحيييراف معيييياري ) (22,075، بينميييا بليييغ متوسيييط درجيييات اإلنييياث )( 8,29)
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سيتوى داللية فيروق دالية إحصيائًيا عنيد مكما أظهرت النتيائج وجيود الفروق في اتجاه الذكور ، 
باللغية العربيية( وللكشيف  نياطقينغير  –باللغة العربية ناطقينباختالف متغير اللغة )( 0,01)

درجيات عن داللة الفروق تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حيث بلغ متوسط 
 درجيييات بينميييا بليييغ متوسيييط، ( 6,62وانحيييراف معيييياري ) (25,395باللغييية العربيييية ) نيياطقينال

فكانيت الفيروق فيي اتجياه  (7,33وانحيراف معيياري ) (21,616باللغية العربيية ) ناطقينغير ال
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعيزى لمتغيير كما أسفرت النتائج عن  باللغة العربية. ناطقينال

 اللغة .النوع و مدة اإلقامة و النوع و وجود تفاعل دال إحصائًيا لمتغيري ،  مدة اإلقامة

     
                            (9شكل )                            (  8شكل)               

( ، 8شكل ) باللغة العربية ناطقينال متغيري مدة اإلقامة والنوع لدىيوضح الرسم السابق تفاعل 
 . (9ربية شكل )باللغة الع ناطقيندة اإلقامة والنوع لدى غير الوتفاعل متغيري م

 :البعد الرابع: اإلطمئنان الديني
 (25جدول )

 في  لبيان داللة الفروق تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة لبحثتحليل تباين لعينة ا 
 (400البعد الرابع "اإلطمئنان الديني" )ن=

لداللةمستوى ا قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  
 0,001 10,237 490,430 1 490,430 النوع 

 ،092 2,860 137,016 1 137,016 مدة اإلقامة
 0,004 8,404 402,631 1 402,631 اللغة

 0,01 12,820 614,201 1 614,201 مدة اإلقامة× النوع
 0,608 0,264 12,644 1 12,644 اللغة× النوع

 0,054 3,721 178,254 1 178,254 اللغة× مدة اإلقامة
 0,556 0,347 16,646 1 16,646 اللغة× مدة اإلقامة × النوع

   47,910 392 18780,561 الخطأ
    399 252878,000 الكلي

عيييد ( فيييي بُ 0,01( اتضيييح وجيييود فيييروق دالييية إحصيييائًيا عنيييد مسيييتوى داللييية )25ومييين جيييدول )
ف عيين دالليية الفييروق تييم )اإلطمئنييان الييديني(  بيياختالف متغييير النييوع )ذكييور ، إنيياث( وللكشيي
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 (25,110حييث بليغ متوسيط درجيات اليذكور ) واالنحراف المعياري  حساب المتوسط الحسابى
وانحييراف معييياري  (23,080، بينمييا بلييغ متوسييط درجييات اإلنيياث ) (8,79وانحييراف معييياري )

 فكانت الفروق في اتجاه الذكور. (4,93)
باختالف متغير اللغة  (0,01ستوى داللة )م كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند

باللغة العربية( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب  ناطقين غير – باللغة العربية ناطقين)
باللغة العربية  ناطقينال درجات بلغ متوسطاري حيث المتوسط الحسابي واالنحراف المعي

باللغة العربية  ناطقينغير ال درجات، بينما بلغ متوسط  (6,60وانحراف معياري ) (25,036)
 باللغة العربية. ناطقينفكانت الفروق في اتجاه ال (7,71وانحراف معياري ) (22,944)

 عدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى لمتغير مدة اإلقامة. -
 وجود تفاعل دال إحصائًيا لمتغيري النوع ومدة اإلقامة . -

 
 (10شكل)

 وع ومدة اإلقامة.يوضح الرسم السابق تفاعل متغير الن
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 :الدرجة الكلية لمقياس الطمأنينة اإلنفعالية
 (26جدول )

 لمقياس الطمأنينة اإلنفعالية لبيان داللة الفروق في الدرجة الكلية بحثتحليل تباين لعينة ال 
 (400تبًعا لمتغير النوع ومدة اإلقامة واللغة )ن= 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

المربعاتمتوسط  مستوى  قيمة "ف" 
 الداللة

 0,01 65,865 10458,706 1 10458,706 النوع 
 0,017 5,757 914,102 1 914,102 مدة اإلقامة

 0,01 77,671 12333,293 1 12333,293 اللغة
 0,01 33,849 5374,917 1 5374,917 مدة اإلقامة× النوع

 0,955 0,003 0,512 1 0,512 اللغة× النوع
 0,003 8,675 1377,566 1 1377,566 اللغة× إلقامةمدة ا

 0,848 ،037 5,858 1 5,858 اللغة× مدة اإلقامة × النوع
   158,789 392 62245,264 الخطأ
 399 3812220,000 الكلي

( فييي الدرجيية 0,01( اتضييح وجييود فييروق داليية إحصييائًيا عنييد مسييتوى دالليية )26وميين جييدول )
عين دالليية وللكشيف ، إنياث( راإلنفعاليية بياختالف متغيير النيوع )ذكيو  الكليية لمقيياس الطمأنينية

حيييث بلييغ متوسييط درجييات الييذكور  واالنحييراف المعييياري  الفيروق تييم حسيياب المتوسييط الحسييابى
 (91,305، بينميييا بليييغ متوسيييط درجيييات اإلنييياث ) (15,27وانحيييراف معيييياري ) (101,535)

 الذكور. فكانت الفروق في اتجاه (13,55وانحراف معياري ) 
باختالف متغير مدة  (0,01لة )كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى دال -

 أربع سنوات( وللكشف عن داللة الفروق تم حساب المتوسط الحسابي –اإلقامة )سنتين 
وانحراف معياري  (93,905المقيمين سنتين )درجات حيث بلغ متوسط  واالنحراف المعياري 

وانحراف معياري  (98,935المقيمين أربع سنوات ) درجات بينما بلغ متوسط،  (16,38)
 فكانت الفروق في اتجاه المقيمين أربع سنوات. (13,73)

عد الذكاء المعرفي ( في بُ 0,01كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ) -
باللغة العربية( وللكشف عن داللة  قينناط غير –باللغة العربية ناطقينباختالف متغير اللغة )

 ناطقينال درجات الفروق تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري حيث بلغ متوسط
 ناطقينغير الدرجات ، بينما بلغ متوسط (13,09وانحراف معياري )( 101,559باللغة العربية )
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باللغة  ناطقينال اتجاه وق فير فكانت الف( 15,50وانحراف معياري )( 90,138باللغة العربية )
 .العربية

 مدة اإلقامة .النوع و  وجود تفاعل دال إحصائًيا لمتغيري  -

 
                                       (11شكل )

 يوضح الرسم السابق تفاعل متغيري النوع ومدة اإلقامة .
وتفسيرها  خامسمناقشة نتائج الفرض ال  

ور واإلناث فقد أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا عند أوأًل: داللة الفروق بين الذك
أنينة ( بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على أبعاد مقياس الطم0,01مستوى داللة )

( 2012دراسة مصطفى ، والشريفين ) ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائجاإلنفعالية والدرجة الكلية
عزى ا في مستوى الشعور باألمن النفسي وأبعاده تُ والتي أشارت إلى وجود فروق دال إحصائيً 

( والتي أشارت إلى وجود فروق بين 2017حليم )دراسة و  لمتغير النوع في إتجاه الذكور،
التي  yuan-Yan (2015)و دراسة الذكور واإلناث في الطمأنينة النفسية في اتجاه الذكور ، 

ي بين الذكور واإلناث في إتجاه الذكور، أشارت نتائجها إلى وجود فروق في مجال األمن النفس
( والتي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى األمن النفسي 2011ابريعم) ودراسة

  .عزى لمتغير النوع في اتجاه الذكورلدى المراهقين تُ 
( والتي أشارت نتائجها 2019)النتيجة مع نتائج دراسة العبيدي بينما تختلف هذه

ا لمتغير النوع في إتجاه إحصائًيا في مستوى الطمأنينة النفسية تبعً ق دالة إلى وجود فرو 
والتي أشارت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين  Wilkinson (2014)، ودراسة اإلناث

  الذكور واإلناث في مستوى الطمأنينة اإلنفعالية.
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بالطمأنينة  وتفسر الباحثة وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى الشعور
التفاعالت من األنشطة و في إتجاه الذكور بأن داخل أي مجتمع فإن ما يتاح للذكور  النفسية

قمن في المجتمع الجديد بأنفسهن دون ت يُ اال يتاح لإلناث خاصة وأن الطالبات الوافداليومية 
األمن وجود أهل أو أصدقاء أو معارف أو أقرباء، وهو ما يشعرهن بالوحدة وعدم اإلحساس ب

والطمأنينة النفسية مع األخذ في االعتبار مجموعات األصدقاء للذكور تختلف باختالف 
هم وقلقهم من شدة حرص أنشطتهم عن اإلناث، باإلضافة إلى ما تتلقاه األنثى من قبل األهل

كما أن  ،من تحذيرات وتنبيهات فيما يتعلق بالخروج والذهاب والعودة وعدم االختالط 
تجاه المناسبات االجتماعية كاألعياد واألجازت تختلف عن مشاعر الذكور  مشاعر اإلناث

كل هذه العوامل من شأنها أن تجعل األنثى والتي يفتقرون إلى قضائها مع األهل واألحبة 
    دائًما في حالة خوف وقلق وتوجس وهو ما ينعكس على مستوى شعورها باألمن والطمأنينة.

( أن الطالب الذكور قد يكونون 160، ص 2013) مصطفى ، والشريفينوأشار 
أكثر تفاعاًل مع البيئة الجامعية من خالل االختالط وممارسة العديد من النشاطات التي 
تمارس في بيئة آمنة، وهذا ما يعزز شعورهم باألمن النفسي حيث االنفتاح على المجتمع 

ين يعيش في البيئة ، فعلى الرغم من أن كال الجنس ومعرفة خصائصه أكثر من اإلناث
المجتمعية نفسها، إال أن ما هو متاح أمام الذكور قد يكون أكثر بكثير مما هو متاح أمام 
اإلناث، وهذا قد يعزز شعورهم باألمن النفسي، إضافة إلى أن حرص األسرة على أبنائها 

قد يعزز لديهن اإلحساس بعدم الشعور باألمن  وتحذيرهم بشكل مستمر وخاصة الطالبات
  .عن بيئتهن ومجتمعهن النفسي نتيجة لوجودهن في بيئة ومجتمع مختلف بعض الشيء

فقد أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا وفًقا لمتغير مدة اإلقامة  داللة الفروق ثانًيا: 
( بين الطالب الوافدين في الطمأنينة اإلنفعالية في إتجاه مدة 0,01عند مستوى داللة )

( 2013) مصطفى ، والشريفين نوات ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسةاإلقامة ألربع س
الوافدين المقيدين بالسنوات النهائية والذين مضوا عدة  التي أشارت نتائجها إلى أن الطالبو 

 سنوات في المجتمع الجديد أكثر شعوًرا بالطمأنينة النفسية.
ل السنة األولى والثانية دين خالوتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن الطالب الواف

يتركون أصدقائهم وأهلهم ولم تتشكل لديهم العالقات اإلجتماعية بالشكل األكمل في البيئة 
 جوا في الحياة االجتماعية ويتعرفون ة والثقافة المختلفة عن ثقافتهم ، ولكن ما أن يندمدالجدي
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سائل مواصالت على عاداتها وأعرافها والتعامالت اليومية من بيع وشراء ومسكن وو 
الكافي من األمن  ويتخلصون من مشاعر االغتراب والوحدة النفسية إال ويتحقق لهم القدر

في السنة األولى والثانية  ، ومن البديهي أن هذا األمر يختلفينة اإلنفعالية النفسي والطمأن
نة واأللفة لسكيتي إال بعد الشعور بنوع من اعن الثالثة والرابعة فعملية اإلطمئنان النفسي ال تأ

 واإلعتياد واالرتياح.
( أن الطلبة ال 62، ص2015)السعايدة ، العواودة ، الحديديويؤكد هذا ما أشار إليه 

هم وإقامة العالقات في الفترة األولى من إقامتهم يستطيعون استيعاب التغير في أسلوب حيات
نوات الدراسة ومدة اإلقامة ، ، حيث تقل المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية بتقادم س
 أن عدم قدرة بعض الطالب لذلك تظهر بينهم الفروق في المشكالت النفسية والتي تعود إلى

على اإلنسجام النفسي والتكيف االجتماعي مع الجو الجديد في الفترة األولى لوجودهم في 
هم على تحمل الجامعة للدراسة وسيطرة الحنين إلى األسرة على تفكيرهم وعدم قدرة بعض

   .المسؤولية
وجود  ير اللغة فقد أوضحت النتائجتغمثالًثا: داللة الفروق في الطمأنينة اإلنفعالية وفًقا ل

( بين متوسطي درجات الطالب الوافدين في 0,01فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
نتيجة مع نتائج دراسة الطمأنينة اإلنفعالية في إتجاه من يجيدون اللغة العربية وتتفق هذه ال

كثر العوامل تأثيًرا في شعور الطالب الوافد أ( والتي أشارت إلى أن من 2001الصغير )
 هو اإللمام باللغة العربية. يبالتكيف واالرتياح النفس

اسًيا في توافق وتفاعل اللغة العربية عاماًل مهًما وأس وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن
هياًل لتوافقه النفسي واالجتماعي مع المحيطين به ، وعلى المستوى الطالب الوافد ، وذلك تس
كاديمية ، خاصة باللغة العربية تنخفض لديه المشكالت األ ناطقاألكاديمي فإن الطالب ال

صص لهم بالجامعة من كليات للوافدين ويشترط فيها التدريس باللغة العربية خُ وأنه وفًقا لما 
ع الطالب ويرفع من مستوى تحصيله ، ولكن على العكس فمن الطبيعي أن يتناسب هذا م

 جتماعية والنفسية وخاصةباللغة العربية فتزيد حدة مشكالته التوافقية واال ناطقالطالب غير ال
 ية. المشكالت األكاديم

( أن من أهم العوامل وأكثرها تأثيًرا على 18، ص 2001وكما أشار الصغير) 
الوافد هو اإللمام باللغة العربية ، حيث أن مستوى التكيف  مستوى التكيف االجتماعي للطالب
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االجتماعي لدى الطالب الوافدين يزداد كلما ازدادت درجة إلمامهم باللغة العربية ، ويعود ذلك 
إلى الدرو الكبير الذي ينتج عن اإللمام بلغة أهل البلد الذي يعيش فيه الطالب من حيث 

ثقافية لديهم ، ويجعل الطالب أكثر قدرة على التفاهم تكوين فكرة واضحة عن المفاهيم ال
 وتكوين العالقات والصداقات مع أفراد المجتمع ، وأكثر عرضة لإلمتصاص والتشرب والتقبل

 .االجتماعي وبالتالي أكثر تكيًفا
 :وينص على أنه الفرض السادس

 نفعاليةيمكن التنبؤ بالذكاء الثقافي من خالل التكيف اإلجتماعي والطمأنينة اإل 
اإلنحدار كما هو موضح في مل اعوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب م

 (27جدول)
 التكيف االجتماعيتنبؤ بالذكاء الثقافي من خالل تحليل اإلنحدار المتعدد لل( 27جدول )

 (.400)ن=  والطمأنينة اإلنفعالية

( فى 0,01) أن قيمة )ف( وقيمة )ت( دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ( اتضح 27ومن جدول )
كما خطوات تحليل االنحدار المتعدد مما يشير إلى داللة تأثير هذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

معامل  حيث التكيف االجتماعي ًما في التنبو بالذكاء الثقافي هو متغيراتضح أن أعلى المتغيرات إسها
حيث  الطمأنينة اإلنفعالية يليه متغير( ، 0.442ركة)( ، وقيمة المشا0.529)االرتباط مع متغير الذكاء الثقافي

 .( 0.318( ، وقيمة المشاركة )0.495بلغ معامل االرتباط )
:مناقشة نتائج الفرض السادس وتفسيرها  

نتيجة التنبؤ بالذكاء الثقافي من خالل التكيف اإلجتماعي مع ما أشارت إليه  تتفق
المرتفعين في الذكاء الثقافي ما وراء  ، أن Subramaniam  et al (2011)نتائج دراسة

 Lin et al (2012) ، ودراسة المعرفي والدافعي يكون لديهم قدرة أفضل على التكيف العام
التي أشارت نتائجها إلى أهمية الذكاء الثقافي والذكاء االنفعالي في فهم التوافق عبر الثقافي 

التي أشارت إلى ضرورة  Soltani & Keyvanara(2013)والتكيف االجتماعي، ودراسة 
خطوات فعالة نحو تعزيز كل من الذكاء الثقافي والتكيف االجتماعي لدى الطالب وإتخاذ 

 معامل االرتباط المتغير المستقل
R 

 قيمة المشاركة
R2 

 معامل االنحدار يمة "ف"ق
B 

 
Beta 

 

مستوى  قيمة "ت"
 الداللة

 0,01 24,529 0,529 6,449 226,711 0,442 0,529 التكيف االجتماعي
 0,01 25,251 0,495 8,780 331,656 0,318 0,495 الطمأنينة اإلنفعالية
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ودارسة صبري ، وحليم ،  تحقيقهم للتفاعل مع الثقافات المختلفة وبالتالي تعزيز صحتهم العقلية
اء الثقافي والتكيف ( والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين الذك2014)

  لدى المغتربين.
وجود والتي أشارت نتائجها إلى   Smith(2012)كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

عالقة إرتباطية بين العوامل الخمس الكبرى للشخصية ونموذج الذكاء الثقافي وبين الذكاء 
إلى وجود  ئجهاوالتي أشارت نتا yuan-Yan( 2015)الثقافي والطمأنينة النفسية ، ودراسة 

عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الثقافي والسالمة الشخصية واألمن النفسي ، وإمكانية التنبؤ 
بالسالمة النفسية واألمان الشخصي والشعور بالسيطرة من خالل الذكاء الثقافي والتكيف 

إلى والتي أشارت نتائجها   Dibble, Henderson and Burns 2019)(الثقافي ، ودراسة 
 .وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء الثقافي والطمأنينة النفسية 

وترى الباحثة أن هذه النتيجة تؤكد وجود عالقة ارتباطية قوية بين متغيرات البحث 
لتكيف يوضح أهمية كل من ا ائج الفرضين األول والثاني ، كماالثالث ، وهذا يؤكد نت

بؤ بالذكاء الثقافي لدى الطالب الوافدين إلى ثقافة عالية في التناالجتماعي والطمأنينة اإلنف
 .شوا فيهاعاو  ولدوا ونشأوا كلًيا عن بيئاتهم التيف مغايرة لثقافتهم وبيئة تختل

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن قدرة الطالب الوافد على التكيف االجتماعي داخل 
وأعراف وسلوكيات ما هو  نينمجتمع غريب عليه بكل ما يحتويه من قيم وعادات وتقاليد وقوا

في الثقافة الجديدة دون  ي الذي يسمح له بالتداخل والتعايشًسا لتمتعه بالذكاء الثقافإال إنعكا
أو الهين ولكنه يسهل لدى فرد ة ليس باألمر السهل دتعثر أو تخبط ، فالتكيف على حياة جدي

في التعامل والتفاعل اليومي مع  من الذكاء الثقافي ما يجعله يتعايش بقدرة وحكمة تساعدة لديه
أفراد المجتمع الجديد ، وبالتالي يتولد لديه األمن النفسي والطمأنينة التي تشجعه على اإلنجاز 

البعد عن األهل واألصدقاء لوافد حين مغادرته لوطنه األصل و والعمل ، ذلك ألن الطالب ا
منهم من تصُعب عليه الحياة وال فتهم من الطبيعي أن يشعر بنوع من االغتراب والقلق قومفار 

يألفها ويستغرق وقًتا طوياًل في التأقلم والتكيف ويسطر عليه القلق والخوف خاصة لدى اإلناث 
بحكم طبيعتهن الساكنة الهادئة ، ومنهم من تدفعه قراءته ومعارفه ومعلوماته والتي كونت لديه 

ومن ثم يختفي ندماج والتطبيع اإلجتماعي ل واإلذكاًءا ثقافًيا يسمح له بالتعايش والتقرب والتفاع
 .مشاعر الحيرة والقلق ويحل محلها مشاعر السالم واألمان والطمأنينة والسكينة
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عبر عن أن الذكاء الثقافي يُ  amaluR (2011)ويؤكد هذا ما أشارت إليه دراسة  
وي الذكاء الثقافي قدرة الفرد على التكيف بفاعلية مع السياقات الثقافية الجديدة فإن األفراد ذ

المرتفع يظهرون قدرة أكبر على إصدار األحكام والقرارات في مواقف التفاعالت الحضارية ، 
 الموكلة إليهم. المهام كما أنهم يتكيفون بصورة أفضل في البيئة الثقافية الجديدة في كافة

عي ي( أن الذكاء الثقافي يؤثر بشكل طب48، ص2014كما أشار صبري ، وحليم)
كيف الفرد مع البيئة المغايرة لبيئته األصلية ، حيث أن الذكاء الثقافي هو قدرة الفرد على فيت

التكيف الناجح في ثقافة مغايرة لثقافته األصلية ، ويوفر ذلك أساًسا جيًدا لمنطقية العالقة بين 
  الذكاء الثقافي والقدرة على التكيف بين الثقافات المتباينة.

الذكاء الثقافي مفتاح النجاح في التواصل أن  (165 ، ص 2019وأكدت عباس )
مع اآلخرين ، وخاصة في العصر الحالي الذي يتسم بالتطور العلمي المذهل والتغير السريع ، 

آليات التطور من تحديات  جاهات ، وما تفرضهنوع اللغات ، وتباين المعتقدات واالتفي ظل ت
  (IQ) يتوقف علي معامل الذكاء الهذه الحياة يستلزم مواكبتها ، فنجاح الفرد وسعادته في 

 CQ) من بينها الذكاء الثقافي عض من قبل ، وإنما يتطلب ذكاءات أخرى كان يعتقد البكما 
خرين ومعالجة معارفه وخبراته في التعامل مع اآلمكن الفرد من توظيف واستخدام الذي يُ (

ستجابة مع المستجدات التكنولوجية واال يفوالتكواجهها في بيئات ثقافية مختلفة المواقف التي ي
 .حداث والمثيرات التي تنطوي عليهأللبشكل فعال 

( أن األمن النفسي ينشأ نتيجة تفاعل اإلنسان 83، ص  2014وأشارت نعيسة )
مع البيئة المحيطة به من خالل الخبرات التي يمر بها والعوامل البيئية واالجتماعية والسياسية 

تؤثر في الفرد ، وُيعد األمن النفسي من الحاجات المهمة لبناء الشخصية واالقتصادية التي 
اإلنسانية حيث أن جذوره تمتد إلى الطفولة وتستمر حتى الشيخوخة عبر المراحل العمرية 

 المختلفة.
فالذكاء الثقافي هو محور النجاح والتجاوز والتكيف والتأقلم ومن ثم الشعور 

سنوات الدراسة  في أن الكثيرين منهم يقضون طالب الوافد السيما بالطمأنينة اإلنفعالية لدى ال
وبالتالي البد أن  ، األصل خالل األجازات الصيفية مإلى موطنه وااألربع دون أن يسافر 

يتكيف بقدر من الذكاء الثقافي واالجتماعي االنفعالي مما يثقل شخصيته ويتمتع بالصحة 
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االجتماعي والطمأنينة اإلنفعالية لدى  الطالب الوافد ، ومن ثم فإن التكيف  النفسية والجسمية
 .ما هما إإل نتيجة ذكاًءا ثقافًيا مرتفًعا ساعده على التوافق في بيئة مغايرة لموطنه األصلي

 :توصيات البحث
عزز من أهمية الوعي الثقافي بالمجتمعات توفير أنشطة وبرامج جامعية ثقافية تُ ضرورة  .1

 بين الثقافات وبعضها البعض. األخرى مما يقرب المسافات
تضمين المقررات والمناهج الدراسية الجامعية موضوعات لدراسة مهارات الذكاء الثقافي  .2

 .أخرى  إلى ثقافات تفيد كل من الطالب الوافدين إلى هذه الثقافة والمبتعثين منها
يين منهجية مع الطالب المصر الب الوافدين في أنشطة ثقافية التوفير فرص مشاركة الط .3

 والتعصب الكراهية.مفهوم األخوه اإلنسانية وتقبل اآلخر ونبذ العنف لديهم مما يأصل 
" داخل الجامعات نفسية ، وأكاديمية ، واجتماعيةضرورة إنشاء مراكز ووحدات إرشادية " .4

للطالب الوافدين بهدف خفض حدة الشعور باالغتراب وتعزيز الشعور بالتكيف 
 عالية.االجتماعي والطمأنينة اإلنف

جه الطالب ضرورة إجراء استقصاءات دورية بهدف التعرف على المشكالت التي توا  .5
 المجتمع ووضع الحلول لها. الوافدين داخل 

ية التعليمية في المرحلة الجامعية إلى أهمية الذكاء توجيه انتباه القائمين على العمل .6
وضع حلول للمشكالت  الثقافي لدى الطالب الوافدين وإتاحة الفرص لهم للمشاركة في

 التي تواجههم والحرية في التعبير عن أرائهم .
 :حبوث مقرتحة 

 لدى الطالب الوافدين. والهناء النفسيدراسة الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة  .1
فعالية برنامج قائم على اإلثراء النفسي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب  .2

 الوافدين.
امج إرشادي لخفض حدة الشعور بالوحدة النفسية وأثرة في فعالية الذات فعالية برن .3

 ومستوى الطموح لدى الطالب الوافدين.
 الرضا عن الحياة لدى العمالة المغتربة.في وعالقته باإلثراء الوظيفي و الذكاء الثقا .4
 الذكاء الثقافي وعالقته بالمشاركة الوجدانية وسلوك المسايرة والمغايرة. .5
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والذكاء االجتماعي لدى الطالب لذهني وعالقته بمهارات الذكاء الثقافي التفتح ا .6
 المبتعثين وغير المبتعثين.
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 :املراجع
(. إدمان اإلنترنت وعالقته بالوحدة النفسية والطمأنينة 2010إبراهيم ، الشافعي إبراهيم)

النفسية لدى طالب وطالبات جامعة الملك خالد بالسعودية على ضوء بعض 
 .464-437(، 3ع)20مجمجلة دراسات نفسية، القاهرة ، رات الديموجرافية. المتغي

(. الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة لدى طلبة الجامعة. 2018إبراهيم ، فاطمة مدحت )
( ، 39ع) جامعة بابل ،، مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية 

1569- 1587. 
(. األمن النفسي لدى المراهقين )دراسة ميدانية على عينة من طلبة 2011مية)ابريعم ، سا

 .279 -250(، 6، ع)دراسات نفسية وتربويةالمرحلة الثانوية بوالية تبسة(. 
(. الضغوط النفسية وعالقتها بالصحة النفسية لدى 2017، نشأت محمود)أبو حسونة 

 جلة البحث في التربية وعلم النفس،مالطالبات المتزوجات في جامعة إربد األهلية. 
 .346 -314(، 2ع)5مج

(. الطمأنينة النفسية كمتغير 2017، ياسرة أيوب ، و الفرا ، ارحيم معمر )أبو هدروس 
وسيط في العالقة بين االنتماء الوطني وكل  من التضحية وسلوك حماية الذات 

،  م اإلنسانية(مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلو لدى حفظة القرآن الكريم. 
 .422- 380( ، 1ع)21مج

( الشعور بالوحدة النفسية 2013، منار سعيد ، و الشريفين ، أحمد عبد هللا )بني مصطفى 
. واألمن النفسي والعالقة بينهما لدى عينة من الطلبة الوافدين في جامعة اليرموك

 .162 -141( ، 2)ع9مج، المجلة األردنية في العلوم التربوية
(. الرهاب اإلجتماعي وعالقته بالطمأنينة النفسية 2010، عبد الرحمن بن عيد)يالجهن 

،  مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسوالتحصيل لدى طلبة الجامعة . 
 .91-61( ، 1)ع4السعودية ، مج

(. الطمأنينة اإلنفعالية لدى طلبة الجامعة وعالقتها بالتوافق 2017، شيري مسعد )حليم
دراسات تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية تماعي والضغوط األكاديمية لديهم. االج

 .316-261( ، 95، ع) بالزقازيق(
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(. التكيف النفسي االجتماعي لدى عينة من الطلبة ذوي اإلعاقة 2015الحطاب ، لين حكم )
 ويةالترب المجلة األردنية في العلومالبصرية المدمجين وغير المدمجين في األردن . 

  .317 -305( ، 3)ع11مج، 
درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية (. 2016الريان ، نرمين ميخائيل)

التي تدرس برامج أجنبية ودولية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة 
( ، كلية رسالة ماجستير) .المديرين لنمط القيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين

 لوم التربوية ، جامعة الشرق األوسط.الع
مفهوم الذات وعالقته بالتكيف االجتماعي: دراسة مقارنة لدى (. 2008زيد ، دينا موفق ) 

( غير منشورة رسالة ماجستير. )طلبة شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي واألدبي
 ، جامعة دمشق.

الوافدين الدراسين في الجامعات األردنية (. مدى تكيف الطلبة 2013، إسماعيل)الزيود 
( 3)ع6مج، المجلة األردنية للعلوم االجتماعيةحيال الظروف المعيشية والدراسية. 

 ،395-409. 
(. الذكاء االنفعالي كمتغير وسيط في عالقة الذكاء الثقافي 2016، سامح أحمد )سعاده 

لوافدين : دراسة تنبؤية بالحنين إلى الوطن والتوافق عبر الثقافي لدى الطالب ا
 .77-12(، 168ع)4 جامعة األزهر، مج مجلة كلية التربية ،مقارنة. 

(. مشكالت الطلبة الوافدين من 2015، جهاد ، العواودة، أمل ، الحديدي ، هناء)السعايدة
دراسات العلوم دول الخليج العربي في الجامعات األردنية من وجهة نظرهم . 

 .64 -49( ، 1)ع42مج، اإلنسانية واالجتماعية
(. الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة لدى الطالب والطالبات 2016، دعاء محمد )سعد

، جامعة األزهر،  مجلة كلية التربيةالسعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة. 
 .934 -911( ، 1(، ج)168ع)35مج

فق النفسي لدى المسن: دراسة ميدانية تقدير الذات وعالقته بالتوا(. 2015سني، أحمد ) 
(. رسالة ماجستير غير منشورة) على عينة من المسنين بمراكز رعاية الشيخوخة

 جامعة وهران، الجزائر.
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(. التكيف االجتماعي عند 2016شاهين ، عزت  ، وعبود ، ريم ، وخضور ، سليم مازن)
الدراسات العلمية، سلسلة مجلة جامعة تشرين للبحوث و األيتام دار الرحمة نموذًجا. 

 .351 -331( ، 4ع) 38، مجاآلداب والعلوم اإلنسانية 
مكتبة النهضة  -كراسة التعليمات – مقياس األمن النفسي(. 2005شقير، زينب محمود )

 المصرية ، القاهرة.
( . الذكاء الثقافي وعالقته بجودة الحياة لدى الطالب 2016الشهراني ، دعاء محمد )

جامعة مجلة كلية التربية ، لسعوديين المبتعثين إلى المملكة المتحدة. والطالبات ا
 .934 -911( ، 1( ، ج)108)ع35مج، األزهر

(. التكيف االجتماعي للطالب الوافدين: دراسة تحليلية 2001الصغير ، صالح بن محمد )
مجلة جامعة أم مطبقة على الطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض. 

 .53-29( ، 1) ع13مج،  للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية القرى 
(. الذكاء الثقافي وعالقته بقلق المستقبل ومستوى الطموح لدى 2019عباس ، إيمان محمد )

( ، 20ع) ، مجلة البحث العلمي في التربيةطالب كلية التربية جامعة االسكندرية. 
 .224-164،  12ج

(. مستوى األمن النفسي )الطمأنينة 2011وراجح ، آسيا علي)عبد الرحمن ، هدى صالح ، 
االنفعالية( لدى الطالبة الجامعية في ضوء الحالة االجتماعية والتخصص 

. المؤتمر السنوي السادس عشر ، مركز إلرشاد النفسي ، جامعة والمستوى العلمي
 .721-645 ،2، )مصر( مجعين شمس 

، دار  المعاقون مفهوم الذات والتكيف االجتماعي( . 2002عبد اللطيف ، أذار عباس )
 التكوين.

(. الطمأنينة النفسية لدى طلبة كلية التربية األساسية في 2019العبيدي ، شيماء ناظم)
،  مجلة أبحاث كلية التربية األساسيةجامعة الموصل بعد أحداث مدينة الموصل. 

 .480 -447(، 1ع)16مج
العالقة بين الذكاء اإلنفعالي والتكيف االجتماعي لدى (. 8200فودة ، سناء عبد الرحمن)

( ، كلية التربية ، جامعة رسالة ماجستير. )المراهقين في ضوء بعض المتغيرات
 اليرموك.
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، . ترجمة خليل أحمد خليل. دار الفارابيالتنوع الثقافي والعولمة(. 2008ماتالر ، آرمان )
 ، لبنان.بيروت
( . مفهوم الذات والتكيف االجتماعي للطالبات المعوقات 2018م أحمد )محمد ، أم كلثو 

مجلة كلية التربية األساسية بصرًيا )دراسة ميدانية بمعهد األمل بمدينة حائل(. 
 .16 -3( ، 38جامعة بابل ، ع)للعلوم التربوية واإلنسانية ، 

دى طالب الجامعة دارسي (. الذكاء الثقافي واالتزان االنفعالي ل2020محمد ، مروة سعيد )
المجلة العربية للعلوم التربوية . اللغات األجنبية وأقرانهم من التخصصات األخرى 

 .172 -113( ، 16ع)4والنفسية. مج
(. مفهوم 2018مراد ، عوده سليمان ، ومحاسنة ، عمر موسى ، الطورة ، هارون محمد )

مرحلة األساسية العليا في الذات وعالقته بالتكيف االجتماعي لدى عينة من طلبة ال
 .85-72( ، 4)ع45جم ، دراسات العلوم التربويةمدارس تربية لواء الشوبك. 

(. فاعلية برنامج ارشادي متعدد األوجه في تنمية تقدير الذات 2010المرعب، منيرة )
دراسات والتوافق االجتماعي لدى المسنين المتقاعدين في المجتمع السعودي،  

-257(، 96، ع)جامعة الزقازيق، مصر مجلة كلية التربية،،  تربوية ونفسية
308. 

(.مستويات الذكاء الثقافي لدى الطلبة الموهوبين الملتحقين 2017المصري ، اناس رمضان)
مجلة ببرامج موهبة الصيفي اإلثرائي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. 

 .208 -186( ، 2)ع25، مج الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
(. العالقة بين الذكاء الثقافي والتكيف الثقافي 2014نصر  ، صبري ، وشيري ، حليم )

 مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس. دراسة عبر ثقافية بين مصر وماليزيا
 .403-347( ، 3ع)13مج، 

راسة ميدانية " على (. االغتراب النفسي وعالقته باألمن النفسي " د2012نعيسه ، رغداء )
، مجلة جامعة دمشق. عينة من طلبة جامعة دمشق بالمدينة الجامعية

 .158-113 (،3ع)28مج
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(. الذكاء الثقافي لدى طلبة الجامعات مستخدمي 2017النواجحة ، زهير عبد الحميد )
مجلة اتحاد الجامعات العربية . : الفيس بوك نموذًجاشبكات التواصل االجتماعي

 .165-153( ، 2)ع37في التعليم العالي ، مج للبحوث
(. الذكاء الثقافي وعالقته بالتسامح االجتماعي : دراسة 2011الياس ، عالء الماس )

 مجلة االشراف التربوي . تطبيقية على مديري المدارس االبتدائية في تربية العزيزية
 .12-6( ، 2ع )21مج ، 
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Cultural intelligence and its relationship to social adjustment and 

emotional security of Expatriates students Al-Azhar University of 

some demographic variables 

 

The aim of the current research is to identify the relationship between 

cultural intelligence, social adaptation and emotional security 

among expatriates students at Al-Azhar University, and to find 

out differences between the research sample in cultural 

intelligence, social adjustment and emotional security 

depending on gender variable (males and females), Duration of 

stay (two - four years), language (Arabic speakers, non-Arabic 

speakers), the current research sample consisted of (400) 

expatriates students at Al-Azhar University , divided to (200) 

males, (200) females, applied to them the social adaptation 

scale and the emotional reassurance scale “Researcher 

preparation” Cultural intelligence scale preparation Ang & , 

Van Dyne (2004).  

  The results of the Study showed a positive and statistically 

significant correlation at the level of significance (0.01) 

between the cultural intelligence variable with its sub-

dimensions and the overall degree of the social adjustment 

scale, and the presence of a positive statistically significant 

correlation at the level of significance (0, 01) between the total 

score of the cultural intelligence scale and the total score of the 

emotional security scale. 

 The results showed  There were differences between the sample of 

the research at the level of significance (0.01) in cultural 

intelligence and emotional reassurance according to the gender 

variable in the direction of males, and the variable of the 

Duration of stay towards four Years, the language variable in 

the direction of Arabic speakers, and finally the results 

indicated that cultural intelligence can be predicted through 

social adjustment and emotional security. 
 

 Key words : Cultural  intelligence- social   adjustment- 

emotional  security     


