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آية قرآنية

قال تعاىل

ن آ َمنُوا مِنِ ُكهِ َواَّلذِينَأُوتُوا اِلعِِلهَ دَ َرجَاتٍ
﴿ يَ ِزفَعِ ا َّللهُ اَّلذِي َ
وَا َّلل ُه ِبنَا َتِعنَلُونَ خَبِريٌ ﴾
(اجملادلة)11 :

أ

اإلهــــداء
بذكرؾ

إلهػ ال يطيػػب الميػػؿ إال بشػػكرؾ
كال طيب اآلخرة إال بعفكؾ

كال يطيػػب الاهػػالر إال بطال ػػؾ

كال طيب الجاة إال برؤي ؾ

كال طيػػب الماظػػالت إال

" ا﵀ جؿ جاللة "

إل مف بمىغ الرساللة كأدل األمالاة كاصح األمة كمعمـ البشرية كمابػ العمػـ ابياػال "مامػد صػم

ا﵀ ميه كسمىـ "

إل اكم ي

ك ممي

إل أدبي

كاممي

إل طريقي

المس قيـ

إل طريؽ

الهداية

إل ػ مػػف كىممهػػـ ا﵀ باللهيبػػة كالكرػػالر إل ػ مػػف ممػػكاي العطػػالو بػػدكف اا ظػػالر إل ػ مػػف أامػػؿ

اسمالوهـ بكؿ اف خالر

" إل ركح أبي كأمي رامهمال ا﵀ "

ػي
إل ػ مػػف شػػالرككاي كسػػالادكاي كأهػػدكاي الاصػػال ح الباػػالوة البال ػػة لألمػػؿ كاإلص ػرار ،كرػػدمكا لػ ى
"إخ ػػكااي كأخكا ي افظهـ ا﵀ "
الد ـ المعاكم كالمالدم ،كمف كالاكا دا منال بجالابي بد كا هـ
كممػػة اػػب ك قػػدير ك ايػػة مػػف القمػػب إلػ القمػػب إلػ

م ػػي كخػػالل ي كأ مػػالمي كأخػكالي كأباػػالوهـ

أطالؿ ا﵀ بعمركـ
فحػؿ بإشػرافه مػ هػػذا الرسػػاللة ،فجػزاا ا﵀
إلػ الػػدك كر الفالحػػؿ مامػػد مامػػد مي ػ ػ ػ ػػالف الػػذم ى
اي كؿ خير ،كله ما كؿ ال قدير كاالا راـ
إل جمي أسال ذة جالمعة األزهر كأخص باللذكر مالدة الدراسالت العميال كرسـ مـ الافس
شج العمـ كأخذا كسيمة لم قدـ في ايال ه
إل مف ى
إل جمي العقكؿ الم مهفة لممعرفة كالباث
أهدل هذا العمػؿ الم كاحػ سػال الن المػكل
إاه سمي مجيب

زكجػؿ أف يا فػ بػه الريػر مػف أصػاالب المعرفػة ،كأف ي قبمػه
البالا ة :إياالس سميمالف بد ا﵀

ب

غكس وتكديس
بداية أ كجه باللامد كالشكر ﵀ العمػ القػدير رب العػرش العظػيـ ،الػذم أ ػالااي ككفقاػي كهيػأ لػي

أسبالب الصاة كالقدرة مػ أداو هػذا الجهػد الم كاحػ  ،كالػ رػدك اال الرسػكؿ مامػد ميػه أفحػؿ الصػالة
كالسالـ

كااطالر ػالن مػػف مبػػدأ ال قػػدير كاال ػراؼ باللجميػػؿ فػػإااي أ قػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كاالم اػػالف إلخػػكااي

كأخكا ي م د مهـ لمسير ي ال عميمية

كأ قدـ بخاللص شكرم ك قديرم لمدك كر الفالحؿ الذم يم ؿ لاال رػدكة يايػر دركباػال بػاللعمـ كالمعرفػة

لكؿ مال فعمه مف أجؿ مسال د ي الدك كر /مامد مامد ميالف

الػػذم كػػالف ل ػي الشػػرؼ أف يكػػكف المشػػرؼ م ػ هػػذا الرسػػاللة؛ لمػػال ي م ػ بػػه مػػف كفػػالوة كخب ػرة

ممية في هذا المجالؿ

كمػػال أ قػػدـ باللشػػكر كال قػػدير إلػ أ حػػالو لجاػػة الماالرشػػة الكػراـ االسػ الذ الػػدك كر /اعمػػالت شػػعبالف

مػ ػكاف ماالرشػ ػالن خالرجيػ ػالن ك ال ػػدك كر /بالس ػػـ م ػػي أب ػػك ككي ػػؾ ماالرشػ ػالن داخميػ ػالن مػ ػ اس ػػف عالكاهم ػػال كك ػػرـ

أخالرهمال؛ ل فحمهمال بقبكؿ ماالرشة الرساللة كابداو مالاظال همال ال ي أ رت الرساللة
كلقبه

كأ قػػدـ باللشػػكر كال قػػدير إل ػ جمي ػ األسػػال ذة الػػذيف سػػال دكاي فػػي مسػػير ي العمميػػة ك ػ هؿ بالسػػمه
كيسػػعداي بعػػد ا مػػالـ د ارس ػ ي ال ػػي أاعػػـ ا﵀ م ػ بػػالل كفيؽ بإاجالزهػػال أف أ قػػدـ باللشػػكر إل ػ هػػذا

الصػرح العممػي الشػػالم جػالمع ي جالمعػة األزهػػر ك مػالدة الد ارسػػالت العميػال كأ حػالو الهي ػػة ال دريسػية ال ػػي

أ الات لي فرصة إلكمالؿ كمكاصمة دراس ي العميال

كمال كأ قدـ باللشكر إل جمي العالمميف كالطمبة بجالمعة األزهر
كفي الخ الـ أسالؿ ا﵀ عالل أف يككف هذا العمؿ خاللصالن لكجهه عالل .

ت

ممخص الدراسة
هدفت هذا الدراسة ل م عرؼ إل العالرة بيف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج لدل

طمبة جالمعة األزهر برزة ،كمعرفة مال إذا كالات هاالؾ فركر نال في كؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات
العقػؿ الماػ ج عػزل إلػ الجػاس ،كالكميػة ،كالمسػ كل الد ارسػي (األكؿ -ال اربػ ) ،كمسػ كل عمػػيـ األـ كاألب،
كمس ػ كل الػػدخؿ ،ك ككاػػت ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )350طاللب ػالن كطاللبػػة مػػف طمبػػة جالمعػػة األزهػػر -غ ػزة كرػػد
اخ يرت هذا العياة بطريقة شكا ية طبقية
كاسػ خدمت البالا ػػة المػػاهج الكصػػفي ،كل اقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة اسػ خدمت البالا ػػة مقيػػالس الػػذكالو

ال قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال في مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف إ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد البالا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،ك باػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت البالا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالس الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذكالو االج مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال ي

( ) Ddhi,Silvera,Martinuez,2001عري ػ ػػب مام ػ ػػد مي ػ ػػالف ،ك ػ ػػالدات العق ػ ػػؿ الماػ ػ ػ ج ( ب ػ ػػد الكه ػ ػػالب

الكليمي (2011،كاس خدمت البالا ة األسالليب اإلاصال ية ال اللية :معالدلة ككدر -ري شالردسكف كالم كسط
الاسػالبي كاالااػراؼ المعيػالرم كالػكزف الاسػبي ،كمعالمػؿ ار بػالط بيرسػػكف ،كاخ بػالر

ال باليف األاالدم

 ، T.Testك اميػػؿ

وتوصمت الباحثة في دراستيا إلى عدة نتائج مف أىميا:
أف درجة قدير طمبة جالمعة األزهر لعالدات العقؿ الما ج مر فعة بكزف اسبي ( ،)%79.6كلمذكالو

االج مال ي كالف مر ف بكزف اسبي ( ،)%75.4كل مذكالو ال قالفي لدل أفػراد ياػة الد ارسػة مػف طمبػة جالمعػة

األزهر كالف مر ف بكزف اسبي ( ،)%72.6كا حح كجكد الرة مكجبة دالة إاصال ي نال اػد مسػ كل 0.01
بيف جمي أبعالد الدات العقؿ الما ج ككؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ،كا حػح ػدـ كجػكد فػركؽ ذات

داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بع نال لماكع االج مال ي (ذككر
– أاالث) لدل أفراد العياة ،ك بيف كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات

العقؿ الما ج بع نال لمكمية ( ممي – أدبي) لصاللح الكمية العممية ،كا حح كجكد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية
في الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعػ نال لمسػ كم الد ارسػة (أكؿ – اربػ ) لصػاللح المسػ كل

ال اربػ  ،ك بػػيف كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

الما ػ ج بع ػ نال لمس ػ كل عمػػيـ األـ (جػػالمعي– ػػالاكم -إ ػػدادم  -أرػػؿ مػػف ذلػػؾ) لصػػاللح ال عمػػيـ الجػػالمعي،
كا حح كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بع نال
لمسػ كم عمػػيـ األب (جػػالمعي – ػػالاكم – إ ػػدادم  -أرػػؿ مػف ذلػػؾ) لصػػاللح ال عمػػيـ الجػػالمعي ،ك بػػيف ػػدـ

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج بع ػالن
لمس كل الدخؿ (حعيؼ جدنا – حعيؼ م كسط – مر فػ  -مر فػ جػدنا) ،ك بػيف كجػكد فػركؽ ذات داللػة

إاصال ية في الدات العقؿ الما ج عزل لممجمك ة العميال لػدل أفػراد العياػة ،ك بػيف كجػكد فػركؽ ذات داللػة

إاصال ية في الدات العقؿ الما ج عزل لمس كل الذك ػػالو االج مال ي المر ف لدل أفراد العياة

ث

Abstract
Cultural and social intelligence and their relation to the habits of productive
mind among students of Al-Azhar University in Gaza
This study aimed to identify the relationship between the cultural and social
intelligence and the habits of productive mind among students of Al-Azhar
University in Gaza and to find out whether there are differences in both the cultural
and social intelligence and the habits of the productive mind attributed to gender ,
college, And the first-fourth level, level mother and father education and level of
income. The study sample consisted of (350) male and female students from AlAzhar University - Gaza. This sample was selected in random stratified form
The researcher used the descriptive approach to achieve the objectives of the
study , The researcher used the measure of cultural intelligence prepared by her
The researcher adopted the measure of social intelligence (Ddhi, Silvera,
Martinuez, 2001), the Arabization of Muhammad 'Alian, and the habits of the
productive mind (Abdel Wahab, Al-Waeli, 2011)
. The researcher used the following statistical methods: Koder-Richardson
equation, T.Test, Pearson correlation coefficient
The researcher reached several conclusions, the most important results are:
The degree of satisfaction of the students of Al-Azhar University for the
habits of the productive mind was relatively high (79.6%). ), And the cultural
intelligence of the sample of the sample of the students of Al-Azhar University was
high with a relative weight (72.6%), A statistically significant positive correlation
was found at level 0.01 between all dimensions of productive mind habits and both
cultural and social intelligence, It was found that there were no statistically
significant differences between the social and cultural intelligence and the habits of
the productive mind according to gender (male - female) , There were statistically
significant differences in the cultural and social intelligence and the habits of the
productive mind according to the college (scientific - literary)in favour of the
scientific college, There were statistically significant differences in the cultural and
social intelligence and the habits of the productive mind according to the level of
study (first - fourth) in favor of the fourth level , There were statistically significant
differences between the cultural and social intelligence and the habits of the
productive mind according to the level of mother and father education (university secondary - preparatory - less) in favour of the university education , There were
no statistically significant differences between the cultural and social intelligence
and the habits of the productive mind according to the level of income (very poor weak - medium - high - very high) , There were statistically significant differences
in the habits of the productive mind attributed to the upper group in the sample,
There were statistically significant differences in the habits of the productive mind
due to the high level of social intelligence in the sample
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الفصن األوه
خمفيـــــة الدزاضــــــة

 يشكهت ًحظبؤالث انذراطت
 أىذاف انذراطت
 أىًيت انذراطت
 يصطهحبث انذراطت
 يحذداث انذراطت

الفصؿ األوؿ :خمفية الدراسة
المقدمة:
يشػػهد اللماػػال اليػػكـ قػػدمالن ممي ػالن ك طػػك انر قاي ػالن فػػي ش ػ

مجػػالالت الايػػالة ،كلقػػد ميػػز ا﵀ عػػالل

اإلاسػػالف ػػف بػػالري الكال اػػالت الايػػة باللعقػػؿ ،كأم ػرا فػػي كالفػػة األديػػالف بأ ماللػػه كال عػػكد م ػ اس ػ خدامه
ك سخير كالفة كظال فه كرد ار ه ،فػإذا أمماػال فيمػال كصػمت إليػه الاحػالرة اإلاسػالاية مػف مسػ كيالت الليػة مػف

أف كػػؿ ذلػػؾ ا يج ػةن إل مػػالؿ العقػػؿ كال خيػػؿ كال فكيػػر بمس ػ كيال ه
الاحػػج كال قػػدـ فػػي كالفػػة المجػػالالت اجػػد ى
العميال المخ مفة
كيعػػد مفهػػكـ الػػذكالو مػػف المفػػالهيـ السػػيككلكجية ال ػػي دار اكلهػػال الك يػػر مػػف الجػػدؿ ،كا سػػـ هػػذا
المفهػكـ ب عػدد عريفال ػه ك اك هػػال؛ اظػ انر لعػدـ كحػػكح المقصػكد مػ كجػه ال اديػػد ممػال أدل إلػ اخػ الؼ
كجهالت اظر ممالو الافس اكله كرد اس طالع جالردار ( )Gardner,1993كسػي مفهػكـ الػذكالو بايػث

يككف م فقنال م مق حيالت الاجالح فػي الايػالة ،فػال يكجػد ذكػالو كااػد كلكػف يكجػد ذكػالوات م عػددة يم مكهػال
الفرد اددهال جالردار بسب ذكالوات ،كذلؾ مف خالؿ حـ الطالرالت القصكل ال ي كالات عد خػالرج اطػالؽ

ال ػػذكالو كا ب ػػالر الػػػذكالوات اإلاس ػػالاية ر ػػدرات مسػ ػ قمة اس ػػبيالن ػػف بعحػػػهال ال ػػبعض ،كأش ػػالر أرمسػ ػ ركاج
( )Armstrong,2003إل ػ أف األف ػراد يخ مفػػكف فػػي اسػػبة كجػػكد كػػؿ اػػكع مػػف الػػذكالو لػػديهـ كمػػال أاهػػـ
يسػ طيعكف طػػكير كػػؿ ذكػػالو مػػف هػػذا الػػذكالوات إل ػ مسػ كل مال ػػـ مػػف الكفػػالوة فػػي االلػػة كجػػكد الػػد ـ
المال ـ مف البي ة أك ال قالفػة ال ػي يعػيش بهػال ك عمػؿ الػذكالوات بشػكؿ عػالكاي جمػال ي فكػؿ مهمػة ا ػالج

إل

عالكف أك ر مف اكع مف الذكالو إلاجالزهػال كيرجػ اإله مػالـ بد ارسػة ػأ ير العكامػؿ ال قالفيػة فػي الػذكالو

إل البدايالت األكلػ لعمػـ اإلا ركبكلكجيػال فقػد اشػأ المػدخؿ ال قػالفي لد ارسػة الػذكالو كالقػدرات العقميػة داخػؿ
إطالر مـ الافس كإ جالا معالكس لإل جالا البيكلكجي فالإل جالا ال قالفي يف رض أف الذكالو مكػكف اج مػال

ي اػػدد فػػي حػػكو ال قالفػػة السػػال دة ف ػي مج م ػ معػػيف ،كهػػذة ال قالفػػة هػػي ال ػػي اػػدد أشػػكالؿ السػػمكؾ الػػذم
يمكف كصفه باللذكالو كمال ادد كيفية ريالسه ()Van Dyne er at.,2008

وتػػرا الباحثػػة أف الػػذكالو ال قػػالفي يشػػير إل ػ مهػػالرات ال فكيػػر العالمػػة ال ػػي يم مكهػػال الفػػرد لخمػػؽ
مفهػكـ لمػالذا ككيػػؼ ياػدمج الاػػالس فػي قالفػػة جديػدة مرػػاليرة ل قػالف هـ األصػػمية كي صػرفكف كمػػال ريػد ال قالفػػة

الجديػػدة كأف كػػؿ شػػخص لديػػه الػػذكالو ال قػػالفي سػػيجد افسػػه م فهمػنال لمك يػػر مػػف ال صػرفالت الجديػػدة مهمػػال
كالاػػت اػػالدرة ألاػػه س ػيفهمهال مػػف خػػالؿ ال اػػكع ال قػػالفي كا ػرل أاػػه مجمك ػػة مػػف المهػػالرات كالقػػدرات ال ػػي
يم مكهال الشخص لم فال ؿ كال كيػؼ مػ مخ مػؼ البي ػالت ال قالفيػة ككجػكد الػدكاف الداخميػة ال ػي افػزا مػ

ال كاصؿ م هذا ال قالفالت المخ مفة
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كال يخػػرج مفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي ػػف إطػػالر الػػذكالو االج مػػال ي ،إذ يعػػد مفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي
( )Cultural Intelligenceمػف المفػالهيـ الادي ػة لمػذكالو ،كالػذم ظهػر فػي السػاكات األخيػرة مػ ا سػالع
اطػالؽ األ مػػالؿ المشػ ركة بػػر القػػالرات ،ممػػال أدل إلػ ا سػػالع مجػػالؿ األسػكاؽ كالمفالكحػػالت كال جػػالرة بػػيف

أشخالص يا مكف إل

قالفالت م بالياة ()Shannon & Begley, 2008

كيشير أبك اطب إل أف اإلاسػالف كػال ف اج مػال ي يكلػد كيعػيش كسػط مج مػ ي ػأ ر كيػؤ ر فػي

الكسط ال قالفي الذم يايط به ،كمػف ػـ كػالف ميػه أف ي عالمػؿ مػ أشػيالو كمكحػك الت ك يػرة ذات طبيعػة

اج مال ية كبالل اللي كالف البد أف يامك لديػه ذلػؾ الاػكع مػف الػذكالو الػذم يشػمؿ اإلدراؾ االج مػال ي كادراؾ

األشخالص ككؿ الرمكز كالمكاد ال ي سػ خدـ اج مال يػالن كهػك الػذكالو االج مػال ي أك ذكػالو إدراؾ العالرػالت
االج مال ية (أبك اطب)16:1991،

كلػػذلؾ يع بػػر الػػذكالو االج مػػال ي مػػف الجكااػػب الهالمػػة فػػي الشخص ػية ،لككاػػه يػػر بط بقػػدرة الفػػرد

م ػ ال عالمػػؿ م ػ اآلخ ػريف ك م ػ

كػػكيف الرػػالت اج مال يػػة ،أم أاػػه بقػػدر مػػال يكػػكف اإلاسػػالف م م ع ػنال

باللق ػػدرة مػ ػ ال فال ػػؿ االج م ػػال ي كارالم ػػة الر ػػالت مػ ػ اآلخػ ػريف بق ػػدر م ػػال يك ػػكف ذكيػ ػنال (أب ػػك مش ػػة،
) 35:2013

وترا الباحثة أف اإلاسالف كال ف اج مال ي ال يس طي ال كيؼ فػي الايػالة ك مبيػة جميػ اا يالجال ػه
دكف أف ي عالمػػؿ مػ اآلخػريف ألاػػه يعػػيش فػػي كسػػط اج مػػال ي يػػك ر كي ػػأ ر بهػػـ بايػػث يكػػكف رػػالد نار مػ

فهػـ سػػمكؾ اآلخػريف كالقػػدرة مػ اػػؿ المشػكالت االج مال يػػة ال ػي يكاجههػػال ،ك كػكيف الرػػالت اج مال يػػة

ػالدر مػ إرالمػة العالرػالت االج مال يػة بقػدر مػال يم مػؾ
االجاػة ،أم بقػدر مػال يكػكف الشػخص اج مال يػالن كر ان
مف الذكالو االج مال ي

كيرم ككس ال ككالليؾ ( )Costa & Kallick،2000أف امية العالدات العقمية حػركرة ربكيػة رػد

يصػػعب اس ػ خدامهال بصػػكرة مقال يػػة إذا لػػـ ي ػػدرب ميهػػال الم ػ عمـ ،كمػػال يؤكػػد بػػالير ( )Beyer،2003أف

العالدات العقمية يجب أف يمالرسػهال المػ عمـ ،ا ػ

صػبح جػزونا مػف طبيع ػه ،كأف أفحػؿ طريقػة الك سػالب

ك اميػػة هػػذا العػػالدات هػػي قػػدمهال لمم عممػػيف مػػف خػػالؿ المقػػررات الد ارسػػية المخ مفػػة كممالرس ػ هـ لهػػال فػػي

صكرة مهالـ مهيدية بسيطة ،ػـ طبيقهػال مػ مكارػؼ ايال يػة كارعيػة أك ػر عقي نػدا ك رجػ أهميػة ػالدات
العقؿ إل ككاهال سال د م امية المهالرة العقميػة ك عمػـ أم خبػرة يا الجهػال ال الميػذ فػي المسػ قبؿ ،كمػف
ـ فهي ػؤدم إلػ فهػـ أفحػؿ لمعػاللـ مػف اػكلهـ ك سػال د مػ

اظػيـ مميػة الػ عمـ ك كجههػال بكفػالوة مػ

مكارؼ الايالة اليكمية في حكو اخ يالر اإلجراو الماالسب لممكرؼ ال عميمي الذم يمر به المػ عمـ ك شػجي

الم عممػػيف م ػ ام ػ الؾ اإلرادة جػػالا اس ػ خداـ القػػدرات كالمهػػالرات العقميػػة فػػي جمي ػ األاشػػطة ال عميميػػة
كالايال ية ا

يصبح ال فكير لدل الم عمـ الدة ال يمؿ مػف ممالرسػ هال كاك سػالب القػدرة مػ مػزج رػدرات

ال فكير الاالرد كاإلبدا ي كال اظيـ الذا ي لمكصكؿ إل أفحؿ أداو (اسالـ الديف )2:2008،
8

ك س اد الدات العقؿ إل كجكد كابت ربكية يابرػي ال ركيػز مػ

امي هػال ك اكيمهػال إلػ أداوات

م كررة كماهج البت في ايالة الم عمـ ،كلهذا د ك ال ربية الادي ة إل أف ككف العػالدات العقميػة كعػالدات

األكؿ كالشرب كالاكـ ،فكمال يكجد لدل اإلاسالف الدات لالس يقالظ ،أك االكؿ الطعالـ يابرػ أف كجػد لديػه
الدات قمية (اكفؿ ،مامد بكر)2008،

ك سػػع الد ارسػػة الاالليػػة إل ػ الكشػػؼ ػػف طبيعػػة العالرػػة مػػال بػػيف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي

ك الر همال بعالدات العقؿ الما ج لدل طمبة جالمعة األزهر برزة

مشكمة وتساؤالت الدراسة :
تكمف مشكمة الدراسة الحالية في التساؤؿ الرئيسي اآلتي :

مػػا عالقػػة الػػذكاء الثقػػافي واالجتمػػاعي بعػػادات العقػػؿ المنػػتج لػػدا أف ػراد العينػػة فػػي بعػػض

المتغيرات ؟

ويتفرع عنو األسئمة اآلتية :
0

مال درجة قدير أفراد العياة في كؿ مف الذكالو ال قالفي كالذكالو االج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

9

هػػؿ كجػػد الرػػة ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

1

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

4

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

لدل أفراد العياة

الما ج لدل أفراد العياة

الما ج بعالن لماكع االج مال ي (ذككر– إاالث) لدل أفراد العياة
الما ج بعنال لمكمية ( ممي_ أدبي) لدل أفراد العياة

5

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

6

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

7

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

8

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ

الما ج بعالن لمس كل الدراسة (األكؿ_ الراب ) لدل أفراد العياة

الما ج بعنال لمس كل عميـ األـ (جالمعي _ الاكم _ إ دادم _ أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة

الما ج بعالن لمس كل عميـ األب (جالمعي _ الاكم _ إ دادم _ أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة

الماػ ج بعػالن لمسػ كل الػػدخؿ (حػػعيؼ جػػدان _ حػػعيؼ _ م كسػػط _ مر فػ _ مر فػ جػػدان) لػػدل
أفراد العياة
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9

هػػؿ كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج عػػزل لمس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي
(مر ف _ ماخفض) لدل أفراد العياة

 01هؿ كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الدات العقؿ الما ج عػزل لمسػ كل الػذكالو االج مػال ي
(مر ف _ ماخفض) لدل أفراد العياة

أىداؼ الدراسة :
تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية :
 0معرفػػة درجػػة قػػدير أفػراد العياػػة فػػي كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كالػػذكالو االج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ
الما ج لدل أفراد العياة

 9الكشؼ ف طبيعة العالرة بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج لػدل
أفراد العياة

 1ال عػػرؼ إل ػ معرفػػة إذا كالاػػت هاػػالؾ فػػركؽ بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات
العقؿ الما ج بعالن (لماكع – الكمية -مس كل الدراسة – عميـ األـ كاألب – مس كل الدخؿ)

 4معرفػػة إذا كالاػػت هاػػالؾ فػػركؽ فػػي ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج عػػزل لمس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي (مر ف ػ
ماخفض) لدل أفراد العياة

 5معرف ػػة إذا كالا ػػت ها ػػالؾ ف ػػركؽ ف ػػي ػػالدات العق ػػؿ الماػ ػ ج ع ػػزل لمسػ ػ كل ال ػػذكالو االج مػػػال ي
( مر ف _ ماخفض) لدل أفراد العياة

أىمية الدراسة:
األىمية النظرية :
 -ػ ػػأ ي أهميػ ػػة الد ارسػ ػػة الاالليػ ػػة مػ ػػف أهميػ ػػة الم ري ػ ػرات ال ػ ػػي االكل هػ ػػال ،فمفهػ ػػكـ الػ ػػذكالو ال قػ ػػالفي

كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج مػػف المفػػالهيـ ذات األهميػػة الباللرػػة ،كال ػػي اظيػػت باله مػػالـ
كبير مف كالفة الاكااي ال ربكية

 -ع بر الدراسة الااللية الكايدة م اسب مـ البالا ة كال

االكلػت الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك ػالدات العقػػؿ الماػ ج ،كبالل ػػاللي فهػػي مهػػد إلػ باػػكث كد ارسػػالت أخػػرل أمػػالـ البػػالا يف ل كحػػيح

العالرة بيف م ريرات مهمة في الجالاب الافسي

 عزيػػز األدب الاظػػرم فػػي المك بػػالت ال ربكيػػة باػػكع جديػػد مػػف الػػذكالو كهػػك الػػذكالو ال قػػالفي الػػذميحالؼ إل الذكالوات الم عددة

 رمة الدراسالت العربيػة ال ػي االكلػت العالرػة بػيف م ريػرات الباػث الاػاللي فػي ماالكلػة لفهػـ أ مػ وؽ
لطبيعة العالرة بيف الم ريرات
1

 المسالهمة في ال راث األدبي كاإلاسالاي مف خالؿ قايف مقيالس الذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي مػيبي ة فمسطياية م م مة بجالمعة األزهر برزة
األىمية التطبيقية:
 يمكػػف أف سػػالهـ هػػذا الد ارسػػة فػػي زيػػالدة المعرفػػة الاظريػػة لمفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي كاالج م ػػال يك الر همال بعالدات العقؿ الما ج

 -فيد المسؤكليف كالمه ميف باللعممية ال عميمية لدل طمبة الجالمعة

 رػػد سػػهـ هػػذا الد ارسػػة فػػي المجػػالؿ الافسػػي كال ربػػكم م ػ صػػعيد المرامػػة الد ارسػػية كال ػ هػػي(معالهػد إ ػداد المعممػيف ) مػف خػالؿ إ ػداد أداة مكحػك ية يمكػف إسػ عماللهال فػي ال عػرؼ مػ
مس كل الذكالو ال قالفي كاالج مال ي لهـ

 في ػػد ه ػػذا الد ارس ػػة بعم ػػؿ دكرات ككرش ػػالت ل امي ػػة ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ك ػػالدات العق ػػؿ الماػ ػ ج ل ػػدلالمعمميف كالطمبة

 -كجيػػه القػػال ميف م ػ ال عمػػيـ الجػػالمعي إل ػ أهميػػة الكشػػؼ

ػػف الػػذكالوات الم عػػددة ك ػػالدات

العقؿ الما ج لدم طمبة الجالمعالت كالباث ف أسالليب دريس الوـ م الذكالو كرػدرات الطمبػة
العقمية

 -ف ح الدراسة الطريؽ أمالـ البالا يف إلجراو المزيد مف الدراسالت اكؿ هذا المكحكع

مصطمحات الدراسة:
الذكاء الثقافي:
ال عري ػػؼ اإلج ار ػػي لمبالا ػػة بأا ػػه " ش ػػكؿ م ػػف أش ػػكالؿ ال ػػذكالو ال ػػذم يص ػػؼ مق ػػدرة الف ػػرد مػ ػ

ال كيؼ م البي الت كال قالفالت المخ مفة كال فال ؿ بفال مية مػ اآلخػريف فػي المكارػؼ ال قالفيػة المخ مفػة كأخػذ

باالو م
كؿ مال هك ماالسب مف ال قالفالت ن
أبعاد الذكاء الثقافي:

قالفة البمد الذم يعيش فيه

 الػػذكاء الثقػػافي المعرفػػي :الػػذم ي طمػػب فهػػـ ال قالفػػالت األخػػرل كالػػك ي بهػػال كبمككاال هػػال المالديػػةكالمعاكية

 الذكاء الثقافي الدافعي :الذم ي طمب فهـ مشال ر أصػاالب ال قالفػالت األخػرل كأسػالليب ال كاصػؿالافسي كالشعكرم معهـ

 -الذكاء الثقافي السموكي :الذم ي طمب األخذ باللمكارؼ اإليجالبية بيف ال قالفالت األخرل
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الذكاء االجتماعي:
ك با ػ البالا ػػة عريػػؼ ( ،)Silvera et at.,2001الػػذم يشػػير م ػ أاػػه القػػدرة م ػ فهػػـ

مشال ر الاالس كال ابؤ بسمككهـ كال عالمؿ معهـ في المكارؼ االج مال ية المخ مفة

وىو يشمؿ ثالثة أبعاد:

 تناوؿ المعمومات :هي القدرة م فهـ مشال ر اآلخريف كال ابؤ بسمككهـ -الميارات االجتماعية :هي القدرة م الدخكؿ في مكارؼ اج مال ية جديدة كال كيؼ معهال

 الوعي االجتماعي :كهػك يقػيس ميػؿ الفػرد ألف يكػكف مػدركالن أك م فالج ػالن بالألاػداث فػي المكارػؼاالج مال ية المخ مفة )(Silvera, et al.,2001:313-319

عادات العقؿ المنتج :
باػػ البالا ػػة عري ػػؼ ( ب ػػد الكه ػػالب ،ال ػػكليمي  (2011:مػ ػ أاه ػػال " أام ػػالط م اك ػػة لس ػػمككيالت

الم ػ عمـ م ػػؿ (اإلبػػداع – ال اظػػيـ الػػذا ي – ال فكيػػر الاالرػػد ) ،كال ػػي سػػهـ فػػي صػػقؿ ك اميػػة رد ار ػػه فػػي
مكاجهة العديد مف المشكالت ال ي طمب أاكا نال م بالاية مف ال فكير كال أمؿ

أبعاد عادات العقؿ المنتج :

 اإلبداع :االادمالج في أداو المهػالـ ا ػ كلػك كالاػت الامػكؿ غيػر كاحػاة ك كسػي اػدكد المعرفػةكالقدرة الذا ية ك كليػد ال قػة كالافػالظ مػ معػاليير ال قػكيـ الذا يػة ك كليػد طػرؽ جديػدة لم عالمػؿ مػ

المكارؼ بعيدان ف الطرؽ ال قميدية

 التنظػػػيـ الػػػذاتي :إدراؾ ال فكيػػر الػػذا ي كال خطػػيط الجي ػػد كادراؾ المصػػالدر الم الاػػة كالاسالس ػػيةإ جالا ال رذية الراجعة ك قييـ فال مية العمؿ

 التفكيػػر الناقػػد :السػػعي ل اقيػؽ الدرػػة كالباػػث ػػف الكحػكح كاالاف ػػالح العقمػػي كمقالكمػػة الحػػركطكا خالذ المكارؼ كالدفالع اهال كاإلاسالس بالآلخريف

محددات الدراسة :
 0الاػػد المكحػػك ي :ق صػػر الد ارسػػة م ػ الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك الر همػػال بعػػالدات العقػػؿ
الما ج لدل طمبة جالمعة األزهر برزة

 9الاد البشرم :طالب كطاللبالت جالمعة األزهر برزة
 1الاد المكالاي :جالمعة األزهر – غزة

 4الاد الزمالاي :أيجريت الدراسة الااللية في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعالـ  2018ـ  2019 -ـ
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الفصن الثاني
اإلطـــــاز النظــــــسي

 انًحٌر األًل :انذكبء

 انًحٌر انثبنً :انذكبء انثقبفً
 انًحٌر انثبنث :انذكبء االجخًبعً
 انًحٌر انزابع :عبداث انعقم انًنخج
 حعهيق عبو عهى اإلطبر اننظزي

الفصؿ الثاني :اإلطار النظري
المحور األ وؿ :الذكاء
المقدمة:
يع بر الػذكالو ػالمالن مهمػالن فػي الايػالة األكالديميػة كاالج مال يػة كالكجداايػة لمفػرد ،كالػذكالو بال بػالرا

رػدرة المػػة كػػالف أكؿ مككاػػالت اإلاسػػالف رالبميػة لمد ارسػػة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ ممالرسػة الفػػرد لمػػذكالو فػػي صػػكرا

الم عددة كال ي شكمت لمعممالو األكا ؿ الاقالط األكلي في دراسة الذكالو بشكمه العالـ ،كا ىف مكالاػة الػذكالو فػي
مػػـ الػػافس كسػػيطر ه م ػ جػػزو مػػف اه مالمػػالت ممػػالو الػػافس كد ارسػػال هـ ،جعم ػػه القػػدرة الاقيقيػػة م ػ
طكير الفرد كااشال ه ألفحؿ المج معالت
كمػػال أف مفهػػكـ الػػذكالو أرػػدـ فػػي اشػػأ ه األكل ػ مػػف مػػـ الػػافس كمبالا ػػه ال جريبيػػة فقػػد اشػػأ فػػي

إطػػالر الفمسػػفة القديمػػة ػػـ اه مػػت بد ارس ػ ه العمػػكـ البيكلكجيػػة كالفسػػيكلكجية العصػػبية ،كاس ػ قر أخي ػ انر فػػي
ميدااػػه السػػيككلكجي الصػػايح الػػذم يدرسػػه كمظهػػر قمػػي مػػف مظػػالهر السػػمكؾ الػػذم يخح ػ لمقيػػالس

العممػػي المكحػػك ي كمػػال ازلػػت ػػالر هػػذا المالحػػي الطكيػػؿ حػػفي طالبعهػػال الخػػالص مػ بعػض المعػػالاي
الشال عة لمفهكـ الذكالو (السيد ،فؤاد البهي)173 : 1995،
كيرج اه مالـ ممالو الافس كااشراللهـ بمكحكع الذكالو كاخ بال ار ه إل أسبالب ماهال:
 0أف الاديث ي اػالكؿ مكحػك الن مميػالن لػيس لػه كجػكد مػالدم بػاللمعا الماػدد ،ك اسػب لػه مػف افػس
الكرت أ ظـ كأفحؿ اإلاجالزات ال ي يقدمهال العقؿ البشرم في ميداف اإلبداع اإلاسالاي

 9أف مكحكع الذكالو جالذبه رك ػالف رػد ال كػكف باللحػركرة م عالكسػ الف إال أف أرػؿ مػال يقػالؿ اهمػال
غيػػػر م ػ ػكازي يف كأف كػ ػػال مػ ػػف القػ ػػك يف اػ ػػالكؿ جالهػػػدة أف اسػ ػػب مكحػ ػػكع الػ ػػذكالو لهػ ػػال كأكله ػ ػال
الدراسالت اإلاسالاية كماهال مـ الافس ك الايهال العمكـ الطبيعية

 1أف مكحكع الذكالو يشي اس خدامه كمصػطمح اػد المػة الاػالس ك اػد أهػؿ االخ صػالص
(الداهرم)135:1999،

مفيوـ الذكاء:
الذكاء لغ ًة:
ك عاػػي ه ػػذا الكمم ػػة ف ػػي المر ػػة العربي ػػة ال ػػذكالو ،مم ػػدكد  ،ا ػػدة الفػ ػؤاد ،كال ػػذكالو س ػػر ة الفطا ػػة ،

كالذكالو مف ركلؾ رمب ذكي كصبي ذكي إذا كالف سري الفطاة ،كرد ذكي –باللكسػر – يػذكي ذكػال ،كيقػالؿ
كمسؾ ذكي كذلؾ يعاي سالط ال ار اة (أبك الفحؿ مكرـ )1510:2003،
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كيعكد الفحؿ إل الفيمسكؼ الركمالاي شيشػركف إلػ اب كػالر كممػة ال يايػة هػي intelligentia
ل عاػػي ارفيػنال معاػ الكممػػة اليكاالايػػة  ،nousكرػػد شػػال ت الكممػػة الال يايػػة فػػي المرػػالت األكركبيػػة الادي ػػة

ب ػػافس الص ػػكرة ،فه ػػي ف ػػي اإلاجميزي ػػة كالفراس ػػية مػ ػ الن  ،intelligenceك عا ػػي لركيػ ػالن ال ػػذهف intellect
كالعقؿ  mindكالفهـ  understandingكالاكمة  sagacityكرد رجـ هذا المصطمح فػي بدايػة اه مػالـ
ممالو الافس العرب بهذا العمـ في صكر ه العممية الادي ة بكممة الذكالو (أبك اطب )236:1990،
الذكاء اصطالحاً:
ممالو الافس كم ذلػؾ ف مػة ا فػالؽ بيػاهـ مػ أاػكاع

ال يكجد عريؼ كااد لمذكالو يرحي جمي

الاشػػالط العقمػػي كالمعرفػػة ال ػػي ػػدخؿ فػػي مجػػالؿ الػػذكالو اإلاسػػالاي ،فاللػػذكالو مفهػػكـ غيػػر كاحػػح ال اديػػد
يش مؿ م اإلدراؾ كال عميـ كاالس دالؿ كاؿ المسال ؿ المعقدة (الخزادار)323:2000،
كيػػرل سػػبيرمالف  Spearmanأف الػػذكالو "هػػك القػػدرة م ػ

خر االس قراو كاالس ابالط " (معكض)154:1979،

جريػػد العالرػػالت كالم عمقػػالت بمعا ػ

يعػػرؼ بيالجيػػه  Piagetأف الػػذكالو بأاػػه هػػك شػػكؿ مػػف أشػػكالؿ ال كيػػؼ الم قػػدـ لكاػػه ال ي طػػكر

بكاس ػػطة مميػػػة االسػ ػ يعالب كال ػ ػكاؤـ ،كال يظهػػػر فج ػػأة ،بػػػؿ ه ػػك مميػػػة ػ ػكازف مسػ ػ مرة ،كجهػػػد ا ي ػػث
إلدخ ػػالؿ الجديػ ػػد ف ػػي إطػ ػػالر الباي ػػالت العقميػ ػػة المكجػػػكدة سػ ػػالبقالن مػ ػ السػ ػػعي إليجػػػالد بايػ ػػالت جديػػػدة أك ػ ػػر
كالمالن (الديدم)9:1997،

يعػػرؼ ككسػػمر  D.wechslerالػػذكالو بأاػػه "القػػدرة الكميػػة لػػدل الفػػرد م ػ ال عػػرؼ الهػػالدؼ ،كال فكيػػر

الماطقي ،كال عالمؿ المجدم م البي ة" (الكرفي)529:1998،

أمال ككهمر  Cohlerفيرم أف " ردرة الفػرد مػ إدراؾ العالرػالت هػي ال ػي اػدد ذكػالؤا فػي اػيف

ي ػربط كمفػػف بػػيف القػػدرة م ػ ال ػ عمـ كالػػذكالو كلػػذا يع بػػر هػػذا ال عريػػؼ مػػف أشػػهر ال عريفػػالت" (دماهػػكرم

ك خركف)204:2000،

يعرفه أامد زكي صاللح ( )1972بأاه " بالرة ػف كػكيف فرحػي أم أف الػذكالو م مػه كم ػؿ

الكهربػػالو أك المراالطيسػػية فهػػذا ككياػػالت فرحػػية أم أااػػال ال االاظػػه مبالش ػرة كاامػػال اسػ دؿ مػػي كجكدهػػال
بآ الرهال كا ال جهال" (جمؿ)57:2000 ،
كيعرؼ الذكالو بأاه " ككيف فرحي يمكف ريالسه ف طريؽ مالاظة بعض االس جالبالت العالدية

كالم كرعة مف الفرد في اؿ المشكالت كالقدرة م ال ميز المعرفي" ( بالس)15:2002 ،

رفه سميت كهات ( )Schmidt & Hunter, 2003أاه "مقدرة األفػراد مػ اإلدراؾ كال فكيػر
المجرد لاؿ المشكالت بطريقة ممية"
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رف ػػت العايػ ػزات ( )2006ال ػػذكالو بأا ػػه "مق ػػدرة اإلفػ ػراد مػ ػ ال كي ػػؼ الفك ػػرم كالس ػػمككي جػ ػػالا
المكارؼ المخ مفة ال ي ي عرحكف لهال ،كالمقدرة م االس فالدة مف جالرب سالبقة"
كيعػػرؼ بيايػػه  Binetالػػذكالو م ػ أاػػه "القػػدرة م ػ الفهػػـ كاالب كػػالر كال كجيػػه الهػػالدؼ لمسػػمكؾ

كالاقد الذا ي" (طالرؽ المر)18:2008،

يعػػرؼ بأاػػه " القػػدرة ػػؿ اػػؿ المشػػكالت المألكفػػة كغيػػر المألكفػػة ،مػػف خػػالؿ كظيػػؼ المعػػالرؼ

كالخبرات لمعاللجة المكارؼ المخ مفة ال ي يكاجههال األفراد" (الزغكؿ)129:2012،

يعرؼ ش يرف Sternالذكالو بأاه " القدرة م ال صرؼ بشكؿ جيد في المكارػؼ المخ مفػة أم أف

الفرد األذك هك األردر م ال صرؼ الجيد في كؿ المكارؼ"

ك رل البالا ة مف خالؿ عريفالت الذكالو السالبقة أاهال م عػددة كلػيس هاػالؾ عريػؼ كااػد لمػذكالو

م فؽ ميه ،كيرج ذلؾ إل أف الذكالو يػربط بػيف الك ار ػة كالبي ػة كأف الػذكالو هػك القػدرة مػ ال كيػؼ بػيف
م طمب ػػالت الك ار ػػة كالبي ػػة كاالسػ ػ فالدة م ػػف الخبػ ػرات الس ػػالبقة ف ػػي المجػ ػالالت المخ مف ػػة اي ػػث أف ال ػػذكالو ال

االاظه مبالشرة كاامال اس دؿ ميه مف خالؿ سمككاال اليكمي

الذكاءات المتعددة:
إف الاظريػػالت ال قميديػػة لمػػذكالو ركػػز فػػي االكلهػػال لهػػذا المفهػػكـ مػػي الامػػك المرػػكم كالريالحػػي ،كال

هػ ـ باللجكااػػب األدبيػػة ،كالفايػػة ،كال باللعالرػػالت االج مال يػػة باللشػػكؿ الماالسػػب ايػػث ركػػز مػ األاشػػطة

العقميػػة ال ػػي عمػػؽ باللقػػدرات المركيػػة ،كالريالحػػية كهػػي ال ػػي يع مػػد ميهػػال الاظػػالـ الاػػاللي فػػي ال ػػدريس
(السيد ،)2005،كفي المقالبؿ عػد اظريػة الػذكالوات الم عػددة ( )Multiple intelligencesال ػي أطمقهػال
جالردار( )Gardner,1983كرة م الدراسالت ال قميدية لمذكالو ،كجعمت الاظرة إل الػذكالو أك ػر ػدالن،
اي ػػث ج ػػالكزت ه ػػذا الاظري ػػة ال ركي ػػز القالص ػػر لم ػػذكالو مػ ػ جكاا ػػب دكف أخ ػػرل م ػػف شخص ػػية الف ػػرد

ففػي ػػالـ ( )1983كصػؿ جػػالردار لاظريػة جديػػدة أطمػؽ ميهػػال اظريػة الػػذكالوات الم عػددة ايػػث خ مػػؼ
هذا الاظرية ف الاظريالت ال قميدية في اظر هال أف الذكالو اإلاسالاي هك اشالط قمي اقيقػي كلػيس مجػرد

رػػدرة لممعرفػػة اإلاسػػالاية ،كلػػذلؾ سػػع فػػي اظري ػػه هػػذا إل ػ

كسػػي مجػػالؿ اإلمكالاػػالت اإلاسػػالاية باي ػث

عدل قدير اسبة الذكالو (أامد)2005،
كمػ ػ ػػف المبػ ػ ػػالدئ ال ػ ػ ػػي رالمػ ػ ػػت ميهػ ػ ػػال اظريػ ػ ػػة الػ ػ ػػذكالوات الم عػ ػ ػػددة كمػ ػ ػػال كردت فػ ػ ػػي جػ ػ ػػالردار

( )Gardner,2005مال يأ ي:

 ي ككف الذكالو مف أاكاع ديدة كم اك ة مف الذكالوات كؿ فرد مميز كفريد كيم مؾ ددنا مف أاكاع الذكالوات الدياالميكية99

 خ مػؼ درجػة امػػك أاػكاع الػػذكالوات ك طكرهػال كفقػنال لمامػك الػػداخمي لمفػرد أك الامػػك االج مػال ي بػػيفاألفراد

 -كؿ أاكاع الذكالوات ايكية كدياالميكية

 يمكف ال مييز بيف أاكاع الذكالوات ككصفهال ك اديدهال -مف اؽ كؿ فرد ال عرؼ إل ذكال ه ل طكيرا ك امي ه

 -اس خداـ ذكالو معيف رد يسهـ في طكير ذكالو خر

 ال قالفػػة الشخصػػية ك اك هػػال ك عػػددهال عػػد أم ػ نار مهم ػنال كجكهري ػنال لممعرفػػة المػػة كلكػػؿ أا ػكاع الػػذكالوبشكؿ خالص

 كؿ أاكاع الذكالوات كفر مقدرات كالماة لمفرد ل جعمه أك ر إاسالايةأمال جالردار ( )Gardner,2005فقد أشالر إل

سعة أاكاع مف الذكالوات هي:

 -1الذكاء المغوي:
الػػذم يش ػ مؿ م ػ كػػؿ مػػال ي عمػػؽ باللمرػػة ،كالػػذم ي حػػمف المقػػدرة مػػ إا ػػالج المرػػة الماطكرػػة

كالمك كبة ك فسيرهال ،كالمقػدرة مػ

عمػـ المرػالت ،كالمقػدرة مػ اسػ خداـ المرػة بفال ميػة ل عبيػر ػف الػذات

ككسيمة ل ذكر المعمكمالت
 -2الذكاء المنطقي (الرياضي):
يعاػػي كػػؿ مػػال ي عمػػؽ بالألررػػالـ كالماطػػؽ ،كي حػػمف المقػػدرات الذهايػػة ،ال ػػي ػػيح لمفػػرد المالاظػػة

كاالس ابالط ككح العديد مف الفركض الحركرية إليجالد الامكؿ لممشكالت
 -3الذكاء الموسيقي:

كالػػذم يقصػػد بػػه كػػؿ مػػال ي عمػػؽ بالأللاػػالف كاألارػػالـ كاآلالت المكسػػيقية ،كهػػك مقػػدرة ذهايػػة يقػػكـ

صالابهال ب مييز دريؽ لمارمالت المكسيقية كايقال هال
 -4الذكاء البصري (المكاني):

كالذم ي حمف كؿ مال ي عمؽ باللصكر كالخيالالت ،كهك المقػدرة مػ

كػكيف مػ الت مر يػة لمعػاللـ

في الفحالو ،كادراؾ اال جالا فحالن ف ال عرؼ إل األمالكف كابرازهال ،كيكجد هػذا الػذكالو اػد المخ صػيف
في رسـ الخ ار ط كال صميـ

 -5الذكاء البدني (الحركي):
كيشمؿ كؿ مال ي عمؽ باللاركة كااسالس الجسـ ،كي يح لصالابه اس عمالؿ الجسػـ لاػؿ المشػكالت

كالقيالـ ببعض األ مالؿ ،كال عبير ف األفكالر ،كاألفراد الذيف ي م عكف بهذا المقدرات لديهـ ميػكؿ لماركػة
كلمس األشيالو ،كيككاكا م فكريف في األاشطة البداية
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 -6الذكاء االجتماعي:
كيعاػي كػؿ مػال ي عمػؽ بالل فال ػؿ االج مػال ي مػ اآلخػريف ،كيسػال د األفػراد مػ فهػـ اآلخػريف ك اديػد

رغبال هـ كاكافزهـ كاكايالهـ ،كالمقدرة م العمؿ بفال مية م اآلخريف
 -7الذكاء الشخصي (الذاتي):

كالػػذم يشػػمؿ كػػؿ مػػال ي عمػػؽ بػػاللعكاطؼ كاالافعػػالالت الداخميػػة لمفػػرد ،كفهػػـ الػػذات كالمقػػدرة م ػ

قدير المشال ر الذا ية

 -8الذكاء البيئي(الطبيعي):
كيقصد به كؿ مال ي عمؽ باللبي ة بمال فيهػال مػف اك ػالت كاخ الفػالت ،ك اديػد األشػيالو الطبيعيػة مػف
ابال ػػالت كايكاا ػػالت ك ص ػػايفهال ،كاف األفػ ػراد ال ػػذم يممك ػػكف ه ػػذا المق ػػدرة يميم ػػكف لمعرف ػػة األم ػػكر الم عمق ػػة
باللكال االت الاية

 -9الذكاء العاطفي:
كيعاػػي كػػؿ مػػال ي عمػػؽ بحػػبط االافعػػالالت كفهػػـ مشػػال ر اآلخػريف ،كالمقػػدرة مػ الػ اكـ كحػػبط

العكاطؼ كاالافعالالت ك كاطؼ اآلخريف كاافعالال هـ

النظريات المفسرة لمذكاء:
عددت ك اك ت الاظريالت المفسرة لمذكالو كسكؼ اشير إل بعض ماهال:
 -1نظرية العوامؿ المتعددة ثورندايؾ : Thorndike
يػػرل كراػػدايؾ صػػالاب هػػذا الاظريػػة أف الػػذكالو ي كػػكف مػػف مجمك ػػة مػػف العكامػػؿ أك القػػدرات
الم عددة ،كلمقيػالـ بعمميػة قميػة مػال ال بػد مػف حػالفر ككجػكد ػدد مػف القػدرات عمػؿ مشػ ركة فيمػال بياهػال
م ا بالر أف هاالؾ ار بالطنال بيف كؿ ممية كأخرل ،كيرل أف العمميالت العقميػة هػي ا ػالج لعمػؿ الجهػالز

العصبي المعقد الذم يؤدم كظيف ه م ااك كمي كم اكع بايث يصعب كصػفه مػ أاػه مجػرد ام ػزاج
مقالدير معياة مف المؿ الـ ك كامؿ اك ية
 -كمال كيرل أف هاالؾ أاكا نال لمذكالو:

 -الذكالو المجرد :كهك القدرة م معاللجة األلفالظ كالرمكز كالمفالهيـ المجردة بكفالوة

 الذكالو االج مال ي :القدرة م ال فال ؿ بفال مية م اآلخريف كارالمة الرالت اج مال ية االجاة -الذكالو الميكالايكي :ردرة الفرد م ال عالمؿ م األشيالو المالدية (جالؿ)85 :1985 ،
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 -2نظرية العامميف سبيرماف :Spearman
يرل سبيرمالف أف الذكالو ليس ممية قمية معياة كالإلدراؾ كال فكير ،بؿ هػك المػؿ ػالـ أك رػدرة

المػة ػؤ ر فػػي جميػ العمميػػالت العقميػة باسػػب م فالك ػة يشػ رؾ معػه المػػؿ اك يػة خػػالص كالعالمػؿ العػػالـ

فػػي أريػػه يػػؤ ر فػػي جمي ػ القػػدرات كالعمميػػالت الجيػػدة مػػف اس ػ دالؿ كاب كػػالر ك صػػكر ك ػذكر كادراؾ اسػػي
كلكاه يؤ ر فيهػال باسػب مخ مفػة ،كبعبػالرة أخػرل فاللػذكالو جػكهر الاشػالط العقمػي كمػه فهػك يظهػر فػي جميػ
صرفالت الفرد كأكجه اشالطه المخ مفة م كجكد اس عدادات اك ية إل جالابه (رطالاي)89 :9115 ،

كرػد ا بػػر سػبيرمالف هػػذا العالمػػؿ العػالـ اشػػالطنال قميػنال ،ألف دكرا فػػي ػػاللـ الػذكالو يشػػبه دكر القػػكة

الطبيعيػػة أك الاشػػالط الطبيعػػي فػػي ػػاللـ الطبيعػػة كأاػػه كري ػرا مػػف المفػػالهيـ العمميػػة ،إذ ال يمكػػف ال عػػرؼ
ميه إال ف طريؽ مظػالهرا ،كفػي الػذكالو بخالصػة ػف طريػؽ اخ بػالرات الػذكالو كيالاػظ أاػه رػد كصػؿ

إلػ ػ ه ػػذا العالم ػػؿ ليفس ػػر ب ػػه مع ػػالمالت االر ب ػػالط المكج ػػكدة ف ػػي العممي ػػالت العقمي ػػة المخ مف ػػة كم ػػال با ه ػػال

االخ بػػالرات ،ككػػأف معػػالمالت االر بػػالط ع مػػد أسالس ػنال م ػ كجػػكد العالمػػؿ المش ػ رؾ بػػيف العمميػػالت العقميػػة
كهك الذم يبيف مقدار ال رابط بيف أم ممي يف ،كمػال يبػيف المػدل الػذم يشػ رؾ فيػه العالمػؿ العػالـ معهمػال

ك بع ػالن لهػػذا الاظريػػة كػػكف كػػؿ العمميػػالت العقميػػة مش ػ ركة فيمػػال بياهػػال فػػي العالمػػؿ الع ػالـ الػػذم يػػدخؿ فيهػػال
بدرجالت مخ مفة ،ككؿ ممية ككف م صمة بمجمك ة م شالبهة لهال (الراك)917 :9115 ،
 -3نظرية العوامؿ الطائفية ثيرستوف Therston
كيػرم ( يرسػ كف) صػالاب هػذا الاظريػػة أف الػذكالو ي كػكف مػف ػػدد مػف القػدرات العقميػة األكليػػة،

ال اسػػبينال ال مطمقػنال كأف بعػػض العمميػػالت المعقػػدة يكجػػد
كهػػذا القػػدرات مسػ قمة ػػف بعحػػهال الػػبعض اسػ قال ن
بياهال المؿ ر يس مش رؾ يػدخؿ فػي ػدد مػف العمميػالت كال يػدخؿ فػي الػبعض اآلخػر ،فمػ ال ا ػ افهػـ

الهادسة أك الجبر ال بد مف حالفر القدرة العددية كالقدر م ال صكر البصرم كالقدرة مػ االسػ دالؿ،
كفهماال لقصيدة شعرية البد مف حالفر القدرة مػ فهػـ المعػالاي ،كالطالرػة المفظيػة كالقػدرة مػ ال ػذكر،
ك كص ػػؿ يرسػ ػ كف إلػ ػ

كالآل ي:

ادي ػػد ػػدد م ػػف العكام ػػؿ الطال في ػػة أطم ػػؽ ميه ػػال القػ ػدرات العقمي ػػة األكلي ػػة كه ػػي

 القدرة المركية :كهي كجد في االخ بالرات ال ي حمف فهمالن لمرة القدرة العددية :القدرة م أداو العمميالت الاسالبية بسر ة كدرة القدرة المكالاية :صكر األشيالو بعد ريير مكالاهال -القدرة م ال ذكر :اس رجالع مال ا عمـ

 القدرة االس داللية االس ق ار ية :الباث كالمعمكمالت الصاياة القدرة اإلدراكية :المقالراة كاخ الؼ األشيالو98

 -الطالرة المفظية :ال فكير باللكممالت بسر ة (جالؿ)90 :0985 ،

 -4نظرية بياجيو :Piaget

أكد بيالجيه م أف الذكالو يابري أف يعاللج في حكو اال ية معياػة ،فمػه طبيعػة كماطقيػة فػي ف

كااد ،فم اإلاسالف هك مصدر لماشالط العقمي كهك جزو اي مف كػال ف اػي ،كهػك يشػ رؾ مػ األ حػالو
األخرل في خصال صهال العالمة م الرغـ مف أف لكؿ ماهال اظيمنال ف غيرة مػف األ حػالو كممػال يميػز
اظرية بيالجيه أاهال أكدت مػ اال مػالد الم بػالدؿ بػيف الكػال ف الاػي كالبي ػة ال ػي يعػيش فيهػال ،كأف الكػال ف

الاي كالبي ة همال في االلة فال ؿ مس مر ،فحالن ف كجكد االلة كازف بياهال (رطالمي)85 ،9115 ،
 -5نظرية جيمفورد :Guilford
يسػم أامػكذج جيمفػكرد فػي الػذكالو بػالألامكذج المكركفكلكجيػه أكبايػة العقػؿ ك ػددت القػدرات

((120ردرة المك شؼ ماهال ( )100كيصاؼ هذا األامكذج ال

ال ة أبعالد:

 بعػػد الما ػػكل :كي عمػػؽ باػػكع المػػالدة الم حػػماة فػػي المشػػكمة كمػػف كاممػػه مػػال ي عمػػؽ بالألشػػكالؿكالرمكز

 بعد العمميالت :كي عمؽ بعكامؿ ال فكير ال قالربي ك كامؿ ال فكير ال بال دم بعد الاكا ج :كي عمؽ باكع الشػيو الػذم ياصػب مػ الاشػالط بصػرؼ الاظػر ػف العمميػة العقميػةكي عمؽ هذا البعد باللعالرالت بيف األلفالظ كاألشكالؿ (الداهرم)89 :9118 ،

وتػػػرا الباحثػػػة م ػػف خ ػػالؿ الع ػػرض الس ػػالبؽ لاظري ػػالت ال ػػذكالو ب ػػأف ها ػػالؾ اخ الفػ ػالن ب ػػيف العمم ػػالو

فػاللبعض ياظػر لمػذكالو مػ أاػه رػدرة قميػػة المػة ػؤ ر فػػي جميػ العمميػالت العقميػػة باسػب م فالك ػة كهػػك
جػػكهر الاشػػالط العقمػػي كمػػال فػػي اظريػػة سػػبيرمالف ،كالػػبعض اآلخػػر يػػرل أف الػػذكالو مجمك ػػة مػػف القػػدرات

الم عددة كالم اك ة كيرفحكف فكرة الذكالو العالـ ذم القدرة العقمية الكااػدة ،كااػف ااظػر إلػ الػذكالو مػ

ال كاادنا بؿ مجمك ة مف العكامؿ كالقدرات كمال في اظرية جالردار لمػذكالوات الم عػددة كهػي
أاه ليس الم ن
أاكاع م عددة لمذكالوات ك بدك هذا الاظرة أررب إل الكار كال كجد جميعهػال فػي الفػرد الكااػد ،فقػد يم مػؾ

ػر مػف هػذا األاػكاع ليػؤدم كظيفػة معياػة ،كهػذا األاػكاع ال ظهػر مػرة كااػدة اػد
الفرد اك الن كااػدان أك أك ان
اإلاسالف كلكف مف خالؿ خبرات معياة ،كهي مف أادث الاظريالت كمفيػدة فػي مجػالؿ ال عمػيـ ،ألاهػال هػ ـ
بشخصػػية الطاللػػب مػػف جمي ػ الا ػكااي فكمػػال يخ مػػؼ األف ػراد فػػي ميػػكلهـ كا جالهػػال هـ كشخصػػيال هـ ،فهػػـ

يخ مفػػكف فػػي الػػذكالو الػػذم يم مككاػػه كيػػرل يرسػ كف بػػأف الػػذكالو هػػك مجمك ػػة مػػف القػػدرات األكليػػة كهػػي
مسػ قمة ػف بعحػهال الػبعض اسػػبيالن كلػيس مطمقػالن ،أمػال بيالجيػه فياظػػر لمػذكالو مػ اال مػالد الم بػالدؿ بػػيف

الكػػال ف الاػػي كالبي ػػة ال ػػي يعػػيش فيه ػال كيكػػكف فػػي االلػػة فال ػػؿ مس ػ مر ،أمػػال جيمفػػكرد فياظػػر لمػػذكالو فػػي
ال ة أبعالد كهي (بعد الما كل كبعد العمميالت كبعد الاكا ج) ك ادث ف الذكالو كعالمؿ الـ
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المحور الثاني :الذكاء الثقافي
المقدمة
عػػرض البالا ػػة فيمػػال يمػػي مفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي كأبعػػالدا كاظريال ػػه كخصال صػػه كأاكا ػػه كأهمي ػػه
كمراامه كذلؾ م الااك ال اللي:

مفيوـ الذكاء الثقافي:
هاالؾ العديد مف ال عريفالت ال ي االكلت مفهكـ الذكالو ال قالفي كمف مؾ ال عريفالت:

 يعرفػػه ايػػر ليػػك ااػػج ( )Earlwy & Ang ,2003بأاػػه" رػػدرة الفػػرد مػ أداو المهػػالـ ،كادراؾالعمؿ في بي ة مخ مفة قالفيالن كيم ؿ ذلؾ بقدرة الفػرد مػ ال كيػؼ بفعالليػة مػ السػيالرالت المعرفيػة

الجديدة "

 ايرل ػ كمكسككسػػك ( )Earely & Msakouski ,2004بأاػػه " القػػدرة م ػ ال عالمػػؿ م ػ-

ال قالفالت القكمية كالمهاية فهك القدرة م اإلاسالس باللسيالرالت المخ مفة ك قبمهال"

رفػػة شػػميدت كها ػػر ( )Shmidt& Hunter ,2004بأاػػه " شػػكؿ معػػيف مػػف أشػػكالؿ الػػذكالو

يركز م رالبمي ي اإلدراؾ كال فكير كال صرؼ بأسمكب ممي في االالت ال ماليز ال قالفي "

 -ركبرت س يرابرغ ( )Sternberg ,2006بأاػه" رػدرة األفػراد مػ إرالمػة الرػالت شخصػية مػ

درجة مف الكفالوة في مكارػؼ سػـ بالل عػدد ال قػالفي ،كالقػدرة مػ فهػـ اإلشػالرات كالرمػكز المفظيػة

كغير المفظية في قالفة مراليرة ل قالف ه األصمية كاالس جالبة لهذا اإلشالرات بشكؿ كافقي"

 -فػػالف دايػػف ك خػػركف ( " )Van Dyne et al.,2009رػدرة األف ػراد مػ ال كافػػؽ الاػػالجح م ػ

المكارػػؼ ال قالفيػػة الجديػػدة كغيػػر المألكفػػة كمػػال يشػػير إلػ القػػدرة مػ العمػػؿ بكفػػالوة كفال ميػػة فػػي
المكارؼ ال ي ميز بالل اكع ال قالفي"

 ( )Thomas ,etal., 2010بأاه "اظالـ م كالمؿ مف المعالرؼ ال قالفية كالمهالرات المر بطػة بمػالػالو مػ البي ػة ال ػي
كراو المعرفة ال قالفية كال ي سػمح لألفػراد ال كيػؼ ك اديػد ك شػكيؿ قػالف هـ با ن
يعيشكف فيهال "

 كيػػرم (" )Mas Nab & Worthley,2012:62الػػذكالو ال قػػالفي بال بػػالرا رػػدرات الفػػرد ال ػػيمكاػػه مػػف ال فال ػػؿ بفال ميػػة ككفػػالوة م ػ اآلخ ػريف مػػف الخمفيػػالت ال قالفيػػة المخ مفػػة فػػي المكارػػؼ

ال قالفية المخ مفة "

 ( )Van, etal., 2012رفػه بأاػه "مشػ ؽ مػف مفهػكـ ال قالفػة ايػث يشػير إلػ مجمك ػة المػةمف القدرات ذات الصمة باللمكارؼ ال ي ميز بالل اكع ال قالفي "

 ( يكسػػؼ بػػدر  ،إب ػراهيـ الاممػػة " )2012 ،هػػك القػػدرة م ػ العػػيش م ػ ال قالفػػالت المخ مفػػة ػػفال قالفة األصمية كذلؾ مف خالؿ فهـ السيالرالت الجديدة كال كيؼ معهال "
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ال مػف ( )Kurian,2013( ،)Ng & Early,2006فػي أاػه
 ي فػؽ فػي عريػؼ الػذكالو ال قػالفي كػ ن" رػػدرة الفػػرد م ػ ال كيػػؼ بفعالليػػة بػػر ال قالفػػالت ،كأخػػذ كػػؿ مػػال هػػك جيػػد كماالسػػب مػػف ال قالفػػالت

األخرل"

 اػالفي ( )Nafel,2013بأاػػه "ي حػػمف مهػػالرات ال فكيػػر العالمػػة ال ػػي يسػ عممهال الفػػرد لخمػػؽ مفهػػكـي عمؽ بكيفية كردرة الفػرد مػ ال صػرؼ فػي حػكو القكا ػد كالقػكاايف ال ػي اكمػه فػي قالفػة البمػد

-

المحيفة"

رف ػػه الاػػكرم ( )2014بأاػػه " شػػكؿ مػػف أشػػكالؿ الػػذكالو الػػذم يركػػز م ػ مقػػدرات الفػػرد م ػ

اإلدراؾ كال فكيػػر كال صػػرؼ ممي ػالن كهػػذا ي ػ ـ مػػف خػػالؿ الفهػػـ الفعػػالؿ لممعرفػػة الجيػػدة كال صػػرؼ
مػ ااػػك فال ػػؿ فػػي الاػػالالت ال ػي سػػـ بػػالل اكع كال مػػاليز ال قػػالفي سػكاو أكػػالف فػػي العمػػؿ أك فػػي

-

-

اإلدارة "

رفه الزيدييف ( )2016بأاه" اكع م قػدـ مػف أاػكاع الػذكالو يػر بط ب قالفػالت البشػر كفهمهػال لمػ مكف

مػػف ال فال ػػؿ اإليجػػالبي فػػي المكارػػؼ ال ػػي سػػـ بالل عدديػػة ال قالفيػػة ل سػػهيؿ مميػػة اال صػػالؿ كفهػػـ

الظرؼ اآلخر "

رف ه الريالف ( )2016بأاه" شكؿ مف أشكالؿ الذكالو الذم يصؼ مقدرة األفراد م ال كيؼ فػي

البي ػػالت المرػػاليرة لبي ػ هـ األصػػمية كمقػػدر هـ مػ

باػػي األامػػالط السػػمككية الماالسػػبة فػػي المكارػػؼ

الم اك ة قالفينال ال ي ككف اصيمة فهمهـ ك قبمهـ ل مؾ ال قالفالت "

ك رل البالا ة مف خالؿ ال عريفالت السالبقة بأف الذكالو ال قالفي هػك شػكؿ مػف أشػكالؿ الػذكالو الػذم

يص ػػؼ مق ػػدرة الف ػػرد مػ ػ ال كي ػػؼ مػ ػ البي ػػالت كال قالف ػػالت المخ مف ػػة كال فال ػػؿ بفال مي ػػة مػ ػ اآلخػ ػريف ف ػػي
باالو م
المكارؼ ال قالفية المخ مفة كأخذ كؿ مال هك ماالسب مف ال قالفالت ن

قالفة البمد الذم اعيش فيه

أبعاد الذكاء الثقافي:

 الػػذكاء الثقػػافي المعرفػػي :الػػذم ي طمػػب فهػػـ ال قالفػػالت األخػػرل كالػػك ي بهػػال كبمككاال هػػال المالديػػةكالمعاكية

 الذكاء الثقافي الدافعي :الذم ي طمب فهـ مشال ر أصػاالب ال قالفػالت األخػرل كأسػالليب ال كاصػؿالافسي كالشعكرم معهـ

 -الذكاء الثقافي السموكي :الذم ي طمب األخذ باللمكارؼ اإليجالبية بيف ال قالفالت األخرل

النظريات المفسرة لمذكاء الثقافي:
أو ًال -نظرية أيرلي وآنغ ()Earley & Ang,2003

عػػكد هػػذا الاظريػػة إل ػ " كريس ػ كفر أيرلػػي "مػػف جالمعػػة لاػػدف بالالش ػ راؾ م ػ " سػػكاغ اػػغ" مػػف

جالمعة االايالاغ بسارالفكرة
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كالفك ػرة األسالسػػية لماظريػػة هػػي أف االجػػة األف ػراد لم عالمػػؿ م ػ اظ ػ ار هـ فػػي بي ػػالت م بالياػػة قالفي ػنال

طمب ردرات الزمة الك سالب اكع مػف الاسالسػية لم بالياػالت ال قالفيػة بمػال ياقػؽ ال فال ػؿ الباػالو كالكػؼ مػ

هػػذا ال بالياػػالت ،خصكصػػالن م ػ

عػػدد هػػذا ال فػػال الت كالاالجػػة المماػػة لم عالمػػؿ م ػ اآلخػػر ،كم ػ ظهػػكر

الفػػركؽ فػػي ال قالفػػالت الفر يػػة س ػكاو كػػالف ذلػػؾ فػػي الشػػرؽ أك فػػي الرػػرب (طػػه )188:2006،ك باػػث
الاظرية في معرفػة سػبب ال ػأ ير الػذم يمالرسػه األفػراد أك ػر مػف غيػرهـ فػي المكارػؼ ال ػي م ػالز بالل بػاليف

ال قالفي ()Ang & Dyne,2008,5

كاس اد كؿ مف ايرلي ك اغ ( )Earley & Ang,2003,30في فسيرهـ لمقكا ػد الاظريػة لمفهػكـ

الػػذكالو ال قػػالفي ال ػ الاظريػػالت المعالص ػرة فػػي الػػذكالو ،إذ إاهػػـ رف ػكا الػػذكالو ال قػػالفي بأاػػه " رالبميػػة الفػػرد

لالاػػدمالج مميػنال فػػي األمػػالكف الم اك ػػة قالفيػنال " ،كأشػػالر إلػ أهميػػة كػػكيف كامػػؿ الػػذكالو ال قػػالفي كدكرهػػال
الفعالؿ كالمؤ ر في الذكالو ال قالفي بالخ الؼ المكارؼ ال قالفيػة كاالج مال يػة ،كأف مػؾ العكامػؿ م رابطػة مػ

بعحػػهال فػػي مجػػالؿ معػػيف ،كبالل ػػاللي فػػإف أفحػػؿ عبيػػر لمػػذكالو ال قػػالفي بأاػػه " ركيػػب م عػػدد األبعػػالد كلػػه
صفالت م ميزة ،إذ ش رؾ العاالصر المعرفية كالدافعية كالسمككية كمهال ب ركيبة كاادة "

ك رل الاظرية إف هاالؾ أربعة مككاالت لمذكالو ال قالفي:
 -1المكوف ما وراء المعرفي Met,cognitive
كهك ي ككف مف االس ار يجيالت المعرفية ال ي س خدـ في اك سػالب ك كليػد اسػ ار يجيالت المكاجهػة

ك م ذلؾ فهك يشير إل مس كل الشػعكر كالػك ي ال قػالفي لألفػراد خػالؿ ال فػال الت ال قالفيػة ( Ng.Van
 )Dyne, & Ang,2012كمػػال أاػػه يعكػػس العمميػػالت ال ػػي يسػ خدمهال الفػػرد الك سػػالب فهمػػه كمعرف ػه

بالل قالفالت المخ مفة ككذلؾ القدرة مػ

فسػير خبػرات ال فال ػؿ ال قػالفي فػي سػيالرالت مخ مفػة ( Van and

)Ang,2006
ف ػػالألفراد ذكك ال ػػذكالو ال ق ػػالفي (م ػػال كراو المعرف ػػي) المر فػ ػ ي مي ػػزكف ب ػػأاهـ مػ ػ ك ػػي ش ػػعكرم

بالل فصػػيالت ال قالفيػػة لرخػريف ربػػؿ كأ اػػالو ال فػػال الت كمػػال أاهػػـ يسػ طيعكف أف يك شػػفكا امػػالذجهـ العقميػػة

أ االو كبعد ال فال الت ()Vedadi,Kheiri,& Abbasalizadeh,2010
 -2المكوف المعرفي :Cognitive

يشير إلػ مسػ كل المعرفػة ال قالفيػة أك المعرفػة باللبي ػة ال قالفيػة كمػال أاػه يعكػس المعرفػة باللمعػاليير

كالممالرس ػػالت كال قاللي ػػد ف ػػي ال قالف ػػالت المخ مف ػػة المك س ػػبة م ػػف ك ػػؿ الخبػ ػرات ال ربكي ػػة كالشخص ػػية كالػ ػ عمـ

الرسػمي ( )Ang.And Van Dyne, 2008كمػال أف الػذكالو ال قػالفي المعرفػي يعكػس مػدل فهػـ الفػرد
ألكجػه الشػػبه كاالخػ الؼ بػػيف ال قالفػػالت كمعرفػػة ال فالصػػيؿ الم حػماة فػػي ال قالفػػة المرػػاليرة م ػػؿ اسػػؽ القػػيـ
كالمعاليير كاألاظمة االر صالدية كالقالاكاية كأامالط ال فال الت االج مال ية () Ng and Earley, 2006
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 -3المكوف الدافعي Motivatio
يعكػػس االه مػػالـ بمشػػالركة اآلخ ػريف كالرغبػػة فػػي ال كيػػؼ مػ

قالفػػة أخػػرل كهػػذا الجالاػػب ي حػػمف

ال ة دكاف أسالسية كهي ال عزيز كالامك كاالس م اررية ()Ang et al, 2007

كبهػػذا فػػإف المكػػكف الػػدافعي لمػػذكالو ال قػػالفي يعكػػس اه مػػالـ الفػػرد بالل عالمػػؿ مػ أفػراد يا مػػكف إل ػ
قالفة أخرل كمال أاه ي جالكز إد اركػنال لمفػركؽ ال قالفيػة كي عالمػؿ مػ الدافعيػة بمػال ي جػالكز العمميػالت المعرفيػة

كاف م ػػؿ هػػذا القػػدرات الدافعيػػة قػػدـ خطػػأ ركي ػالن لالافعػػالؿ كالمعرفػػة كالسػػمكؾ ( Ang and Van

) Dyne,2008كاألف ػراد المر فعػػكف فػػي اسػػبة الػػذكالو ال قػػالفي الػػدافعي يكجهػػكف اا بػػالههـ كطالرػػال هـ ااػػك
المكارػ ػ ػ ال قالفي ػ ػػة الم ع ػ ػػددة مػ ػ ػ أس ػ ػػالس االه م ػ ػػالـ ال ػ ػػداخمي كال قػ ػ ػة ف ػ ػػي فع ػ ػػاللي هـ ال قالفي ػ ػػة الم ع ػ ػػددة

()Ramalu et.al.,2011

 -4المكوف السموكي :Behavioral
كهػك ي حػمف القػػدرة مػ المشػػالركة فػي السػػمككيالت ال كيفيػة طبقػنال لممعرفػة كالدافعيػػة مػ أسػػالس

القيـ ال قالفيػة فػي مكارػ اك يػة ماػددة كهػذا يشػمؿ كجػكد اصػيمة كاسػعة كمراػة مػف السػمككيالت ( Ang
 )and Van Dyne,2008فاللػػذكالو ال قػػالفي السػػمككي يعكػػس رػػدرة الفػػرد مػ مكاومػػة سػػمككه المفظػػي

كغير المفظي بايث يككف مال مالن لم قالفالت المخ مفة ككػذلؾ ردر ػه مػ االسػ جالبة بشػكؿ ػكافقي لمكارػؼ

ػالو ميػػه فػػإف ذكم الػػذكالو ال قػػالفي السػػمككي المر فػ
ال فال ػػؿ ال قػػالفي المخ مفػػة ( )Ng etal..2009كباػ ن
يككف لديهـ اصيمة كاسعة كمراة مف السمككيالت كمال لديهـ القدرة مػ إظهػالر سػمككيالت مكرفيػة مال مػة
م أسالس اطالؽ كاس مف القدرات المفظية كغيػر المفظيػة كأيحػال يكػكف لػديهـ القػدرة مػ فهػـ الكممػالت

كالابرات كاإلياالوات كال عبيرات المكجكدة في قالفة البمد ()Vedadi et al.,2010
ثانياً -نظرية ستيرنبرغ وجريجورينكو ()Sternberg, & Grigorenko,2006

عكد هذا الاظرية إل العاللـ " ركبرت س يرابرغ االس الذ في جالمعة " بيؿ " في الكاليالت الم اػدة

األمريكية ،كالذم يع قد أف ماالكلة فسير الذكالو كمفهكـ الـ يجب أف ػ ـ مػف جكاابػه المخ مفػة لػذا فهػك
يق رح ا جالهالن جديدان في عريؼ هذا المفهكـ يس اد م المسممالت األسالسية لاظري ه كماهال:

 إف الػػذكالو يجػػب أف يعػػرؼ مػػف خػػالؿ الماااػػ أك البعػػد الػػذم يس ػ هدؼ اديػػد مجمك ػػة مػػفالعمميالت المعرفية األسالسية ال ي يقكـ بهال العقؿ اد االكله أم مشكمة ،ربؿ الكصػكؿ إلػ الاػؿ

المال ـ ،م أهمية اديد هذا العممية المعرفية داخؿ إطالر اظرم م كالمؿ

 يعد مفهكـ الذكالو مفهكمػالن "م كػالمالن" "كشػالمالن" ال يااصػر فػي مهػالرات الاجػالح المدرسػي فاسػبكاامػػال يم ػػد ليشػػمؿ العديػػد مػػف اإلمكالاػػالت ال ػػي سػػال د الفػػرد م ػ

()Sternberg ,1986,12

98

اصػػيؿ الاجػػالح فػػي الايػػالة

 ل أكيػػد م ػ اإلطػػالر ال قػػالفي كالاحػػالرم الػػذم يعػػرؼ مػػف خاللػػه مفهػػكـ الػػذكالو كالػػذم يخ مػػؼبالخ الؼ المج م كالبي ة ال ي اشأ بهال الفرد كااطالرنال مػف هػذا فػإف األفعػالؿ ال ػي عػد ذكيػة فػي
قالفة معياة ربمال ال عد كال مت لمذكالو بصمة في أخرل ()Sternberg ,1998 204

 االه مػػالـ بد ارسػػة الػػذكالو بكصػػفه اطالرػالن " م كػػالمالن" يػػؤ ر كي ػػأ ر باللعديػػد مػػف الخب ػرات الشخصػػيةمػػف االايػػة ،كبػػاللمكارؼ كالم ري ػرات الخالرجيػػة مػػف االايػػة أخػػرل ،كبمػػدل رػػدرة الفػػرد م ػ

اقيػػؽ

ال كافؽ بيف مؾ الم ريرات ،كلذا فإف هذا الاظرية رػد غمػب ميهػال الطػالب المعرفػي اإلاسػالاي فػي
عريؼ الذكالو

 ي خػذ مفهػكـ الػذكالو شػكالن ػدريجيالن أك هرميػالن اػ ظـ فيػه مككاػالت الػذكالو إذ فقػد مككاػالت مػال بعػػداألداو في رمة اك سالب المعرفة

 د ارسػػة مفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي فػي داخػػؿ إطػػالر اظػػرم م كالمػػؿ األبعػػالد ،كيأخػػذ فػػي ا بػػالرا اميػػؿالمفهكـ إل

االصرا كمككاال ه األكلية ،م حركرة الػربط بػيف هػذا العاالصػر أك المككاػالت كبػيف

خب ػرات الفػػرد االج مال يػػة كال قالفيػػة مػػف االايػػة كبػػيف خصال صػػه الفسػػيكلكجية مػػف االايػػة أخػػرل

بمعا ػ ػ ػػي أف سػ ػ ػ ػ يرابرغ ي ػ ػ ػػرل أف مفه ػ ػ ػػكـ ال ػ ػ ػػذكالو لدي ػ ػ ػػه ياس ػ ػ ػػاب مػ ػ ػ ػ ك ػ ػ ػػؿ أاػ ػ ػ ػكاع ال ػ ػ ػػذكالو

( ،)Sternberg,2000كم ػػال ي ػػرم أف ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ركي ػػب م ع ػػدد األبع ػػالد كر ػػالـ ب ػػدمج ػػدد
حخـ مف اآلراو كاألفكالر القديمة كالادي ػة ل فسػير الػذكالو ال قػالفي بػيف األفػراد كالػذم رفػه مػ

أاه "ردرة الفرد م إرالمة الرالت شخصية فػي مكارػؼ سػـ بالل عػدد ال قػالفي ،كردر ػه مػ فهػـ
اإلشػػالرات كالرمػػكز المفظيػػة كغيػػر المفظيػػة فػػي قالفػػة مرػػاليرة ل قالف ػػه األصػػمية ،كاالس ػ جالبة لهػػذا

اإلشالرات بشكؿ كافقي " ()Ang & Dyne ,2008,7

مكونات الذكاء الثقافي في ضوء نظرية ستيرنبرغ:
ادد س يرابرغ مككاالت الذكالو ال قالفي م الااك اآل ي:
 -1المكوف اإلستراتيجي :Sternberg
هػػك الد اريػػة كالسػػيطرة م ػ

مميػػة اإلدراؾ ،أك هػػك مميػػة فهػػـ أك اك سػػالب المعرفػػة ،كهػػذا يركػػز

مػ القػػدرة كالسػػيطرة المعرفيػػة لمفػرد ،كرػػد أكػػد سػ يرابرغ مػ أف المكػكف اإلسػ ار يجي هػػك أهػػـ مككاػػالت
الذكالو ال قالفي كذلؾ لعدة أسبالب ماهال:
 أوالً :إاه مافز جيد كركم يدف األشخالص لم فكير كاإلدراؾ لممكارؼ ال قالفية المخ مفة -ثانياً :له القدرة م فهـ الامالذج ال قالفية كاألفكالر السال دة في ال قالفالت األخرل

كبهذا فإف المككف اإل س ار يجي هك ممية إدراؾ كمعرفة الك ير مف المعاللـ كالمعالرؼ ذات الصمة
الك يقة بالل قالفة كبقدرات األفراد م ال خطيط كال اظيـ كمراجعػة الامػالذج الذهايػة داخػؿ مجمك ػال هـ كمػف
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خػػالؿ ال جػػالرب كالخب ػرات الشخصػػية كالمس ػ كيالت ال قالفيػػة يس ػ طي ه ػؤالو األف ػراد ال فال ػػؿ كال جػػالرب م ػ
امالذج األفكالر ال قالفية األخرل ،كمػال يسػ طيعكف اال مػالد مػ مسػ كيالت اإلد ارؾ العػاللي ل اسػيف ال فال ػؿ
ال قػػالفي ،فػػاللاس المعرفػػي يعطػػي لمفػػرد مس ػ كل إدراؾ ػ و
ػالؿ يسػػال دا ألخػػذ دكرا االج مػػال ي فػػي المكارػػؼ
اإلاسالاية الم اك ة ،كذلؾ مف خالؿ افيز مس كل العمميالت الذهاية بمس كل أ مؽ
 -2المكوف المعرفي :Cognitive
يركػػز هػػذا المكػػكف مػػ المعرفػػة العالليػػة لممعػػالرؼ كالعمػػكـ المخ مفػػة  ،كمػػال يشػػير إل ػ

راكيػػب

المعرفة الشخصػية ،كرػد رفػه مػ أاػه ذكػالو الفهػـ اإلد اركػي لممعرفػة  ،كهػذا مشػالبهالن لمػال أ ػالرا الك يػركف
ػف أهميػة المعرفػة كجػزو مهػـ لمعقػؿ اإلاسػالاي ،كمػػال يعاػي العمميػالت العقميػة ال ػي يسػ عممهال األفػراد لفهػػـ

كاك سػػالب ال قالفػػة كمككاال هػػال ممػػال يسػػمح لهػػـ ب هي ػػة األسػػمكب األم ػػؿ كاألفحػػؿ لم فال ػػؿ بػػيف ال قالفػػالت
المخ مفة ،ك م ذلؾ فإف األشخالص ذكم الاس المعرفي العاللي لهـ ردرة كبيػرة مػ إرالمػة الرػالت مػ
األشخالص مف مخ مؼ البي الت ال قالفية بسهكلة كبيرة ()Ang & Dyne,2008,7
 -3المكوف الدافعي (المحفز) :Motivational
كهػػك أك ػػر مميػػالت اإلدراؾ افي ػ ناز ،كيعمػػؿ كمركػػز لمطالرػػة فػػي كجيػػه االا بػػالا ك افيػػز الطالرػػة

الكالماػػة لػ عمـ كادراؾ المكارػػؼ الم مػػاليزة بػػالخ الؼ البي ػػالت ال قالفيػػة ،إذ يشػػير إلػ القػػدرات الذهايػػة ل كجيػػه
الطالرػػة كاصػػرهال م ػ أداو مهمػػة قالفيػػة معياػػة أك ال صػػرؼ فػػي مكرػػؼ قػػالفي معػػيف ،كيركػػز المكػػكف
الدافعي م إدراؾ المشكالت المخ مفة العاللـ الاقيقية  ،كماالكلة اؿ مؾ المشالكؿ
 -4المكوف السموكي :Behavioral
يركػػز مػ ػ س ػػمكؾ األف ػػراد ف ػػي مسػ ػ كيالت ال فال ػػؿ اإلاس ػػالاية ،ك مػ ػ المظ ػػالهر الخالرجي ػػة كردكد
الفعػػؿ العالمػػة لإلاسػػالف (كمػػالذا يس ػ طي الشػػخص فعمػػة غيػػر الػػذم يشػػعر بػػه كيدركػػه ) ،كيشػػير إلػ رػػدرة

األفراد م فهـ ك اميؿ سػمككيالت اآلخػريف سػكاو كالاػت لفظيػة أـ غيػر لفظيػة ممػال يسػمح لهػـ بػرد الفعػؿ

الماالسػب أ اػالو ال خػاللط مػ األفػراد فػي ال قالفػالت كالمج معػالت المخ مفػػة )،) Ang & Dyne,2008,5
كيميػؿ المكػكف السػػمككي إلػ اخ يػالر األسػػمكب الماالسػب لألشػػخالص فػي عػالمال هـ االج مال يػػة كهػك يعػػد
م ػػف المككا ػػالت المعق ػػدة ألا ػػه ي ػػر بط باللس ػػمكؾ المفظ ػػي كغي ػػر المفظ ػػي كه ػػك م ػػف أب ػػرز ص ػػفالت ال فال ػػؿ

االج مال ي
ك ركز مجمك ة السمككيالت في الث اقالط أسالسية هي:
 مػػدل خػػالص لمسػػمككيالت م حػػماالن ذخيػػرة كاسػػعة كمراػػة مػػف السػػمككيالت المفظيػػة كغيػػر المفظيػػةمسػ ػ ادة مػ ػ الق ػػيـ ال قالفي ػػة ل م ػػؾ البي ػػالت كالسػ ػ خداـ الكمم ػػالت المال م ػػة قالفيػ ػالن أك الارم ػػالت أك

المبالدرة بالب سالمة م الكجه م الن أك عالبير معياة
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 اس عراض المعاليير ال ي سمح أك فحؿ ال عالبير غير المفظية اس عراض األسبالب ال ي قكد إل السمككيالت غير المفظيةكباالو م ذلؾ فػإف األشػخالص ذكم اإلدراؾ السػمككي العػاللي أهػـ مركاػة المػة فػي ال فال ػؿ مػ

األشخالص مف مخ مؼ البي الت ال قالفية ك عد السمككيالت غير المفظية مف المككاالت المعقػدة ألاهػال عمػؿ
كػػأداة س ػػم باللمر ػػة الص ػػالم ة ذات المع ػػالاي الخفي ػػة ال ػػي ال ي ػػدركهال س ػػكل الف ػػرد الص ػػالدر ا ػػه ل اقي ػػؽ

أهػػدافهال اإليجالبيػػة أك السػػمبية ،كيع قػػد سػ يرابرغ أف الػػذكالو ال قػػالفي يظهػػر فػػي أبعػالد مخ مفػػة مركزهػػال قػػؿ

اإلاسػالف ،ماهػػال المعرفػػي كاإلسػ ار يجي كالمافػػز (الػػدافعي) ر كػػز فػي قػػؿ اإلاسػػالف ألاهػػال رػػدرات ذهايػػة،
أمال المككف السمككي فهك ردرات سمككية ()Ang & Dyne,2008,7
ثالثاً -نظرية ديوبمبيس Du Plessis
يرم ديكبمبيس أف الذكالو ال قالفي مركب م عدد األبعالد كيش مؿ م

ال ة مككاالت ر يسة هي:

 -1ذكاء ثقافي معرفي:
 القدرة م صيالغة الخبرات ال قالفية المش ركة-

مميالت اك سالب كفهـ المعرفة ال قالفية

 صاال ة كا خالذ الق اررات كاصدار األاكالـ اكؿ مميالت ال فكير الخالصة -ال خطيط اإلس ار يجي ربؿ ال فال ؿ م ال قالفة المراليرة

 -2ذكاء ثقافي دافعي:

 -االه مالـ بالل عرؼ م كؿ مال ير بط بالل قالفالت المراليرة

 -كجيه طالرة الفرد ل د يـ ال عمـ اكؿ كؿ مال ير بط ب قالفة البمد مف مكارؼ كأفعالؿ

 -3ذكاء ثقافي سموكي:

 -القدرة م ال كيؼ السمككي المفظي كغير المفظي

 المركاة في االس جالبالت السمككية لم قالفة المراليرة بر المكارؼ ال قالفية الم بالياة()Du Plessis,2011
وترا الباحثة مف خالؿ العرض السالبؽ لاظريالت الذكالو ال قالفي بأف اظرية أيرلي ك اػغ عػد مػف
أك ر الاظريالت ربكالن كأك رهال شهرة في الذكالو ال قالفي فقد ا مػدكا فػي فسػيرهـ مػ الاظريػالت المعالصػرة

في الذكالو كأف الذكالو مف كجهة اظرهـ " هػك رالبميػة الفػرد لالاػدمالج مميػالن فػي األمػالكف الم اك ػة قالفيػالن "

كأف مككاػػالت هػػذا الاظريػػة مػػال هػػي إال رػػدرات مخ مفػػة اقػػؽ معاػ الػػذكالو ال قػػالفي كلكػػي يعػػد الفػػرد ذكػػي
قالفينال البد لمفرد أف يع مد م معرف ه كرغب ػه فػي ماالكلػة قميػد العػالدات كال قالليػد لم قالفػالت المخ مفػة كأف

ػالدر مػ ال كيػػؼ مػ سػمككيالت ال قالفػػالت فػي البمػد الػػذم يكػكف فيهػال أمػػال اظريػة سػ يرابرغ ف اظػػر
يكػكف ر نا
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إل ػ الػػذكالو بكجػػه ػػالـ كيرمػػب ميهػػال الطػػالب المعرفػػي اإلاسػػالاي فػػي عريػػؼ الػػذكالو كرػػالـ بػػدمج اآلراو
كاألفكػػالر القديمػػة كالادي ػػة ل فسػػير الػػذكالو ال قػػالفي بػػيف األفػراد كهػػي مككاال ػػه معقػػدة ألاهػػال ػر بط باللسػػمكؾ

المفظػػي كغيػػر المفظػػي ،كأف الػػذكالو ال قػػالفي يظهػػر فػػي أبعػػالد مخ مفػػة يكػػكف مركزهػػال قػػؿ اإلاسػػالف ألاهػػال
ر ػػدرات ذهايػػػة ،ك أكيػػػد مػ ػ المكػػػكف المعرفػػػي كالف ػػكؽ المعرفػػػي كاك سػػػالب جكاا ػػب ال قالفػػػة فػػػي العمػػػكـ

كالمعالرؼ المخ مفة  ،أمال اظرية ديكبمبيس ف اظر إل الذكالو م أاه مركب م عدد األبعػالد كيشػمؿ مػ
ال ة مككاالت ر يسية هي (ذكالو قالفي معرفي -دافعي -سمككي)

كاس ادت البالا ػة فػي د ارسػ هال مػ اظريػة ديػكبمبيس ال ػي االكلػت األبعػالد ال ال ػة لمػذكالو ال قػالفي

(المعرفي – الدافعي -السمككي)

خصائص األفراد ذوي الذكاء الثقافي:
األفراد ذكم الذكالو ال قػالفي لهػـ صػفالت خالصػة بهػـ جعمهػـ مخ مفػيف ػف األفػراد ال ػي ال م مػؾ

ذكالو قالفي في طريقة ال عالمؿ م اآلخريف في ال قالفالت المخ مفة كمف هذا الخصال ص:
 -0يؤجمكف أاكالمهـ ك ار هـ اكؿ مكرؼ معيف ا

يقكمػكا ب قيػيـ جميػ م ريػرات المكرػؼ كدمجهػال

لمكصكؿ إل الاكـ الصايح ()Triandis,2006:22

 -9يم مكػػػكف رغبػ ػػة فػ ػػي كح ػ ػ الػ ػػذات فػ ػػي مكارػ ػػؼ قالفيػ ػػة جديػ ػػدة كالقيػ ػػالـ بممالرسػ ػػالت هػ ػػذا ال قالفػ ػػة
،كيشػ ػ ػ ػ ػ ػػعركف باللم عػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ال كاصػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ أف ػ ػ ػ ػ ػ ػراد مػ ػ ػ ػ ػ ػػف خمفيػ ػ ػ ػ ػ ػػالت قالفيػ ػ ػ ػ ػ ػػة جديػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

))Templer et al,2006:157

 -1لديهـ دافعية لم فال ؿ م المفالهيـ ال قالفيػة الجديػدة  ،كيجعمػكف إاسالسػهـ بػاللمكرؼ يسػال دهـ فػي
فهـ اإلشالرات الجديدة ال ي يركاهال ()Harrison&Brower,2011:42

أنواع الذكاء الثقافي:
يعػػد الػػذكالو ال قػػالفي أاػػد أا ػكاع الػػذكالوات ال ػػي صػػؼ بمجمك ػػة مػػف المقػػدرات العقميػػة كلػػيس

مجػرد أامػالط سػمككية مافصػمة ،فقػد أشػالر ايرلػي ك اػغ ( )Early & Ang, 2003إلػ أاػال هاػالؾ خطػػأ

ال مػػال بػػيف الػػذكالو العػػالطفي كالػػذكالو ال قػالفي ،كذلػػؾ أف الػػذكالو العػػالطفي يعاػ بفهػػـ المشػػال ر الذا يػػة
فالصػ ن

كمشػػال ر اآلخػػريف فػػي أم قالفػػة كجػػدت  ،بيامػػال يعاػ الػػذكالو ال قػػالفي بمقػػدرة األفػراد م ػ فهػػـ ػػدد مػػف
الجكااب المعرفية كالعقمية كاالافعاللية السمككية في ال قالفالت المخ مفػة كبهػذا الػذكالو ال قػالفي يبػدأ مػف ايػث
يا هي الذكالو العالطفي كأف الفرد الذم لديه ردرة و
الؿ مف الذكالو العالطفي في قالف ػه يكػكف ماػددان لمػذكالو

ال قالفي

كأشالر جالب كزهيك ( )2015إل أاكاع الذكالو ال قالفي م الااك اآل ي:
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 الذكاء الثقافي اإلداري :كيعاي أف ام الؾ مديرم الماظمالت لمذكالو ال قػالفي يم ػؿ مػكردنا ذا ريمػةادمال يككف المديركف حمف اإلدارة العميال

 الػذكاء الثقػافي التنافسػػي :رػد شػكؿ مميػػالت الماظمػة كسػيالرالت ممهػال مػػكردان مهمػالن يمكػف مػػؾالماظمة مف إدارة كامؿ ال االفس باجالح

 الذكاء الثقافي الييكمي :كيشػير الهيكػؿ ال اظيمػي إلػ الاظػالـ الرسػمي لمعالرػالت ال ػي اػدد فػيحك هال ادكد السمطة كالمهمالت الماالطة بالألفراد كالكادات

أىمية الذكاء الثقافي:
اظػ مفهػػكـ الػػذكالو ال قػػالفي بأهميػػة اسػ اال ية مػ مسػ كل األفػراد كالماظمػػالت ،ك جسػػدت هػػذا
األهميػػة فػػي حػػركرة ام ػ الؾ األفػراد لمقػػدرات ال كيػػؼ كال فال ػػؿ مػ األف ػراد اآلخػريف كال قالفػػالت المخ مفػػة،
كاالاف الح م العاللـ الخالرجي

كاف ال الري ال قالفي هك الري

قالفة  ،كمػال يميػز مج معػالن ػف خػر هػك باي ػه ال قالفيػة كػالأل راؼ

كالعقال ػػد ،كالقػػيـ ،كمككاال ػػه السيالسػػية كاالج مال يػػة كاالر صػػالدية ،كال بػػاليف ال قػػالفي بػػيف المج معػػالت يػػؤدم
إل ػ اخ ػ الؼ أامػػالط الكػػالـ المفظيػػة كغيػػر المفظيػػة ال ػػي يكاجههػػال األف ػراد فػػي بي ػػة مرػػاليرة لهػػـ قالفي ػالن ،رػػد
يسػالو الفهػـ فػي غيػالب الػذكالو ال قػالفي لػدل األفػراد  ،فػالألفراد الػذيف مػ درجػة الليػة مػف الػذكالو ال قػػالفي

يم مككف أايالاالن مقدرات فطرية مػ

فسػير مػال ال هػد لهػـ فيػه ،كيبػدك أف الاػكار كال فال ػؿ ال قػالفي يعيػد

لمعالرالت البشرية إاسالاي هال ،كأف أك ر الصػ ار الت خطػكرة هػي ال ػي كػكف بػيف الشػعكب ال ػي ا مػي إلػ
قالفالت مخ مفة (مال الر)2008 ،

ك كم ػػف أهمي ػػة ال ػػذكالو ال ق ػػالفي بأا ػػه ي ػػكفر لمف ػػرد الق ػػدر الك ػػالفي م ػػف إدراؾ ال قالف ػػالت ليػ ػ مكف م ػػف

ال عالمؿ م ك ير مف المكارؼ ،كهذا يؤهمه لم عالمؿ م الم طمبالت الم جددة لمقيالدة في صر العكلمة

كالكصػػكؿ إلػ مرامػػة ال اػػالفس العػػاللي كالمك سػػب مػػف خػػالؿ اسػ خداـ الػػذكالو ال قػػالفي مػ األخ ػذ

بعيف اال بالر المقدرات األرب ال ي يع مد ميهال الذكالو ال قالفي كهي (:)Livermore,2011
 االفز الذكالو ال قالفي :الم م ؿ باللدكاف ال ي د ت لم عالمؿ م األبعالد األربعة ال قالفية -المعرفة المر بطة باللذكالو ال قالفي :كهي االخ الفالت ال قالفية ال ي س ؤ ر في المكارؼ

 -االس ار يجية المر بطة باللذكالو ال قالفي :ك عاي ال خطيط في حكو االخ الفالت ال قالفية

 ال طبيػػػؽ المػ ػػر بط بالل ػػذكالو ال ق ػػالفي :كه ػػك االه م ػػالـ بالل ػػأرمـ الس ػػمككي لمعمػػػؿ بش ػػكؿ فع ػػالؿ ف ػػيمؾ المكارؼ الم عددة قالفينال

ػر مفيػدان كحػركريالن لجميػ أفػراد المج مػ  ،فهػك يسػال د
إف ممالرسة الذكالو ال قالفي ك طبيقه يعػد أم ان

م إرالمة الرالت شخصية كااسالاية في العمؿ ،كيسال د األفراد القالدة م ممالرسة ريالدة أك ػر فال ميػة،

إذ يسال دهـ م المشػالركة كال فال ػؿ مػ أفػراد ال قالفػالت األخػرل ،ك ميػه فػإف الشػخص الػذم ي م ػ بقػدر
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ػ و
ػالؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي يس ػ طي أف يس ػ خمص مػػف سػػمكؾ الفػػرد أك الجمال ػػة ال ػػي عالمػػؿ معه ػال مػػؾ
الخصػال ص ال ػػي شػػكؿ رالسػػمنال مشػ ركالن بػػيف األفػراد كالجمال ػػالت ،ألف الػػذكالو ال قػػالفي يشػػمؿ المقػػدرة مػ

فه ػػـ ك ػػؿ الجكاا ػػب المعرفي ػػة كاالافعاللي ػػة لم قالف ػػالت األخ ػػرل ( )Kanten,2014كلق ػػد أجمػ ػ ك ي ػػر م ػػف

العممػػالو كالبػػالا يف بمكحػػكع الػػذكالو ال قػػالفي م ػ

عريػػؼ الػػذكالو ال قػػالفي بأاػػه مق ػدرة األف ػراد م ػ

جػػالكز

الفػػركؽ كالمعكرػػالت ال ػػي يكاجهكاهػػال فػػي كجػػكد قالفػػالت مخ مفػػة لػػيس فقػػط مػػف ايػػث فهػػـ ال قالفػػة الجديػػدة
كالمرػػاليرة ػػف قالفػػال هـ األصػػمية كأسػػالليبهال بػػؿ مػػيهـ إ بػػالت هػػذا الفهػػـ بالل فال ػػؿ كالعػػيش مػػ ال قالفػػالت

المراليرة (الاممة )2012،

كأشػػالر جػػالب كزهيػػك ( )2015إلػ أف الػػذكالو ال قػػالفي يعػػد مػػكردان اسػ ار يجيالن باللاسػػبة لمماظمػػالت

ال ػي كاجػػه اػديالت قالفيػػة ديػدة فػػي إطػالر ال اػػكع الكبيػر فػػي القػكل العالممػػة الػذم فرحػ ه رػكل العكلمػػة
في الكرت الراهف ،كيعد الذكالو ال قالفي مكردنا لمميزة ال االفسية المس دامة لمماظمالت

ميارات الذكاء الثقافي:
ي طمػػب الػػذكالو ال قػػالفي ػكافر سػػعة أا ػكاع مػػف المهػػالرات عػػد غاليػػة فػػي األهميػػة باللاسػػبة ل اػػكع

العمؿ كمكالاه كهذا المهالرات هي ()Dzenowagis,2010

 فهػػـ الهكيػػة ال قالفيػػة ،أم فهػػـ كيفيػػة ال فكيػػر بشػػأف الػػذات كاآلخػريف كأسػػالليب الايػػالة ال ػػي رفهػػالاألفراد ك الشكا فيهال

 فاص الرؤية ال قالفية ،أم فهـ االخ الؼ في الخمفيالت ال قالفية ،ك اديد الكيفيػة ال ػي ػؤ ر فيهػالمؾ الخمفيالت في ال فكير كالسمكؾ كاالف راحالت

 -االا قالؿ بر الادكد ،كرؤية العاللـ مف كجهالت اظر م عددة

 اقػػؿ كجهػػالت الاظػػر إلػ األفػراد مػػف مخ مػػؼ ال قالفػػالت ،أم أف يحػ الفػػرد افسػػه فػػي مقالراػػة مػقالفالت اآلخريف

 اال صػػالؿ ال قػػالفي العػػاللمي ،أم بػػالدؿ األفكػػالر كالمشػػال ر ك كػػكيف المعػػالاي مػ أفػراد مػػف خمفيػػالتقالفية م اك ة

 إدارة الصػػراع ال قػػالفي الػػذم ي اػػالكؿ الصػػراع بػػيف األفػػراد مػػف جهػػة كبػػيف الماظمػػالت مػػف جه ػػةأخرل

 -العمؿ كفريؽ م اآلخريف مف ذكم الخمفيالت ال قالفية الم اك ة

 ال عالمؿ م ال ايز ،أم إدراؾ ال ايز م الذات كم اآلخريف فه ػػـ دياالميكي ػػة الق ػػكة ،اسػ ػ يعالب كيفي ػػة ػ ػرابط ال قالف ػػة ك ػػأ ير م ػػؾ الق ػػكة ف ػػي كيفي ػػة رؤي ػػة الع ػػاللـكال كاصؿ م اآلخريف
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مراحؿ ارتقاء الذكاء الثقافي:
يػ ػػرم ديفيػ ػػد ك كمػ ػػالس ( )Thomas,2006,89-92أف الػ ػػذكالو ال قػ ػػالفي ي شػ ػػالبه م ػ ػ األشػ ػػكالؿ

األخرل الم عػددة لمػذكالو ،فػي ككاػه ي طػكر بػر الػزمف ،غيػر أاػه طػكر بطػيو جػدنا  ،كاف كالاػت بعػض

ال جػالرب الكارعيػػة كاللايػالة كالعمػػؿ باللخػػالرج ،ربمػال سػػهؿ ك سػػال د مػ

طػػكرا ،إال أاػػه لػيس مػػف الما مػػؿ

أف ارل ريرات كبيرة في مس كيالت الذكالو ال قالفي ،في ف رات زمايػة رصػيرة بالإلحػالفة إلػ أف هػذا الامػك
ال يصكر كعممية خطيػة  ،لكاػه ي طمػب كػرار الػ عمـ بػاللخبرة ،كمػال ي طمػب الكصػكؿ الػي مسػ كل أسالسػي
مػػف المعرفػػة ،كاك سػػالب معػػالرؼ جديػػدة ،ك صػػكرات بديمػػة بػػر العقػػؿ كاسػ خداـ كاسػ يعالب هػػذا المعػػالرؼ

في القدرة السمككية؛ لذا يمكف ا بالر هذا العممية الم كررة سمسمة مف المااايالت

كمػػف ػػـ ،فػػإذا سػػمماال بفك ػرة أف الػػذكالو ال قػػالفي م ػ عمـ بػػر الػػزمف ،مػػف خػػالؿ ال ف ػػال الت بػػيف

ال قالفيػة يمكااػال أف ا صػػكر أف األفػراد يمػػركف بم اراػؿ م اك ػػة م عػددة لمامػػك فػي مسػ كل ذكػال هـ ال قػػالفي

كفيمال يمي صكر لممرااؿ الممكاة لامك الذكالو ال قالفي ،يع مد م امالذج مف مـ الافس االر قػال ي م ػؿ
ككهمبرج ( ،)Kohlberg,1984كبيالجيه ()Piaget,1985

 المرحمػػة األولػػى :التفاعػػؿ بػػالمثير الخػػارجي :ايػػث عػػد اقطػػة البدايػػة هػػي م البعػػة الفػػرد ذهاي ػناللمقكا ػػد ،كالمعػػاليير ال قالفيػػة الخالصػػة ب قالف ػػه ،كمػػال عػػد هػػذا المرامػػة امطيػػة مػػف ايػػث عػػرض

األف ػراد ،أك اه مػػالمهـ القميػػؿ بالل قالفػػالت األخػػرل ،فػػالألفراد حػػيقك األفػػؽ ال يػػدرككف ا ػػ كجػػكد
االخ الفالت ال قالفية ،كاذا أدرككا ذلؾ فهـ يع بركاهال غير ماطقية

كاألفراد في هػذا المرامػة مػف الامػك يمكػاهـ رػكؿ م ػالؿ :أاػال ال أرل أم اخ الفػالت أك أاػال أ عالمػؿ
م أم شخص بافس الطريقة
 المرحمػػة الثانيػػة قػػكـ مػ المعػػاليير ال قالفيػػة األخػػرل كالدافعيػػة لػ عمـ المزيػػد ماهػػال ،ايػػث ػػؤدمالخبرة كالعقػؿ المافػ ح إلػ إدراؾ جديػد لصػكرة ال قالفػالت الم عػددة المايطػة باػال ،كمػال ػيح أايالاػالن
رػػد انر كاف ػ انر مػػف المعمكمػػالت الجديػػدة ك يػػر الفحػػكؿ ،ك جع ػؿ لػػدل الفػػرد رغبػػة فػػي عمػػـ المزيػػد،
فػػالألفراد فػػي هػػذا المرامػػة غاللب ػالن مػػال ياالحػػمكف ل اظػػيـ ال عقيػػد فػػي البي ػػة ال قالفيػػة ،كيبا ػػكف ػػف

ركا د بسيطة غير غالمحة ل كجيه سمككهـ

 المرحمػػػة الثالثػػػة :إدمػػالج القكا ػػد كالمعػػاليير ال قالفيػػة األخػػرل فػػي قػػؿ الفػػرد ،ايػػث يبػػدأ الفهػػـالعميػػؽ لم اػػكع ال قػػالفي فػػي الامػػك ،ك بػػدك القكا ػػد كالمعػػاليير ال قالفيػػة لممج معػػالت المخ مفػػة معقكلػػة

فػػي سػػيالرهال ،كمػػال يامػػك ال عػػرؼ مػ االسػ جالبالت السػػمككية الماالسػػبة لممكارػػؼ ال قالفيػػة المخ مفػػة،

كم ذلؾ ي ـ االا بالا فقط لسمككيالت الكاحاة كمال ي طمب السمكؾ ال كيفي الك يػر مػف المجهػكد،
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كغاللبنال مال يككف شالرنال فالألفراد في هذا المرامة يعرفكف مال يقالؿ ،كمال يفعؿ فػي المكارػؼ ال قالفيػة
الم اك ة غير أف السمكؾ ال كيفي لديهـ ال ياس بشكؿ طبيعي

 المرحمة الرابعة  :اس يعالب المعاليير ال قالفية الم اك ة في سػمككيالت بديمػة ،كفػي هػذا المرامػة لػـيع ػػد ال كاف ػػؽ مػ ػ المكار ػػؼ المخ مف ػػة ي طم ػػب جه ػػدان كبيػ ػ ارن  ،اي ػػث يط ػػكر األفػ ػراد مجمك ػػة م ػػف

ػالو مػ المكرػػؼ ال قػػالفي الماػػدد ،كيجربػػكف السػػمكؾ فعميػالن،
السػػمككيالت ال ػػي يمكػػاهـ اخ يالرهػػال ،باػ ن
كيعممكف في دد مف ال قالفالت المخ مفة بدكف مجهػكد ،كبػدكف حػركط قريبػنال ،كمػال لػك كػالاكا فػي
قالف هـ األصمية كيقبمهـ أ حػالو ال قالفػالت األخػرل كمطمعػيف قالفيػالن  ،كيشػعركف بالالر يػالح أ اػالو

ال فال ؿ معهـ؛ كمف ـ يشعر هؤالو األفراد  ،ككأاهـ بكطاهـ في أم مكالف قريبالن

 المرحمػػػة الخامسػػػة :ركح المبػػالدرة فػػي السػػمكؾ ال قػػالفي المع مػػدة م ػ ال عػػرؼ مػػ الهالديػػالتالم ري ػرة ال ػػي ال يػػدركهال اآلخ ػريف ،فػػالألفراد ذكك الػػذكالو ال قػػالفي المر ف ػ لػػديهـ القػػدرة مػػف خػػالؿ

المعالايػػة المس ػ مرة لمااللػػة الداخميػػة ،كالهالديػػالت الخالرجيػػة م ػ اإلاسػػالس بػػالل ريرات فػػي السػػيالؽ

ال ق ػػالفي رب ػػؿ أ ح ػػالو ال قالف ػػة األخ ػػرل أايالاػ ػنال ،كه ػػـ أيح ػػال ياس ػػجمكف مػ ػ الف ػػركؽ البس ػػيطة ف ػػي
ال فػػال الت بػػيف ال قالفيػػة ،ايػػث ي كافقػػكف بشػػكؿ مقػػال ي قريب ػالن مػ سػػمككهـ ،ل كر ػ هػػذا ال ري ػرات
كل سػػهيؿ ال فػػال الت بػػيف ال قالفيػػة الجيػػدة م ػ اآلخ ػريف ،كمػػال أاهػػـ يظهػػركف معرفػػة باللسػػمككيالت

المطمكبة ،ككيفية افيذهال فعميالن فػالألفراد فػي هػذا المرامػة؛ مػف الامػك ربمػال يككاػكف اػالدريف جػدان
كمف ـ فهذا المس كل مف الذكالو ال قالفي هك مال رد يطمح إليه جميعنال

كطبقػػال لهػػذا الكصػػؼ ،فػػالألفراد ذكك المسػ كيالت المر فعػػة مػػف الػػذكالو ال قػالفي لػػديهـ معرفػػة مركبػػة

ف بي هـ ،فهـ رالدركف م

مؿ ار بالطالت بيف أجزاو المعمكمالت ال ي بدك ظالهريالن مخ مفػة كيقكمػكف

بػػإجراو معالايػػة لبي ػ هـ بالس ػ مرار ،كمػػال يصػػفكف األف ػراد كاألاػػداث بعبػػالرات ،كخصػػال ص مخ مفػػة ،كلػػديهـ

القػػدرة م ػ رؤيػػة العدي ػد مػػف االر بالطػػالت بػػيف هػػذا الخصػػال ص ،كيمكػػاهـ كػػكيف رؤيػػة لممكرػػؼ ال قػػالفي

دكامال معرفة باللصكرة الاهال ية؛ كمف ـ لديهـ القدرة م رؤية المالحي :كفهـ األبعالد ال قالفيػة ،كمػال أاهػـ

يدرككف االر بالطالت بيف ال قالفية ،كسػيالرهال كال ػالري  ،كاال جالهػالت كالقػيـ ()Osland & Bird,2000

لذا يرل ( )Earley & Ang,2003أف الذكالو ال قالفي ي طمب دريبالن معرفيالن ككجداايالن كسمككيالن كمػال يػرل

(بيالجيػػه كمػػالر يف) أف إكسػػالب الشػػخص الػػذكالو ال قػػالفي ي طمػػب ػػدريبنال ل عػػديؿ السػػمكؾ ( & Paige
 )Martin,1996لزيػػالدة اا مػػالؿ اػػدكث السػػمككيالت المرغكبػػة ،ك قميػػؿ اا مػػالؿ اػػدكث السػػمككيالت غيػػر

المرغكبػة ،كيمكػف أف اسػ خدـ أسػالليب شػكيؿ السػمكؾ فػي ريػر م ػؿ :هػذا السػمككيالت ( & Luthans
)Kreitner,1985

كػذلؾ يشػير جريفيػر كبيػرليس ( )Griffer & Perlis,2007,29إلػ أف اميػة الػذكالو ال قػالفي
بدأ بدراسة الذات كالك ي ،ايث يممؾ كؿ فرد هكية م عددة الرأم ،ايث ياظر العديػد مػف الطػالب إلػ
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الهكية ال قالفية ،كهكية ررية ،كهذا فهـ شال ؛ لػذا فمهم اػال األكلػ هػي عريػؼ الطػالب بػاللمفهكـ المعقػد
لمهكية م عددة الرأم (الماظكر)
كمػف ػـ ككمػػال يػرل ( )Ng & Earley,2006,7فاللػذكالو ال قػالفي هػػك :باػالو يعكػػس رػدرة الفػػرد

م ال كيؼ بر السيالرالت ال قالفية ،ال ي يمكف طكيرهال ك عزيزهال مف خالؿ ال دخؿ

عالقة الذكاء الثقافي بالذكاءات األخرا:
ال يخ مػػؼ الػػذكالو ال قػػالفي ػػف أاػكاع الػػذكالوات األخػػرل ،بكصػػفه مجمك ػػة مػػف المقػػدرات كلػػيس

مجرد أامالط سمككية مافصمة ،فاللذكالو العقمػي يق صػر مػ المقػدرات المعرفيػة كال اميميػة دكف األخػذ فػي

اال بػالر عػػدد ال قالفػػالت كي اػدد الػػذكالو العػػالطفي باللمقػدرة مػ الػ اكـ بالالافعػالالت الشخصػػية كال عالمػػؿ
م اآلخريف ،بيامال يجم الذكالو ال قالفي بيف كال الاك يف مف الذكالو ،لذا يرل بعػض البػالا يف أف الػذكالو

ال قالفي هك مجمك ة مف المقدرات العقمية ال ي اشط في مجالالت ال اكع ال قالفي

()Hampden- Turner & Tompenaars,2006

كأشالر ( )Earley & Ang,2003إل أف هاالؾ فالصالن مال بيف الذكالو العالطفي كالذكالو ال قػالفي

ذلؾ أف الذكالو العالطفي يعا بفهـ المشال ر الذا يػة كمشػال ر اآلخػريف فػي أم قالفػة كجػدت ،كأف الػذكالو
ال قالفي يعا بكجكد المقدرة لدل األفراد م فهـ دد مف الجكااػب المعرفيػة العقميػة كالجكااػب االافعالليػة
السػػمككية فػػي ال قالفػػالت األخػػرل ،كبهػػذا فػػإف الػػذكالو ال قػػالفي يبػػدأ مػػف ايػػث يا هػػي الػػذكالو العػػالطفي ،كأف
الفرد الذم لديه درجة اللية مف الػذكالو العػالطفي فػي قالف ػه رػد يكػكف ماػدكد الػذكالو ال قػالفي ،مػال لػـ كػف

لدي ػػه المق ػػدرة مػ ػ فه ػػـ ال باليا ػػالت ال قالفي ػػة كاالسػ ػ جالبة السػ ػريعة كالمال م ػػة له ػػال كي ػػداخؿ مفه ػػكـ ال ػػذكالو
ال قػالفي مػ أربعػة مفػػالهيـ أخػرل هػي الػػذكالو العػالـ كالػذكالو االج مػال ي كالػػذكالو االافعػاللي كالػذكالو العممػػي

هذا الذكالوات األربعة هي ركال ز ي ككف كياشأ ماهال الذكالو ال قالفي

فالػذكاء العػاـ كمػال يػراا شػميت كها ػر ( )Schmeidt& H enter2003هػك القػدرة مػ اػؿ
المشكالت كاإلدراؾ كال فكير الصايح باللمفالهيـ المجردة ،كهذا يػأ ي م سػقالن مػ

عريفهمػال باللػذكالو ال قػالفي

بأاه شكؿ معيف مف أشكالؿ الذكالو الذم ركز م رالبميالت اإلدراؾ كال فكير كال صرؼ مميالن فػي اػالالت

ال ماليز ال قالفي

أمػػا الػػذكاء االجتمػػاعي فعػػدا كراػػدايؾ القػػدرة مػ فهػػـ اآلخػريف كالسػػمكؾ الاكػػيـ فػػي العالرػػالت
اإلاس ػػالاية كمظه ػػر م ػػف مظ ػػالهر ال ػػذكالو كيع ق ػػد اسػ ػ يرابرغ ( )Sternbergف ػػي ك الب ػػه "م ػػال بع ػػد الػػػذكالو
االج مال ي" أف الذكالو االج مال ي مس قؿ ف القدرات األكالديميػة كأاػه مف ػالح أسالسػي لػألداو الاػالجح فػي

الايػػالة ،كيػػرل جػػالردار األس ػ الذ بجالمعػػة هالرفػػالرد باللكاليػػالت الم اػػدة الػػذم رػػدـ هػػذا الاػػكع مػػف الػػذكالو فػػي
اظرية الذكالو الم عدد ألكؿ مػرة فػي العػالـ  1983فػي ك البػه المعاػكف (أطػر العقػؿ) كاسػ مر فػي طكيرهػال
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بعد ذلؾ لمال يزيد ف  20المنال كأف ذكالو العالرػالت مػ اآلخػريف هػك :القػدرة مػ ال عػرؼ مػ اكايػالهـ

كمشال رهـ كدكافعهـ (طه 2006،ـ)1

أمػػا الػػذكاء العممػػي فيعػػد الركيػزة ال الل ػػة ال ػػي يسػ اد إليهػال مفهػػكـ الػػذكالو ال قػالفي فهػػك :رػػدرة الفػػرد
م المكاومة بيف رد ار ه كاالجال ه مف االاية كبيف م طمبالت البي ة مف االايػة أخػرل كرػد اك سػب الػذكالو
العممػي أهميػػة خالصػػة فػي حػػكو ار بالطػػه بم طمبػالت الاجػػالح فػػي المهػف المخ مفػػة كفػ الايػالة بكجػػه ػػالـ

ا

إاه يشالر إليه بكصػفه أاػد جكااػب الػذكالو الاػالجح فاللػذكالو العممػي :اػكع مػف الػذكالو ي عمػؽ باللاجػالح

فػػي الايػػالة اليكميػػة المر بطػػة بػػاللاس المش ػ رؾ أك هػػك يق ػ فػػي مقالبػػؿ الػػذكالو األكػػالديمي أك ذكػػالو الك ػػب
( Book Smartطه2006 ،ـ)

أمػال الركيػزة الرابعػة فهػػي الػػذكاء االنفعػػالي الػػذم يسػ اد إلػ فكػرة أف االافعػالالت يمكػػف أف كػػكف
ماركػ ػالن كدافعػ ػالن لس ػػمكؾ الف ػػرد ( )Gordon,1963كيف ػػرض ال ػػذكالو االافع ػػاللي أف الا ػػالس ه ػػـ ػػالدة م ػػال
يككاكف في ألفة م

قالف هـ ،كيس خدمكف بطريقة ال شعكرية مكارؼ كأدكات مألكفة كطريقػة لم كاصػؿ مػ

اآلخريف كف العالـ 1995اػدد جكلمػالف ( )Golemanمككاػالت الػذكالو االافعػاللي كهػ  :ال عػرؼ مػ

االافع ػ ػػالالت الذا ي ػ ػػة ،كادارة االافع ػ ػػالالت الذا ي ػ ػػة ،ك افي ػ ػػز االافع ػ ػػالالت ،كال ع ػ ػػالطؼ كادراؾ االافع ػ ػػالالت،
كال كاصػػؿ كادارة العالرػػالت اإلاسػػالاية ،إف مػػف العاالصػػر المهمػػة ال ػػي يشػ رؾ فيهػػال الػػذكالو ال قػػالفي كالػػذكالو

االافعػاللي هػك – مػ اػػد عبيػر ػاللـ الػػافس دااييػؿ جكلمػالف – الميػػؿ إلػ
الكرت ال فكير ربؿ اإلرداـ م الفعؿ (جكلمالف 1995،ـ)

عميػؽ ا خػػالذ القػرار بمػال ي ػػيح

تنمية الذكاء الثقافي:
اػػدد كػػال مػػف كمػػالس ( ،)Thomas,2006جريفػػر كبيػرلس ))Griffer, & Perlis,2007

بعػػض اإلجػراوات ال ػػي يمكػػف مػػف خاللهػػال اميػػة الػػذكالو ال قػػالفي كهػػك مػػال ي طمػػب ك ارريػػة الػ عمـ ال جريبػػي

ك اكيؿ المعالرؼ إل سمككيالت كماهال:

 اس خداـ جمي الاكاس في إدراؾ الاالالت ،بػدالن مػف اال مػالد فقػط مػ الم ػالؿ ،االسػ مالع إلػالكممالت ال ي ي كممهال الشخص اآلخر

 إاشػ ػػالو خ ػ ػ ار ط قميػ ػػة جديػ ػػدة لشخصػ ػػية الشػ ػػعكب األخػ ػػرل كالخمفيػ ػػة ال قالفيػ ػػة لمسػ ػػال د اال م ػ ػاالس جالبة بشكؿ ماالسب لهـ

 الباػػث ػػف معمكمػػالت جديػػدة ك كػػكيف رال ػػدة مػػف المعػػالرؼ ككجهػػالت الاظػػر البديمػػة ػػف طريػػؽالذهف كمف خالؿ ال فال الت االج مال ية م اآلخريف لم عرؼ م خب ار هـ كمعالرفهـ الخالصة

 ماالكلػة طبيػؽ مػػؾ المعػالرؼ فػػي مكارػؼ مخ مفػػة كاػؿ المشػكالت مػ الن كذلػؾ لم أكػد مػف القػػدرةم اس رجالع مؾ المعمكمالت في الكرت الماالسب كالقدرة م اقؿ مؾ المعالرؼ إل اآلخريف
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 اس خداـ ال عالطؼ م الشخص اآلخر ككسيمة لفهـ الااللة كمشال رهـ جالههال اسػ ػ خداـ المع ػػالرؼ كالمعمكم ػػالت المخ زا ػػة بالل ػػذهف ف ػػي اسػ ػ قراو ك كرػ ػ الس ػػمككيالت الاال ج ػػة ػػفاألفراد كاخ يالر السمكؾ الماالسب كرد فعؿ ل صرفالت اآلخريف

 يمكاه مف اك سالب مجمك ة سمككيالت اد ال عالمؿ م أكبر دد مف األشخالص كاالس فالدة مفالسمالت المش ركة بياه كبياهـ

 ماالكلة اك سالب معمكمالت جديدة ك ككيف رال دة مف المعالرؼ ككجهالت الاظر البديمة ف طريػؽالذهف مف خالؿ ال فال ؿ م اآلخريف لم عرؼ م خب ار هـ كمعالرفهـ الخالصة
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المحور الثالث :الذكاء االجتماعي
المقدمة
عرض البالا ة فيمال يمي مفهكـ الذكالو االج مال ي كأبعػالدا كاظريال ػه كمككاال ػه كأهمي ػه كمظػالهرا
كذلؾ م الااك ال اللي:

مفيوـ الذكاء االجتماعي:
يم ػػد مفهػػكـ ال ػػذكالو االج م ػػال ي بأصػػكله إل ػػي كراػػدايؾ فػػي ك الب ػػه المبكػػرة ػػالـ ( )1925ػػف

الػ ػػذكالو كخالصػ ػػة ميي ػ ػزا الشػ ػػهير بػ ػػيف الػ ػػذكالو االج مػ ػػال ي كالميكػ ػػالايكي كالمجػ ػػرد ،كهػ ػػك يعػ ػػرؼ الػ ػػذكالو
االج مال ي بأاه" :القدرة م فهـ الرجالؿ كالاسالو كالف يالف كالف يالت كال اكـ فػيهـ ،كادار هػـ بايػث يػؤدكف
بطريقة اكيمة في العالرالت اإلاسالاية " (أبكاطب ،فؤاد )408:1996،

كيػرل كاػج ك خػركف ( )Wong et al,1995أف مفهػكـ الػذكالو االج مػال ي ي كػكف مػف جػالابيف

همال:

 الجانػػػب المعرفػػػي :كيعا ػػي رػػدرة الفػػرد مػػ فه ػػـ أك ا ػػؿ رمػػكز السػػمكؾ المفظػػي كغيػػر المفظ ػػيلرخريف ك م ؿ في اإلدراؾ كاالس بصالر كالمعرفة االج مال ية

 الجانػػب السػػموكي :كيعاػػي مػػدل فال ميػػة الفػػرد ك أ ي ار ػػه الشخصػػية اػػالؿ ال فال ػػؿ م ػ اآلخ ػريف(اسيف ،فالدية)100:2011،
ك رف ػػه ج ػػالبر ( )49:1997ال ػػذكالو االج م ػػال ي مػ ػ أا ػػه ":أا ػػد مج ػػالالت المسػ ػ كل الس ػػمككي
لمػػذكالو كيش ػػمؿ الس ػػمكؾ الػػذم يؤدي ػػه الف ػػرد ف ػػي فال ال ػػه مػ ػ اآلخػ ػريف كالقػػدرة مػ ػ ا ػػؿ المش ػػكالت "

يعرفه ألبكرت ( )Allportم أاه" رػدرة الفػرد مػ فهػـ مػال ياػدث فػي العػاللـ كالمج مػ كاالسػ جالبة لهػذا
الفهـ بطريقة اج مال ية كشخصية فعاللة" ()Allport,1999:206

يعرفػػه زه ػراف ( )281:2000بأاػػه" :رػػدرة الفػػرد م ػ إدراؾ العالرػػالت االج مال يػػة ،كفهػػـ الاػػالس

كال فال ػػؿ معهػػـ كاسػػف ال صػػرؼ فػػي المكارػػؼ االج مال يػػة ،ممػػال يػػؤدم إلػ ال كافػػؽ االج مػػال ي كاجػػالح
الفرد في ايال ه االج مال ية"
في إطالر أامػكذج " الػذكالوات الم عػددة " ػرؼ جػالردار " "Gardnerالػذكالو االج مػال ي اػت

مسم " ذكالو بيف الشخصي االج مال ي " مػ أاػه مفهػكـ كاسػ اسػبيالن يشػمؿ ػددان مػف القػدرات أهمهػال
مال يأ ي:

 )0القدرة م اس شفالؼ المشال ر اإلاسالاية ،كالدكاف  ،كالااللة المزاجية كالافسية لرخريف
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 )9القدرة م باالو العالرالت الاالجاة م اآلخريف ،ك م العمؿ كعحك فال ؿ في فريؽ
 )1القدرة م إبداو ال عالطؼ جالا اآلخريف ( البت)23:2001،
كلق ػػد رف ػػه الدس ػػكري ( )216:2003ال ػػذكالو االج م ػػال ي بأا ػػه" ر ػػدرة قمي ػػة ل ػػدل الف ػػرد عم ػػؽ

بعالر ػػه بػػالآلخريف ك ظهػػر فػػي فهمػه لممشػػال ر كاإلاسالسػػالت الداخميػػة أك الاػػالالت الكجداايػػة كالعقميػػة لهػػـ
كاسف عالممه معهـ كال ػأ ير فػيهـ كال ػأ ر بهػـ ،كباػالو العالرػالت االج مال يػة الاالجاػة ،إحػالفة إلػ معرفػة
اآلداب العالمػػة لمسػػمكؾ كالعػػالدات كال قالليػػد االج مال يػػة كاسػػف ال صػػرؼ فػػي المكارػػؼ كالمشػػكالت ال ػػي
كاجه الفرد خالصة االج مال ية ماهال"

كيعػرؼ كػالرؿ ألبرشػت ( )Karl Albrechtالػذكالو االج مػال ي بأاػه ":رػدرة الفػرد مػ االاسػجالـ
م اآلخػريف كال عالمػؿ كال عػالكف معهػـ ،كامػ الؾ الفػرد لمهػالرات مكاػه مػف الاجػالح فػي ال فال ػؿ معهػـ فػي
كػػؿ زمػػالف كمكػػالف ،كلهػػذا فاللػػذكالو االج مػػال ي يكسػػبؾ رػػدرة فال قػػة م ػ ال كاصػػؿ كال فػػالهـ م ػ المكارػػؼ

بفعاللية باللرة" ()Albrecht,2006:1

كيعػػرؼ الػػذكالو االج مػػال ي فػػي رػػالمكس العمػػكـ االج مال يػػة بأاػػه ":رػػدرة الفػػرد م ػ ال عالمػػؿ فػػي

المكارؼ الجديدة ال ي اطكم م

الرالت م بالدلة م أ حالو المجمك ة" (القدرة)14:2007 ،

كيػػرل سػػقكؿ ( )18:2009بأاػػه" القػػدرة م ػ ال عالمػػؿ م ػ الاػػالس كمػػال ظهػػر فػػي القػػدرة م ػ

إصػػدار الاكػػـ فػػي المكارػػؼ االج مال يػػة كالقػػدرة مػ

ػػذكر األسػػمالو كالكجػػكا ،كالقػػدرة مػػي ال عػػرؼ إل ػ

االلة الم كمـ الافسية ،كالقدرة م مالاظة السمكؾ اإلاسالاي كأخي نار ركح المدا بة كالمرح"

أمػػال فػػي المعجػػـ ال ربػػكم يعػػرؼ الػػذكالو االج مػػال ي بأاػػه" :مهػػالرة الفػػرد فػػي ال كيػػؼ االج مػػال ي
كباالو الرالت اج مال ية سميمة م اآلخريف"

(الماالبرم)31:2010،

أمال العريػالف ( )48-47:2010ف ػرل بأاػه الػذكالو االج مػال ي " بػالرة ػف مجمك ػة مػف القػدرات

العقميػػة كالمهػػالرات االج مال يػػة ال ػػي يم مكهػػال الفػػرد مػػف إجػػالدة ال عالمػػؿ مػ الاػػالس كسػػالمة فهمػػه لسػػمككهـ
ك صرفال هـ ك مكاه مف اسف ال صرؼ في المكارؼ االج مال ية المخ مفة كالسمكؾ الاكػيـ الػكا ي السػكم

في العالرالت االج مال ية بيف الاالس"

يعرؼ م الذكالو االج مال ي م أاه" :القدرة م إدراؾ الاػالالت المزاجيػة لرخػريف كال مييػز

بياهال كادراؾ اكايالهـ كدكافعهـ كمشال رهـ ،كي حمف ذلؾ الاسالسية ل عبيرات الكجه كالصػكت كاإليمػالوات
كالقدرة مػ ال مييػز بػيف المػؤ رات المخ مفػة ال ػي ع بػر هالديػالت لمعالرػالت االج مال يػة كمػال ي حػمف هػذا

الػذكالو القػدرة مػ االسػ جالبة الماالسػبة لهػذا الهالديػالت االج مال يػة بصػكرة مميػة بايػث ػؤ ر فػي كجيػه
اآلخريف" ( م )29:2010،

88

كيعرفػػه القػػط ( )186:2011بأاػػه ":رػػدرة الفػػرد م ػ فهػػـ الاكايػػال كدكاف ػ كرغبػػالت اآلخ ػريف ،م ػ
ككيف الرالت اج مال ية االجاة معهـ فػي حػكو م ار ػالة داب السػمكؾ كالعػالدات كال قالليػد بالإلحػالفة إلػ

القػػدرة م ػ اػػؿ المشػػكالت االج مال يػػة ممػػال يػػؤدم إل ػ ال كافػػؽ االج مػػال ي ،كاجػػالح الفػػرد فػػي ايال ػػه

االج مال ية"

هيػػالـ شػػالهيف ( )509:2012الػػذكالو االج مػػال ي بأاػػه ":اس بصػػالر الفػػرد باللااللػػة المزاجيػػة لذا ػػه

كلرخريف ،كحبط مشال را ،ك كجيهػه لهػال باكمػة مػ ال كاصػؿ بكفػالوة مػ اآلخػريف ممػال يكفػؿ لػه اقيػؽ
أهدافه"

يعػػرؼ أبػػك مشػػة الػػذكالو االج مػػال ي بأاػػه ":القػػدرة مػ فهػػـ مشػػال ر كأفكػػالر اآلخػريف كال عالمػػؿ
م البي ة باجالح كاالس جالبة بطريقة ذكية في المكارؼ االج مال ي ،ك قػدير الشػخص لخصػال ص المكرػؼ
قدي انر صاياالن كاالس جالبة له بطريقة مال مة باالو م ك يه االج مال ي" (أبك مشة)44:2013،

يع ػرؼ الاربػػي الػػذكالو االج مػػال ي بأاػػه ":رػػدرة الفػػرد م ػ فه ػػـ السػػمكؾ المفظػػي كغيػػر المفظػػي

لرخريف كالك ي باللعالرالت بيف األشخالص  ،كردر ه م ال أ ير في اآلخريف االؿ ال فال ػؿ معهػـ ،ممػال

يؤدم إل ال كافؽ االج مال ي  ،كياقؽ لمفرد أهدافه القصيرة كالبعيدة" (الاربي )18:2014،

وتتبنى الباحثة عريؼ ( )Silvera et al.,2001الذم يشير مػ أاػه القػدرة مػ فهػـ مشػال ر الاػالس
كال ابؤ بسمككهـ كال عالمؿ معهـ في المكارؼ االج مال ية المخ مفة
وىو يشمؿ ثالثة أبعاد :
 -تناوؿ المعمومات :هي القدرة م فهـ مشال ر اآلخريف كال ابؤ بسمككهـ

 الميارات االجتماعية :هي القدرة م الدخكؿ في مكارؼ اج مال ية جديدة كال كيؼ معهال الػػوعي االجتمػػاعي :كهػػك يقػػيس ميػػؿ الفػػرد ألف يكػكف مػػدركالن أك م فالج ػالن بالألاػػداث فػػي المكارػػؼاالج مال ية المخ مفة )(Silvera, et al.,2001:313-319

مكونات الذكاء االجتماعي
لقػػد اػػالكؿ العممػػالو إ بػػالت أف لمػػذكالو االج مػػال ي مككاػػالت خالصػػة بػػه ممػػال ي بػػت اس ػ قاللي ه ػػف

بػػالري األا ػكاع األخػػرل ،كاللػػذكالو المفظػػي ،كالػػذكالو العػػالـ ،فقػػد كصػػؿ مػػالرلك  Marhoweإل ػ أف الػػذكالو

االج مال ي بالرة ف مككايف همال:

 -0األداو االج مػ ػػال ي :كهػ ػػك السػ ػػمكؾ الفعمػ ػػي فػ ػػي المكارػ ػػؼ االج مال يػ ػػة ،الػ ػػذم طبيع ػ ػػه المافعػ ػػة
الم بالدلة
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 -9الكفػػالوة االج مال يػػة :كهػػي القػػدرة الخالصػػة لمشػػخص م ػ ال عالمػػؿ م ػ اآلخػريف بطريقػػة مال مػػة
كاللقدرة م ال عرؼ بشكؿ فعالؿ اج مال ينال
كيكحح مالرلك أف لمكفالوة االج مال ية ال ة مككاالت:
 -الفعاللية الذا ية االج مال ية :كهي الشعكر بالل قة ،كال مكف مف الاجالح كال فال ؿ االج مال ي

 -المهالرات االج مال ية :ك ككف مف اصريف همال :المهالرات السمككية ،كالمعرفة االج مال ية

 االه م ػػالـ االج م ػػال ي :كي ا ػػالكؿ ال ػػداف ال ػػذم يكج ػػه الس ػػمكؾ لمه ػػدؼ ،كيعك ػػس اه م ػػالـ الش ػػخصباللهدؼ كاه مالـ الاالس به ()Marlowe,1985:4

كفي دراسة ( بد الف الح )296:2001،ادد مككاالت الذكالو االج مال ي مال يمي:
 القدرة م فهـ مشال ر اآلخريف ،كااله مالـ بهـ كلديه القدرة م-

م ػػ الف ػػرد باللمه ػػالرات االج مال يػػة ،كالق ػػدرة مػ ػ

اال صالؿ كال كاصؿ الفعالؿ

امؿ المسؤكلية االج مال ية

ادي ػػد األهػػداؼ كااجالزه ػػال ،كامػ ػ الؾ مه ػػالرات

 الكفالوة االج مال ية ،ك م ؿ في مدم ردرة الفرد م ال كيؼ االج مػال ي كالمشػالركة االج مال يػةم اآلخريف

 -المفهكـ االيجالبي ف الذات كالماالفظة م كياكا ه ك فرد الذات في المكارؼ االج مال ية

االتجاىات والنظريات المفسرة لمذكاء االجتماعي
إف الم بػ ػ لألط ػػر الاظري ػػة كاألدبي ػػالت كاألبا ػػالث الس ػػالبقة ،الا ػػظ أف ها ػػالؾ ا جاله ػػالت كم ػػداخؿ

اظريػػػة فػ ػػي فسػ ػػير الػ ػػذكالو االج مػ ػػال ي مػ ػػف كجهػ ػػة اظػ ػػر خالصػ ػػة ،كسػ ػػي ـ ػ ػػرض لػ ػػبعض اال جالهػ ػػالت
كالاظريالت االج مال ية ال ي اد ت اه:
أو ًال -االتجاه السموكي:
كصػػؿ كراػػدايؾ إل ػ كجػػكد ال ػػة أا ػكاع مػػف الػػذكالو كهػػي الػػذكالو المجػػرد ،كالػػذكالو الميكػػالايكي

كاألخيػر الػػذم م ػؿ فػػي القػػدرة مػ ال كاصػػؿ مػ اآلخػريف ك شػػكيؿ العالرػػالت االج مال يػة ،كالػػذم أطمػػؽ
ميه الذكالو االج مال ي (الخزرج كالعزم)8:2010،
اي ػػث يؤك ػػد اال ج ػػالا الس ػػمككي ب ػػأف ال ػػذكالو االج م ػػال ي يم ػػؿ ر ػػدرة الف ػػرد مػ ػ فه ػػـ اآلخػ ػريف،

كال عالمؿ السميـ معهـ مف خالؿ العالرالت االج مال ية كال صػرؼ باكمػة معهػـ ايػث إف اجػالح الفػرد فػي

الايالة اال ج ف أاػه ال ياػالكي فػراغ كاامػال يعػيش كسػط جمعػالت بشػرية ي فال ػؿ معهػال كيػؤ ر فيهػال كي ػأ ر

بهال
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والتفاعؿ االجتماعي مف وجية نظر السموكييف ما يأتي:
أف يككف ال فال ؿ االج مػال ي م بػالدالن بمعاػ أف كػكف االسػ جالبالت م بالدلػة ،كهػذا الااللػة يشػكؿ

سمكؾ الفرد مؤ انر أك ما جالن لسمكؾ اآلخريف

كافر كسط كمكرؼ ،كمكرؼ اج مال ي ليادث فيه ال فال ؿ
كافر ال عزيز لحمالف االس جالبالت الهالدفة أك الممبية لاالجة مال (ال ميمي ك البت)9:2007،
ثانياً -االتجاه العقمي:
الػػذم أكحػػح (مػػف خػػالؿ امػػكذج باػػالو العقػػؿ) أف الػػذكالو االج مػػال ي اػػكع مسػ قؿ ػػف ال اصػػيؿ

األكالديمي ،كالذكالو العالـ ،ك ف الجكااب المعرفية األخرل

لقػد أ ػػالد جميفػكرد  Gullifordصػػيالغة امكذجػػه لم كػكيف العقمػػي ال ال ػػي األبعػالد الم عػػدد القػػدرات

(:الما كم ،كالعمميالت ،كالاكا ج) الذم يقكـ مػ أف الػذكالو هػك معاللجػة لممعمكمػالت كأف المعمكمػالت هػي

أم شػػيو يمكػػف أف يميػػز اإلاسػػالف ،كيقػ فػػي مجػػالؿ إد اركػػه ،كأف الػػذكالو طالرػػة اك يػػة عكػػس مػػدة كفاليػػة

الكظال ؼ العقمية لدل الفرد ،كأف الاشالط العقمي م عدد األبعالد (األغال)54:2011،

كبػػػاللرجكع إل ػ ػ ال ص ػػايؼ جيمفػ ػػكرد  Gullifordهػػػذا فػ ػػإف الما ػػػكل السػ ػػمككي يقػ ػ حػ ػػمف بعػ ػػد

الما كيػػالت ،كي حػػمف الما ػػكل السػػمككي المعمكمػػالت الخالصػػة بسػػمكؾ اآلخ ػريف كاالس ػ دالؿ م ػ أفكػػالر
كمشػػال ر األفػراد مػػف مظػػالهر سػػمككهـ ،كيم ػػؿ هػػذا المسػ كل الػػذكالو االج مػػال ي كيشػػمؿ ( )30رػػدرة مػػف

( )120ردرة

ثالثاً -االتجاه المعرفي:
ايث اف رض جكف ديكم أف اإلاسػالف كػال ف بيكلػكجي اج مػال ي رػالدر مػ أف يعمػؿ لافسػه بي ػة

أفحؿ كلدية القدرة الكالفية م

شكيؿ مصيرا بصكرة صاياة كمال اف رض أف الخبرة كال جربة ال

ع ػػرؼ فق ػػط بالاله مالم ػػالت الم عمق ػػة باللع ػػاللـ الم ػػالدم الميك ػػالايكي البا ػػت ب ػػؿ م ػػد إلػ ػ األم ػػكر

االج مال ية فاللفعؿ هػك شػكؿ مػف أشػكالؿ المػكف كبخالصػة السػمكؾ االج مػال ي أم السػمكؾ الػذم لػه هػدؼ

كا جػػالا كأف مػػؿ الفعػػؿ فػػي أسػػالس هػػك سػػمكؾ كاشػػالط ك فال ػػؿ مػػ البي ػػة البيكلكجيػػة االج مال يػػة ،كأف
ال ربية سع الك سالب الفػرد ذكػالو اج مػال ي يسػال دا مػ

اقيػؽ أفحػؿ كيػؼ مػف خػالؿ فال ػؿ الفػرد

م البي ة البيكلكجية االج مال ية ( ال ميمي ك البت2007 ،ـ ،ص )8

رابعاً -نظرية الذكاءات المتعددة:
ال ي ردمهال جالردار كال ي حمف مال أسمالا العالرالت الم بالدلة بيف األشػخالص " بال بػالرا الػذكالو
االج مال ي" كالذم يشمؿ ددان مف القدرات أهمهال مال يمي:
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 اس شفالؼ المشال ر اإلاسالاية ،كالدكاف  ،كالااللة الافسية أك المزاجية لرخريف القدرة م باالو العالرالت الاالجاة م اآلخريف ،ك م العمؿ كعحك فال ؿ في فريؽ القدرة م إبداو ال عالطؼ م اآلخريف ( سقكؿ2009،ـ،ص)25كرػػد ا بػػر جػػالردار

'' Gardnerأف الػػذكالو مكػػكف مػػف رػػدرات م عػػددة  ،كيظهػػر فػػي مجػػالالت

م عددة كػذلؾ سػكاو فػي اػؿ المشػكالت أـ فػي القػدرة مػ
قالفي أك أامالط قالفية معياة ك مؾ األامالط هي:

عػديؿ أـ رييػر الما جػالت الم عػددة فػي امػط

 -0الذكاء المغوي :هك المقدرة مػ ال فكيػر باللكممػالت كالمقػدرة مػ اسػ خداـ المرػة لم عبيػر كالمقػدرة
م ػ إدراؾ المعػػالاي المعقػػدة  ،فاللػػذكالو المرػػكم يسػػهؿ مميػػة ر يػػب الكممػػالت كمعالايهػػال كيمكػػف

الفرد مف اس خداـ المهالرات المركية بشكؿ مميز ،ك ظهر ػالر الػذكالو المرػكم فػي ك البػة القصػال د
كالركايالت

 -9ا لػذكاء المنطقػي الرياضػػي :يم مػؾ الفػرد الػذم لديػػه هػذا الاػكع مػف الػػذكالو المقػدرة مػ ال فكيػػر
الريالحي العممي ،كالمجرد ،كمال أاه يكظؼ أسمكب اؿ المشكالت بكفالوة

 -1الػػذكاء البصػػري المكػػاني :ي حػػمف كظيػػؼ مجمك ػػة مػػف المهػػالرات الم رابطػػة مػػف م ػؿ ال مييػػز
البصرم ،الخيالؿ العممي ،ال فسير البصػرم ،ال عميػؿ البصػرم ،كرػد كجػد بػأف األفػراد الػذيف لػديهـ
م ؿ هذا الاكع مف الذكالو رد ي كصمكف إل فريدة كغير مألكفة لممشالكؿ الفاية

 -4الػػذكاء الجسػػدي :يم مػػؾ األفػراد الػػذيف ي م عػػكف باللػػذكالو الاركػػي الجسػػدم المقػػدرة مػ ال عالمػػؿ
م ػ ػ األشػ ػػيالو المخ مف ػ ػػة كمػ ػػال أاه ػ ػػـ يقكمػ ػػكف بػ ػػالل اكي باللمهػ ػػالرات الجسػ ػػدية المخ مف ػ ػػة مػ ػػف م ػ ػػؿ

الريالحييف ،كالجراايف

 -5الػػػذكاء الموسػػػيقي :يقصػػد ب ػػه مقػػدرة الف ػػرد مػػ إدراؾ اإليقػػالع ،الارم ػػة المكسػػيقية كاألصػ ػكات
المكسيقية كال كزيعالت المكسيقية

 -6الذكاء االجتماعي :هك المقػدرة مػ فهػـ اآلخػريف كال عالمػؿ معهػـ بسػهكلة ،مالاظػة االخػ الؼ
بالألمزجة لدل اآلخريف  ،كالمقدرة م أخذ دكر بيف اآلخريف  ،كالمقدرة م

شكيؿ العالرالت

 -7الذكاء الػذاتي :هػك المقػدرة مػ فهػـ الػذات كرػيـ الفػرد ألفكػالرا كمشػال را كاسػ خداـ هػذا المعرفػة
كالفهـ في ال خطيط ك كجيه ايال ه الخالصة

 -8الذكاء الطبيعي :هػك المقػدرة مػ فهػـ ػاللـ الطبيعػة  ،كهػذا الاػكع مػف الػذكالو يػأ ي مػف المقػدرة
مػػ ال مييػػز ،الفهػػـ ،كال صػػايؼ ،كاألفػػراد الػػذيف ي ميػػزكف بهػػذا الاػػكع مػػف الػػذكالو ه ػػـ العممػػالو

كالمك شفكف ك ممالو البي ة ،ك ممالو الايكااالت كالباالر

 -9الذكاء الوجودي :هك المقدرة م فهـ اللـ األديالف كالركاالايالت
(مامكد كالماالربة)729 ،2012 ،
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خامساً -نظرية ثيرستوف Thurston
يرم يرس كف  Thurstonأف الذكالو ي ككف مف دد مف القػدرات العقميػة األكليػة ،كهػذا القػدرات

مس ػ قمة ػػف بعحػػهـ الػػبعض اس ػ قالالن اسػػبيالن ال مطمق ػالن كأف بعػػض العمميػػالت المعقػػدة يكجػػد بياهػػال المػػؿ

ال ا ػ افهػػـ الهادسػػة أك
ر ػػيس مشػ رؾ يػػدخؿ فػػي ػػدد مػػف العمميػػالت كال يػػدخؿ فػػي الػػبعض اآلخػػر فمػ ن

الجبر ال بد مػف حػالفر القػدرة العدديػة  ،كالقػدرة مػ ال صػكر البصػرم كالقػدرة مػ االسػ دالؿ ،كفهماػال
لقصػػيدة ش ػػعرية ال بػػد م ػػف حػػالفر الق ػػدرة مػ ػ فه ػػـ المع ػػالاي ،كالطالرػػة المفظي ػػة كالقػػدرة مػ ػ ال ػػذكر،
ك كصؿ يرس كف  Thurstonإل

اديد دد مف العكامػؿ الطال فيػة أطمػؽ ميهػال القػدرات العقميػة األكليػة

كهػي كػػالآل ي( :الطالرػػة المفظيػػة ،القػػدرة المركيػػة ،القػػدرة العدديػػة ،القػػدرة المكالايػػة ،رػػدرة السػػر ة اإلدراكيػػة،

القدرة ال ذكيرية ،القدرة االس ق ار ية ،القدرة االس ابالطية) ( يسي)21:2013،

ترا الباحثة م اخ الؼ الاظريالت السػالبقة ال ػي فسػرت الػذكالو االج مػال ي بأاهػال جػالوت ل اظػيـ

ك ر يب الاظريالت السالبقة ال ي سبق هال ل صبح أ ـ كأشػمؿ ،ف كراػدايؾ أكؿ مػف كحػ الػذكالو االج مػال ي
ك كصؿ إل

ال ة أاكاع مف الذكالو (الذكالو المجرد – الذكالو الميكالايكي – الػذكالو االج مػال ي) كرػالؿ إف

الػػذكالو االج م ػال ي مكػػكف مافصػػؿ ػػف الػػذكالو العػػالـ  ،بعػػد ذلػػؾ جػػالو جيمفػػكرد كامكذجػػه الشػػهير لمباػػالو
العقمي كي كػكف مػف ال ػة أبعػالد كهػي (الما ػكل -العمميػالت –الاػكا ج ) ،أمػال جػكف ديػكم فقػد اف ػرض فػي
اظري ه أف الفرد كال ف بيكلكجي اج مال ي رالدر م أف يعمؿ لافسه بي ػة أفحػؿ كأف الخبػرة كال جربػة ال
عػرؼ باللعػػاللـ المػػالدم الميكػػالايكي الباػت بػػؿ بػػالألمكر االج مال يػػة ،أمػػال جػالردار فقسػػـ الػػذكالو بشػػكؿ ػػالـ

إل

مالاية أرسالـ مف الذكالوات الم عددة ككف أك ر مركاة كرالبمية لمامك م

راكـ المعرفة كياظػر لمػذكالو

مػ ػ أا ػػه ل ػػيس ػػالمالن كاا ػػدان كاام ػػال مجمك ػػة مػ ػف العكام ػػؿ كالقػػػدرات ،أم ػػال يرسػ ػ كف ر ػػالؿ ب ػػأف الػػػذكالو

االج مػػال ي هػػك جػػزو مػػف الكػػؿ كال يمكػػف فصػػمه ػػف بػػالري األاػكاع كا ػ افهمػػه ال بػػد أف اػػدرس الػػذكالو

بشكؿ الـ

كاسػ ػ ادت البالا ػػة ف ػػي د ارسػ ػ هال مػ ػ اال ج ػػالا المعرف ػػي ال ػػذم يػػػرل بػ ػأف الف ػػرد ك ػػال ف بيكلػػػكجي

اج مػ ػػال ي رػ ػػالدر م ػ ػ أف يعمػ ػػؿ لافسػ ػػه بي ػ ػػة أفحػ ػػؿ كأف الخب ػ ػرة كال جربػ ػػة ال عػ ػػرؼ باللعػ ػػاللـ المػ ػػالدم
الميكالايكي البات بؿ بالألمكر االج مال ية

ميارات الذكاء االجتماعي
لمذكالو االج مال ي العديد مف المهالرات أم مجمك ػة مػف السػمككيالت المفظيػة كغيػر المفظيػة ال ػي

مكف الفرد مف إرالمة الرالت اج مال ية االجاة م اآلخريف كمف أهمهال:

 ميػػػارة التعبيػػػر االنفعػػػالي :كهػػي مهػػالرة فػػي إرسػػالؿ ال عبيػػرات االافعالليػػة ،كالقػػدرة مػػ ال عبيػػرالدريؽ لمال يشعر به مف رير في االل ه االافعاللية
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 ميارة الحساسية االنفعاليػة :كهػي المهػالرة فػي اسػ قبالؿ اال صػالالت غيػر المفظيػة كمػف اآلخػريفك فسيرهال

 ميػػارة الضػػبط االنفعػػالي :كهػػي القػػدرة م ػ الاكػػـ االافعػػاللي ك كصػػيؿ االافعػػالالت مػػف خػػالؿاألدكار ال ي يقكـ بهال الفرد

 ميارة التعبير االجتماعي :كهي القدرة م ال عبيػر المفظػي كادراؾ الريػر كاالشػ راؾ معهػـ كفهػـالمعاليير االج مال ية

 ميػػػػارة الحساسػػػػية االجتماعيػػػػة :كهػ ػػي القػ ػػدرة م ػ ػ ال فال ػ ػػؿ م ػ ػ اآلخ ػ ػريف كاال ػ ػزاف بسػ ػػمكؾاالج مال ي كفهـ المعاليير االج مال ية

 -ميػػػػارة الضػػػػبط االجتمػػػػاعي :كه ػػي القػػػدرة مػ ػ

اقيػػػؽ االاس ػػجالـ مػ ػ أم اػ ػكع مػػػف المكارػػػؼ

االج مال ية (القط)158:2011 ،

مظاىر الذكاء االجتماعي
ا عرؼ م الذكالو االج مال ي مف خالؿ المظالهر ال ي دؿ ميه كذلؾ مف خػالؿ سػمكؾ الفػرد

الذم ي م ػ باللػذكالو االج مػال ي سػكاو مػف خػالؿ قييمػه لافسػه أك مػف خػالؿ معالمم ػه مػ اآلخػريف لػذلؾ
لمذكالو االج مال ي مظالهر المة م ؿ في كافؽ الفرد كاجالاه االج مال ي كال زامه بسػمككيالت المج مػ ،

كأيحػال مظػالهر خالصػة م ػؿ ب عالممػه مػ

األشػخالص كذلػؾ مػف خػالؿ فهمهػـ ك فسػير السػمكؾ الصػالدر

اهـ كفيمال يمي كحيح لمظالهر الذكالو االج مال ي العالمة كالخالصة

أوالً :المظاىر العامة لمذكاء االجتماعي:
 -0ال كافػ ػػؽ االج مػ ػػال ي :كيعاػ ػػي السػ ػػعالدة م ػ ػ اآلخ ػ ػريف ،كاالل ػ ػزاـ بأخالريػ ػػالت المج م ػ ػ  ،كمسػ ػػاليرة
المعاليير االج مال ية ،كاالم الؿ لقكا ػد الحػبط االج مػال ي ،ك قبػؿ ال ريػر االج مػال ي ،كال فال ػؿ

االج مػػال ي السػػميـ ،كالعمػػؿ لخيػػر الجمال ػػة كالسػػعالدة الزكجيػػة  ،ممػػال يػػؤدم إل ػ
االج مال ية

اقيػػؽ الصػػاة

 -9الكفػالوة االج مال يػة :ك حػمف الكفػالح االج مػال ي ،كبػذؿ كػؿ جهػد ل اقيػؽ الرحػال فػي العالرػالت
االج مال يػػة ،ك اقيػػؽ ػكازف مس ػ مر بػػيف الف ػرد كبي ػػه االج مال يػػة إلشػػبالع الاالجػػالت الشخصػػية
كاالج مال ية

 -1المساليرة :ك حمف االل زاـ سمككيالن باللمعاليير االج مال ية في المكارؼ كالماالسبالت المخ مفة

 -4داب السمكؾ األخالري :كهك مال يعرؼ بالإل يكيت ،كي حمف إ بػالع السػمكؾ المرغػكب اج مال يػنال،
كأصػػكؿ المعالممػػة كال عالمػػؿ السػػميـ مػ اآلخػريف  ،كأسػػالليبه كفايال ػػه كذلػػؾ ي حػػح فػػي رػػكؿ رسػػكؿ

ا﵀ صم ا﵀ ميه كسمـ " الديف الاصياة " (زهراف)226:2000،
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ثانياً :المظاىر الخاصة لمذكاء االجتماعي:
 -0كف ػػالوة ال صػػرؼ فػػي المكار ػػؼ االج مال يػػة :فاللشػػخص فػػي فال م ػػه مػػ اآلخػػريف يكاجػػه مكار ػػؼ
مخ مفػػة ،ك ميػػه أف يسػػمؾ فيهػػال سػػمككالن معيا ػالن ،فاللشػػخص الػػذم ياسػػف ال صػػرؼ فػػي م ػػؿ هػػذا

المكارػؼ أك بعػنال لمعػػاليير معياػة ،هػػك الشػخص الاػػالجح فػي ال عالمػػؿ مػ اآلخػريف ،كالػذم ي م ػ
باللقدرة م ال عالمؿ معهـ

 -9فهػػػـ االلػ ػػة الم ػ ػ كمـ الافسػ ػػية :ذلػػػؾ أف األف ػ ػراد يخ مفػ ػػكف مػ ػػف ايػ ػػث القػ ػػدرة م ػ ػ إدراؾ مشػ ػػال ر
اآلخريف ،كال عرؼ م االال هـ الافسية مف ادي هـ  ،كلػذلؾ فػإف الشػخص الاػالجح فػي ال عالمػؿ
مػ ػ اآلخػ ػريف ه ػػك األر ػػدر مػ ػ إدراؾ ه ػػذا الا ػػالالت بس ػػهكلة ،كه ػػك األك ػػر ذك ػػالو م ػػف الاالاي ػػة

االج مال ية مف الشخص العالدم

 -1اإلدراؾ االج م ػػال ي :كي جمػ ػ ف ػػي ر ػػدرة الش ػػخص مػ ػ

كدالل ه الخالصة بعالن لمسيالؽ الذم صدر فيه هذا السمكؾ

فس ػػير الس ػػمكؾ الص ػػالدر ػػف اآلخػ ػريف

 -4فهػػـ السػػمكؾ االج مػػال ي :كي م ػػؿ فػػي القػػدرة م ػ مالاظػػة السػػمكؾ اإلاسػػالاي  ،كال ابػػؤ بػػه مػػف
خالؿ بعض المظالهر ،فاللشخص الذكي اج مال يالن يسػ طي أف ي عػرؼ مػ االلػة الم اػدث مػف
خالؿ بعض اإلشالرات البسيطة ال ي صدر اه ،أك أكحالع معياة لجسمه

 -5فهػـ ال عبيػرات اإلاسػالاية :ك عاػي رػدرة الشػخص مػ معرفػة الااللػة الافسػية لرخػريف ،كذلػؾ مػػف
خػػالؿ إدراؾ دالالت بعػػض عػػالبير الكجػػه ،أك إيمػػالوات اليػػد ،أك أكحػػالع الجسػػـ ،أك غيػػر ذلػػؾ
مف المؤشرات ال عبيرية (زهراف)282:2000،

مبادئ الذكاء االجتماعي
أكػػد ( )Goleman,D.,2012:190-192مػ أف الػػذكالو االج مػػال ي ي حػػمف مجمك ػػة مػػف

المبالدئ كهي مال يمي:

 تنظػػػيـ المجموعػػػات :مهػػالرة أسالس ػػية الزمػػة ،ك ش ػػمؿ المب ػػالدرة ك اسػػيؽ الجه ػػكد بػػيف ش ػػبكة م ػػفاألشػػخالص ،فهػػي المكهبػػة ال ػػي يمكػػف أف جمػ فػػي المؤسسػػالت ال عميميػػة فػػي الم عممػػيف الػػذيف
ي كلكف القيالدة في اديد طبيعة العمؿ ،أك الذيف ي كلكف ريالدة الفريؽ.

 التفػػاوض وص ػوالً إلػػى الحمػػوؿ :ع بػػر المكهبػػة ال ػػي م ػ بهػػال الكسػػيط الػػذم ياػػكؿ دكف كرػػكعالخالفالت أك ياسـ الخالؼ الذم كر باللفعؿ

 التحميؿ االجتماعي :يشمؿ اميؿ أفكالر ك راو اآلخػريف ،ك بعهػال ممػال يػؤدم إلػ سػهكلة ال عالمػؿكارالمة العالرالت م اآلخريف
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 التواصؿ الشخصي :ال كاصؿ م اآلخريف يككف ا يجة لم اميؿ االج مال ي لهػـ ،ممػال يػؤدم إلػإدراؾ اآلخريف كال عالمؿ معهـ

أىمية الذكاء االجتماعي
يمعػػب الػػذكالو االج مػػال ي دك انر مهم ػالن فػػي ايػػالة كػػؿ مػػف األف ػراد كالمج معػػالت ،فالإلاسػػالف بطبيع ػػه

كػػال ف اج مػػال ي ال يس ػ طي العػػيش بمفػػردا ،كلػػذلؾ ي كجػػب ميػػة ال امػػي بخصػػال ص الػػذكالو االج مػػال ي

ا ػ ػ يسػ ػ طي أف يك ػػكف الر ػػالت إاس ػػالاية إيجالبي ػػة مػ ػ اآلخػ ػريف ،كيسػ ػ طي ال فال ػػؿ كال كاص ػػؿ معه ػػـ

بإيجالبية

كاإلاسػػالف الػػذم ال ي م ػ بػػذكالو اج مػػال ي مر ف ػ ي ػػكر كيرحػػب أل فػػه األسػػبالب كي ػرفض الاقػػد
كيفحؿ العمؿ الفردم م الجمال ي ،كمال ظهر أهمية الذكالو االج مال ي مف خالؿ دكرا اإليجػالبي فػي

السػػيطرة م ػ االافعػػالالت ،كفػػي العمميػػة ال عميميػػة يمعػػب الػػذكالو االج مػػال ي دك انر هالم ػالن كيشػػكؿ مف الا ػالن

لماجػػالح فيهػػال س ػكاو أكػػالف ذلػػؾ فػػي مؤسسػػالت ال عمػػيـ المدرسػػي أك الجػػالمعي ،بػػيف أط ػراؼ العمميػػة ال ال ػة
اإلدارة ،المعمػ ػ ػ ػ ػػـ ،الطمبػ ػ ػ ػ ػػة ،أك خالرجهػ ػ ػ ػ ػػال م ػ ػ ػ ػ ػ البي ػ ػ ػ ػ ػػة كالمج م ػ ػ ػ ػ ػ الماػ ػ ػ ػ ػػيط باللمؤسسػ ػ ػ ػ ػػة ال عميميػ ػ ػ ػ ػػة

(العريالف)61:2010،

كالشخص الذكي اج مال يالن ،فإاه ي صرؼ كفقالن لممعاليير األخالريػة فػي المج مػ الػذم يعػيش فيػه

ألاه إذا صرؼ خالفػنال لمػال فيػه مػف ػالدات ك قالليػد ،اك سػب ػداكة مػ مػف عػيش معهػـ ،كلػه بهػـ صػمة
دا مػػة ،كأ ػػالر بػػذلؾ اس ػ يالوهـ ،كهػػك أمػػر ال يق ػرا الفػػرد الػػذكي كال يقبمػػه ،كمػػف هاػػال فهػػك ياػػالكؿ جابػػه

كاالب عػػالد اػػه ،كمػػف هاػػالؾ اال قػػالد السػػال د اػػدهـ كالمػػكركث أف الػػذكي كالم فػػكؽ فػػي الػػذكالو هػػك مػػف
ي صرؼ طبقػالن ل قالليػد المج مػ المكرك ػة ،كالػاظـ االج مال يػة السػال دة مػال فيػه مػف رػيـ أخالريػة ،كمػف هاػال
ارل أف الذكالو فػي المج معػالت ال قميديػة هػك القػدرة مػ

قكيػة أك إصػرار العالرػالت االج مال يػة ،ك عزيػز

الػػركابط ب ػيف أفرادهػػال ،أمػػال المج معػػالت ال ػػي ع مػػد فػػي ايال هػػال ،ػػكفير سػػبؿ العػػيش مػػف مأكػػؿ كمشػػرب
كمسػػكف م ػ مػػال بػػيف أفرادهػػال مػػف عػػالكف إلاجػػالز ذلػػؾ فاللػػذكي فػػي اظرهػػال هػػك مػػف ا صػػؼ بالل عػػالكف

( دس)281:1997،

كيعػػد اك سػػالب المهػػالرات االج مال يػػة ك امي هػػال مػػف حػػركرات العصػػر الاػػاللي ،ألاهػػال سػػال د

األف ػراد م ػ االسػ ػ فالدة الكالممػػة م ػػف إمكالايػػال هـ البيكلكجيػػة كمكرك ػػال هـ االج مال يػػة ،فح ػ نػال ػػف ككاه ػػال
المف ػػالح األسالس ػػي لمس ػػال د الف ػػرد مػ ػ أف يص ػػبح أك ػػر ر ػػدرة مػ ػ مقالكم ػػة اإلغػ ػراوات الس ػػمككية غي ػػر

المرغكبة كاك سالب اال جالهالت كالقيـ كالخبػرات الدافعػة لمقالكمػة السػمككيالت الهدامػة ،ك جعمػه أك ػر امػالن
لممس كلية ك عطيه ردرات ال خالذ الق اررات السميمة في ايال ه اليكمية ( بد الاميد)104 :2004،
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كمال يعد الذكالو االج مال ي مف الجكااب الهالمة في شخصية الفرد ،ككاه ير بط بقػدرة الفػرد مػ
ال عالمػؿ مػ اآلخػريف ك مػ

كػكيف الرػالت اج مال يػة االجاػة ،ك حػح أهميػة د ارسػة الػذكالو االج مػػال ي

مػػف ككاػػه يم ػػؿ اك ػالن مػػف القػػدرات المعرفيػػة الحػػركرية لم فال ػػؿ االج مػػال ي الكػػؼو كالخػػالؽ ب ػيف الفػػرد

كأف ػراد المج م ػ مػػف اكلػػه ،كلم فال ػػؿ اإلاسػػالاي بشػػكؿ ػػالـ ،كال فال ػػؿ ال ربػػكم بشػػكؿ خػػالص (الررابيػػة
كالع كـ)274:2012،
كيع بػػر الػػذكالو االج م ػػال ي مػػ درج ػػة باللرػػة م ػػف األهميػػة الر بالط ػػه بقػػدرات الف ػػرد م ػ با ػػالو

الرػػالت اج مال يػػة ،فاللعالرػػالت االج مال يػػة ع بػػر جػػزوان مهمػػال فػػي ايػػالة كػػؿ فػػرد ،ايػػث ي كرػػؼ اجالاػػه

كبخالص ػ ػػة ف ػ ػػي األسػ ػ ػرة كالعم ػ ػػؿ كالاي ػ ػػالة االج مال ي ػ ػػة مػ ػ ػ ردر ػ ػػه مػ ػ ػ

(ساللـ)301:2003،

ك ػ ػػكيف الر ػ ػػالت اج مال ي ػ ػػة

ك ع بر رريد الداية ( )2002الذكالو االج مال ي شكالن مف أشكالؿ الذكالو ،كمجػالالن هالمػالن لمقػدرات

ال مبالش نار بايالة اإلاسالف كيقيس مدل ردر ه م ال كافػؽ الافسػي ككيفيػة عالممػه
العقمية ،فهك ي صؿ ا صال ن
مػ اآلخػريف كفال مي ػه ااػػكهـ ،لمػال يم مػػؾ مػف رػػدرات مكاػه مػػف فهػـ المكارػػؼ االج مال يػة ال ػػي ي عػػرض
لهػػال بأشػػكاللهال المخ مفػػة ،ػػف طريػػؽ ال عالمػػؿ معهػػال باجػػالح ،ل اقيػػؽ بعػػض األهػػداؼ االج مال يػػة ( رريػػد

الداية )124:2002،
كيػػرل أبػػك اطػػب بػػأف الػػذكالو االج مػػال ي ي حػػمف مميػػالت معرفيػػة يسػ طي اإلاسػػالف بمق حػػالهال

معرفة أفكالر كمدركالت كمشال ر كا جالهػالت كسػمالت اآلخػريف كهػي رػدرة لهػال أهميػة رصػكل ألكل ػؾ الػذيف

ي عػػالممكف بشػػكؿ مبالشػػر مػ اآلخػريف م ػػؿ (األطبػػالو ،المعممػػكف ،رجػػالؿ السيالسػػة كاإل ػػالـ كاألخصػػال يكف

الافسيكف) (أبك اطب)376:1996،

كمػال أف العديػػد مػف ال ربػػكبيف كالسػيككلكجييف أكػػدكا مػ أهميػة الػػذكالو االج مػال ي بال بػػالرا رػػدرة

او مػ الصػعيد االج مػال ي أك المهاػي أك الد ارسػي الر بالطػه بقػدرة الفػرد مػ ال عالمػؿ
هالمة لماجالح ،سك ن
م اآلخريف ك ككيف الرالت اج مال ية االجاة ،ككػذلؾ يمكػف أف يكػكف الػذكالو االج مػال ي مصػد نار هالمػنال
ل ػػكفير البيالاػػالت كالمعمكمػػالت ال ػػي يمكػػف أف يسػ اد ميهػػال فػػي اا قػػالو الػػذيف يمالرسػػكف العمػػؿ مػ اآلخػريف

في الميالديف الافسية كاإلرشالدية كال ربكية (العدؿ)16:1998،
كي ػػرل (أب ػػك مشػ ػة  )55:2013،أف أهمي ػػة الػػػذكالو االج م ػػال ي لمطمب ػػة الج ػػالمعييف أا ػػه يم ػػػؿ

ماطمق ػنال لاجػػالاهـ فػػي ايػػال هـ االج مال يػػة كاس ػ مالر لجمي ػ إمكالايػػالت الفػػرد ،كالػػذكالو االج مػػال ي مؤشػػر
كاحح م مدل اجالح الفرد ،ك افيز ك فجير لطالرالت الطاللب اإلبدا ية كهي م الااك ال اللي:
 اسف ال صرؼ في المكارؼ االج مال ية كالاجالح في ال عالمؿ م اآلخريف معرفة الااللة الافسية لرخريف كاطفالو شخصية الفرد م المكارؼ االج مال ية89

 إرالمة الرالت اج مال ية االجاة ،كزيالدة الكفالوة االج مال ية لدل الفرد ال ابؤ باللسمكؾ لدل األفراد كبردكد األفعالؿ خالصة-

امية اب االا مالو إل الجمال الت كاألفراد ك ككيف صدارالت اميمة

 ال عالطؼ م اآلخريف كاا راـ كجهالت اظر هـ ك قديـ الاصح كاإلرشالد لهـ إدارة ال اديالت اليكمية ك اكيؿ االافعالالت السمبية إل اافعالالت إيجالبية-

امية جمي المهالرات ال ي صؿ باللذكالو االج مال ي مف خالؿ ممالرس هال في الايالة اليكمية

 إظهالر شخصية الفرد اإليجالبية كاالج مال ية في جمي ميالديف الايالة م ؿ الايالة العمميػة كالايػالةالعممية كالايالة المهاية

كرد ا بر مالرلك ( )Marloweأف مجالؿ الذكالو االج مال ي ذك أهمية لعمميػالت الدافعيػة المهايػة
كاألكالديمية كاالافعاللية ()Marlowe,1986:76
كمػال أكػد جػالردار( )Gardnerمػ أف الامػك الجيػد لػذكالو العالرػالت بػيف األشػخالص يمعػب دك نار

جكهريػ ػ ػ ػ ػ ػنال ف ػ ػ ػ ػ ػػي ال ػ ػ ػ ػ ػػذكالو االج م ػ ػ ػ ػ ػػال ي ،كأف ها ػ ػ ػ ػ ػػالؾ ص ػ ػ ػ ػ ػػمة ب ػ ػ ػ ػ ػػيف الجالا ػ ػ ػ ػ ػػب الافس ػ ػ ػ ػ ػػي كالعص ػ ػ ػ ػ ػػبي

()Gardner,1991:67

ك ػػرل البالا ػػة أف ال ػػذكالو االج م ػػال ي ل ػػيس ك ار يػ ػنال كاام ػػال يك س ػػب م ػػف البي ػػة ال ػػي يع ػػيش فيه ػػال

اإلاسالف كي أ ر كيؤ ر فيهال كالفرد بطبيع ه كال ف اج مال ي بطبعػه ال يسػ طي العػيش بمفػردا كاامػال العػيش
فػي جمال ػة يكػػكف حػكان فػػال الن فيهػال كيكػػكف رػالد انر مػ فهػـ االخػريف ك قكيػة ك عزيػػر الػركابط كالعالرػػالت

االاسالاية الاالجاة ال ي امي ركح ال عالكف كال فال ؿ بيف االخريف كيككف لديه القدرة مػ اػؿ المشػكالت

ال ػػي يكاجهػػه ك امػػؿ المسػ كلية كالقػػدرة مػ حػػبط اافعالال ػػه كالقػػدرة م ػ اسػػف ال صػػرؼ فػػي المكارػػؼ
االج مال ية

المتغيرات التي تسيـ في تنمية الذكاء االجتماعي
هاالؾ كامؿ م عددة سهـ في امية الذكالو االج مال ي كهي:
 -1التنشئة االجتماعية:
سػهـ ال اشػ ة االج مال يػػة الجيػدة فػي جعػػؿ الفػرد يشػػعر بمسػؤكليال ه جػالا افسػػه ،ك جػالا اآلخػريف

ف طريؽ عميمه األدكار االج مال ية  ،كالمعاليير االج مال ية ال ي اػدد لػه هػذا األدكار إذا يػ عمـ كيػؼ

يسػػمؾ سػػمككالن اج مال ي ػالن مقب ػكالن ػػف طريػػؽ الرال ػػه االج مال يػػة الم كازاػػة كالسػػميمة م ػ أف ػراد المج م ػ
(االمد بد السالـ )243:2000،
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أمػػال إذا كالاػػت ال اش ػ ة االج مال يػػة غيػػر مكفق ػة فػػي إكسػػالب الفػػرد السػػمكؾ االج مػػال ي المقبػػكؿ،
فإاهال ؤدم إل سمكؾ اج مال ي غير سكم ،إذ عمؿ م

اج مال ية مخ مفة

رير أامالط فكيػر الفػرد اي مػال يكاجػه مكارػؼ

 -2التفاعؿ االجتماعي:
يع ػػد ال فال ػػؿ االج م ػػال ي أداة إلكس ػػالب الق ػػيـ كالع ػػالدات كاال جاله ػػالت ،فع ػػف طريق ػػه يػ ػ عمـ الف ػػرد

كالجمال ة أامالط السمكؾ المخ مفة ال ي اظـ الرال هـ االج مال ية
 -3المرونة في التعامؿ:

إف المركاة فػي ال عالمػؿ مػ اآلخػريف جعمػه يميػؿ إلػ ال رييػر كاالسػ االد مػ الػدال ؿ كالبػراهيف
ايامػػال يكاجػػه المكارػػؼ االج مال يػػة ،بهػػدؼ أداو مهالمػػه المطمكبػػة كهػػذا المركاػػة ف ػي ال عالمػػؿ سػػهـ فػػي
امية الذكالو االج مال ي لدل األفراد
 -4التقبؿ:
اػػدد اظػرة الفػػرد لرخػريف مػػدل قبمػػه االج مػػال ي لهػػـ ،ػػف طريػػؽ إرالمػػة العالرػػالت االج مال يػػة

كفهػ ػػـ اآلخ ػ ػريف كال عػ ػػالطؼ معهػ ػػـ ،كالماب ػ ػػة ،كاأللفػ ػػة الم بالدلػ ػػة بي ػ ػاهـ كااله مػ ػػالـ ب ػ ػراا هـ كس ػ ػػعالد هـ
(مدشر)204:2011،
وقد حدد فورد  Fordأىـ العمميات التي تسيـ في تنمية الذكاء االجتماعي:

 القدرة عمى التخطيط االجتماعي :كهذا القدرة لـ درس كمكحػكع يسػ اؽ الباػث إال فػي الكرػتالاالحػػر كمػػالزاؿ غيػػر معػػركؼ إال القميػػؿ ػػف كيفيػػة ػػأ ير ال خطػػيط فػػي السػمكؾ أك كيفيػػة امػػك
مهالرات ال خطيط ،كرد أشالر فكرد إل أف مميالت ال خطيط مف الما مؿ أف ككف مػف المالمػح

األسالسية لمذكالو االج مال ي

 إدراكات الضبط وادراكات الكفػاءة :أظهػرت باػكث الحػبط كالفعالليػة الذا يػة كالكفػالوة المدركػة أفالػػذيف يػػدرككف أافسػػهـ م ػ أاهػػـ أكفػػالو ،كيحػػبطكف العمػػؿ أك ػػر مػػف غيػػرهـ يككا ػكا مػػف ذكم
الحػػبط الػػداخمي كياز ػػكف إل ػ بػػذؿ جهػػد كبيػػر لم ػ اكـ فػػي بي ػػال هـ كيككا ػكا أك ػػر فعالليػػة كأك ػػر

اس ػ قاللية كأر ػػؿ رالبمي ػػة لم ػػأ ير االج م ػػال ي ،ك م ػػؾ العمميػػة م ػػف العمميػ ػالت المسػػالهمة ف ػػي ال ػػذكالو
االج مال ي

 التعػػاطؼ :كيقصػػد بػػه درجػػة المشػػالركة الكجداايػػة لرخػريف اػػد رؤيػ هـ فػػي كحػ غيػػر سػػالر أكف ػ ػػي المش ػ ػػكمة ،كاالافع ػ ػػالالت كال عػ ػػالطؼ ي ػ ػػد ـ الك ي ػ ػػر مػ ػػف ال ػ ػػدكاف كراو الس ػ ػػمكؾ االج م ػ ػػال ي

االيجالبي ،كهك مككف مف مككاالت الذكالو االج مال ي
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 توجيػػو األىػػداؼ :ك شػػير إل ػ از ػػة الفػػرد ل هي ػػة األهػػداؼ كالػػك ي بهػػال كماالكلػػة الكصػػكؿ إل ػاقيقه ػ ػػال كي ػ ػػرل ف ػ ػػكرد أف األبا ػ ػػالث أ ب ػ ػػت أف ال ػ ػػذيف يعط ػ ػػكف أكلكيػ ػ ػة لأله ػ ػػداؼ االج مال ي ػ ػػة

ك كجيههال يككاكا أك ر كفالوة كذكالو اج مال يالن مف الذيف يعطكف أكلكيػة لألهػداؼ غيػر اج مال يػالن

(اسيف )108:2011،

كلقد ادد سكليفالف  Sullivanس ة كامؿ سمككية لمذكالو االج مال ي م ؿ فيمال يمي:

 -0معرفة الوحدات السػموكية :ك عكػس القػدرة مػ فهػـ كاػدات ال عبيػر غيػر المفظػي م ػؿ عبيػرات
الكجه

 -9معرفػػة الفئػػات السػػموكية :ك عكػػس القػػدرة م ػ أف يػػدرؾ الشػػخص أف طػػرؽ ال عبيػػر المخ مفػػة،
م ؿ اإليمالوات كااللة الجسـ ك عبيرات الكجه يمكف أف يككف لهال معا مقصكد

 -1معرفة العالقات السموكية :ك عكس القدرة م معرفة العالرالت في المكارؼ االج مال ية
 -4معرفة المنظومات السموكية :ك عكس القدرة م فهـ السيالؽ االج مال ي الاركي
 -5معرفة الدالالت االجتماعية :ك عكس القدرة م

فسير اإليمالوات كال عبير الكجهي

 -6معرفػػػة الػػػدالالت السػػػموكية :ك عكػػس القػػدرة م ػ ال ابػػؤ بمػػال سػػيادث فيمػػال بعػػد ا يجػػة لمكرػػؼ
اج مال ي معه (األغال)59:2011،

مؤشرات تحديد الذكاء االجتماعي
لقد قػدـ فػورد وتيسػؾ ( )1993ثالثػة مؤشػرات لمػذكاء االجتمػاعي وحػدد عػدد مػف الميػارات
التي تتعمؽ بكؿ مؤشر وىي كالتالي:

 -0تحميؿ المعمومات وترجمتيا :ك عمؽ بهذا المؤشر المهالرات ال اللية:
 -القدرة م رراوة ال عبيرات غير المفظية

 القدرة م القيالـ باللدكر كفهـ اآلخريف ،كال بصر االج مال ي -القدرة م الكصكؿ م اس ا الجالت اج مال ية دريقة

 -9تكيؼ الفرد لممواقؼ االجتماعية :عمؽ بهذا المؤشر:
مهالرة القدرة م

اقيػؽ األهػداؼ االج مال يػة فػي حػكو الا ػال ج السػمككية ال ػي طمػب مهػالرات

اج مال ية

 -3الميارة االجتماعية:
ك م ػؿ بكػؿ مػػال قيسػه مهػػالرات إدراؾ الفػرد كفهمػػه لرخػريف كردر ػه مػ ال عالمػؿ مػ مػف اكلػػه

بسهكلة كيسر (ما ه الصالاب)205:2011،

ك ع بر المهالرات االج مال ية رابطة ركية بيف األفراد كأررااهـ ،بالإلحالفة إل األفراد الكبػالر الػذيف

ي فال مكف معهـ ،ك ركز المهالرات االج مال ية م الاجالح ال عميمي كالمهاي لمفرد
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وفيما يمي عرض ليذا الميارات كما ذكرىا (مامد الديب:)9:2004،
 -0ميارة تحمؿ المسئولية:
أف قديـ مس كليالت م عددة في صكرة أاشػطة يقػكـ األفػراد ب اقيقهػال فػي أ مػالر مخ مفػة ،يجعمهػـ

يع مدكف م أافسهـ ايامال يكحعكف في جمال الت م جالاسة أك غير م جالاسة
 -2ميارة التقبؿ والتأييد:

قسـ الخبرات ال عالكاية بإدراؾ الفرد بأاه مقبػكؿ مػف األرػراف الػذيف يشػجعكاه مػ مػال ياجػزا مػف

اجالح شخصي كمعرفي ،كيؤيدا الكبالر م ميكله
 -3ميارة القابمية لمحاسبة اآلخريف:

إف باالو مكارؼ ليككاكا مس كليف ف ماالسػبة الػزمالو ػف السػمككيالت الماالسػبة كالمطمكبػة مػاهـ
فف ػػي رم ػػة الػ ػ عمـ ال ع ػػالكف يمك ػػف أف يطم ػػب م ػػف الط ػػالب ال أك ػػد مػ ػ ال ص ػػرؼ الماالس ػػب لمف ػػرد داخ ػػؿ

الجمال ة

 -4ميارة تبادؿ المعمومات:
إف الاديث كال فال ؿ م اآلخريف يزيد مػف فهػـ الفػرد لافسػه كلرخػريف كمػف خػالؿ ذلػؾ يسػ طي

بالدؿ المعمكمالت م اآلخريف
 -5ميارة االتصاؿ:

كيعاػػي اال صػػالؿ بػػالدؿ األفكػػالر بػػيف األف ػراد بشػػكؿ يػػؤدم فػػي الاهاليػػة إل ػ مشػػالركة األف ػراد فػػي

أفكالرهـ كمشال رهـ بالس خداـ شبكة مف الرمكز عكس الخبرة المفالهيمية ال ي يم مكهال الفرد
 -6ميارة المناقشة:

ك ػػأ ي الماالرشػػة مػػف خػػالؿ االش ػ راؾ فػػي األفكػػالر كالمعمكمػػالت كال فػػال الت ك فيػػد الماالرشػػة فػػي
طكير ال بصر الاالفذ
 -7ميارة الثقة:

ك كػػكف ال قػػة مػػف الكحػػكح كالمشػػالركة كسػػمكؾ ال ق ػػة سػػمكؾ كاحػػح يشػػالرؾ فيػػه الجميػػ ب ػػدكف

اريؼ ،كالسمكؾ الجدير بالل قة هك سمكؾ مقبكؿ مد كـ كياقؽ المقالصد ال عالكاية كيق رب ماهال
 -8ميارة القيادة:

كالقيػػالدة هػػي عمػػـ مجمك ػػة مػػف المهػػالرات ال ػػي يس ػ طي أف يكسػػبهال الفػػرد ك ع مػػد القيػػالدة م ػ

مجمك ة مف السمككيالت ال ي يا الج إليهال األفراد في كرت معيف لكي عمؿ الجمال ة بكفالوة
 -9ميارة تبني المنظور:

ع بػر مهػالرة باػي الماظػكر مػػف أفحػؿ الكفػالوات الاقديػة فػػي الامػك المعرفػي كاالج مػال ي ك باػػي
الماظكر االج مال ي بالرة ف القدرة م فهـ مال يكحح فػي المكرػؼ مػف الفػرد اآلخػر ،كرد الفعػؿ لهػذا

الفرد معرفيالن كاافعالليالن في افس الكرت
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المحور الرابع :عادات العقؿ المنتج
المقدمة
عػػرض البالا ػػة فيمػػال يمػػي مفهػػكـ ػػالدات العق ػؿ الما ػ ج كأبعػػالدا كاظريال ػػه كخصال صػػه كفكا ػػدهال
كشركط امي هال كذلؾ م الااك ال اللي:

مفيوـ عادات العقؿ المنتج :
يعد مصطمح " الدات العقؿ " مػف المصػطماالت الادي ػة اسػبيالن فػي مجػالؿ مػـ الػافس ،كيابرػي

اد ال عالمؿ م مصطمح " الدات العقؿ " أف ا عالمؿ معه ككاػدة كااػدة م كالممػة م رابطػة ،كال يجػب أف
افصػػمه إل ػ شػػقيف ( ػػالدة ك قػػؿ) ،ألاػػه إذا اافصػػؿ العقػػؿ ػػف العػػالدة العقميػػة اكلػػت إل ػ

ػػالدة سػػمككية

بالرة فقط ف مجرد امط سػمككي م كػرر بشػكؿ امطػي كرػد يقػ صػالابهال فػي الخطػأ دكف أف يػدرم أم

أاهال إذا خمت مف ال فكر كالك ي اكلت إل

الدة سمككية (أبك المعالطي )319-318:2004،

فاللعالدة العقمية ليست مجرد امػ الؾ المعمكمػالت بػؿ هػي معرفػة كيفيػة اسػ خدامهال كاالسػ مرار فػي

ذلؾ (رطالمي ك مكر)102:2005،

كفحػػال ػػف أف مصػػطمح " ػػالدات العقػػؿ " يخ مػػؼ ػػف مصػػطمح " العػػالدات السػػمككية " فإاػػه

يخ مػػؼ أيحػػال ػػف مصػػطمح " القػػدرات العقميػػة " فمػػف يم مػػؾ القػػدرات العقميػػة فقػػط يم مػػؾ أيح ػالن مهػػالرات

ال فكير كلكاه ال يميؿ إل اس خدامهال مف مقػالو ذا ػه كػامط مميػز لػه ،أمػال مػف يم مػؾ ػالدات العقػؿ فإاػه
مميز له كلػيس كرػت الاالجػة فقػط
ان
يم مؾ أيحال اإلرادة كالميؿ الس خداـ مؾ المهالرات ذا يالن ك صبح امطالن

بؿ أصبات الدة يفعمهال دكف االو (سعيد )427:2006،

كلػػذلؾ يشػػبه الػػبعض ػػالدات العقػػؿ باللابػػؿ الرمػػيظ الػػذم اسػػج خيكطػػه كػػؿ يػػكـ ا ػ يصػػبح

سميكالن كفي الاهالية يصعب مياال رطعه (الاكاب كاسيف )154:2013،

يعرفهػػال ككس ػ ال  )16,2000( Costaمػػ أاهػػال " أامػػالط األداو العقمػػي ال البػػت كالمس ػ مر فػػي

العمؿ مف أجؿ ال كصؿ إل سمكؾ ذكي ك قالاي لمكاجهة الايالة المخ مفة "

كيعرفه ػػال الا ػػالر ي ( )13,2002بأاه ػػال " الع ػػالدات ال ػػي ػػدير ك ػػاظـ ك ر ػػب العممي ػػالت العقمي ػػة
ك ح اظالـ األكلكيالت السميمة لهذا العمميالت ف سال د في صايح مسالر اإلاسالف في ايال ه "
كيعرفهال مػال يك  )5,2004( Matheuبأاهػال " ماصػمة الفهػـ المر بطػة بالسػ عمالؿ ك قيػيـ المعرفػة

كايصػػاللهال إل ػ اآلخ ػريف االلمػػال فهػػـ بػػأف المعرفػػة ا ػػكم م ػ
المعمكمالت ادمال ككف رالد انر م

ػػدد ال ياص ػ مػػف الػػركابط بػػيف أج ػزاو

اديد شكؿ المعرفة ال ي ريد اس عماللهال "
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كيرم ريكػ س  )11,2004( Rickettsػالدات العقػؿ بأاهػال " بػالرة ػف معرفػة كيفيػة ال صػرؼ
بذكالو ،ادمال ال يعرؼ اإلجالبة م سؤاؿ مال "
كمػػال يعػػرؼ اػػج ( ) Ang,2005,15-3ػػالدات العقػػؿ بأاهػػال " خصػػال ص ماطقيػػة ي ميػػز بهػػال

الا ػػالس كه ػػي م ػػؿ مجمك ػػة م ميػ ػزة م ػػف اال جاله ػػالت كالفح ػػال ؿ العقمي ػػة ػػاظـ ال فكي ػػر كيمك ػػف طبيقه ػػال
كاالس فالدة ماهال في كؿ المجالالت "
كيػػرم دمػػز ( )Adams,2006:14بػػأف العػػالدات العقميػػة هػػي مميػػة طكريػػة م البعػػة هػػدؼ

لمسال دة الطمبة م الدخكؿ إل مجالؿ العالدات كالسػمككيالت الذكيػة ال ػي ػؤدم فػي الاهاليػة إلػ اإلا ػالج

كاالب كالر

كردـ ( Costa & Kallickككس ال ككالليؾ )15:2008 ،د عريفالت لعالدات العقؿ ماهال:
-

مميػػة طكريػػة م البعػػة ػػؤدم إل ػ إا ػػالج األفكػػالر ،كاػػؿ المشػػكالت ك حػػمف مي ػكالن كا جالهػػالت

كريمال ممال يجعؿ ال مميذ اا قال ينال في صرفال ه العقمية ،كمال سال د م إيجالد صرفالت مخ مفة

 مجمك ػػة مػػف االخ بػػالرات اػػكؿ امػػط العمميػػالت العقميػػة ال ػػي يابرػػي اس ػ خدامهال فػػي مكرػػؼ مػػالكالماالفظة ميهال

 از ػة ال مميػذ إلػ ال صػرؼ بطريقػة ذكيػة اػػد مكاجهػة مشػكمة مػال اػدمال كػكف اإلجالبػة أك الاػػؿغيػػر م ػػكفر فػػي بي ػػه المعرفيػػة ،ك كػػكف المشػػكمة م ػ هي ػػة مكرػػؼ مايػػر أك لرػػز أك مكرػػؼ

غالمض

كيعػرؼ فػ ح ا﵀ ( )675,2009ػالدات العقػؿ بأاهػال " اال جالهػالت العقميػة كطػرؽ ال صػرؼ لػػدل
الفػػرد ال ػػي عطػػي سػػمة كاحػػاة لػػامط سػػمككيال ه أك قػػكـ هػػذا اال جالهػػالت م ػ اس ػ خداـ الفػػرد لمخب ػرات
السالبقة كاالس فالدة ماهال لمكصكؿ إل

اقيؽ الهدؼ المطمكب "

كيعرفهال بد العظيـ ( )59,2009بأاهال " ا مالد الفػرد مػ اسػ خداـ أامػالط معياػة مػف السػمكؾ

المك سػػب الػػذم يؤسػػس فػػي قمػػه كي اػػكؿ إل ػ سػػمكؾ م كػػرر كماهػػالج البػػت لديػػه يكظػػؼ مػػف خاللػػه
العمميالت كالمهالرات الذهاية اد مكاجهة خبرة جديدة أك مكرؼ مال بايث ياقؽ أفحؿ اس جالبة"

إا الجية"

رفهال اجالت ( )5,2010بأاهال " بالرة ف أامالط لػألداو الػذكي ،ال ػي قػكد المػ عمـ إلػ أفعػالؿ
ك عرفهال فالاة ( )49,2013بأاهال " مجمك ة المهالرات كاال جالهػالت كالقػيـ ال ػي مكػف الفػرد مػف

باػػالو فحػػيالت مػػف األداوات أك السػػمككيالت الذكيػػة ،باػػالو م ػ الم ي ػرات كالمابهػػالت ال ػػي ي عػػرض لهػػال
بايث قكدا إل اا قالو مميػة ذهايػة أك أداو سػمكؾ مػف مجمك ػة خيػالرات م الاػة أمالمػه لمكاجهػة مشػكمة

مال أك رحية "
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وتتبنػى الباحثػػة عريػػؼ ( بػػد الكهػػالب ،الػػكليمي  )2011:مػ أاهػػال " أامػػالط م اك ػػة لسػػمككيالت
المػ ػ عمـ م ػػؿ (اإلب ػػداع – ال اظ ػػيـ ال ػػذا ي – ال فكي ػػر الاالر ػػد) كال ػػي س ػػهـ ف ػػي ص ػػقؿ ك امي ػػة رد ار ػػه ف ػػي
مكاجهه العديد مف المشكالت ال ي طمب أاكا الن م بالياة مف ال فكير كال أمؿ

أبعاد عادات العقؿ المنتج :
 -اإلبداع  :االادمالج في أداو المهالـ ا

كلك كالات الامػكؿ غيػر كاحػاة ك كسػي اػدكد المعرفػة

كالقدرة الذا ية ك كليػد ال قػة كالافػالظ مػ معػاليير ال قػكيـ الذا يػة ك كليػد طػرؽ جديػدة لم عالمػؿ مػ

المكارؼ بعيدان ف الطرؽ ال قميدية

 التنظػػيـ الػػذاتي  :إدراؾ ال فكيػػر الػػذا ي كال خطػػيط الجيػػد كادراؾ المصػػالدر الم الاػػة كالاسالسػػيةا جالا ال رذية الراجعة ك قييـ فال مية العمؿ

 التفكير الناقد  :السػعي ل اقيػؽ الدرػة كالباػث ػف الكحػكح كاالاف ػالح العقمػي كمقالكمػة الحػركطكا خالذ المكارؼ كالدفالع اهال كاإلاسالس بالآلخريف

النظريات المفسرة لعادات العقؿ المنتج:
أوالً -النظرية البنائية:
جالوت العالدات العقمية ل ككف ممية لم فال ؿ مال بيف الفرد كالمج م الذم يعيشه

كيشير كالمبؿ ( )Campbell,2006:6أف أسس المذهب الباال ي ي كازل م

الدات العقؿ م ػؿ

(المي ػ ػػال معرفي ػ ػػة ،طبيػ ػػؽ المعػ ػػالرؼ السػ ػػالبقة م ػ ػ مكار ػ ػػؼ جديػ ػػدة ،ال سػ ػػالؤؿ كطػ ػػرح المش ػ ػػكالت ،إدارة

االادفال ية ،كجم البيالاالت ف طريؽ جمي الاكاس) كذلؾ م الااك ال اللي:
-

ادمال يباي الطالب معالايهـ الخالصة بعاللمهـ يس خدمكف اس ار يجيالت المي ال معرفية م ػؿ ال أمػؿ،

ال خطيط ،ال قييـ ،كأيحال مميالت جم البيالاالت ف طريؽ جمي الاكاس

 يقػػدـ ال فال ػػؿ الػػداخمي االج مػػال ي فػػرص لمم عممػػيف لكػػي يكحػػاكا مميػػالت فكػػرهـ كي عمم ػكا مػػفاآلخريف في مكارؼ بالدلية

 يخدـ ا جالا طرح األس مة الم عمـ فيمال ي عمؽ بصيالغة المعاي ،كالداللة ،كاؿ المشالكؿكي ػػرل بركا ػػر ( )Bruner,1990:179أف ػػالدات العق ػػؿ اس ػػجـ مػ ػ الفكػ ػرة المعالصػ ػرة لمػ ػ عمـ

الباػػال ي ،ايػػث با ػ الاظريػة الباال يػػة مػ أسػػالس المشػػالركة الاشػػطة فػػي الػ عمـ ،كال اظػػيـ الػػذا ي لم ػ عمـ،
كال فال ؿ الداخمي االج مال ي لم عمـ ،كصيالغة الداللة الشخصية
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ثانياً -نظرية التعمـ االجتماعي:
يشػير بالاػدك ار ( )Bandura,1977:14أف سػمكؾ المػ عمـ ي ػأ ر بعمميػالت ال فال ػؿ الػداخمي ال ػي

اصػػؿ بػػيف ال ػػأ يرات الشخصػػية ،كالمعرفيػػة كال ػػأ يرات الخالرجيػػة ،ك ػػأ يرات السػػمكؾ افسػػه كياػػدد ال ػػة

جكااػب كاحػاة لعمميػة ال فال ػؿ الػداخمي كهػي  :المشػػالهدة  ،المرػة  ،ال اػدث مػ الػذات  ،كطبقػال لاظريػػة
ال ػ عمـ االج م ػػال ي يس ػ خدـ الم ػ عمـ المشػػالهد كالمرػػة كاػػديث الػػذات ليس ػ فيد مػػف العػػاللـ  ،كيس ػػال دا فػػي

اخ يالرا لمسمككيالت

كيػ ػػرل كالمبػ ػػؿ ( )Campbell,2006:10أف إدارة االادفال يػ ػػة ،كالمي ػ ػػال معرفيػ ػػة شػ ػػمؿ مفػ ػػالهيـ

ا ػػديث الػ ػذات ،ك اظ ػػيـ الػػػذات لمس ػػمككيالت ،بيامػػػال ش ػػمؿ جمػ ػ البيالا ػػالت بػػػر ك ػػؿ الاػ ػكاس المهػ ػالرات
المشالهدة ال عمـ مػف اآلخػريف ،أمػال ال فكيػر كال كاصػؿ بكحػكح كدرػة يشػمؿ المرػة كػأداة كاصػمية كاحػاة،

ككسال ؿ اإليحالح الخالصة بفكر الم عمـ (اسيف ) 32:2013،
ثالثاً -النظرية المعرفية:

يشػ ػ ػػير س ػ ػ ػ رابرج ( )Sternberg,2001:249-252إل ػ ػ ػ أف األسػ ػ ػػمكب المعرفػ ػ ػػي هػ ػ ػػك مػ ػ ػػف

األفحميالت المميزة لمم عمـ لم فكير ،كاإلدراؾ كمعاللجػة ك ػذكر المعمكمػالت ،كايػث يم مػؾ كػؿ مػ عمـ ميػكالن
ألسمكب ال عمـ كيصا اخ يالرات معرفية عمؽ بكيفية إدراؾ مهالـ ال عمـ

كيرل كالمبؿ ( )Campbell,2006:8أف الدات العقؿ م ؿ إدارة االادفال ية ،كالكفالح مػف أجػؿ

الدرػػة ،كالمي ػػال معرفيػػة كاالس ػ جالبة كالرهبػػة ،كطػػرح األس ػ مة كالمشػػكالت ،ك طبيػػؽ المعػػالرؼ السػػالبقة م ػ
مكارؼ جديدة ظهر بشكؿ أك ر كحكاالن في مجالؿ األسالليب المعرفية

وتػػػرا الباحثػػػة أف الاظريػػة الباال يػػة جػػالوت ل كػػكف مميػػة لم فال ػػؿ مػػال بػػيف الفػػرد كالمج م ػ كأف
المػػذهب الباػػال ي ي ػكازل مػ

ػػالدات العقػػؿ م ػػؿ المي ػػال معرفيػػة -طبيػػؽ المعػػالرؼ السػػالبقة مػ المكارػػؼ

الجديدة -ال سالؤؿ كطرح المشكالت -كادارة االادفال ية -كجمػ البيالاػالت ػف طريػؽ جميػ الاػكاس ،أمػال
اظريػػة ال ػ عمـ االج مػػال ي اػػرل بأاػػه سػػمكؾ الم ػ عمـ ي ػػأ ر بعمميػػالت ال فال ػػؿ الػػداخمي كي اػػدد مػػف ال ػػة

جكااػب كهػي المشػالهدة -المرػة -ال اػدث مػ الػذات كيسػ خدمهال المػ عمـ ليسػ فيد مػف العػاللـ كيسػال دا فػي
اخ يالرا لمسمككيالت ،أمال الاظرية المعرفية ارل بأاه األسمكب المعرفي هػك مػف األفحػميالت المميػزة لممػ عمـ

لم فكي ػػر كاإلدراؾ كمعاللج ػػة ك ػػذكر المعمكم ػػالت كأف ػػالدات العق ػػؿ ظه ػػر بكح ػػكح ف ػػي مج ػػالؿ األس ػػالليب

المعرفية

كاس ادت البالا ة في دراس هال م الاظرية المعرفية ألف الدات العقؿ ظهر بكحكح فػي مجػالؿ
األسػػالليب المعرفيػػة م ػػؿ إدارة االادفال يػػة ،كالكفػػالح مػػف أجػػؿ الدرػػة ،كالمي ػػال معرفيػػة كاالس ػ جالبة كالرهبػػة،
كطرح األس مة كالمشكالت ،ك طبيؽ المعالرؼ السالبقة م مكارؼ جديدة
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خصائص عادات العقؿ المنتج
إف الدات العقؿ سػـ بعػدد مػف الخصػال ص ال ػي ميػز مػف يم مككاهػال كهػذا الخصػال ص هػي:

()Costa & Kallick,2008:17

 القيمػػة  :Valueكهػػي اخ يػػالر الفػػرد امػػط لسػػمكؾ قمػػي معػػيف مػػف بػػيف أامػػالط مخ مفػػة ك طبيقػػهال قالدا بأف هذا الامط أك ر ريمة إا الجية ف غيرا

 الميؿ  :Inelinationكهي شعكر الفرد باللرغبة في اس عمالؿ امػط معػيف مػف بػيف أامػالط سػمكؾذكية أخرل

 القػػدرة  :Capabilityكهػػي امػ الؾ الفػػرد لممهػػالرات كالقػػدرات األسالسػػية ال ػػي مكاػػه مػػف طبيػػؽأامالط السمكؾ الذكي الم عددة

 االلتػػػػزاـ أو التعيػػػػد  :Commitmentكهػ ػػي مكاصػ ػػمة الفػ ػػرد السػ ػػعي لم أمػ ػػؿ فػ ػػي أداو أامػ ػػالطالسمككيالت العقمية ك اسيف مس كل هذا األداو بالس مرار

 السياسة  :Policyكهي أف يجعؿ الفرد ممية دمج األامالط العقمية فػي جميػ الممالرسػالت هػيسيالسة المة خالصة به كال يابري خطيهال أبدان
وتػػػرا الباحثػػػة أف هػػذا الخصػػال ص م رابطػػة ال يمكػػف فصػػؿ أاػػدهمال ػػف األخػػرل كهػػي مػػف
الركػػال ز األسالسػػية ال ػػي يجػػب أف يم مكهػػال الطمبػػة ألاهػػال ع مػػد م ػ

اصػػيمهـ الد ارسػػي كااله مػػالـ بهػػال

ك امي هال كيككف لدل الطمبة القدرة م اس عمالؿ أامالط مف السمككيالت الذكية في المكارػؼ ال ػي يكاجههػال
م درجػة الليػة مػف مهػالرات ال فكيػر المخ مفػة كالسػعي الل ػزاـ هػذا السػمككيالت كدمػج هػذا العػالدات فػي

المهالرات الايال ية ل صبح جزو مف ممالرسال اال اليكمية

ترتكز تمؾ العادات عمى مجموعة مف القيـ واالعتقادات تعتبر بمثابة سمات مميزة ليا وىي:
 احتػػػػراـ العواطػػػػؼ :كه ػػك أف ػػػالدات العق ػػؿ جع ػػؿ الفػػػرد يش ػػعر باللمي ػػؿ ااػػػك ال فكي ػػر ف ص ػػبحالعكاطؼ هي الماػرؾ األسالسػي إلا ػالج المعرفػة ك طبيقهػال أم أف هػذا العػالدات ػؤ ر فػي الػذكالو
العالطفي كبالل اللي يؤ ر ذلؾ في مهالرات ال فكير لدل الفرد (ككس ال ككالليؾ )2003:44،

 احت ارـ الميوؿ الخاصة والفروؽ الفرديػة :كهػك أف اظريػة ػالدات العقػؿ اظػر إلػ الػذكالو مػأاه از ة طبيعيػة كمػيالن لمسػمكؾ بطريقػة معياػة كيػ ـ ال عبيػر ػف الػذكالو مػف خػالؿ أامػالط مميػزة
مف السمكؾ الذكي كاا راـ الفركؽ الفرديػة مػف خػالؿ ال ركيػز مػ الخصػال ص الشخصػية المػة

دكف ال قيد بامط معيف (رطالمي ك مكر )2005:115،
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 مراعػػاة الحساسػػية الفكريػػة :كهػػي أاػػد سػػمالت ػػالدات العقػػؿ ال ػػي حػػمف إدراؾ الفػػرص ال ػػييرغ ػػب فيه ػػال الف ػػرد ف ػػي المش ػػالركة بأام ػػالط س ػػمككية مال م ػػة فيسػ ػ طي م ػػف خالله ػػال ميي ػػز الكر ػػت

الماالسب لم أمؿ كطرح األس مة كال يقظ المس مر (رطالمي ك مكر )2005:116،

 -النظرة التكاممية لممعرفة  :كهي القدرة م الربط كاالا قالؿ مف سيالؽ فكرم إل

خػر مػ ربطػه

باللمكرؼ الكارعي ممال يزيد الفال مية في ا خالذ الق اررات (رطالمي ك مكر.)2005:118-117،

فوائد عادات العقؿ المنتج
جعػؿ ػالدات العقػؿ المػ عمـ ياطمػؽ ااػك ػاللـ أراػب ،فعػالدات العقػؿ ك عممهػال لػه فكا ػد جمػة

يمكف إجماللهال فيمال يمي:

 الشمولية :عطػي ػالدات العقػؿ لمشػخص رؤيػة شػالممة لألشػيالو ،كهػذا أمػر حػركرم اػيف ي خػذر ار انر مال كايف اؿ مشكمة مال

 تدعـ التفكير النقدي :فعالدات العقؿ هي سمكؾ فكرم يد ـ ال فكير الاقدم -تنشط العقؿ :جعؿ العقؿ فعالالن ك صرفه ف الخمكؿ

 تقػػػوي الػػػروابط االجتماعيػػػة :فه ػػي اق ػػؿ العق ػػؿ إلػ ػ االل ػػة الاش ػػالط ،كال س ػػالؤؿ مم ػػال يدفع ػػه إلػ ػالمشػالركة فػػي األ مػالؿ االج مال يػػة كالخيريػة ك شػػاف العقػؿ بػػركح اقديػة فال مػػة فػي ميػػداف العمػػؿ

كاإلا الج كاإلبداع

 الحيويػػػػة واالسػػػػتمتاع :جعػػػؿ العقػػػؿ يعمػػػؿ ،ك بعػػػد ػ ػػف الممػػػؿ ك قػػػكم المشػػػالركة فػػػي الايػ ػػالةاالج مال يػ ػػة ،كمػ ػػال شػ ػػعر الشػ ػػخص بأاػ ػػه ما ػ ػ ج كفال ػ ػػؿ ،كهػ ػػذا يقػ ػػكم لديػ ػػه الشػ ػػعكر باللايكيػ ػػة
كاالس م الع (اكفؿ 48:2010،؛ مامد بد السالـ )2015،

العوامؿ المؤثرة في عادات العقؿ المنتج:
اددت (السركر )240-239:2005،مجمك ة مف العكامؿ ال ي ؤ ر في الدات العقؿ ماهال:
 -0الصػػػفات الشخصػػػية لمفػػػرد :م ػػؿ المركا ػػة كالمب ػػالدرة كالاسالس ػػية كالدافعي ػػة كاالسػ ػ قاللية ك أكي ػػد
الذات

 -9المحاكاة :الماالكالة يع بر المػؿ سػمبي ألاػه قميػد لرخػريف كياػد مػف رػدرة المػ عمـ مػ اإلبػداع
بيامال االس قاللية سهـ في طكير السمكؾ اإلبدا ي

 -1الرقابة :اد أسالليب ال اش ة االج مال ية القالسػية كالررالبػة ال از ػدة كال سػمط كالقمػ مػف القػدرة مػ
ال عبير ف األفكالر كس األسالليب ال ي سـ باللمركاة ك شج

م االس قاللية

 -4أسػاليب الػتعمـ :إف أسػالليب ال عمػيـ ال ػي ع مػد مػ ال مقػيف كالاشػك ال سػمح لم الميػذ بػالل فكير
كاالب كالر كاإلبداع
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االفتراضات التي تقوـ عمييا عادات العقؿ المنتج:
م

يػرل (يكسػػؼ  )9:2012،أف هاػػالؾ مجمك ػػة مػػف االف ارحػػالت شػػكؿ األسػػالس الاظػػرم لم ػػدريب

الدات العقؿ لمكصكؿ باللعقؿ إل فال مية اللية ،كجعمه يم مؾ الدات ذهايػة م قدمػة اصػؿ بػه إلػ

أرص أداو كهي:

 -العقؿ لة ال فكير يمكف شريمهال بكفالوة اللية

 -جميعاال ام مؾ العقؿ ،كاس طي إدار ه كمال ريد

 -لدياال القدرة الكالفية لم كجيه الذا ي لمعقؿ ك قييمه ذا يالن كادار ه ك عديمه

 يمكف عميـ الدات العقؿ لمكصكؿ إل ا الجالت شريؿ الذهف كادار ه يمكػػف اديػػد مجمك ػػة مػػف العػػالدات كالمهػػالرات لمكصػػكؿ إل ػ أ م ػ كفػػالوة فػػي األداو فػػي كػػؿالدة

 -اس طي أف احيؼ أية الدة جديدة ب عالمماال م العقؿ كاس طي أف امدا باللطالرة الذهايػة لا كرػ

أداو أ م
ن
 كػكف العػػالدات العقميػػة ا يجػة السػ جالبة الفػػرد إلػ أامػػالط مػػف المشػكالت أك ال سػػالؤالت شػػرط أفككف امكؿ المشكالت كاجالبالت ال سالؤالت ا الج إل باث كاس قصالو ك فكير ميؽ

 -يمكف اظيـ بعض المكارؼ ال عميمية ل اقيؽ ام الؾ العالدة الذهاية حمف مالدة دراسية ماددة

 يجػػب ال أمػػؿ فػػي اس ػ خداـ ػػالدات العقػػؿ كسػػمككيال هال المخ مفػػة لمعرفػػة مػػدل أ يرهػػال كماالكل ػػةعديمهال لم قدـ بهال ااك طبيقالت مس قبمية

 ر كػػز ػػالدات العقػػؿ م ػ الاظ ػرة ال كالمميػػة لممعرفػػة كالقػػدرة م ػ اا قػػالؿ أ ػػر ال ػ عمـ فهػػي رالبمػػةلالا قالؿ مف مالدة إل

خرم كمف سيالؽ خر

 يمكف االر قالو باللعمميالت كالمهالرات الذهاية مف العالدات كالمهالرات البسيطة إلػ العػالدات األك ػرعقيدنا ا

الكصكؿ إل مهالرة إدارة ال عمـ

ك ػػرل البالا ػػة أف العقػػؿ هػػك لػػة ال فكيػػر ال ػػي يم مكهػػال الفػػرد كيس ػ طي إدار هػػال ك شػػريؿ الػػذهف

كيفمال يشالو لمكصكؿ إل أ م كفالوة ككػذلؾ اظػيـ بعػض المكارػؼ ال عميميػة ،المػ الؾ العػالدات كال أمػؿ
في اس خدامهال كمدل أ يرهال في طبيقالت مس قبمية لألداو في المكارؼ الايال ية المايطة به
عػػرض (ككس ػ ال ككالليػػؾ )2003 ،مراحػػؿ تطػػور عػػادات العقػػؿ المنػػتج وىػػي مراحػػؿ تسمسػػمية
تراكمية كاآلتي:
 -0ال فكيػػر مهػػالرة مافصػػمة :ك ش ػ مؿ م ػ المهػػالرات اآل يػػة :إدخػػالؿ البيالاػػالت كمعاللج هػػال كاس ػ خراج
الا الجالت ،كال طكير
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 -9إسػ ار يجيالت ال فكيػر :فػي هػذا المرامػػة يػ ـ الػربط بػيف مهػػالرات ال فكيػر المافصػمة كذلػؾ بكاسػػطة
اإلس ار يجيالت المس خدمة في مكاجهة المشكالت

 -1ال فكي ػر مميػػة إبدا يػػة :م ػػؿ فػػي سػػمككيالت الفػػرد ب كظيػػؼ مػػال لديػػه مػػف معمكم ػالت فػػي إا ػػالج
أامالط جديدة لم فكير

 -4ال فكير كركح معرفية :م ؿ في ركة اإلدراؾ  ،كاالس عداد  ،كالرغبة ،كاالل زاـ
ك ػػرل البالا ػػة أف قسػػيـ ككس ػ ال لم فكيػػر ي حػػمف أرب ػ م اراػػؿ ع مػػد كػػؿ مرامػػة م ػ المرامػػة

السالبقة األكل بال بالرا مهالرة مافصمة ـ أ ي المرامػة ال الايػة ال ػي ػربط بػيف مهػالرات ال فكيػر المافصػمة
بكاسػػطة اسػ ار يجيالت يسػ خدمهال األف ػراد لمكاجهػػة المشػػكالت ػػـ يميهػػال ال فكيػػر مميػػة إبدا يػػة يس ػ خدمهال

الفػرد إلا ػػالج أامػػالط جديػػدة لم فكيػػر ك خرهػػال ا بػالر ال فكيػػر ركح معرفيػػة م ػػؿ فػػي رػػكة اإلرادة كاالسػ عداد
كالرغبة في ال افيذ

تصنيفات عادات العقؿ المنتج:
ظهرت العديد مف ال كجهالت الاظرية كال صايفالت الشهيرة لبعض ال ربكييف لعالدات العقػؿ كذلػؾ

ا يجة االه مالـ الم زايد مف ربؿ بعض ال ربكييف لهذا المكحكع  ،كمف هذا ال صايفالت:
 فقػػد رػػالـ هػػاليرؿ ( )Hyerle,1999:12ب قسػػيـ العػػالدات العقميػػة إل ػماهال دد مف العالدات العقمية الفر ية م الااك ال اللي:
أ

ال ػػة أرسػػالـ ر يسػػة ،ي فػػرع

خػ ار ط مميػػالت ال فكيػػر ( (Thinking Processes Mapكي فػػرع ماهػػال (مهػػالرة طػػرح

األس مة ،كالمهالرات العالطفية ،كمهالرة مال كراو المعرفة)

ب العصػؼ الػػذهاي ( )Brain Stormingكي فػػرع ماهػال (العػػالدات ال الليػة ،اإلبػػداع كالمركاػػة
كاب االس طالع ك كسي الخبرة)

ج ماظم ػػالت الرس ػػكـ (Organizers

 ) Graphicكي ف ػػرع ماه ػػال الع ػػالدات العقمي ػػة ال اللي ػػة

(الم البرة ،كال اظيـ  ،الحبط  ،كالدرة )

 داايالؿ ( )Daniels,1999فقد رسـ العالدات العقمية إل أربعة أرسالـ كهي: -0االاف الح العقمي
 -9كالعدالة العقمية

 -1كاالس قالؿ العقمي

 -4كالميؿ إل االس فسالر أك اال جالا الاقدم
ماظكر م طك انر في امية ال فكير الاالرد (الاالر ي)39:2002،
كرد شكؿ هذا اال جالا
ان
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 كرد صاؼ مالرزااك ك خركف ( )Marzano et.al ,2003:31مككاػالت البعػد الخػالمس ( ػالداتالعقػػؿ الما ػ ج) إل ػ (ماف ػ ح العقػػؿ ،ك م ػ ك ػي ب فكيػػرؾ ،ك قػػكـ فال ميػػة أفعاللػػؾ ،ك ػػدف اػػدكد
معرف ػػؾ كرػػد ار ؾ ك كسػػعهال ،ك اػػدمج مػ ااػػك مك ػػؼ فػػي مهػػالـ ا ػ اػػيف كػػكف اإلجالبػػالت أك

الامكؿ غير كاحاة م ااك مبالشر)

 -بالكؿ ك خركف ) )Paul et.al ,2000:43إل

اديػد ػدد مػف العػالدات العقميػة ميػز ذا الخبػرة

(السػػعي لمدر ػػة ،كرؤي ػػة المكار ػػؼ بطريق ػػة غي ػػر قميدي ػػة ،كالاسالس ػػية لم رذي ػػة الراجع ػػة كالم ػػالبرة،
ك جاب االادفال ية)

 كار ػػرح ( )Elias,1997ػػدد مػػف ػػالدات العقػػؿ الم م مػػة فػػي المجػػالؿ االج مػػال ي م ػ الااػػكال اللي:
0

معرفػة الػذات ،كذلػؾ مػف خػالؿ ال عػرؼ مػ العالطفػة الذا يػة ،كفهػـ االسػ يعالب األسػبالب

9

ال اظ ػػيـ ال ػػذا ي لمعكاطػػػؼ كالػ ػ اكـ ف ػػي ال ػػافس  ،كالكر ػػكؼ مػ ػ جكاا ػػب الق ػػكة كجكاا ػػب

1

االاحبالط كاألداو الذا ي مف خالؿ ال ركيز م العمؿ ككح األهداؼ  ،ك عػديؿ األداو

كالظركؼ ال ي جعؿ الفرد يشعر باللعالطفة كي عالطؼ
الحعؼ ،ك اريؾ المشال ر اإليجالبية

في حكو ال رذية الراجعة ،ك اريؾ الدكاف اإليجالبية ،ك اشيط األمؿ كال فالؤؿ

4

ال عػػػالطؼ كا خػ ػػالذ المكارػػػؼ مػ ػػف خ ػػالؿ طػ ػػكير لي ػػالت زيػ ػػالدة ال عػػػالطؼ  ،كال عػ ػػكد م ػ ػ

5

المهػ ػػالرات االج مال يػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ ال ػ ػ اكـ فػ ػػي العكاطػ ػػؼ  ،كال عبيػ ػػر اهػ ػػال بكحػ ػػكح ،

االس مالع المركز كالاشط ،كالشعكر م اآلخريف كفهـ مشال رهـ

كممالرسػػة القيػػالدة ،كاإلراػػالع كالاػػزـ ،كاظهػػالر الاسالسػػية لمقحػػاليال االج مال يػػة ،كاالس ػ جالبة
لمعكا ؽ االج مال ية بطريقة باالوة

 -جيزيػػؿ  )2000(Jaisleإلػػ

شػػر ػػالدات كهػػي ( ال فكيػػر الم ػ مـ ،الرؤيػػة الم صػػمة  ،العمػػؿ

الجمال ي ،االو المعا  ،كحكح المفالهيـ ،ال كاصؿ بفال ميػة ،العمػؿ الشػجالع ،اال اػالو العػالطفي،

الاكار ال أممي ،ال عمـ المس مر) (القراي )71-69:2015،

 سػ يفيف ( )Stephen Covey, 2000:55اػدد فػي ك البػه ( Seven Habits of Highlg )Effective Peopleسب

الدات قمية كهي:

 -0المبالدرة

 -9ابدأ كالهدؼ كاحح في قمؾ

 -1اديد األكلكيالت (ابدأ بالألهـ ربؿ المهـ)
 -4ال فكير باللمكسب المش رؾ ( فكير الم عة لرخريف)

 -5افهـ أكالن ـ االكؿ أف فهـ اآلخريف (االكؿ أف فهـ ليسهؿ فهمؾ)
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 -6ال عالكف (ال كال ؼ)
 -7مراجعة الافس ك قييمهال ك ككير اكااي الحعؼ كالقكة

 الماهػػالج الػػكطاي البريطػػالاي ( )National Curriculum,1990كهػػك يػػرم أف ػػالدات العقػػؿيمك ػػف م يمه ػػال مػ ػ الاا ػػك ال ػػاللي( :ا ػػب االسػ ػ طالع ،اا ػ ػراـ األدلػ ػة ،إرادة ال س ػػالمح ،ال فكي ػػر
الاالرد ،الم البرة ،ال فكير اإلبػدا ي ،االاف ػالح العقمػي ،الاػس البي ػي السػميـ ،ال عػالكف مػ اآلخػريف)

(رطالمي ك مكر )102:2005،

 أكد اال الف ( )Nathan, 2000:1-3أف العالدات العقمية لمفرد مر بة خطينال بدأ:اإلبداع (مال الذم يرذم اإلبداع)

أ

ب ال كاصؿ (كيؼ أاقؽ ال كاصؿ م اآلخريف)

ج ال اسيف (مال اقالط القكة كالحعؼ – مال الذم اا الجه مف مهالرات)

د الممكية (كيؼ يؤ ر هذا العمؿ م اآلخر – مال الذم اا الجه أل مكف مف الاجالح)

 كصؿ جيؿ ( )Gail,2006:103إل رال مة لعالدات العقؿ الما ج بصفة المة كمال يمي:أ

يككف اشيطالن كم امسالن في المكارؼ ال عميمية ،كمس م انر في االطالع ،كمابال لم عمـ

ب ياب الك البة ال أممية اكؿ المكارؼ المخ مفة ،كيمالرس مميالت اؿ المشكمة

ج ذك قؿ ماف ح اال جالا لألشيالو الجديدة ،كلديه فحكؿ كماب لالس طالع
د رالد ارن م ال أمؿ الاقدم ،كيعمؿ باظالـ ك ركم

ق يف رض كيقدـ البدا ؿ

ك يس قصي كيبرهف كيالاظ ،كيجم البيالاالت كيباث ف ال طبيقالت العممية

 -سػػيزر ( )Sizer – Meier,2007:25رسػػـ ػػالدات العقػػؿ إل ػ

مػ و
ػالف ػػالدات قميػػة كهػػي:

(ال عبي ػػر ػػف كجه ػػة الاظ ػػر ،كال امي ػػؿ ،كال خي ػػؿ ،كال ع ػػالطؼ ،كال كاص ػػؿ ،كاالل ػ ػزاـ ،كال كاحػ ػ

كالبهجة)
هي:

كرػدـ ككسػ ال ككالليػؾ ( )Costa &Kallick,2000رال مػػة بسػت شػرة ػػالدة قػؿ كهػػذا القال مػػة

(الم ػػالبرة ،كالػ اكـ بػػالل هكر ،كاإلصػػرالو بػ فهـ ،كال فكيػػر بمركاػػة ،كال فكيػػر بػػالل فكير ،كالكفػػالح مػػف

أجػػؿ الدرػػة ،كال سػػالؤؿ كطػػرح المشػػكالت ،ك طبيػػؽ المع ػالرؼ المالحػػية م ػ المعػػالرؼ الجديػػدة ،كال فكيػػر
كال كصػػيؿ بكحػػكح كدرػػة ،كجمػ البيالاػػالت بالس ػ خداـ الاػكاس الخمػػس كاالس ػ عداد الػػدا ـ لم ػ عمـ ،ال فكيػػر

ال بالدلي ،كاإلرداـ م مس كلة القدرة ،كال فكير اإلبدا ي االس جالبة بدهشة كرهبة ،كايجالد الد البة)
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وىنػػاؾ مجموعػػة مػػف االعتبػػارات التػػي ينبغػػي أف توضػػع فػػي االعتبػػار عنػػد تػػدريب المتعممػػيف
عمى عادات العقؿ المنتج وىي كاآلتي:
 -يابري أف ككف طبيعة العمؿ مافزة ككالفية ل كليد الدات العقؿ المطمكبة

 يابري أف يككف الم عمميف م ك ي بعالدات العقؿ ال ي ميهـ اس خدامهال -يابري أف الح لمم عمميف فرص سال دهـ م اس خداـ الدات العقؿ

 -يابري أف قدر البي ة ال عميمية ريمة الدات العقؿ ()Costa & Kallick,2008:277

أىمية اكتساب المتعمميف لعادات العقؿ المنتج:
كمف أهمي هال في إ الاة الفرصة كمسال دة الم عمميف (سعيد )431-430:2006،في:
 ممالرسة الدات العقؿ بشكؿ ممي أ االو ال عمـ رؤية مسالر فكيرا الخالص كاك شالؼ كيؼ يعمؿ قمه أ االو اؿ المشكالت -ال عديؿ في العالدات ال ي يراهال الم عمـ مهمة له كما جة

 اك سالب العالدات المفيدة لمايالة م ؿ اإلصرار كالم البرة كالعقؿ الماف ح-

دريب م ال خطيط بدرة في حكو م طمبالت المهمة ككفؽ معاليير ل قييـ األداو

 القػػدرة م ػ مػػزج رػػدرات ال فكيػػر الاالرػػد اإلبػػدا ي كرػػدرات ال اظػػيـ الػػذا ي لمكصػػكؿ إل ػ أفحػػؿأداو

 ام الؾ اإلدارة جالا اس خداـ القدرات كالمهالرات العقمية كالايال ية ا إحالفة جك مف الم عة م ال عمـ-

دريب الم عمميف م

يصبح ال فكير الدة

امؿ المس كلية كالمخالطرة

وترا الباحثة أف اك سالب الدات العقؿ الما ج سػال د الطمبػة مػ

طػكير أداوهػـ العقمػي كفهػـ

أفحػػؿ لمعػػاللـ ك اميػػة ػػالدات ال فكيػػر الصػػاياة لػػدل الطػػالب كمكاجهػػه المشػػكالت بكػػؿ سػػهكلة كيسػػر
ك عكيد الطالب م ممالرسه العالدات العقمية الما جة في ايال هـ اليكمية في مخ مؼ الجكااب

كيؤكد يشمالف ( )Tishman,2000أف أهمية عمـ العالدات العقمية يرج إلػ األسػبالب األربعػة
اآل ية:
-

اظػػر ػػالدات العقػػؿ إلػ الػػذكالو اظػرة ركػػز مػ الشخصػػية ك ؤكػػد المكارػػؼ كالعػػالدات كصػػفالت

الشخصية إحالفة إل المهالرات المعرفية

 ش ػ مؿ العػػالدات م ػ اظ ػرة إل ػ ال فكيػػر كال ػ عمـ حػػـ ػػددان مػػف األدكار المخ مفػػة ال ػػي ؤديهػػالالعكاطؼ في ال فكير الجيد
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-

ع ػرؼ ػالدات العقػػؿ بأهميػة الاسالسػية ال ػػي شػكؿ سػمة ر يسػػة مػف سػمالت السػػمكؾ الػذكي مػ
أاهال ال اظ ك ي نار بمال س اقه مف اه مالـ

شكؿ الدات العقؿ مجمك ة مف السمككيالت الفكريػة ال ػي ػد ـ الفكػر الاقػدم كاإلبػدا ي حػمف

المكاحي المدرسية ك برهال كمال بعدهال

أىمية تنمية عادات العقؿ المنتج:
عد امية الدات العقؿ مف أبرز األهػداؼ ال ػي سػع المؤسسػالت ال ربكيػة ل اقيقهػال لػذلؾ فهػي

سػخر كػؿ طالرال هػال ليصػػبح الطمبػة رػالدريف مػ ال عالمػػؿ الػكا ي مػ ظػركؼ الايػػالة الم ريػرة ال ػي اػػيط

بهػػـ كاف الراليػػة مػػف اميػػة ػػالدات العقػػؿ هػػي أف يكػػكف الطاللػػب مبػػد الن كخالرػالن كااسػػالاالن فػػي جػػكهر األمػػر

كلهذا لخص (الرابعي  )86:2015،أهمية الدات العقؿ في الاقالط ال اللية:
 -0سال د م

سهيؿ عمـ الطمبة ك سال دهـ م

 -9اظـ ممية ال عمـ ك كجيههال

كظيؼ الخبرات ال ي عممكهال في المس قبؿ

 -1اخ يالر اإلجراو الماالسب لممكرؼ الذم يمر به الطاللب

 -4سال د الطاللب م فهـ أفحؿ لمعاللـ كم ري ار ه كمشكال ه كرحاليالا
 -5إ الاة الفرصة لمطاللب لرؤية مسالر فكيرا
 -6مسال د الطاللب م

خطيط بدرة في حكو م طمبالت المهمة ال ي يقكـ بهال

 -7إصفالو جك مػف الم عػة مػ الػ عمـ بايػث كػؿ مػ عمـ يفكػر بطريق ػه الخالصػة مهمػال كالاػت غريبػة
كمألكفة لرخريف

 -8دريب الطاللب م

امؿ المسؤكلية

شروط تنمية عادات العقؿ المنتج:
ردـ (الاالر ي  )81:2002،كصفالن مكج انز لشركط امية الدات العقؿ كهي كالآل ي:
 -0اإليمالف بأف جمي الطالب رالدركف م ال فكير

 -9يجب أف يعي الطالب أف ال فكير هك هدؼ ربكم يابري السعي ل اقيقه
 -1عريض الطالب إل مشكالت ادل رد ار هـ ال فكيرية

 -4إيجالد بي ة عميمية ماة خاللية مف ال هديد ك امؿ األخطالر
 -5إيجالد بي ة عميمية غاية باللم يرات

 -6رض الاشالطالت ال ي امي الذكالو بطريقة م االسبة م المس كل الذهاي لمطالب
 -7القدكة الاساة كهك أف يككف المعمـ بم البة امكذج م اللي لألداو الذكي أمالـ الطالب
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دور المعمـ في تنمية عادات العقؿ المنتج لدا المتعمميف:
يمعػػب المعمػػـ الػػدكر الكبيػػر فػػي اميػػة ػػالدات العقػػؿ لػػدل الم عممػػيف كرػػد اػػدد (سػػعيد430-،

 )428:2006دكر المعمـ فيمال يمي:

 -1مساعدة المتعمميف عمى فيـ ماىية عادات العقؿ المنتج وذلؾ مف خالؿ:
 -إدارة امقة اقالش اكؿ كؿ الدة مف الدات العقؿ المخ مفة

 مشالركة الم عمميف ببعض الاكادر الشخصية ال ي لهال الرة بعالدات العقؿ -مالاظة سمككيالت الم عمميف بدرة ك صايفهال ات الدات العقؿ الماالسبة

 كمي ػػؼ الم عمم ػػيف ب ص ػػميـ بع ػػض الص ػػكر أك الممص ػػقالت ال ػػي عب ػػر ػػف م ػػدل فهمه ػػـلعالدات العقؿ

 اس خداـ أم مة مف بي ة الم عمميف كمف كار-

قالف هـ

كميػؼ الم عممػػيف ب اديػػد شخصػػيال اال اجػػة ػػـ كصػؼ بعػػض أفعػػاللهـ ك ػػالدا هـ ال ػػي ػػدؿ
م ذلؾ

 االس فالدة مف شبكالت العصؼ الفكرم ككذلؾ الماظمالت البيالاية لمسال دا الطالب لي ػألفكاكليصباكا أك ر طالرة بأ مالؿ ال كصيؿ كال كاصؿ كب شكيؿ أامالط المعمكمالت

 -2مساعدة المتعمميف عمى تحديد وتطوير االستراتيجيات المرتبطػة بتنميػة عػادات العقػؿ المنػتج
مف خالؿ:
 اسػ خداـ طريقػػة ال فكيػر بصػػكت مر فػ ل كحػيح االسػ ار يجيالت الفعاللػػة فػي اميػػة ػػالداتالعقؿ

 مطاللبػػة كػػؿ المػ عمـ بمشػػالركة زمال ػػه الم عممػػيف بالالسػ ار يجية الخالصػػة بػػه ل اميػػة الدا ػػهالعقمية

-

شػػجي الم عممػػيف م ػ إيجػػالد أم مػػة م ػ االس ػ ار يجيالت ال ػػي ذكركهػػال مػػف كار ػ بي ػ هـ

-

كميػػؼ الم عممػػيف بعقػػد لقػػالوات مػ اآلبػػالو أك األصػػدرالو أك غيػػرهـ لمعرفػػة االسػ ار يجيالت

كايال هـ

ال ي يامكف بهال الدا هـ العقمية

 يمكػػف كجيػػه الم عممػػيف ل اديػػد ػػالدا هـ العقميػػة فػػي بدايػػة كػػؿ فصػػؿ د ارسػػي ليػ ـ ال ركيػػزميهال أ االو الفصؿ

 -3تييئة بيئة تعمـ صفية ومدرسية تشجع عمى تنمية واستخداـ عادات العقؿ المنػتج وذلػؾ مػف
خالؿ:

 صميـ امكذج لعالدات العقؿ12

 مزج الدات العقؿ بأاشطة الايالة اليكمية كاألاشطة الدراسية داخؿ الفصؿ الدراسي-

طػػكير ك ػػرض الصػػكر كالممصػػقالت كالعػػركض البص ػرية ال ػػي عبػػر ػػف أهميػػة ػػالدات

العقؿ

 سػ ػؤاؿ الم عمم ػػيف ل كح ػػيح أم العػػػالدات العقمي ػػة يمكػػػف أف يس ػػال دهـ فػػػي إاه ػػالو المهمػػػةال عميمية المكمفيف بهال

 -4توفير الدعـ اإليجابي لممتعممػيف الػذيف يظيػروف تجاوبػاً مػع عػادات العقػؿ المنػتج وذلػؾ مػف
خالؿ:

 اديد مهمة ات مسم (مالاظك العمميالت) كهي بػالرة ػف ريػالـ الم عممػيف بمالاظػةم عمميف خريف يقكمكف بالس خداـ الدات العقؿ أ االو أداو مهالمهـ مػ ك البػة المالاظػالت

وىي-:

لالس فالدة ماهال في مكارؼ أخرم

-

كميػػؼ الم عمم ػػيف بعم ػػؿ قي ػػيـ ذا ػػي لق ػػدر هـ مػ ػ اسػ ػ خداـ ػػالدات معيا ػػة ف ػػي مكار ػػؼ

-

كفير ال رذية الراجعة لمم عمميف أك إ داد قرير خالص بكػؿ مػ عمـ ياػدد مػدل قدمػه مػف

معياة

ايث اس خدامه لعالدات العقؿ

ويشػػير (الس ػوا )2011 ،إلػػى أف تكػػويف كػػؿ عػػادة عقميػػة يتطمػػب أف تسػػير ضػػمف مراحػػؿ

 -0التفكير :كفي هذا المرامة يفكر الشخص في الشيو ،كيركز اا بالهػه ميػه كذلػؾ بسػبب فحػكله
ااكا أك أهمي ه باللاسبة له

 -9التسجيؿ :بمجرد ال فكير كيربطهال بجمي الممفالت األخرل ال ي هي مف افس اك هال

 -1التكرار :فػي هػذا المرامػة يقػرر الفػرد أف يكػرر افػس السػمكؾ كبػافس األاالسػيس سػكاو كػالف ذلػؾ
إيجالبيالن أك سمبيالن

 -4التخػػزيف :بسػػبب كػرار ال سػػجيؿ صػػبح الفكػرة أرػػكل فيخزاهػػال العقػػؿ بعمػػؽ فػػي ممفال ػػه كيحػػعهال
أمػػالـ الفػػرد كممػػال كاجػػه مكرفػنال مػػف افػػس الاػػكع ،كاذا أراد الشػػخص أف يػ خمص مػػف السػػمكؾ سػػيجد
صعكبة أكبر ،ألاهال مخزاة بعمؽ في ممفالت العقؿ البالطف

 -5العادات :بسبب ال كرار المس مر كالمركر باللخطكات السػالبقة يع قػد العقػؿ البشػرم أف هػذا العػالدة
جزوان مهمالن مف سمككيالت الفرد كهاال لف يس طي الفرد عبيرهال بمجػرد ال فكيػر فػي ال عبيػر أك بقػكة
اإلرادة أك باللعاللـ الخالرجي كادا ،بؿ يجب ميه أف يرير معاػالا الػذم ككاػه فػي الفكػرة األسالسػية
كبرمجػػة افسػػه مػ الفكػػر الجديػػد ك كػرار ذلػػؾ أك ػػر مػػف م ػرة كبػػذلؾ فهػػك يمػػر بػػافس الخط ػكات

ال ي ككف بهال العالدات السمبية لكي يح مكالاهال الدات إيجالبية

18

تعميؽ عاـ عمى اإلطار النظري
ي حح مف العرض السالبؽ لإلطالر الاظرم الذم ػـ رحػه أف الػذكالو مػف المكحػك الت العالمػة

في مجػالؿ مػـ الػافس كاه مػالـ العممػالو بد ارسػ هال كماهػال الػذكالو ال قػالفي كهػك مشػ ؽ مػف ال قالفػة كهػك شػكؿ
خر مكمؿ لمذكالو الذم يفسر ردرة الفػرد مػ ال كيػؼ فػي مخ مػؼ المكارػؼ ال ػي ميػز بػالل اكع ال قػالفي،

كال قالفة هي المسؤكلة ف شكيؿ الباية ال قالفية ال ي ميػز مج مػ

ػف خػر ،كأف األفػراد الػذيف يم مكػكف

خصال ص الذكالو ال قالفي يم مككف صفالت خالصة ف األفراد الذيف ال يم مككف الذكالو ال قالفي فػي طريقػة
ال عالمؿ كال كيؼ م ال قالفالت األخرل ،كيككف لديهـ الدافعية لم فال ػؿ مػ ال قالفػالت الجديػدة ،كيعػد الػذكالو
ال قػػالفي مػػف أاػػد أاػكاع الػػذكالوات ال ػػي صػػؼ باللمقػػدرات العقميػػة كلػػيس مجػػرد أامػػالط سػػمككية مافصػػمة ،

كاظ ػ الػػذكالو ال قػػالفي بإه مػػالـ جمي ػ األف ػراد لم فال ػػؿ م ػ األف ػراد اآلخ ػريف كال قالفػػالت المخ مفػػة كاالاف ػػالح
مػ العػػاللـ الخػػالرجي كال عالمػػؿ مػ الم طمبػػالت الم جػػددة فػػي صػػر العكلمػػة كالقػػدرة مػ إرالمػػة الرػػالت

شخصػػية كااسػػالاية مػ

قالفػػالت أخػػرل كمقػػدرة األفػراد مػ

جػػالكز الصػػعكبالت فػػي كجػػكد قالفػػالت مخ مفػػة،

كيمر الػذكالو ال قػالفي بخمػس م اراػؿ ك كػكف هػذا الم اراػؿ م الليػة ككػؿ مرامػة ػر بط باللمرامػة ال ػي ميهػال

كهػػذا الم اراػػؿ ه ػػي (ال فال ػػؿ ب ػػاللم ير الخػػالرجي -كالمعػػاليير ال قالفي ػػة األخػػرل كالدافعي ػػة لم ػ عمـ -كادم ػػالج
القكا ػػد كالمعػػاليير ال قالفيػػة األخػػرل فػػي قػػؿ الفػػرد -كاس ػ يعالب المعػػاليير ال قالفيػػة الم اك ػػة فػػي سػػمككيالت
بديمة -كركح المبالدر في السمكؾ ال قالفي) ،ك داخؿ مفهكـ الذكالو ال قالفي م أربعة مفالهيـ أخػرم لمػذكالو
كهي ( الذكالو العالـ كاالج مػال ي كاالافعػاللي كالعممػي) كهػي ركػال ز أسالسػية اشػأ ماهػال الػذكالو ال قػالفي ،أمػال
الػذكالو االج مػال ي ف ػػرل البالا ػة بأاػه يم ػػد أصػكله إلػ

كراػدايؾ الػذم ميػػز بػيف ال ػة أاػكاع مػف الػػذكالو

كهػػي (الػػذكالو االج مػػال ي ،كالميكػػالايكي ،كالمجػػرد) ك م ػ الػػرغـ مػػف اخ ػ الؼ كجهػػالت عريفػػالت الػػذكالو
االج مال ي إال أاه جميعهػال ا مػي إلػ الفػرد االج مػال ي ،كهػي مػف العكامػؿ الهالمػة فػي الشخصػية ،ألاػه
يػػر بط بقػػدرة الفػػرد م ػ ال عالمػػؿ م ػ اآلخ ػريف ك كػػكيف الرػػالت اج مال يػػة االجاػػة ك اػػدمال يم مػػؾ الفػػرد

الػػذكالو االج مػػال ي يعاػػي بػػأف لديػػة القػػدرة م ػ ال عالمػػؿ م ػ اآلخ ػريف ،كلمػػذكالو االج مػػال ي مهػػالرات أم

مجمك ة مف السمككيالت المفظيػة كغيػر المفظيػة ال ػي مكػف الفػرد مػف إرالمػة الرػالت مػ اآلخػريف ،كال ػي
جم ػ بػػيف اافعالال ػػه الشخصػػية كاافعػػالالت الفػػرد فػػي السػػيالؽ االج مػػال ي الػػذم يعػػيش فيػػه ،كال سػػيمال أف

الػذكالو االج مػػال ي رػػدرة قميػػة يعمػؿ مػػف خػػالؿ فال ػػؿ الجالاػػب العقمػي كاالج مػػال ي فػػي شخصػػية الفػػرد،
كهاالؾ اك ػالف مػف مظػالهر الػذكالو االج مػال ي كهػي المظػالهر العالمػة م ػؿ فػي كافػؽ الفػرد كاجالاػه مػ

سمككيالت المج م كالمظالهر الخالصة ك م ؿ في معالمم ه م اآلخريف ،كلمذكالو االج مال ي أهميػة كبيػرة
فػػي ايػػالة كػػؿ األف ػراد كالمج معػػالت ،فالإلاسػػالف بطبيع ػػه كػػال ف اج مػػال ي ال يس ػ طي العػػيش بمفػػردا ػػف

اآلخػ ػريف فهػػػك يػػػؤ ر كي ػػأ ر بػػػاللمج م الػػػذم يع ػػيش فيػػػه ،كي فال ػػػؿ كي كاصػػػؿ بإيجالبيػػػة مػ ػ اآلخػ ػريف،
كي صرؼ كفقنال لممعاليير األخالرية كالاظـ االج مال ية السال دة في المج م الػذم يعػيش فيػه كال ػي سػال د
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قكيػػة العالرػػالت االج مال يػػة ك عزيػػز الػػركابط بػػيف األف ػراد كالقػػدرة م ػ ا خػػالذ الق ػ اررات السػػميمة فػػي

ايال ي ػػه اليكمي ػػة ،كالق ػػدرة مػ ػ ال كاف ػػؽ الافس ػػي كال عالم ػػؿ مػ ػ اآلخػ ػريف ،كاس ػػف ال ص ػػرؼ ف ػػي المكار ػػؼ

االج مال ي ػ ػػة ،كها ػ ػػالؾ كام ػ ػػؿ م ػ ػػؤ ر ف ػ ػػي ال ػ ػػذكالو االج م ػ ػػال ي كه ػ ػػي (ال اشػ ػ ػ ة االج مال ي ػ ػػة – ال فال ػ ػػؿ

االج مػال ي -المركاػػة فػػي ال عالمػػؿ -ال قبػػؿ) ،أمػػال ػػالدات العقػؿ الماػ ج ف ػػرل البالا ػػة بأاػػه ػػالدات قميػػة
مك س ػػبة ألاه ػػال ك س ػػب باللممالرس ػػة كج ػػزو ماه ػػال م ػػكركث ،ػػأ ر باللبي ػػة ال ػػي يع ػػيش فيه ػػال المػ ػ عمـ كه ػػي
سػػمككيالت ذكيػػة ك سػػعي ل اقيػػؽ أهػػداؼ ربكيػػة إلكسػػالب الطمبػػة ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج كهػػذا العػػالدات ال
ق صػػر مػ مرامػػة معياػػة مػػف الم اراػػؿ العمريػػة بػػؿ هػػي المػػة لجميػ األفػراد فػػي شػ

ماػػالاي الايػػالة،

ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج ه ػ ـ بجمي ػ جكااػػب الفػػرد المخ مفػػة فهػػي مميػػة طكريػػة م البعػػة إلا ػػالج األفكػػالر

ك ؤهمػػه ليكػػكف حػػكان رػػالد انر م ػ اس ػ خداـ مػػال لديػػه مػػف معمكمػػالت فػػي ايال ػػه العمميػػة ك اميػػة مهػػالرات

ال فكيػػر لدي ػه كالقػػدرة م ػ اػػؿ المشػػكالت المخ مفػػة ،فمػػـ عػػد المعرفػػة غاليػػة فػػي اػػد ذا هػػال كاامػػال العمػػؿ
م ػ كيفيػػة اس ػ خدامهال ك امي هػػال طػػكؿ ايال ػػه ا ػػي ي عػػكد الفػػرد م ػ ممالرس ػ ه م ػ مخ مػػؼ األمػػكر فػػي

ايال ػػه اليكمي ػػة ،كم ػػف يم مك ػػكف ػػالدات العق ػػؿ الماػ ػ ج ي مي ػػزكف باللخص ػػال ص كه ػػي (القيم ػػة – كالمي ػػؿ-

كالقػدرة -كاالل ػزاـ كال عهػد -كالسيالسػة) كهػذا الخصػػال ص م رابطػة ال يمكػف فصػؿ إاػداهمال ػف األخػػرل،
كذلؾ إكسالب الم عمميف ل مػؾ العػالدات بشػمكلهال ك اك هػال أصػبات هػدفالن مػف ربػؿ المؤسسػالت ال عميميػة ال

سػػيمال فػػي صػػر العكلمػػة كال قػػدـ الكبيػػر فػػي مجػػالؿ ال كاكلكجيػػال ،ل سػػال د فػػي إ ػػداد أجيػػالؿ جديػػدة أك ػػر
رػػدرة م ػ مكاجهػػة طػػكرت العصػػر ك اػػديالت المس ػ قبؿ ،لهػػذا ػػرل البالا ػػة مػػف خػػالؿ اطال هػػال م ػ

األدب ال رب ػػكم ف ػػي مج ػػالؿ د ارسػ ػ هال أا ػػه م ػػف الح ػػركرم د ارس ػػة ال ػػذكالو ال ق ػػالفي كاالج م ػػال ي ك الر هم ػػال

بعػػالدات العق ػؿ الما ػ ج لػػدل الطمبػػة جميع ػالن ،ألف مػػف ال يم مػػؾ الػػذكالو ال قػػالفي ال يكػػكف لديػػة القػػدرة م ػ

ال كيػػؼ م ػ اآلخ ػريف ،ككػػذلؾ مػػف ال يم مػػؾ الػػذكالو االج مػػال ي ال يكػػكف لدي ػه الق ػدرة م ػ ال عالمػػؿ م ػ
اآلخريف ،ككذلؾ مف يم مؾ الدات حعيفة ؤدم إل
حعيفنال
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الفصن الثالث
الدزاضات الطابكة وفسوض الدزاضة

 انذراطبث انظببقت.

 انًحوٌر األًل  :دراطووبث حنبًنووج انووذكبء انثقووبفً ًعتقخيًووب بووبعط
انًخغيزاث.
 انًحٌر انثبنً  :دراطبث حنبًنج انذكبء االجخًبعً ًعتقخيًب بوبعط
انًخغيزاث.
 انًحٌر انثبنث  :دراطبث حنبًنج عبداث انعقم انًنخج ًعتقخيًب ببعط
انًخغيزاث.
 حعقيب عبو عهى انذراطبث انظببقت.
 فزًض انذراطت.

الفصؿ الثالث :الدراسات السابقة
المقدمة
عػػرض البالا ػػة فػػي هػػذا الفصػػؿ الد ارسػػالت السػػالبقة ال ػػي االكلػػت مكح ػكع الد ارسػػة ،لػػذلؾ رالمػػت
البالا ػػة ب ػالالطالع م ػ مجمك ػػة مػػف الد ارسػػالت السػػالبقة العربيػػة كاألجابيػػة فػػي هػػذا المجػػالؿ؛ لإلس ػ فالدة
العممية ماهال كسي ـ رض الدراسالت السالبقة ال ي كحح جالابػالن أك أك ػر مػف جكااػب الد ارسػة الاالليػة مػف

األاداث إل األردـ ـ ال عميػؽ مػ كػؿ ماػكر مػف ماػالكر الد ارسػة  ،كرػد رالمػت البالا ػة ب صػايؼ هػذا
الدراسة إل

ال ة ماالكر ر يسية م الااك اآل ي:

 -المحور األ وؿ :دراسالت االكلت الذكالو ال قالفي ك الر همال ببعض الم ريرات

 المحور الثاني :دراسالت االكلت الذكالو االج مال ي ك الر همال ببعض الم ريرات -المحور الثالث :دراسالت االكلت الدات العقؿ الما ج ك الر همال ببعض الم ريرات

المحور االوؿ :دراسات تناولت الذكاء الثقافي وعالقتيما ببعض المتغيرات:
 دراسة المصري ()2017فقد هدفت الدراسة ال عرؼ إل مس كل الذكالو ال قالفي لػدل الطمبػة المكهػكبيف المم اقػيف ببراػالمج

المكهبة الصػيفي اإل ار ػي كػكف مج مػ الد ارسػة مػف جميػ الطمبػة المكهػكبيف المم اقػيف ببراػالمج مكهبػة

الصػيفي اإل ار ػي فػي جالمعػة اإلمػالـ مامػد بػػف سػعكد االسػالمية باللمممكػة العربيػة السػعكدية ،فػي الفصػػؿ

الد ارسػي الصػيفي مػػف العػػالـ الد ارسػػي  2015-2016ك ككاػت ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )156طاللبػنال كطاللبػػة
مػػف المكهػػكبيف ايػػث كػػالف ػػدد اإلاػػالث) (60طاللبػػة مكهكبػػة ك ػػدد الػػذككر ( (96طاللبػالن مكهكبػالن كاخ يػػركا

بطريقػػة رصػػدية ،كاسػ خدـ لجمػ البيالاػػالت مقيػػالس الػػذكالو ال قػػالفي الػػذم أ ػػدا هيالااػػة ( ،)2014كا بعػػت

البالا ة الماهج الكصفي ال اميمي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
مسػ كل الػػذكالو ال قػػالفي لػػدل الطمبػػة المكهػػكبيف جػػالو مر فعػنال ،ككشػػفت الد ارسػػة ػػدـ كجػػكد فػػركؽ

ذات داللة إاصال ية في مس كل الذكالو ال قالفي عزل لم ريرم الجاس كالمس كل ال قالفي
 -دراسة كولينز (:)Collins,2016

فقػػد ه ػػدفت الد ارسػ ػة ال ع ػػرؼ إلػػ البا ػػث ف ػػي الفج ػػكة بػػيف ال اص ػػيؿ العممػ ػ لمطمب ػػة الال يايػ ػيف

ك الرػػة ذلػػؾ باللػػذكالو ال قػػالفي لػػدل المػػديريف كالمعممػػيف فػػي مػػدارس كاليػػة اركاسػػالس كرػػد ككاػػت ياػػة
الد ارسػػة مػػف ( )86مػػدي انر ك( )193معمم ػالن كرػػد ػـ اس ػ خداـ اس ػ بالاة الػػذكالو ال قػػالفي لممػػديريف كالمعممػػيف
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كا ػال ج اصػػيؿ الطمبػػة الال يايػيف فػػي مػػالدة القػراوة لمصػػفكؼ مػػف الخػػالمس إلػ ال ػػالمف لمعػػالـ  2013مػػف
ربؿ كالية اركاسالس لقيالس مس كل ال اصيؿ العممي لمطمبة المعاييف
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
كرػػد أظهػػرت ال امػػيالت الكصػػفية أف مس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي لػػدل المعممػػيف أ م ػ بك يػػر م ػػف

مس كل الذكالو ال قالف لدل المديريف ،كمال بيات الدراسة كجكد الرػة ار بالطيػة إيجالبيػة بػيف درجػة الػذكالو

ال قالفي لدل المعمميف كمس كل ال اصيؿ العممي لدل الطمبة الال ياييف

 دراسة المومنى وعتوـ (: ) Al-Momanil & Atoum,2016فقػػد ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ع ػػرؼ إلػ ػ مسػ ػ كل الػػذكالو ال ق ػػالفي لعياػ ػة م ػػف طمب ػػة الجالمع ػػالت األرداي ػػة
كاك شالؼ الفركؽ في الذكالو ال قػالفي بعػنال لم ريػرات الجػاس  ،كال خصػص الد ارسػ  ،كمكػالف اإلرالمػة كرػد
ككاػػت ياػػة الد ارس ػػة مػػف ( )366طاللبػ ػنال كطاللبػػة ػػـ اخ يػػالرهـ م ػػف إاػػدل الجالمع ػػالت األردايػػة ،إذ ػػـ

طكير مقيالس الذكالو ال قالف الذم ككف مف ()30فقرة
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:

مس كل الذكالو ال قالفي كالف م كسطالن م مس كل الا ال ج اإلجماللية كمػال أظهػرت الد ارسػة بأاػه

ال كج ػ ػػد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إاص ػ ػػال ية ف ػ ػػي مسػ ػ ػ كل ال ػ ػػذكالو ال ق ػ ػػالفي اإلجمػ ػػاللي بعػ ػ ػنال لم ري ػ ػػر الج ػ ػػاس

كال خصػػص األكػػالديمي ،كمكػػالف اإلرالمػػة كم ػ ذلػػؾ  ،كػػالف هاػػالؾ فركر ػنال ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي بعػػد

الذكالو المعرفي بعالن لم رير ال خصص الدراسي كلصاللح ال خصص العممي
 -دراسة الجرا: )Jarrah,2016( ،

فقػػد هػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػ ػ مس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي ل ػػدل الطمبػػة الػػدكلييف فػػي الجالمع ػػالت

األرداي ػ ػ ػػة كمعرف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػال إذا كالا ػ ػ ػػت ها ػ ػ ػػالؾ فركرػ ػ ػ ػالن ذات دالل ػ ػ ػػة إاص ػ ػ ػػال ية ع ػ ػ ػػزل لج ػ ػ ػػاس الطالل ػ ػ ػػب
كجاسي ه ،ككات ياة الدراسة مف ( )169طاللبالن كطاللبة مف جاسيالت م اك ة؛ ـ اخ يػالرهـ مػف الطمبػة

المس ػػجميف ببرا ػػالمج عم ػػـ المر ػػة العربي ػػة لري ػػر الا ػػالطقيف به ػػال ال ػػالب لمرك ػػز المرػ ػالت ف ػػي جالمع ػػة اليرم ػػكؾ

كالجالمعػػة األردايػػة ،خػػالؿ الفصػػؿ الد ارسػػي ال ػػالاي  2013/2012كل اقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة ػػـ اس ػ خداـ
مقيػػالس الػػذكالو ال قػػالف المطػػكر مػػف ربػػؿ ،Yordonova,2011كاش ػ مؿ المقيػػالس م ػ 20فق ػرة مكز ػػة
م أربعة مجالالت فر ية

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
ب ػػأف مسػ ػ كل ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ج ػػالو مر فعػ ػالن؛ كم ػػال أش ػػالرت الا ػػال ج لع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة

إاصال ية عكد لجاس الطاللب ،في ايف كجدت فركؽ ذات داللػة إاصػال ية عػكد إلػ جاسػيه المفاػكص
لصاللح الطمبة األمريكييف
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 دراسة ىياجنة (:)2014فق ػػد ه ػػدفت الد ارس ػػة ال ع ػػرؼ إلػ ػ ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ك الر ػ ػه بقم ػػؽ المسػ ػ قبؿ ل ػػدل طمب ػػة المرام ػػة

ال الاكيػة فػػي ماطقػة الاالصػرة ككاػت ياػػة الد ارسػة مػػف ( )297طاللبػالن كطاللبػػة ،كػالف مػػاهـ ( )127طاللبػالن
ك( )170طاللبة  ،ػـ اخ يػالرهـ شػكا يالن مػف الصػفكؼ العالشػر كالاػالدم شػر كال ػالاي شػر مػف المػدارس
الاككمية في مدياة الاالصػرة فػي الفصػؿ الد ارسػي 2014-2013ـ كل اقيػؽ أهػداؼ الد ارسػة ػـ طػكير
مقيالسيف همال :مقيالس الذكالو ال قالفي كمقيالس رمؽ المس قبؿ
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
أف مس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي لػػدل طمبػػة المرامػػة ال الاكيػػة فػػي ماطقػػة الاالص ػرة جػػالو مر فع ػالن ،كجػػالو

مجالؿ "مال كراو المعرفة " باللمر بة االكل  ،بيامػال جػالو مجػالؿ "المعرفػة "باللمر بػة األخيػرة ،كأف مسػ كل رمػؽ

المسػ قبؿ جػػالو م كسػػطالن ،ايػػث جػػالو مجػػالؿ "القمػػؽ الػػذهاي " ال فكيػػر فػػي المسػ قبؿ باللمر بػػة األكلػ بيامػػال
جػالو مجػػالؿ "القمػػؽ الصػاي " باللمر بػػة األخيػرة ككشػػفت الا ػال ج كجػػكد الرػػة كسػية دالػػة إاصػػال ينال بػػيف

الذكالو ال قالفي كرمؽ المس قبؿ لدل طمبة المرامة ال الاكية في ماطقة الاالصرة ككشفت الا ػال ج أيحػنال ػدـ
كجػػكد فػػركؽ إاصػػال ية عػػزل أل ػػر الجػػاس كالصػػؼ الد ارسػػي فػػي درجػػالت الطمبػػة م ػ مقيالسػػي الػػذكالو

ال قالفي كرمؽ المس قبؿ
 دراسة سمطانى وكايفانا ار (: )Soltani and Keyvanara,2013فقده ػػدفت الد ارس ػػة ال ع ػػرؼ إلػ ػ الكش ػػؼ ػػف ف ػػركؽ ف ػػي مسػ ػ كيالت ال ػػذكالو ال ق ػػالفي كمسػ ػ كيالت

ال كيػػؼ االج مػػال ي بػػيف الطمبػػة اإليػرااييف كغيػػر اإليػرااييف الػػذيف يدرسػػكف فػػي جالمعػػة أصػػفهالف ،كرػػد ػػـ

اخ يالر ياة شكا ية ككات مف ( )2500طاللبالن يدرسكف العمكـ ال طبيقية  ،كل اقيؽ أهداؼ الد ارسػة ػـ

اسػ خداـ مقيالسػػيف  :مقيػػالس الػػذكالو ال قػػالفي الػػذم اس ػ خدمه ( )Early and Angكمقيػػالس كالليفكرايػػال
لم كيؼ االج مال ي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
كجػػكد فػػركؽ إاصػػال ية فػػي كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كال كيػػؼ االج مػػال ي بػػيف طػػالب أصػػفهالف
اإليرااييف كغير اإليرااييف
 دراسة الشيراني (:)2012فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ الػػذكالو ال قػػالفي ك الر ػػه بجػػكدة الايػػالة لػػدل الطمبػػة السػػعكدييف

المب ع يف إل المممكة الم ادة ك ككات ياة الدراسة مػف ( )103طػالب كطاللبػالت ػـ اخ يػالرهـ بطريقػة

شػكا ية كرػد طبػؽ مػيهـ مقيػالس الػذكالو ال قػالفي الػذم أ ػدا دايػف كليفرمػكر ( Dyne & Livermore,

 )2005كمقيالس جكدة الايالة كاس خداـ الماهج الكصفي االر بالطي
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وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
دـ كجكد الرة إر بالطيػة دالػة إاصػال يالن بػيف جميػ أبعػالد الػذكالو ال قػالفي كأبعػالد جػكدة الايػالة

كلػـ كجػد فػػركؽ دالػة إاصػػال يالن بػيف م كسػػطي درجػالت الطػػالب كالطاللبػالت فػػي أبعػالد الػػذكالو ال قػالفي كفػػي
الدرجػػة الكمي ػػة لممقي ػػالس ف ػػي ح ػػكو ػػدد م ػػف الم ريػ ػرات ال البع ػػة م ػػؿ ػػدد س ػػاكات االغ ػ ػراب كالم ارا ػػؿ

الدراسية فيمال دا بعد السمكؾ لمطالب
 دراسة عبد الوىاب ()2011فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ ال أكػػد مػػف الخصػػال ص السػػيككم رية لمقيػػالس الػػذكالو ال قػػالفي فػػي

البي ة المصرية ،كا داد معاليير خالصة باللبي ة المصرية  ،كدراسة الفركؽ في الػذكالو ال قػالفي كفقػالن لمجػاس
كال خصػػص ،كاإلرالمػػة ،كالفررػػة الد ارسػػية ،كالمسػ كل االج مػػال ي كاالر صػػالدم ،كرػػد ككاػػت ياػػة الد ارسػػة

مػػف ( )500طاللبػػالن كطاللبػػة مػػف جالمع ػػة جاػػكب الػػكادم مػػف أربػ ػ كميػػالت هػػي الز ار ػػة ،كالعم ػػكـ األدب،

كال ربيػة ك ػراكح أ مػػالرهـ مػال بػػيف ( )18سػاة إلػ ( )22سػاة ،كاسػ خداـ البالاػث مقيػػالس الػذكالو ال قػػالفي،

كاس مالرة المس كل االج مال ي كاالر صالدم كهي مف إ داد البالاث ،كالصػكرة المعدلػة مػف اخ بػالر الػذكالو

العاللي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
كرػػد كشػػفت ا ػػال ج الد ارسػػة ػػف صػػالاية الصػػكرة المصػرية مػػف مقيػػالس الػػذكالو ال قػػالفي ك م عهػػال

بخصػػال ص سػػيككم رية جيػػدة ،ك ػػـ إ ػػداد معػػاليير لمبي ػػة المصػرية ،كمػػال كشػػفت ا ػػال ج الد ارسػػة ػػف كجػػكد
الرة دالة بيف الذكالو ال قػالفي كالػذكالو العػالـ فػي البي ػة المصػرية ،كمػال كشػفت ا ػال ج الد ارسػة ػف كجػكد

فركؽ دالة إاصال يالن بيف الجاسيف في بعد مال كراو المعرفة ،كفركؽ دالة بيف طالب العممػي كالاظػرم فػي
بع ػػد م ػػال كراو المعرف ػػة ،كالدرج ػػة الكمي ػػة ،ك ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ دال ػػة ب ػػيف الط ػػالب كفق ػػال لإلرالم ػػة ،كالفرر ػػة

الد ارسػػية ،ككجػػكد فػػركؽ دالػػة كفقػالن لممسػ كل االج مػػال ي االر صػػالدم فػػي البعػػد السػػمككي ،كالدرجػػة الكميػػة

لممقيالس

 دراسة عيدي (:)2010فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إل مقالراة ال سالمح االج مػال ي كفقػالن لمسػ كيالت الػذكالو ال قػالفي ،كػكف

مج مػ الد ارسػػة مػػف الطمبػػة الع ػرارييف العػػرب الد ارسػػييف فػػي جالمعػػة صػػالح الػػديف فػػي أربيػػؿ كلممػػرام يف

ال الل ة كالرابعة ،كرد طبؽ المقيالسػيف مػ

ياػة الباػث كالبػاللغ ػددهال ()300طاللبػنال كطاللبػة كرػد اخ يػرت

بإالسمكب العشكا ي ،مف العرارييف العرب الدراسيف في جالمعػة صػالح الػديف ك اقيقػالن ألهػداؼ الباػث ػـ

باالو مقيالسيف األكؿ لقيالس الذكالو ال قالفي ،كال الاي مقيالس ال سالمح االج مال ي
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وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
إف أفراد العياة ي م عكف بدرجة مف الػذكالو ال قػالفي أ مػ مػف الكسػط ،كاف أفػراد العياػة ي م عػكف

بدرجة ق حمف الادكد الكسط

م مقيالس ال سالمح االج مػال ي ،كهاػالؾ فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية

فػي ال سػػالمح االج مػػال ي بػيف الطمبػػة العػرارييف فػػي جالمعػة صػػالح الػػديف مػف ذكم الػػذكالو ال قػػالفي العػػاللي
كالطمبة مف ذكم الذكالو ال قالفي الم داي لصاللح ذكم الذكالو العاللي
 دراسة ايماا وجمفاند (:)Imai & Gelfand,2010فقد هدفت الدراسة ال عرؼ إل معرفة العالرة بيف الذكالو ال قػالفي كالمقػدرة مػ صػا القػرار فػي

حكو م ريرم الشخصية كهمال (االاف الح كاالابسالط ) كم ريرم المقدرات العقمية كهمال ( الػذكالو الكجػداا

كالمقػػدرة المعرفيػػة ) فحػالن ػػف الخيػػالرات ،ك ككاػػت ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )150فػػردان مػػف طمبػػة الجالمعػػالت
مقسميف م أسالس االغ راب إل مجمك يف المجمك ة األيكل

ك ػدد أفرادهػال ( )75مػف سػكالف أمريكػال

( 29طاللب ػنال ك46طاللبػػة ) ك75مػػف سػػكالف جاػػكب شػػرؽ سػػيال كيعيشػػكف فػػي أمريكيػػال لمػػدة ال قػػؿ ػػف 5
ساكات ددهـ ( 28طاللبنال ك47طاللبة )  ،ك ـ طبيؽ مقيالس الذكالو ال قالفي
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كجكد الرة إر بالطية مكجبة بيف الذكالو ال قػالفي كصػا القػرار ككجػكد الرػة دالػة إاصػال يالن بػيف

المقدرة المعرفية كالذكالو الكجدااي

المحور الثاني :دراسات تناولت الذكاء االجتماعي وعالقتيما ببعض المتغيرات:
 دراسة ياسرة أبو ىدروس ((2015فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ طبيعػػة العالرػػة بػػيف إدارة الػػذات كالػػذكالو االج مػػال ي فػػي حػػكو

الاظالـ ال م يمي كم ريرات أخرل لدل ياة بمرت ((160طاللبة مف الطاللبالت الم فكرالت بكميػة ال ربيػة فػي
جالمعة األرص برزة  ،كاس خدمت فيهال األدكات ال اللية:

 اخ بالر الاظالـ ال م يمي :مف إ داد البالا ة ،مقيالس إدارة الذات :مف إ داد البالا ة مقيالس الذكالو االج مال ي  :مف إ داد البالا ة  ،كاس خدمت البالا ة الماهج الكصفي العال قيوتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
دـ كجكد الرة بيف مهالرات إدارة الذات كالذكالو االج مال ي ،كمال دلت الا ال ج م أف الاظػالـ

ال م يمي الاسي"الاركي" هك أك ر األاظمة ال م يمية شيك الن لػدل الطاللبػالت الم فكرػالت ،كدلػت أيحػالن مػ

كجػػكد فػػركؽ دالػػة إاصػػال يالن فػػي مسػ كل مهػػالرات إدارة الػػذات بػػيف الطاللبػػالت الم فكرػػالت فػػي ال خصصػػالت

العمميػة كاألدبيػػة لصػػاللح األخيػرة ،كمػػال كجػػدت فػركؽ فػػي بعػػد إدارة الكرػت لصػػاللح الطاللبػػالت ذكات الاظػػالـ
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ال م يمػي الاسػي الاركػػي ،كمػال دلػػت الا ػال ج مػ

ػػدـ كجػكد فػػركؽ دالػة فػي مسػ كل الػذكالو االج مػػال ي

عػػزل لم ريػػر ال خصػػص الد ارسػػي ،بيامػػال كالاػػت الفػػركؽ دالػػة فيمػػال ي عمػػؽ ببعػػدم ال صػػرؼ فػػي المكارػػؼ

االا مال يػػة ،كال عػػرؼ م ػ الااللػػة الافسػػية لرخػػريف فيمػػال ي عمػػؽ بم ريػػرم المس ػ كل األكػػالديمي كالاظػػالـ

ال م يمي

 دراسة مخيمر وآخروف ()2015فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػ معرفػػة العالرػػة بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي ك ككيػػد الػػذات ك الر همػػال

بقمػػؽ ال اػػدث لػػدل طمبػػة ال ربيػػة العمميػػة فػػي كميػػة مج م ػ األرصػػي ،كبمرػػت ياػػة الد ارسػػة ( )98طاللب ػالن
كطاللب ػػة ،ككالا ػػت أداة الد ارس ػػة المسػ ػ خدمة مقي ػػالس ال ػػذكالو االج مػ ػال ي كمقي ػػالس ككي ػػد ال ػػذات كاسػ ػ خدـ

البالا كف الماهج الكصفي في الدراسة
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :

ار فالع الذكالو االج مػال ي لػدل أفػراد ياػة الد ارسػة ،ك ػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية فػي

الذكالو االج مال ي بعالن لم رير الجاس ،ككجكد فركؽ في الػذكالو االج مػال ي لصػاللح الطمبػة ذكم المعػدؿ
ال راكمي المر ف

 دراسة بينيت ()Bennett,2015فقدهػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػ المقالراػػة بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي لػػدل الطمبػػة المم اقػػيف بػػالل عميـ

ال قمي ػػدم كالطمب ػػة المم اق ػػيف ب ػػالل عميـ ػػف بع ػػد ،كبمر ػػت يا ػػة الد ارس ػػة ( )190طاللبػ ػنال كطاللب ػػة كاسػ ػ خدـ

البالاث مقيالس الذكالو االج مال ي مف إ دادا ،كاس خدـ في دراس ه الماهج السببي المقالرف
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:

دـ كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في مس كل الذكالو بيف الطمبػة المم اقػيف بصػفكؼ ال عمػيـ

ال قميدم أك الطمبة المم اقيف بالل عميـ ف بعد

 دراسة جاني ومودسزر()Ganaie & Mudasir,2015فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إل العالرة بيف الػذكالو االج مػال ي كال اصػيؿ األكػالديمي لػدل طمبػة
الجالمعة ،كبمرت ياة الدراسة ( )275ماهـ ( )150مف الطمبػة المم اقػيف فػي كميػالت العمػكـ ()125مػف

الطمبػػة المم اقػػيف فػػي كميػػالت العمػػكـ االج مال يػػة ،كاسػ خدـ البالا ػػالف مقيػػالس ( Chadha & Usha
 )Ganeshan,2001كمقيالس ال اصيؿ األكالديمي كهػي بػالرة ػف المػالت الطمبػة كاسػ خداـ المػاهج

الكصفي
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وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
أف الطمبة المم اقيف في كميالت العمػكـ االج مال يػة اصػمكا مػ مسػ كل ذكػالو أ مػ مػف الطمبػة

المم اقيف في كميالت العمكـ

 دراسة جواىر الزبيدا ()2015فقػػد هػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ الكشػػؼ ػػف العالرػػة بػػيف القالبميػػة لالس ػ هكاو بأبعالدهػػال الفر يػػة

ككػػؿ مػػف الػػذكالو الشخصػي الػػذا ي كالػػذكالو الشخصػي االج مػػال ي لػػدل طػػالب جالمعػػة أـ القػػرل كمعرفػػة

الفركؽ بيف القالبميػة لالسػ هكاو بأبعالدهػال الفر يػة كالػذكالو الشخصػي الػذا ي كالػذكالو الشخصػي االج مػال ي

بعال لم ريرات الدراسة (الجاس ،ال خصص األكالديم ) كرد ككات العياػة مػف
بيف طمبة جالمعة أـ القرل ن
(  )800طاللبالن كطاللبة مف طالب جالمعة أـ القرل ،كاس خدمت فيهال األدكات اآل ية:
 -0مقيالس القالبمية لالس هكاو  :مف إ داد البالا ة

 -9مقيالس الذكالو الشخصي ( الذا ي – االج مال ي ) مف مقيالس  MIDASلمذكالو الم عدد لشػرر :
رجمة ك قايف المايالا ( )2002كاس خدمت الماهج الكصفي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
ػػدـ كجػػكد الرػػة بػػيف الدرجػػة الكميػػة لمقالبميػػة لالس ػ هكاو ببعػػدا ( السػػمككي ) كالػػذكالو الشخص ػي

االج مال ي بيامال أظهػرت الا ػال ج كجػكد الرػة سػمبية دالػة إاصػال ينال بػيف بعػد االسػ هكاو الفكػرل كالػذكالو

الشخصػي االج مػال ي ،كمػال أسػػفرت الا ػال ج ػف كجػػكد الرػة ايجالبيػة دالػة ااصػػال يالن بػيف بعػد االسػ هكاو
الكجدااي كالذكالو الشخصي االج مال ي

 دراسة جولس تينو وآخروف ()Golestaneh al el ,2014فقػػد هػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ المقالراػػة بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو الكجػػدااي لػػدل طمبػػة

جالمع ػػة الخم ػػيج الفالرس ػػي اي ػػث بمر ػػت يا ػػة الد ارس ػػة ( )340طاللبػ ػالن كطاللب ػػة كاسػ ػ خدمت مقي ػػالس ال ػػذكالو

الكجػػدااي سػػيمفي ار ك خػػركف ))TSL : ،Tromso Silvera et al.,2001كمقيػػالس الػػذكالو الكجػػدااي
لشكت ك خركف ،كاس خداـ الماهج الكصفي المقالرف
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إاص ػػال ية ف ػػي ال كرع ػػالت الافس ػػية كال ػػذكالو االج م ػػال ي كك ػػالف لص ػػاللح

الطاللبالت أم أاهف ي م عف بمس كل ذكالو أ م مف الطالب
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 دراسة نذير ()Nazir,2013فقدهػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػ العالرػػة بػػيف الػػذكالو االج مػال ي كال اصػػيؿ األكػػالديمي كالمقالراػػة

فػػي مس ػ كيالت ال ػػذكالو بػػيف الطمبػػة م ػػف الماػػالطؽ الاحػػرية كالطمب ػػة مػػف الماػػالطؽ الريفي ػػة كبمرػػت يا ػػة

الدراسة ( )390طاللبػالن كطاللبػة كاسػ خداـ البالاػث مقيػالس ()Chadha & Usha Ganeshan, 1986
كمقيالس ال اصيؿ األكالديمي كهك بالرة ف المالت الطمبة ،ك ـ اس خداـ الماهج الكصفي المقالرف
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دال ػ ػػة إاص ػ ػػال ينال ب ػ ػػيف أف الطاللب ػ ػػالت كالط ػ ػػالب مػ ػ ػ أبع ػ ػػالد مقي ػ ػػالس ال ػ ػػذكالو

االج مال ي ككالف لصاللح الطاللبالت

 دراسة (أبو عمشة :) 2013فقدهػػدفت الد ارسػػةال عرؼ إل ػ د ارسػػة الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو الكجػػدااي ك الر همػػال باللشػػعكر

باللسعالدة ك ككف مج م الدراسة مػف جميػ طمبػة المسػ كل ال اللػث المسػجميف فػي الجالمعػالت الفمسػطياية

بماالفظ ػ ػػالت غػ ػ ػزة ( جالمع ػ ػػة األزه ػ ػػر كالجالمع ػ ػػة اإلس ػ ػػالمية ) كالب ػ ػػاللغ ػ ػػددهـ ( )6420طاللبػ ػ ػالن كطاللب ػ ػػة

2436مف جالمعة األزهر 3984،مف الجالمعػة اإلسػالمية ،كرػد بمػغ ػدد أفػراد العياػة (  )603مػف طمبػة
الجالمعالت في ماالفظة غزة جالمعة األزهر ( )290طاللبنال كطاللبة ،كالجالمعة اإلسالمية ()313
كاس خدـ البالاث المقالييس ال اللية:
 مقيػػالس الػػذكالو االج مػػال ي :إ ػػداد البالاػػث ،كمقيػػالس الػػذكالو الكجػػدااي :إ ػػداد البالاػػث ،كمقيػػالساكسفكرد لمسعالدة  :عريب أامد بد الخاللؽ 2001

 كاس خداـ البالاث في هذا الدراسة الماهج الكصفي ال اميميوتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
مس كل كؿ مف الذكالو االج مال ي كالػذكالو الكجػدااي كالشػعكر باللسػعالدة لػدل أفػراد ياػة الد ارسػة

مف طمبة الجالمعالت برزة مػ ال ػكالي ( ،)73.8%( ،)68.8%(، )76.8%كجػكد الرػة مكجبػة داللػة

إاصػػال يالن اػػد مسػ كل داللػػة ( ،)0.01بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو الكجػػدااي بأبعػػالدا كدرج ػػه الكميػػة

كالدرجة الكمية لمشعكر باللسعالدة لدل أفراد العياة  ،ك كجد فركؽ في الذكالو االج مال ي عػزل إلػ م ريػر

الجاس لصاللح مجمك ة اإلاػالث مػف أفػراد العياػة ،كال كجػد فػركؽ فػي الػذكالو الكجػدااي كالشػعكر باللسػعالدة

عػػزل إل ػ م ريػػر الجػػاس مػػف أف ػراد العياػػة ،كال كج ػد فػػركؽ فػػي الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو الكجػػدااي

كالشػػعكر باللسػػعالدة بع ػالن لم ريػػر الكميػػة لػػدل أف ػراد العياػػة ك كجػػد فػػركؽ فػػي الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو

الكجدااي كالشػعكر باللسػعالدة بعػالن لم ريػر الجالمعػة لصػاللح طمبػة جالمعػة األزهػر مػف أفػراد العياػة ،ك بػيف
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أف ػأ ير الدرجػػة الكميػػة لمػػذكالو الكجػػدااي جػػالوت فػػي أ م ػ مس ػ كل باسػػبة ( )30.9%فيمػػال جػػالو ػػأ ير
الدرجة الكمية لمذكالو االج مال ي في مس كل أدا مف أ ير الذكالو الكجدااي باسبة ))14.1%
 دراسة أبو يونس ()2013فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إل ػ مس ػ كل الػػذكالو االج مػػال ي كال فكيػػر الاالرػػد كجػػكدة الايػػالة لػػدل
معممػػي مرامػػة ال عمػػيـ األسالسػػي ،كالكشػػؼ ػػف العالرػػة بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي كال فكيػػر الاالرػػد كجػػكدة
الايػػالة كمعرفػػة الفػػركؽ ذات الداللػػة اإلاصػػال ية فػػي مس ػ كل كػػؿ مػػف الػػذكالو االج مػػال ي كال فكيػػر الاالرػػد

كجػػكدة الايػػالة لػػدل معممػي مرامػػة ال عمػػيـ األسالسػػي ،كرػػد ػػـ جمػ البيالاػػالت مػػف ياػػة الد ارسػػة بالسػ خداـ

االس بالاة ،ك ككف مج م الدراسة مف مػف جميػ معممػي مرامػة ال عمػيـ األسالسػي بمػدارس ماالفظػة خػالف

ي ػػكاس الاككمي ػػة ،كالب ػػاللغ ػػددهـ ( )1753معممػ ػنال كمعمم ػػة ،ك يا ػػة الد ارس ػػة م م ػػت ب ( )218معممػ ػنال

كمعممة ،كرد إس خدمت البالا ة الماهج الكصفي ال اميمي
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:

أف مس كل الذكالو االج مال ي لدل معممي مرامة ال عميـ األسالسي بمدارس ماالفظة خػالف يػكاس

الاككميػة بمػغ ( ،)%62.4كجػكد الرػة مكجبػة ذات داللػة إاصػال ية اػد مسػ كل داللػة ()a < 0.05
بيف الذكالو االج مال ي كال فكير الاالرد لدل معممي مرامة ال عميـ األسالسػي بمػدارس ماالفظػة خػالف يػكاس

الاككميػػة اػػد معالمػػؿ إر بػػالط ( ،)0.4058ال كجػػد الرػػة ار بالطيػػة ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف الػػذكالو
االج مال ي كجكدة الايالة لدل معممي مرامة ال عميـ األسالسي بمدارس ماالفظة خالف يكاس الاككمية
 دراسة عمياء أنيس ()2013فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إل الكشؼ ف مس كل الذكالو االج مال ي كايجالد العالرة بػيف الػذكالو
االج م ػػال ي كفال مي ػػة ال ػػذات ل ػػدل طمب ػػة المرك ػػز ال ػػكطاي لمم ميػ ػزيف ف ػػي مديا ػػة ام ػػص ،ك ككا ػػت يا ػػة

الدراسة مف ( )195طاللبالن كطاللبة مف طمبػة المركػز القػكمي لمم ميػزيف مػكز يف إلػي ( )114طاللبػالن ()81
طاللب ػػة ،كا م ػػدت البالا ػػة األدكات ال اللي ػػة :مقيػ ػالس ال ػػذكالو االا م ػػال ي ألام ػػد الر ػػكؿ كمقي ػػالس الكف ػػالوة

الذا ية لرحكاف كاس خدمت البالا ة الماهج الكصفي ال اميمي
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:

كجكد مس كل و
الؿ مف الػذكالو االج مػال ي كفال ميػة الػذات ،كجػكد الرػة بػيف الػذكالو االج مػال ي

كفال ميػػة الػػذات ،ك ػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الطػػالب فػػي الػػذكالو االج مػػال ي كفق ػالن لم ريػػر عمػػيـ األب كجػػكد
فركؽ بيف الطالب في الذكالو االج مال ي كفقالن لم رير عميـ األـ
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 دراسة المنابري ()2010فق ػػد هػػػدفت الد ارسػػػة ال عػػػرؼ إلػ ػ اػػػكع العالر ػػة ب ػػيف كػػػؿ مػػػف الػػػذكالو االج مػ ػػال ي كالمسػ ػؤكلية

االج مال يػة كال خصػػص الد ارسػػي لػػدل طاللبػػالت اإل ػػداد ال ربػػكم فػػي كميػػة ال ربيػػة بجالمعػػة أـ القػػرل بمكػػة

المكرمة كالكشؼ ف الفركؽ بيف درجػالت طاللبػالت ال خصصػالت العمميػة كاألدبيػة فػي الػذكالو االج مػال ي

ك ككاػت ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )629طاللبػػة مػػف طاللبػػالت اإل ػداد ال ربػػكم كرػػد اسػ خدمت البالا ػػة كػالن مػػف
مقيػ ػػالس الػ ػػذكالو االج مػ ػػال ي مػ ػػف إ ػ ػػداد البالا ػ ػػة كمقيػ ػػالس المسػ ػػؤكلية االج مال يػ ػػة مػ ػػف إ ػ ػػداد الاػ ػػالر ي

(1415ق) كذلؾ بعد إجراو بعض ال عديالت م العبالرات ،كرد اس خدمت البالا ة الماهج الكصفي
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :

كجػػكد الرػػة إر بالطيػػة دالػػة إاصػػال يالن بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو االج مػػال ي كالمسػػؤكلية االج مال يػػة،

ك دـ كجكد الرة إر بالطيػة بػيف كػؿ مػف الػذكالو االج مػال ي كالمسػؤكلية االج مال يػة ،ك ػدـ كجػكد فػركؽ
ذات داللة إاصال ية بيف اس جالبالت العياة م مقيالس الذكالو االج مال ي كفقنال لم رير ال خصص

المحور الثالث :دراسات تناولت عادات العقؿ المنتج وعالقتيما ببعض المتغيرات:
 دراسة يونس وعالـ ()Younis & Allam, 2016هػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ الػ

مػ مسػ كل ػػالدات العقػػؿ لػػدل طػػالب ال ػػدريس الم خصػػص ك ػػـ

اخ يػػالر ااػػك ( )70طاللب ػالن كعياػػة لمد ارسػػة كاس ػ خدمت الد ارسػػة المػػاهج الكصػػفي كا مػػدت أسػػمكب العياػػة
العشكا ية

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كجكد اكع في مس كل الدات العقؿ لدل طالب ال ػدريس الم خصػص ػراكح بػيف ()54,62%

ك ( )80,45%كاقػػص ػػالـ فػػي االسػ فالدة مػػف هػػذا العػػالدات أك امي هػػال ،كمػػال أف عمػػيـ المهػػالـ مػػف خػػالؿ

االل ػزاـ ،كال اػػكع ،كال خطػػيط أك مػػف خػػالؿ افيػػذ األاشػػطة ال عالكايػػة م ػ الػػزمالو سػػال دت فػػي الاصػػكؿ
م مس كل و
الؿ في بعض الدات العقؿ لدل طالب ال دريس الم خصػص ،كلػـ اقػؽ معظػـ ػالدات
العقؿ م مس كل و
الؿ اد الطمبة بسبب دـ كجكد كجه ااك ال طبيؽ
 دراسة بربخ (:)2015فقد هدفت الدراسة ال عرؼ إل العالرة بيف الدات العقػؿ كمظػالهر السػمكؾ اإليجػالبي لػدل طمبػة

جالمع ػػة األزه ػػر برػ ػزة ك ككا ػػت يا ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )515طاللبػ ػالن كطاللب ػػة م ػػف جالمع ػػة األزه ػػر كال ػػي ػػـ

اخ يالرهػػال بطريقػػة شػكا ية ،كرسػػمت العياػػة إلػ مجمػػك يف ،مجمك ػػة طػػالب بمػػغ ػػددهال ( )233طاللب ػالن
كمجمكع طاللبالت بمغ ددهال ( )282كل اقيؽ غرض الدراسة رالمت البالا ة بإ داد مقيالس لعالدات العقػؿ

كاس بالاة لقيالس السمكؾ اإليجالبي كاس خدمت البالا ة الماهج الكصفي في هذا الدراسة
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وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
مس كل ام الؾ طمبة جالمعة األزهر لكؿ مف الدات العقػؿ  ،كمظػالهر السػمكؾ اإليجػالب جػالوت

مر فعة ،كجكد الرة مكجبة دالة إاصال يالن اد مس كل ( )0.01بيف جمي أبعػالد ػالدات العقػؿ كالدرجػة

الكميػة لمقيػػالس السػػمكؾ اإليجػػالبي كالسػػمكؾ اإليجػػالبي االج مػال ي ،كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي
ػالدات العقػػؿ بعػنال لمسػ كل عمػػيـ األب لصػاللح عمػػيـ األب د ارسػالت ميػال كجػػكد فػركؽ ذات داللػػة

جميػ

إاصال ية في جمي

الدات العقػؿ بعػالن لم ريػر المعػدؿ ال راكمػي ،كالكميػة كالمسػ كل الد ارسػ  ،كمسػ كل

عم ػػيـ األـ ألفػ ػراد العيا ػػة ،كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إاص ػػال يالن ا ػػد مسػ ػ كل ( )0.05مػ ػ بع ػػد الس ػػمكؾ

اإليجالب األكالديمي بيف مجمك ة الكمية مكـ كمجمك ة الكمية داب لصاللح الكميالت العممية
 -دراسة أبو سيؼ ()2014

فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إل فال مية براالمج رال ـ م االس قصػالو ل اميػة بعػض ػالدات العقػؿ

كال اصػػيؿ فػػي الريالحػػيالت لػػدل طاللبػػالت الصػػؼ السػػالب

األسالس ػي بر ػزة ،ك ككاػػت ياػػة الد ارسػػة مػػف

شػػعب يف د ارسػػي يف بمػػغ ػػددهـ ( )84طاللبػػة  ،بايػػث ػػـ قسػػيمهمال بمجمػػك يف مجمك ػػة جريبيػػة كبمػػغ
ددهال ( )42طاللبة ،كمجمك ة حالبطة كبمغ ددهال ()42طاللبػة،كل اقيؽ غػرض الد ارسػة رالمػت البالا ػة

بإ داد اخ بالر اصيمي كمقيالس لعالدات العقؿ ،كاس خدمت البالا ة الماهج ال جريب في هذا الدراسة
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إاص ػػال ية ا ػػد مسػ ػ كل ( )0.05ب ػػيف م كس ػػط درج ػػالت الطاللب ػػالت ف ػػي

المجمك ػػة ال جريبيػػة كم كس ػط درجػػالت الطاللبػػالت فػػي المجمك ػػة الح ػالبطة فػػي ال طبيػػؽ البعػػدل الخ بػػالر
ال اصػػيؿ لصػػاللح المجمك ػػة ال جريبيػػة  ،كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية اػػد مس ػ كل ( )0.05بػػيف
م كسػػط درجػػالت الطاللبػػالت فػػي المجمك ػػة ال جريبيػػة كم كسػط درجػػالت الطاللبػػالت فػػي المجمك ػػة الحػالبطة

في ال طبيؽ البعدم لمقيالس الدات العقؿ لصاللح المجمك ة ال جريبية
 -دراسة القضاة()2014

فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إل الكشؼ ف الدات العقؿ ك الر هال بدافعية اإلاجالز لػدل طػالب
كميػة ال ربيػػة بجالمعػػة الممػؾ سػػعكد ،كمعرفػػة فيمػػال إذا كالاػت ػػالدات العقػػؿ خ مػؼ بعػالن لم ريػرات المرامػػة

الدراسية ،كالمس كل ال اصيمي ،ك ككات العياة مف ( )202طاللبنال مف طالب كميػة ال ربيػة بجالمعػة الممػؾ
سعكد

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كأسػػفرت ا ػػال ج الد ارسػػة أف مسػ كل امػ الؾ طػػالب كميػػة ال ربيػػة لعػػالدات العقػػؿ جػػالو مر فعػػالن كأف

ر يب أبعالد الدات العقؿ باللاسبة لعياة الدراسة م الااك ال ػاللي :القيػالدة ،كالم ػالبرة ،كالذا يػة كال سػالؤؿ
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كط ػػرح المشػػػكالت ،كاإلب ػػداع ،كالسػػػعي ااػػػك الدرة،كاالسػ ػ جالبة بدهشػػػة ،كالايكيػػػة ،ككج ػػكد فػػػركؽ دالػػػة
إاصػػال ينال لم ريػػر المرامػػة الد ارسػػية لصػػاللح طػػالب الد ارسػػالت العميػػال م ػ المقيػػالس الكمػػي كمعظػػـ أبع ػالدا
الفر ية مال دا بعدم اإلبداع ،كالايكية بالإلحالفة إل كجكد فركؽ دالػة إاصػال يالن عػزل لم ريػر مسػ كل
اص ػػيؿ الط ػػالب مػ ػ مقي ػػالس ػػالدات العق ػػؿ الكم ػػي كمعظ ػػـ أبع ػػالدا الفر ي ػػة م ػػال ػػدا أبع ػػالد (القي ػػالدة،

كاإلبداع ،كالايكية) لصاللح ف الت ال اصيؿ (مم الز)
 دراسة عفانة ()2013فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػ معرفػػة أ ػػر اسػ خداـ اسػ ار يجية الػ عمـ باللػػدمالغ ذم الجػػالابيف فػػي

ػدريس العمػػكـ ل اميػة بعػػض ػػالدات العقػؿ الماػ ج لػػدل طاللبػالت الصػػؼ ال السػ األسالسػي برػزة ،ك ككاػػت
ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )80طاللبػػة مػػف طاللبػػالت الصػػؼ ال السػ  ،ايػػث ػػـ ػػكزيعهف شػكا ينال بالل سػػالكم مػ

مجمػػك يف ،مجمك ػػة جربييػػة كمجمك ػػة حػػالبطة ،كل اقيػػؽ الرػػرض مػػف الد ارسػػة رالمػػت البالا ػػة بإ ػػداد

اخ بالر لقيالس بعض الدات العقؿ اس خدمت البالا ة الماهج ال جريبي
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :

كجػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إاصػ ػػال ية ا ػ ػػد مس ػ ػ كل ( )0.05بػ ػػيف م كسػ ػػطي درجػ ػػالت طاللبػ ػػالت
المجمك ػػة ال جريبي ػػة كدرج ػػالت طاللب ػػالت المجمك ػػة الح ػػالبطة ف ػػي اخ ي ػػالر بع ػػض ػػالدات العق ػػؿ الماػ ػ ج

لصاللح المجمك ة ال جريبية

 دراسة عفانة وحمش ()2012فقدهدفت الدراسة ال عرؼ إلػ مسػ كل ممالرسػة ػالدات العقػؿ الماػ ج ك الر ػه بػبعض الم ريػرات

لػػدل طمب ػة ال عمػػيـ اإلسالسػػي فػػي الجالمعػػة اإلسػػالمية بر ػزة  ،ك ككاػػت ياػػة الد ارسػػة مػػف ( )222طاللب ػالن
كطاللبػة ايػػث ػػـ اخ يػػالرهـ بصػكرة شػكا ية كمػػال كا ػػد البالا ػػالف مقيػالس لعػػالدات العقػػؿ كاسػ خدـ البالا ػػالف

الماهج الكصفي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
أف طمب ػ ػة ال عمػ ػػيـ األسالسػ ػػي فػ ػػي الجالمعػ ػػة اإلسػ ػػالمية يمالرسػ ػػكف ػ ػػالدات العقػ ػػؿ السػ ػػت ش ػ ػػرة
باسػػبة( )70.93كأظهػػرت أيحػػالن أاػػه ال كجػػد الرػػة ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف مس ػ كل ممالرسػػة طمبػػة

ال عمػػيـ األسالسػػي فػػي الجالمعػػة اإلسػػالمية بر ػزة ل مػػؾ العػػالدات كالمعػػدؿ ال راكمػػي لهػػـ كمػػال أظهػػرت أف ال
كجد فركؽ في مس كل ممالرسة الدات العقؿ الما ج لدل طمبة ال عميـ األسالسػي فػي الجالمعػة اإلسػالمية

برزة يعزل لم رير ال خصص كالاكع
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 دراسة الجفري ()2012فقدهػػدفت الد ارسػػة ال ع ػػرؼ إلػػ معرف ػػة أ ػػر اس ػ خداـ غ ار ػػب صػػكر كرس ػػكـ األفكػػالر اإلبدا ي ػػة

ل دريس مقرر العمكـ في امية ال اصيؿ المعرفي كبعض الدات العقؿ لطاللبالت الصػؼ األكؿ الم كسػط

بمدياة مكة المكرمة ،ك ككات ياة الدراسة مف () 84طاللبة ايث ـ كزيعهف إل مجمك يف بالل سػالكم
مجمك ػػة جريبي ػػة كمجمك ػػة ح ػػالبطة كل اقي ػػؽ غ ػػرض الد ارس ػػة رالم ػػت البالا ػػة بإ ػػداد مقي ػػالس لقي ػػالس

ال اصيؿ ،كمقيالس لقيالس مالاي الدات العقؿ ،كاس خدمت البالا ة الماهج ال جريبي القػال ـ مػ
مجمك يف (ربمي – بعدم)

صػميـ

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاص ػػال ية اػػد مس ػ كل داللػػة ( )0.05ب ػػيف م كسػػط درجػػالت طاللب ػػالت

المجمك ػػة ال جريبي ػػة كدرج ػػالت طاللب ػػالت المجمك ػػة الحػ ػالبطة ف ػػي ال طبي ػػؽ البع ػػدم لمقي ػػالس (ال اص ػػيؿ

المعرفػػي ك ػػالدات العقػػؿ) اػػد جمي ػ المس ػ كيالت المعرفيػػة العػػالدات العقػػؿ المس ػ هدفة لصػػاللح المجمك ػػة

ال جريبية

 دراسة طراد ()2011فقدهدفت الدراسة ال عػرؼ إلػ أ ػر براػالمج ككسػ ال ككالليػؾ فػي اميػة ال فكيػر اإلبػدا ي بالسػ خداـ

الدات العقؿ لدل طمبة المرامػة ال الل ػة فػي كميػة ال ربيػة الريالحػية فػي جالمعػة بالبػؿ ،ك ككاػت العياػة مػف

( )38طاللبالن ك ( )22طاللبة ،كرػد رسػمت العياػة إلػ أربػ مجمك ػالت ،ايػث رسػـ الطػالب شػكا يالن إلػ

مجمػػك يف إاػػداهمال جريبيػػة كاألخػػرم حػػالبطة بكارػ ( )19طاللبػالن لممجمك ػػة الكااػػدة كرسػػمت الطاللبػػالت

شكا يالن أيحالن إل مجمك يف إاداهمال جريبية كاألخرل حػالبطة بكارػ ( )11طاللبػة لممجمك ػة الكااػدة،

كاس خداـ البالاث الماهج ال جريبي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كأس ػػفرت ا ػػال ج الد ارس ػػة بالل ػػأ ير اإليج ػػالبي لبرا ػػالمج ككسػ ػ ال ككاللي ػػؾ ف ػػي عم ػػيـ ك امي ػػة ال فكي ػػر

اإلبدا ي بالس خداـ الدات العقؿ لدل طالب كطاللبالت المرامة ال الل ة في كمية ال ربية الريالحية
 -دراسة فتح اهلل()2011

فقدهػػػدفت الد ارسػ ػػة ال عػ ػػرؼ إل ػ ػ فعالليػ ػػة امػ ػػكذج أبعػ ػػالد ال ػ ػ عمـ لمػ ػػالرزااك فػ ػػي اميػ ػػة اإلس ػ ػ يعالب

المفػػالهيمي فػػي العمػػكـ ك ػػالدات العقػػؿ لػػدل الميػػذ الصػػؼ السػػالدس االب ػػدا ي بماالفظػػة اي ػزة باللمممكػػة

السعكدية  ،ك ككات الدراسة مف ( )71مميذن اخ يرت بطريقة شكا ية ،رسمت ياة الد ارسػة لمجمػك يف
جريبية درست بامػكذج أبعػالد الػ عمـ ،كمجمك ػة حػالبطة درسػت باللطريقػة ال قميديػة،كل اقيؽ الرػرض مػف
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الد ارسػػة ر ػػالـ البالا ػػث بإ ػػداد اخ يػػالر لالس ػ يعالب المفػػالهيمي كمقي ػػالس لعػػالدات العقػػؿ ،كاس ػ خدـ البالا ػػث
الماهج ال جريبي لهذا الدراسة
وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
كجػكد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية بػيف الميػذ المجمك ػة ال جريبيػة ال ػي درسػت

بام ػػكذج أبع ػػالد الػ ػ عمـ لص ػػاللح ال جريبي ػػة ،كج ػػكد الر ػػة إر بالطيػ ػه إيجالبي ػػة ب ػػيف االسػ ػ يعالب المف ػػالهيمي،
كممالرسة العالدات العقمية لدل الميذ الصؼ السالدس الذيف درسكا بامكذج أبعالد ال عمـ
 دراسة جوردوف ()Gordon,2011فقدهػػدفت الد ارسػػة ال عػػرؼ إلػػ معرفػػة ػػالدات العقػػؿ الريالحػػية كزيػػالدة ال فكيػػر لػػدل الطػػالب
ك ككات ياة الدراسة مف ( )210طاللبنال كطاللبة مػف طمبػة المػدارس ال الاكيػة باللكاليػالت الم اػدة األمريكيػة

كأ ػػد البالاػػث إس ػ بالاة ػػالدات العقػػؿ المطػػكرة فػػي جم ػ البيالاػػالت  ،كاس ػ خداـ البالاػػث المػػاهج الكصػػفي

ال اميمي

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج :
أف هاػػالؾ ااخفػػالض فػػي مسػ كل الطمبػػة المشػػالركيف فػػي الد ارسػػة كمػػف خػػالؿ الد ارسػػة ػػـ ال كاصػػؿ

إل أف الماالرشة هي أفحؿ إس ار يجية ل اسيف الدات العقؿ اػكؿ اإلسػ ار يجيالت الريالحػية المسػ خدمة
في المسال ؿ الريالحية المخ مفة

 دراسة الشمري ()2010فقدهػ ػػدفت الد ارسػ ػػة ال ع ػ ػػرؼ إل ػ ػ الكش ػ ػػؼ ػ ػػف ػ ػػالدات العقػ ػػؿ كالػ ػػذكالو اإلافعػ ػػاللي ك الر هم ػ ػػال
بالل اصيؿ الدراسي لدل طمبة جالمعة الجكؼ في المممكة العربية السعكدية
ك ككاػػت يا ػػة الد ارسػػة م ػػف ( (775طاللبػػنال كطاللب ػػة م ػػكز يف مػػ

مػ و
ػالف كميػػالت  ،ػػـ اخ ي ػػالرهـ

باللطريقػػة الطبقيػػة م عػػددة الم اراػػؿ  ،كالعاقكديػػة العشػكا ية ،كل اقيػػؽ أهػػداؼ الد ارسػػة ػػـ اسػ اداـ مقيػػالس
الدات العقؿ ،كمقيالس الذكالو اإلافعاللي ك ـ ا مالد المعدؿ ال راكمي لقيالس م رير ال اصيؿ

وتوصمت الدراسة إلى أىـ النتائج:
كجكد اخ الؼ في الدات العقؿ لدل طمبة الجكؼ يعزل لم ريػر الجػاس ،كلم فال ػؿ بػيف الجػاس

كالمس ػ كل الد ارسػػي ،كل فال ػػؿ ػػالدات العقػػؿ م ػ الجػػاس كالمس ػ كل الد ارسػػي ،ك فال ػػؿ ػػالدات العقػػؿ م ػ

ال خصص الدراسي كالمس كل الدراسي ،كسيالدة الدات العقػؿ بدرجػة كبيػرة بإسػ االو مػال كراو المعرفػة فقػد
كالاػػت بدرجػػة م كسػػطة ،بالإلحػػالفة إلػ

ػػدـ كجػػكد الرػػة بػػيف ػػالدات العقػػؿ كمجالال هػػال كبػػيف ال اصػػيؿ

الدراسي ،ككجكد فرؽ جكهرم فػي معػالمالت االر بػالط الخالصػة باللعالرػة االر بالطيػة بػيف اسػ خداـ الد البػة
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كعػالدة قميػػة مػف جهػػة ،كبػيف ال اصػػيؿ الد ارسػي مػػف جهػة أخػػرل يعػزل لممسػ كل الد ارسػي لصػػاللح طمبػػة
المس كل الدراسي ال اللث مقالراة بطمبة المس كييف الدراسييف األكؿ كال اللث

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة :
 الد ارسػػالت ال ػػي االكلػػت الػذكالو ال قػػالفي االكل ػػه مػ م ريػرات افسػػية م ػػؿ ال اصػػيؿ العممػػي  ،كرمػػؽالمس قبؿ ،كال كيؼ االج مال ي ،كجكدة الايالة ،كال سالمح االج مال ي

 الد ارسػػالت ال ػػي االكلػػت الػػذكالو االج مػػال ي االكل ػػه م ػ م ريرلػػت افسػػية م ػػؿ إدراة الػػذات ،ك ككيػػدالػػذات ،كال اصػػيؿ األكػػالديمي ،كالػػذكالو الكجػػدااي ،كال فكيػػر الاالرػػد كجػػكدة الايػػالة ،كفعالليػػة الػػذات

كالمس كلية االج مال ية

 الد ارسػػالت ال ػػي االكلػػت ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج االكل ػػه م ػ م ريػػرات افسػػية م ػػؿ مظػػالهر السػػمكؾاإليجالبي ،كدافعية اإلاجالز ،ك امية ال فكير اإلبدا ي ،كال فكير ،كالذكالو اإلافعاللي

 -أمال الدراسة الااللية ف االكلت الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الر همال بعالدات العقؿ الما ج

 إف العياالت في معظـ الدراسالت هـ مف الطمبة الجالمعييف كالدراسة الااللية االكلػت طمبػة جػالمعييفأيحال

 إف الد ارسػػالت ال ػػي االكل ػت الػػذكالو ال قػػالفي كالػػذكالو االج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج اس ػ خدمتالماهج الكصفي كالدراسة الااللية اذت اذكهال

 إف الد ارسػػالت ال ػػي االكلػػت الػػذكالو ال قػػالفي اسػ خدمت اإلسػ بالاة كػػأداة ر يسػػية ،أمػػال الد ارسػػة الاالليػػةاس خدمت مقيالس الذكالو ال قالفي مف إ داد البالا ة

 إف الد ارسػػالت ال ػػي االكلػػت الػػذكالو االج مػػال ي اس ػ خدمت مقيػالس الػػذكالو االج مػػال ي أك اإلس ػ بالاةكػػأداة ر يسػػية ،أمػػال الد ارسػػة الاالليػػة باػػت البالا ػػة مقيػػالس الػػذكالو االج مػػال ي ( Slivera et

 )al,2001لهذا الدراسة

 إف الدراسالت ال ي االكلت الدات العقػؿ الماػ ج اسػ خدمت مقيػالس لقيػالس ػالدات العقػؿ الماػ ج أكاإلس ػ ػ ػ ػ بالاة ك ػ ػ ػ ػػأداة ر يسػ ػ ػ ػػية كلك ػ ػ ػ ػػف البالا ػ ػ ػ ػػة با ػ ػ ػ ػػت مقيػ ػ ػ ػػالس ػ ػ ػ ػػالدات العقػ ػ ػ ػػؿ الماػ ػ ػ ػ ػ ج ( ب ػ ػ ػ ػػد

الكهالب،كالكليمي)2010،كأداة لمدراسة

 الدراسالت ال ي االكلت الذكالو ال قالفي كالذكالو االج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج اخ مفػت فػي اجػـالعياالت كاك هال أمال الدراسة الااللية فكالات مككاة مف  350طاللبنال كطاللبة

أوجو اإلستفادة مف الدراسات السابقة:
0

اديد م ريرات الدراسة

9

اديد ياة الدراسة

88

1

اديد المصطماالت اإلج ار ية لمدراسة

 4باالو اإلطالر الاظرم لمدراسة
5

اديد ماهج الدراسة كهك الماهج الكصفي

 6اخ يالر األسالليب اإلاصال ية الماالسبة لمدراسة
 7مقالراة ا ال ج الدراسة الااللية م الدراسالت السالبقة
أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 .1ميػز الد ارسػة الاالليػػة ػف الد ارسػالت السػػالبقة فػي االكلهػال الػػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك الر همػػال
بعالدات العقؿ الما ج لدل طمبة جالمعة األزهر.

 .2ميز الدراسة الااللية بدراس هال لم ري ار هال (الذكالو ال قالفي – كالذكالو االج مال ي –ك ػالدات العقػؿ
الما ج )

 .3طبقت هذا الدراسة م البي ة الفمسطياية كهـ طمبة جالمعة األزهر – برزة

فروض الدراسة:
0

كجد الرة ذات داللة إاصال ية في كؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج
لدل أفراد العياة

 9ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ
1

الما ج بعنال لماكع االج مال ي (ذككر _ إاالث) لدل أفراد العياة

كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

بعالن لمكمية ( ممي _ أدبي) لدل أفراد العياة

4

كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

5

كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

بعالن لمس كل الدراسة (األكؿ _ الراب ) لدل أفراد العياة

بعنال لمس كل عميـ األـ (جالمعي _ الاكم – إ دادم – أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة

 6كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج
بعالن لمس كل عميـ األب (جالمعي – الاكم – إ دادم – أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة

 7ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ
الماػ ج بعػنال لمسػ كل الػػدخؿ (حػػعيؼ جػػدنا – حػػعيؼ – م كسػػط – مر فػ – مر فػ جػػدنا) لػػدل
أفراد العياة

82

8
9

كج ػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إاص ػػال ية فػػػي ػػػالدات العق ػػؿ الما ػ ػ ج عػػػزل لمسػ ػ كل الػػػذكالو ال قػػػالفي
(مر ف _ ماخفض) لدل أفراد العياة

كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج عػػزل لمس ػ كل الػػذكالو االج مػػال ي

(مر ف _ ماخفض) لدل أفراد العياة
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الفصـن السابع
الطسيكـة واإلجــساءات

 أًالً :ينيج انذراطت

 ثبنيبً :يجخًع انذراطت
 ثبنثبً :عينت انذراطت
 رابعبً :أدًاث انذراطت
 خبيظبً :خطٌاث ًإجزاءاث انذراطت
 طبدطبً :األطبنيب اإلحصبئيت

الفصػػػػػػؿ الرابع :الطريقة واإلجراءات
المقدمة
ع بػػر ماهجيػػة الد ارسػػة كاجراوا هػػال ماػػك انر ر يسػػيالن ي ػ ـ مػػف خاللهػػال إاجػػالز الجالاػػب ال طبيقػػي مػػف

الد ارسػػة ،ك ػػف طريقهػػال ي ػ ـ الاصػػكؿ م ػ البيالاػػالت المطمكبػػة إلج ػراو ال اميػػؿ اإلاصػػال ي لم كصػػؿ إل ػ

الا ال ج كال ي ي ـ فسيرهال فػي حػكو أدبيػالت الد ارسػة الم عمقػة بمكحػكع الد ارسػة ،كبالل ػاللي اقػؽ األهػداؼ

ال ي سع إل

اقيقهال

كي االكؿ هػذا الفصػؿ كصػفنال لمػاهج الد ارسػة كمج معهػال ك يا ػه ،ككػذلؾ م ريػرات الد ارسػة كأدكا هػال

كمال ي حمف اإلجػراوات ال ػي رالمػت بهػال البالا ػة إل ػداد الد ارسػة ك طبيقهػال ،كالمعاللجػالت اإلاصػال ية ال ػي
ـ اال مالد ميهال في اميؿ الدراسة

أوالً :منيج الدراسة:

مػف أجػؿ اقيػؽ أهػداؼ الد ارسػة رالمػت البالا ػة بالسػ خداـ المػاهج الكصػفي الػذم ياػالكؿ مػف

خالله كصؼ ظالهرة مكحكع الدراسة ،ك اميؿ بيالاال هال ،كالعالرة بيف مككاال هال كاآل ارو ال ي طرح اكلهال
كالعمميالت ال ي حماهال كاآل الر ال ي اد هال.
كيعػرؼ الامػدااي ( )100 :2006المػاهج الكصػفي بأاػه "المػاهج الػذم يسػع لكصػؼ الظػكاهر

أك األاداث المعالصرة ،أك الراهاػة فهػك أاػد أشػكالؿ ال اميػؿ كال فسػير المػاظـ لكصػؼ ظػالهرة أك مشػكمة،

كيقػػدـ بيالاػػالت ػػف خصػػال ص معياػػة فػػي الكارػ  ،ك طمػػب معرفػػة المشػػالركيف فػػي الدارسػػة كالظػكاهر ال ػػي

ادرسهال كاألكرالت ال ي اس عممهال لجم البيالاالت"

ثانياً :مجتمع الدراسة:

ي ككف مج م الدراسة مف جمي طػالب كطاللبػالت جالمعػة األزهػر كيبمػغ ػدد الطػالب ()5311

ك ػػدد الطاللب ػػالت ( (7426اس ػػب إاص ػػال يالت م ػػالدة القب ػػكؿ كال س ػػجيؿ ف ػػي الع ػػالـ الد ارسػػػي (2019-

)2018

ثالثاً :عينة الدراسة:

قسـ ياة الدراسة إل رسميف:

العينة االستطالعية:

ـ اخ يالر ياة شكا ية اس طال ية ركامهال ( )50مف الطمبة مػف الاػك يف مػف مج مػ الد ارسػة األصػمي،

ك ـ طبيؽ األدكات المس خدمة في هذا الدراسة م هذا العياة بهدؼ ال اقؽ مف صالاية األدكات لم طبيؽ م
أفراد العياة الكمية ،كذلؾ مف خالؿ اسالب صدرهال ك بال هال باللطرؽ اإلاصال ية المال مة
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 العينة الفعمية لمدراسة:ـ طبيؽ مقالييس الذكالو ال قالفي كالذكالو االج مال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج مػ

ياػة شػكا ية

طبقية مف مج م الدراسة األصمي ددهـ ( )350طاللبالن كطاللبة مف طمبة جالمعة األزهر برزة

كالجدكؿ ال اللي يكحح كزي األفراد لعياة الدراسة كفؽ الخصال ص كالسمالت الشخصية:
جدوؿ رقـ ( :)1توزيع األفراد لعينة الدراسة وفؽ الخصائص والسمات الشخصية
الجنس

البياف

ذككر

ااالث

المجموع

الترتيب بيف أفراد األسرة

في األكؿ

في الكسط

في األخير

المجموع

المستوا التعميمي

األكؿ

النسبة

التك اررات
163

%46.57

350

%100

%43 53

187

%21.4

75

175

%50

350

%100

%28.6

100

88

%25.1

ال اللث

75

%21.5

المجموع

350

ال الاي

الراب

الوضع االقتصادي
حعيؼ جدا

حعيؼ
م كسط
مر ف

مر ف جدا

المجموع

تعميـ الوالد
جالمعي
الاكم

ا دادم

أرؿ مف ذلؾ
المجموع

%14.5

51

%38.9

136

%100

79

%22.6

134

%38.3

17

%4.9

%24

84

%10.2

36

350

%100

98

%28

87

%24.9

%26.5

93

%20.6

72

%100

350

28

تعميـ الوالدة

البياف

جالمعي
الاكم

التك اررات
96

%27.4

73

%20.9

88

ا دادم

أرؿ مف ذلؾ

%25.1

93

المجموع

الكمية
ممي

أدبي

رابعاً :أدوات الدراسة:

النسبة

%26.6

350

%100

192

%54.9
%45.1

158

أوالً /مقياس الذكاء الثقافي (إعداد الباحثة)
 -وصؼ المقياس:

م

بعد إطالع البالا ة م األدب ال ربكم كالدراسالت السالبقة الم عمقة بمشكمة الدراسة كاالطالع

العديد مف مقالييس الذكالو ال قالفي م ؿ مقيالس اج ك خركف ( )2004رجمه االهد ف اي أامد

كمقيالس ديف ك اج كككا ( )Dyne, Ang, Koh,2008كأ دت البالا ة مقيالس الذكالو ال قالفي مككف
مف ( )33سؤاؿ مكزع م ( )3أبعالد ،كمال هك مبيف في الجدكؿ ررـ ( )2كيصاح المقيالس م مدرج

خمالسي (كبيرة جدنا -كبيرة -مع دلة -رميمة – رميمة جدنا)

جدوؿ رقـ ( :)2وصؼ مقياس الذكاء الثقافي

الرقـ

البعد

عدد الفقرات

1

البعد المعرفي

12

2

البعد الدافعي

10

3

البعد السمككي

11
33

مجموع فقرات األبعاد

 0صدؽ وثبات مقياس الذكاء الثقافي:
 -صدؽ مقياس الذكاء الثقافي:

أ -الصدؽ الظاىري:
رالمت البالا ة بعرض المقيالس في صكر ه األكلية م مجمك ة مف الماكميف ،لمعرفة مدل

صالاي ه كمدل سالمة صيالغة األس مة ،كمدل مال م هال بهدؼ ال عرؼ م رأيهـ في المقيالس لم أكد
مف عبيرا ف األهداؼ األسالسية لمدراسة كصيالغة األس مة بأسمكب مفهكـ ال يا مؿ أك ر مف معا

ك ألفت لجاة ال اكيـ مف ( )5ماكميف م خصصيف في مجالالت مخ مفة ،كمف مؤسسالت مخ مفة كهذا

مال يعرؼ بصدؽ الماكميف كمال هك مكحح بمماؽ ررـ ( )3كرد اس جالبت البالا ة آلراو الماكميف
28

كرالمت بإجراو مال يمزـ مف إحالفة ك عديؿ في حكو المق راالت المقدمة ،كبذلؾ خرج المقيالس في
صكر ه الاهال ية مماؽ ررـ ()4

ب-الصدؽ التالزمي:

الصدؽ ال الزمي هك اكع مف الصدؽ اإلاصال ي ي ـ اسالبه بعد ال طبيؽ م العياة األصمية
كيع مد بصكرة كبيرة م

اديد العالرة بيف المقيالسيف ،ايث كالف المقيالس األسالسي مف إ داد البالا ة
ككف مف ( )16فقرة ،ك ـ ال اقؽ مف الصدؽ ال الزمي مف

ككف مف ( )33فقرة ،كأمال المقيالس الم با

خالؿ اسالب معالمالت االر بالط بيف المقيالسيف األسالسي كالم با كمال هك مكح في جدكؿ ررـ (:)3
جدوؿ ( :)3معامالت االرتباط بيف الذكاء الثقافي األساسي والمتبنى
معامؿ االرتباط الكمي

المقياس

**0.505

الذكالو ال قالفي األسالسي

مستوا الداللة
0.000

الذكالو ال قالفي الم با
)

** االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوا داللة (

ي حح مف جدكؿ ررـ ( )3بأف العالرة بيف المقيالسيف دالة إاصال ينال كأف االر بالط بياهمال

م قالرب كهذا يدلؿ الصدؽ ال الزمي بيف المعيالريف

ج -صدؽ االتساؽ الداخمي:

كهذا الاكع مف الصدؽ يقيس مدل ا سالؽ كؿ فقرة مف فقرات المقيالس م المجمك ة الكمية

لمبعد الذم ا مي إليه هذا الفقرة ،كرالمت البالا ة بفاص صدؽ الما كل لممقيالس لم أكد مف مدل

ار بالط فقرات المقيالس ،كذلؾ مف خالؿ فاص ار بالط بالرات كؿ مجمك ة م ادة ،ك ـ ذلؾ مف
خالؿ فاص ار بالط كؿ بالرة في المجمك ة م المجمكع الكمي لافس المجمك ة ،كذلؾ بالس خداـ
معالمؿ ار بالط بيرسكف ،كمال هك مكح في جدكؿ ررـ (:)4
جدوؿ ( :)4معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو
ـ .ارتباط

رقـ الفقرة

بيرسوف

البعد األوؿ /المعرفي
 0أ رؼ الاظـ القالاكاية كاالر صالدية الم الاة ببعض ال قالفالت األخرل
 9أاال م دراية بقكا د المرالت األخرل (كاللمفردات كالصرؼ كالااك)
1

أاال م معرفة بأ راؼ ك قالليد الزكاج في ال قالفالت األخرل

4

أاال م معرفة بفاكف كارؼ ال قالفالت األخرل

6
7

أه ـ باللمهرجالاالت المعبرة ف ال قالفالت األخرل

**0.836
**0.839

0.000
0.000
0.000

**0.814
0.840

0.000

0.879

0.000

0.833

0.000

**
**
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الداللة

0.000

**

 5أ رؼ معا اإليمالوات في ال قالفالت األخرل
أه ـ بالالا فالالت الدياية لم قالفالت األخرل

**0.832

مستوا

رقـ الفقرة
8
9

أاالكؿ ال عرؼ م ال قالليد االج مال ية في ال قالفالت األخرل

**0.875

**0.809

 01أ كيؼ م بعض ركاايف البالد األخرل
 00لدم القدرة م ال مييز بيف األديالف المخ مفة خالؿ فال مي م ال قالفالت األخرل
 09أاال م دراية باللقيـ ال قالفية كالمع قدات الدياية لم قالفالت األخرل
البعد الثاني /الدافعي
في ال عالمؿ م أشخالص مف قالفالت مخ مفة

 4أس م
 5أس م

بمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

9

0

أاالكؿ أف أغير سمككي المفظي م ؿ (المهجة ،الارمة) إذا طمب ال عالمؿ بر ال قالفي ذلؾ

ال قالفية المخ مفة

أاال لدل ال اكع في مس كل سر ة الكالـ أك أبطأ فيه ادمال ي طمب المكرؼ بر ال قالفي ذلؾ

 4أ اال م دراية ب ريير سمككي الرير لفظي ادمال ي طمب ال فال ؿ بيف ال قالفالت
 5أاال م مقدرة ب ريير عبيرات كجهي ادمال ي طمب ال فال ؿ بيف ال قالفالت األخرل
6

لدل القدرة م العيش م ال قالفالت األخرل دكف االو

 7أ اال لدل القدرة م اس خداـ القراوة كالك البة اد ال عالمؿ م ال قالفالت األخرل
 8لدل القدرة م اس خداـ لرة الجسد أ االو فال مي في كسط قالفي مخ مؼ
9

لدل القدرة م اس خداـ لهجة غريبة ف لهج ي االسب لم كاصؿ م

 01أمالرس يكمي بطريقة سمسة حمف ال قالفالت األخرل
 00لدل القدرة م فهـ اإلشالرات الجسمية في ال قالفالت األخرل
** االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

(

0.873

0.000

قالفالت أخرل

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.867

0.000

**

0.000

0.832

ي االسب ذلؾ م المكارؼ بر **0.789

 9أ رؼ كيفية ال كرؼ ف الاديث أك أ صمت لبرهة ا
1

0.866

**0.855

البعد الثالث /السموكي

0.000

0.000

**0.835

 01أسع لمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

0.000

0.867

**0.816

لدل القدرة م ال اميؿ السري لممكارؼ المعقدة في ال قالفالت األخرل

0.000

0.000

**0.850

اميؿ االخ الؼ بيف قالف ي ك قالفة اآلخريف

0.000

**0.808

**0.873

 7أازف ادمال ي عرض أفراد ال قالفالت األخرل لمككارث

0.000

0.000

**

 6أفرح ألفراح اآلخريف في ال قالفالت األخرل
 8أاالكؿ إل

**0.733

**

يسهؿ م ال كيؼ م حركط الايالة في أم قالفة أخرل
باللعيش في ال قالفالت الجديدة

**0.829

**

 9أ ؽ بقدر ي م ال كاصؿ االج مال ي م أم قالفة جديدة
1

بيرسوف

الداللة

**0.704

ااالكؿ ال عرؼ م الاظـ السيالسية في ال قالفالت األخرل

 0أس م

ـ .ارتباط

مستوا

**

0.888

**0.891
**0.890
**0.875
**0.815
**0.909
**0.882

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.865

0.000

0.709

0.000

**

)

ي حح مف جدكؿ ررـ ( )4بأف كؿ الفقرات ا مي لمماكر الخالص بهال ايث أف مس كل الداللة
) كهذا يؤكد اال سالؽ الداخمي لممقيالس

21

كمال ـ اسالب معالمالت االر بالط بيف درجة كؿ مجالؿ كالدرجة الكمية لممقيالس ،كالجدكؿ ال اللي يبيف
ذلؾ:

جدوؿ ( :)5االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الذكاء الثقافي مع الدرجة الكمية لممقياس
األبعاد

**0.832

البعد المعرفي

معامؿ االرتباط

داؿ اد 0.01

**0.819

البعد الدافعي

داؿ اد 0.01

**0.762

البعد السمككي

مستوا الداللة

داؿ اد 0.01

ي بيف مف جدكؿ ( ) 5أف جمي أبعالد مقيالس الذكالو ال قالفي اققت ار بالطالت دالة م الدرجة

الكمية لممقيالس اد مس كل داللة  ،0.01ممال يدلؿ أيحالن م أف المقيالس في صكر ه الاهال ية ي سـ
بدرجة جيدة مف صدؽ اال سالؽ الداخمي
 -ثبات مقياس الذكاء الثقافي:

ـ قدير بالت المقيالس م أفراد العياة االس طال ية الباللغ ددهال ( )50طاللبنال كطاللبة ،كذلؾ

بالس خداـ طريق ي ال جز ة الاصفية كألفال كركابالخ م الااك ال اللي:

أ -طريقة التجزئة النصفية:

رالمت البالا ة باسالب معالمؿ االر بالط بيف مجمكع درجالت العبالرات الفردية كمجمكع درجالت

العبالرات الزكجية لكؿ بعد ـ اس خدمت معالدلة سبيرمالف ل عديؿ طكؿ البعد لألبعالد الزكجية كمعالدلة
ج مالف لألبعالد الفردية كالجدكؿ ال اللي يبيف ذلؾ:

جدوؿ ( :)6قيـ معامؿ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية
عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

الداللة

الرقـ

األبعاد

 0البعد المعرفي

12

0.648

0.819

0.001

 9البعد الدافعي

10

0.679

0.795

0.001

 1البعد السمككي

11

0.873

0.683

0.001

33

0.733

0.766

0.001

اإلجمالي

ي بيف مف جدكؿ ( )6أف معالمالت ال بالت راكات بيف ( ،)0.819-0.683كهي دالة
ااصال يال اد مس كل  ،0.01ممال يشير إل أف المقيالس ي سـ بدرجة اللية مف ال بالت
ب -معامؿ ألفا كرونباخ:

بالس خداـ معالمؿ ألفال كركابالخ بيف أف المقيالس يسالكم ( )0.765كهي درجة

المك كرية فكممال كالف المعالمؿ أ م

اللية مف

فإف أداة القيالس أفحؿ ،كبذلؾ رد ـ اخ بالرا كال اقؽ مف مدل

المك كرية به ،كهك مال دف البالا ة ااك الخطكة ال اللية كهي طبيقه م العياة المخ الرة لمدراسة

28

جدوؿ ( :)7معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس الذكاء الثقافي
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

األبعاد

الرقـ
0

البعد المعرفي

12

0.839

9

البعد الدافعي

10

0.765

1

البعد السمككي

11

0.692

33

0.765

اإلجمالي

ثانياً /مقياس الذكاء االجتماعي إعداد ()Ddhi, Silvera, Martinues,2001
 0وصؼ المقياس:

بعد اطالع البالا ة م األدب ال ربكم كالدراسالت السالبقة الم عمقة بمشكمة الدراسة كاالطالع

م العديد مف مقالييس الذكالو االج مال ي بات البالا ة مقيالس  TROMSOلمذكالو االج مال ي مف

إ داد ( ) Ddhi, Silvera, Martinues,2001عريب ك قايف مامد ميالف مككاة مف ( )21سؤاؿ
مكز ة م

( )3أبعالد ،كمال هي مبياة في الجدكؿ ررـ ( )8كيصاح المقيالس م

(كبيرة جدنا -كبيرة -م كسطة -رميمة -رميمة جدنا)

مدرج خمالسي

جدوؿ ( :)8وصؼ مقياس الذكاء االجتماعي

الرقـ

عدد الفقرات

األبعاد

1

المعمكمالت االج مال ية

7

2

المهالرات االج مال ية

7

3

الك ي االج مال ي

7
21

مجموع فقرات األبعاد

 -2صدؽ وثبات مقياس الذكاء االجتماعي:
 صدؽ مقياس الذكاء االجتماعي:لم اقؽ مف صدؽ المقيالس اس خدمت البالا ة الطرؽ األ ية:

أ -صدؽ االتساؽ الداخمي:

هذا الاكع مف الصدؽ يقيس مدل ا سالؽ كؿ فقرة مف فقرات المقيالس م المجمك ة الكمية

لمبعد الذم ا مي إليه هذا الفقرة ،كرالمت البالا ة بفاص صدؽ الما كل لممقيالس لم أكد مف مدل

ار بالط فقرات المقيالس ،كذلؾ مف خالؿ فاص ار بالط بالرات كؿ مجمك ة م ادل ،ك ـ ذلؾ مف
خالؿ فاص ار بالط كؿ بالرة في المجمك ة م المجمكع الكمي لافس المجمك ة ،كذلؾ بالس خداـ

معالمؿ ار بالط بيرسكف ،كمال هك مكح في جدكؿ ررـ (:)9

28

جدوؿ ( :)9معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو
رقـ الفقرة
البعد األوؿ /المعمومات االجتماعية
 0أ ابأ بسمكؾ اآلخريف

ـ .ارتباط

مستوا

بيرسوف

الداللة

**0.778

0.000

0.609

0.000

0.686

0.000

0.729

0.000

**

 9أس طي ال أ ير في اآلخريف (مشال ر اآلخريف)

**

 1أ فهـ مشال ر اآلخريف

**

 4ا فهـ رغبالت اآلخريف

**0.647

 5أفهـ مال يريدا اآلخركف دكف االج هـ لم عبير اه
 6أ ابأ باللكيفية أك الطرؽ ال ي سيس جيب بهال اآلخركف ردان م

صرفال ي

 7أفهـ مال يقصدا اآلخركف مف خالؿ عبي ار هـ (إشال ار هـ كايمالو هـ)
البعد الثاني /الميارات االجتماعية
 0أشعر بعدـ ال قة في الاالس الجدد الذيف ال أ رفهـ

**0.788

**0.775
**0.652
**0.849

 9أاسجـ بسهكلة في المكارؼ االج مال ية

 1يسهؿ م االاحمالـ في المكارؼ الجديدة كال عرؼ م أاالس جدد أرالبمهـ **0.862
ألكؿ مرة

**

 4أجد صعكبة في ال كاصؿ م اآلخريف

**

 5أا الج لكرت طكيؿ لكي أ رؼ الاالس جيدان

 6أس طي أف أريـ الرالت طيبة م الاالس الجدد الذيف أ عرؼ ميهـ ألكؿ مرة
 7الدة مال أكاجه صعكبة في إيجالد مكاحي جذابة لماديث م اآلخريف
البعد الثالث /الوعي االجتماعي
 0أشعر أاه مف الصعب فهـ رغبالت اآلخريف
 1يرحب ما ك ي نار مف الاالس اآلخريف دكف معرف ي لألسبالب
ادمال أ بر ف أفكالرم

 5أس طي القكؿ أف ال يمكف ال ابؤ بسمككيالت الاالس
 6غاللبالن مال أ سبب في إيذاو اآلخريف دكف أف إدرؾ ذلؾ
 7غاللبالن مال أس ررب مف صرفالت اآلخريف لمال أفعمه

** االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

(

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.875

0.000

0.871

0.000

0.825

0.000

**0.752
**0.832
**0.836

 9في الراللب يدهشاي (يفالج اي) مال يفعمه الاالس
 4يبدك لي ككالف الاالس رحب ما

**

0.000

**0.839

**0.742

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.732

0.000

0.852

0.000

0.735

0.000

**
**

)

ي حح مف جدكؿ ررـ ( )9بأف كؿ الفقرات ا مي لمماكر الخالص بهال ايث أف مس كل الداللة
) كهذا يؤكد اال سالؽ الداخمي لممقيالس

كمال ـ اسالب معالمالت االر بالط بيف درجة كؿ مجالؿ كالدرجة الكمية لممقيالس ،كالجدكؿ ال اللي

يبيف ذلؾ:
22

جدوؿ ( :)10االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس الذكاء االجتماعي مع الدرجة الكمية لممقياس
األبعاد

**0.672

المعمكمالت االج مال ية
المهالرات االج مال ية

معامؿ االرتباط

داؿ اد 0.01

**0.739

داؿ اد 0.01

0.812

داؿ اد 0.01

**

الك ي االج مال ي

مستوا الداللة

ي بيف مف جدكؿ ( )10أف جمي أبعالد مقيالس الذكالو االج مال ي اققت ار بالطالت دالة م

الدرجة الكمية لممقيالس اد مس كل داللة  ،0.01ممال يدلؿ أيحنال م أف المقيالس في صكر ه الاهال ية

ي سـ بدرجة جيدة مف صدؽ اال سالؽ الداخمي

 -ثبات مقياس الذكاء االجتماعي:

ـ قدير بالت المقيالس م أفراد العياة االس طال ية الباللغ ددهال  50طاللبنال كطاللبة ،كذلؾ

بالس خداـ طريق ي ال جز ة الاصفية كألفال كركابالخ م الااك ال اللي:

أ

طريقة التجزئة النصفية:

رالمت البالا ة باسالب معالمؿ االر بالط بيف مجمكع درجالت العبالرات الفردية كمجمكع درجالت

ال عبالرات الزكجية لكؿ بعد ـ اس خدمت معالدلة سبيرمالف ل عديؿ طكؿ البعد لألبعالد الزكجية كمعالدلة
ج مالف لألبعالد الفردية كالجدكؿ ال اللي يبيف ذلؾ:
جدوؿ ( :)11قيـ معامؿ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية
عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

الداللة

الرقـ

األبعاد

 1المعمكمالت االج مال ية

7

0.825

0.945

0.001

 2المهالرات االج مال ية

7

0.763

0.679

0.001

 3الك ي االج مال ي

7

0.712

0.650

0.001

21

0.766

0.758

0.001

اإلجمالي

ي بيف مف جدكؿ ( )11أف معالمالت ال بالت راكات بيف ( ،)0.945-0.650كهي دالة

ااصال يال اد مس كل  ،0.01ممال يشير إل أف المقيالس ي سـ بدرجة اللية مف ال بالت
ب معامؿ ألفا كرونباخ:

بالس خداـ معالمؿ الفال كركابالخ بيف أف المقيالس يسالكم ( )0.765كهي درجة

المك كرية

اللية مف

فكممال كالف المعالمؿ أ م فإف أداة القيالس أفحؿ ،كبذلؾ رد ـ اخ بالرا كال اقؽ مف مدل

المك كرية به ،كهك مال دف البالا ة ااك الخطكة ال اللية كهي طبيقه م العياة المخ الرة لمدراسة

28

جدوؿ ( :)12معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس الذكاء االجتماعي
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

األبعاد

الرقـ
1

المعمكمالت االج مال ية

7

0.912

2

المهالرات االج مال ية

7

0.745

3

الك ي االج مال ي

7

0.639

21

0.765

اإلجمالي

ثالثاً /مقياس عادات العقؿ المنتج(:إعداد عبد الوىاب الوليمي )2011
 -1وصؼ المقياس:

بعد اطالع البالا ة م األدب ال ربكم كالدراسالت السالبقة الم عمقة بمشكمة الدراسة كاالطالع
العديد مف مقالييس الدات العقؿ الما ج م ؿ مقيالسي كؿ مف ككس ال ()،Costa, A.2007

م

كمادكر ف ح ا﵀( )2008ك بات البالا ة مقيالس ( بد الكهالب،الكليمي )2011:مككف مف ( )45سؤاؿ
مكز ة م

( )3أبعالد ،كمال هي مبياة في الجدكؿ ررـ ( )13كيصاح المقيالس م

(مكافؽ -غير م أكد -غير مكافؽ)

مدرج ال ي

جدوؿ رقـ ( :)13وصؼ مقياس عادات العقؿ المنتج

الرقـ

عدد الفقرات

األبعاد

1

اإلبداع

15

2

ال اظيـ الذا ي

15

3

ال فكير الاالرد

15

مجموع فقرات األبعاد

45

 -1صدؽ وثبات مقياس عادات العقؿ المنتج:

 -صدؽ مقياس عادات العقؿ المنتج:

لم اقؽ مف صدؽ المقيالس اس خدمت البالا ة الطرؽ األ ية-:
أ -صدؽ االتساؽ الداخمي:

كهذا الاكع مف الصدؽ يقيس مدل ا سالؽ كؿ فقرة مف فقرات المقيالس م المجمك ة الكمية
لمبعد الذم ا مي إليه هذا الفقرة ،كرالمت البالا ة بفاص صدؽ الما كل لممقيالس لم أكد مف مدل

ار بالط فقرات المقيالس ،كذلؾ مف خالؿ فاص ار بالط بالرات كؿ مجمك ة م ادل ،ك ـ ذلؾ مف
خالؿ فاص ار بالط كؿ بالرة في المجمك ة م المجمكع الكمي لافس المجمك ة ،كذلؾ بالس خداـ
معالمؿ ار بالط بيرسكف ،كمال هك مكح في جدكؿ ررـ (:)14

89

جدوؿ ( :)14معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو
رقـ الفقرة
البعد األوؿ  /اإلبداع
 0أاصرؼ إل المهمة ال ي أكمؼ بهال ادمال كاجهاي مشكمة صعبة
أفكالر جديدة سهـ في امكؿ غير قميدية

 9أاكؿ المعمكمالت اكؿ المشكمة المراد امهال إل
لممشكمة

 1أصاؼ أفكالرم كاخ الر ماهال األك ر إسهالمالن في اؿ المشكمة
 4أ مد م المعمكمالت ال ي جمع هال ف المشكمة فقط
 5ال يهماي أف يككف لدم أفكالر جديدة ا

أصؿ إل اؿ لممشكمة

 6أباث دا مالن ف األفكالر الرريبة كغير ال قميدية ال ي يمكف أف سهـ في اؿ المشكمة
 7أس بعد األفكالر غير ال قميدية كال اس خدمهال في اؿ المشكمة
 8أاكؿ األفكالر الرريبة إل امكؿ ماالسبة لممشكمة

بيرسوف

الداللة

**0.735

0.000

0.846

0.000

**

**
**

0.788

0.000

0.727

0.000

**0.821
**0.812
**0.832
**0.777
**0.762

 9أح خطة ماالسبة لاؿ المشكمة ال ي كاجهاي
 01أ مسؾ بآ ار ي اكؿ طبيؽ اؿ المشكمة ا

ـ .ارتباط

مستوا

كاف كالف هاالؾ أراو جيدة لدل زمال ي

 00أسع إليجالد اؿ كايد لممشكمة دكف جريب امكؿ أخرل
 09أطبؽ اؿ المشكمة مبالشرة دكف ماالرشة زمال ي اكله

**0.786

 04أه ـ ب جريب أك ر مف فكرة لمكصكؿ إل أك ر مف اؿ لممشكمة
 05أر ب األفكالر ال ي سهـ في اؿ المشكمة اسب أهمي هال
البعد الثاني /التنظيـ الذاتي
 0أامؿ المهـ لمكركؼ م األسبالب كالعكامؿ الم عمقة بهال
 1أريـ قديمي في حكو اقيؽ األهداؼ ال ي كحع هال لافسي

 6أريـ أدا ي دا مالن ف طريؽ مراجعة خطكا ه بالس مرار
 7أفكر فيمال يمق

0.863
0.910

0.000

**

**0.862
**0.832
**0.732

 01أاالكؿ دا مالن أف أككف م ك
 00أراج

بعمميالت ال فكير المر بطة بمال أركـ به مف مهالـ

قدمي في إاجالز المهمة ال عميمية أكالن بأكؿ

 09أر ب المكحك الت اد مذاك ار هال اسب درجة صعكب هال كار بالطهال ببعحهال
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0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.832
0.836

0.000

0.839

0.000

0.814

0.000

**

 9أ أكد مف فهم لمال يجب أف أركـ به ككيفية افيذا

0.000

0.000

**

 8أصاح أخطال ي أكالن بأكؿ

0.000

0.000

**

م مف أس مة ربؿ أف أجيب اهال

0.000

0.835

**0.690

 5أ كرؼ كؿ ف رة الس رجالع مال ـ اس ذكالرا ـ أ الكد العمؿ

0.000

0.000

**

 4أر ب فكيرم في الاقال ؽ كالمفالهيـ ال ي سهـ في ممية ال عميـ ربؿ أف ،أبدنا في اس ذكالر **0.709
دركسي

0.000

**0.870

**0.789

 9أس خدـ أسمكب ماظـ في معاللجة المهالـ

0.000

0.000

**

 01ال أه ـ بكح خطة مؿ لاؿ المشكمة

0.000

**0.840

**0.630
**0.520

0.000
0.000
0.000

رقـ الفقرة

بيرسوف

الداللة

**0.550

 01أاظـ معمكمال ي الم عمقة باللمهالـ المطمكب ماي إاجالزهال

**0.871

 04أرسـ المهمة المطمكب إاجالزهال إل مهالـ جز ية

**0.981

 05أادد األكلكيالت اد إاجالز أم مهمة عميمية
البعد الثالث /التفكير الناقد

**0.631

 0أجم معمكمال ي اكؿ المشكمة ال ي كاجهاي

**0.873

 9أريـ المعمكمالت ال ي جمع هال اكؿ المشكمة
 1أر ب المعمكمالت بشكؿ ماطقي اسب الر هال باؿ المشكمة

0.563
0.569

0.000

**0.662

 9أر ب الامكؿ الاال جة اسب درجة ار بالطهال باللمشكمة

**0.771

 01أرالرف بيف الامكؿ المخ مفة لممشكمة

**0.683

 00أريـ الامكؿ الاال جة لممشكمة كأادد كفالو هال

**0.578

 09أخ بر الامكؿ المق راة لممشكمة كأادد مدل جكد هال
 01أا ق المعمكمالت الماالسبة مف بيف المعمكمالت ال ي ـ جمعهال

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**0.678
0.671

0.000

0.663

0.000

**

 05أراج الامكؿ كأادد األكلكيالت اسب طبيعة المشكمة

0.000

0.000

**

 04أصاؼ المعمكمالت اكؿ المشكمة اسب أهمي هال

0.000

0.000

**0.743

 8أريـ مدل مكحك ية إجراوات اؿ المشكمة

0.000

0.675

**0.768

 7أريـ خطكات اؿ المشكمة

0.000

0.000

**

 6أح خطكات ماطقية لاؿ المشكمة

0.000

**0.763
**

 5أرالرف بيف االس ا الجالت المخ مفة

0.000

0.000

**

 4أدمج بعض المعمكمالت معالن الس ا الج معمكمالت جديدة

** االر بالط داؿ إاصال ينال اد مس كل داللة (

ـ .ارتباط

مستوا

)

ي حح مف جدكؿ ررـ ( )14بأف كؿ الفقرات ا مي لمبعد الخالص بهال ايث أف مس كل الداللة
) كهذا يؤكد اال سالؽ الداخمي لممقيالس

(

كمال ـ اسالب معالمالت االر بالط بيف درجة كؿ بعد كالدرجة الكمية لممقيالس ،كالجدكؿ ال اللي يبيف ذلؾ:
جدوؿ ( :)15االرتباط بيف درجات أبعاد مقياس عادات العقؿ المنتج مع الدرجة الكمية لممقياس
األبعاد
اإلبداع
ال اظيـ الذا ي
ال فكير الاالرد

**0.674

معامؿ االرتباط

مستوا الداللة
داؿ اد 0.01

**0.768

داؿ اد 0.01

**0.729

داؿ اد 0.01

ي بيف مف جدكؿ ( ) 15أف جمي أبعالد مقيالس الدات العقؿ الما ج اققت ار بالطالت دالة م
الدرجة الكمية لممقيالس اد مس كل داللة  ،0.01ممال يدلؿ أيحالن م أف المقيالس في صكر ه الاهال ية

ي سـ بدرجة جيدة مف صدؽ اال سالؽ الداخمي
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 ثبات مقياس عادات العقؿ المنتج:ـ قدير بالت المقيالس م أفراد العياة االس طال ية الباللغ ددهال  50طاللبنال كطاللبة ،كذلؾ

بالس خداـ طريق ي ال جز ة الاصفية كألفال كركابالخ م الااك ال اللي:

أ

طريقة التجزئة النصفية:

رالمت البالا ة باسالب معالمؿ االر بالط بيف مجمكع درجالت العبالرات الفردية كمجمكع درجالت
العبالرات الزكجية لكؿ بعد ـ اس خدمت معالدلة سبيرمالف ل عديؿ طكؿ البعد لألبعالد الزكجية كمعالدلة
ج مالف لألبعالد الفردية كالجدكؿ ال اللي يبيف ذلؾ:
جدوؿ ( :)16قيـ معامؿ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية
عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

الداللة

األبعاد

الرقـ
1

اإلبداع

15

0.765

0.835

0.001

2

ال اظيـ الذا ي

15

0.713

0.779

0.001

3

ال فكير الاالرد

15

0.902

0.612

0.001

45

0.793

0.780

0.001

اإلجمالي

ي بيف مف جدكؿ ( )16أف معالمالت ال بالت راكات بيف ( ،)0.894-0.612كهي دالة

إاصال يالن اد مس كل  ،0.01ممال يشير إل أف المقيالس ي سـ بدرجة اللية مف ال بالت
ب معامؿ ألفا كرونباخ:

بالس خداـ معالمؿ ألفال كركابالخ بيف أف المقيالس يسالكم ( )0.775كهي درجة

المك كرية

اللية مف

فكممال كالف المعالمؿ أ م فإف أداة القيالس أفحؿ ،كبذلؾ رد ـ اخ بالرا كال اقؽ مف مدل

المك كرية به ،كهك مال دف البالا ة ااك الخطكة ال اللية كهي طبيقه م العياة المخ الرة لمدراسة
جدوؿ ( :)17معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس عادات العقؿ المنتج
عدد الفقرات

معامؿ ألفا كرونباخ

األبعاد

الرقـ
0

اإلبداع

15

0.832

9

ال اظيـ الذا ي

15

0.796

1

ال فكير الاالرد

15

0.698

45

0.775

اإلجمالي

خامساً :خطوات الدراسة:
رالمت البالا ة بإ داد أداة الدراسة لمعرفة الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الر همال بعالدات العقؿ
الما ج لدل طمبة جالمعة األزهر برزة كا بعت البالا ة الخطكات ال اللية لباالو االس بالاة:
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 -0االطالع

م

الدراسالت السالبقة ذات الصمة باللمكحكع كاالس فالدة ماهال في باالو االس بالاة

كصيالغة فق ار هال

 -9اس شالرت البالا ة ددان مف أسال ذة الجالمعالت الفمسطياية كالبالا يف في اديد أبعالد االس بالاة
كفق ار هال

 -1اديد األبعالد الر يسية ال ي اش مم هال االس بالاة
 -4اديد الفقرات ال ي ق

ات كؿ بعد

 -5رض االس بالاة م المشرؼ لماقالش كابداو المالاظالت

 -6ـ صميـ االس بالاة في صكر هال األكلية كرد ككات مف خمس مجمك الت أسالسية اكم
( )115فقرة

 -7ـ رض االس بالاة م ( )5مف الماكميف ذكم الخبرة في المجالالت األكالديمية كاإلاصال ية
في كؿ مف الجالمعالت كالمماؽ ررـ ( )3يبيف أسمالو أ حالو لجاة ال اكيـ

 -8في حكو أراو الماكميف ـ عديؿ بعض فقرات االس بالاة مف ايث اإلحالفة كال عديؿ س قر
االس بالاة في صكر هال الاهال ية م ( )33فقرة أاظر مماؽ ررـ ()4

سادساً :األساليب اإلحصائية:
إلاجالز اإلطالر العممي لمباث ،اس خدمت البالا ة براالمج ال اميؿ اإلاصال ي ( )SPSSل فريغ البيالاالت
ك اميمهال كاخ بالر الفركض ،كمف االخ بالرات كاألسالليب ال ي ـ اس خدامهال في ممية ال اميؿ مال يمي:
 -1معالدلة ككدر – ري شالردسكف KR-21

 -2الم كسط الاسالبي كاالااراؼ المعيالرم كالكزف الاسبي
 -3معالمؿ ار بالط بيرسكف
 -4اخ بالر T.Test

 -5اميؿ ال باليف األاالدم

88

الفصـن اخلاوظ
عسض النتائج وتفطريها

 نخبئج اإلجببت عن انظؤال األًل ين أطئهت انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض األًل ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انثبنً ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انثبنث ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انزابع ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انخبيض ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انظبدص ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انظببع ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انثبين ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 نخبئج اإلجببت عن انفزض انخبطع ين فزًض انذراطت ًينبقشخو
 يهخص نخبئج انذراطت
 حٌصيبث انذراطت
 انذراطبث انًقخزحت

الفصػػػػػػؿ الخامس :عرض النتائج وتفسيرىا
ـ في هذا الفصؿ اميؿ كماالرشة أس مة الدراسة ال ي ـ صيالغ هال مف خالؿ اس بالاة ـ

صميمهال ،بايث ش مؿ م مجمك ة مف المجالالت ال ي رطي م ريرات الدراسة ك ـ كزيعهال م
ياة الدراسة ،كاس ردادهال ل اميمهال في هذا الفصؿ

أوالً :نتائج االجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة ومناقشتو:
كالػذم يػاص مػ  :مػال درجػة قػدير أفػراد العياػػة فػي كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كالػذكالو االج مػػال ي

ك الدات العقؿ الما ج

كلإلجالبة ف هذا السؤاؿ رالمت البالا ة باسػالب الم كسػط الاسػالبي كاالااػراؼ المعيػالرم كالػكزف

الاسػػبي لكػػؿ مػػف الػػذكالو ال قػػالفي كالػػذكالو االج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الماػ ج ،كالجػػدكؿ ررػػـ ( )18يكحػػح
ذلؾ:

جدوؿ ( :)18المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي لكؿ مف الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات
العقؿ المنتج
عدد

المتوسط

الوزف

االنحراؼ

الفقرات

الحسابي

النسبي

المعياري

1

الذكالو ال قالفي

33

52.43

72.6

6.244

2

الذكالو االج مال ي

21

53.57

75.4

5.078

45

54.38

79.6

5.040

ـ

3

المقياس

الدات العقؿ الما ج

االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
الدات العقؿ الما ج لدل أفراد ياة الدراسة مف طمبة جالمعة األزهر مر فعة بكزف اسبي

()%79.6

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف طالب كطاللبالت جالمعة األزهر ماؿ الدراسة لديهـ راال ة
بأهمية االس فالدة مف إمكالاال هـ العقمية لذلؾ يارصكف م

سالهـ بدرجة كبيرة في اظيمهـ ذا ينال ك جعمهـ أك ر ردرة م

أف يم مككا الدات العقؿ الما ج لككاهال
ال خطيط الجيد لايال هـ كأ ماللهـ إل

جالاب سعيهـ إل اك سالب مهالرات ال فكير الاالرد ال ي جعمهـ اريصيف م

ارم الدرة كالباث ف

الكحكح كاالاف الح العقمي كمقالكمة الحركط كا خالذ المكارؼ كالدفالع اهال كاإلاسالس بالآلخريف ممف

اكلهـ ،بالإلحالفة إل رغب هـ في اإلبداع مف خالؿ كسي ادكد المعرفة كالقدرة الذا ية ك كليد ال قة
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كالافالظ م معاليير ال قكيـ الذا ية ك كليد طرؽ جديدة لم عالمؿ م المكارؼ المخ مفة بعيدنا ف الطرؽ

ال قميدية السال دة

ك فؽ هذا الا يجة م دراسة ) (Younis and Allam, 2016ال ي أشالرت إل أف مس كل

الدات العقؿ لدل طالب ال دريس الم خصص مر فعىال ،كم دراسة (برب  )2015 ،ال ي أشالرت إل

أف مس كل ام الؾ طالب جالمعة األزهر لعالدات العقؿ مر فعنال ،كم دراسة (القحالة )2014 ،ال ي

أشالرت إل أف مس كل إم الؾ طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالب كمية ال ربية لعالدات العقؿ جالو مر فعالن ،كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( فالاة
كامش )2012 ،ال ي أشالرت إل أف طمبة ال عميـ األسالسي في الجالمعة اإلسالمية يمالرسكف الدات

العقؿ بمس كل مر فعالن

كالذكالو االج مال ي لدل أفراد ياة الدراسة مف طمبة جالمعة األزهر كالف مر فعنال بكزف اسبي

م كزف اسبي ()%75.4

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل

أف طالب كطاللبالت جالمعة األزهر ماؿ الدراسة يارصكف

م أف يككف لديهـ فال ؿ اج مال ي فعالؿ م اآلخريف كخالصة أف هذا مهـ لم فال ؿ اإليجالبي ،كهذا

ي اقؽ مف خالؿ القدرة م فهـ مشال ر اآلخريف كال ابؤ بسمككهـ ،كام الؾ المهالرات االج مال ية ال ي
جعمهـ أك ر ردرة م الدخكؿ في مكارؼ اج مال ية جديدة كال كيؼ معهال ،كالك ي االج مال ي الم م ؿ

في إدراؾ كاسف ال صرؼ في المكارؼ االج مال ية المخ مفة

ك فؽ هذا الا يجة م دراسة (مخيمر ك خركف )2015 ،ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو

االج مال ي مر ف  ،كم دراسة ) (Ganaie and Mudasir, 2015أشالرت إل أف الطمبة المم اقيف
في كميالت العمكـ االج مال ية اصمكا م

مس كل ذكالو اج مال ي مر ف  ،كم دراسة (أبك مشة،

 )2013ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو االج مال ي لدل أفراد ياة الدراسة مف طمبة الجالمعالت

برزة مر ف  ،كم دراسة (أايس )2013 ،ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو االج مال ي مر ف
ك خ مؼ هذا الا يجة م دراسة (أبك يكاس )2013 ،ال ي أشالرت إل

أف مس كل الذكالو

االج مال ي لدل معممي مرامة ال عميـ األسالسي بمدارس ماالفظة خالف يكاس الاككمية م كسطالن
كالذكالو ال قالفي لدل أفراد

()%72.6

ياة الدراسة مف طمبة جالمعة األزهر كالف مر فعالن بكزف اسبي

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل
م

أف طالب كطاللبالت جالمعة األزهر ماؿ الدراسة يارصكف

أف لديهـ ك ي كذكالو قالفي كاس  ،ايث إاهـ يه مكف بفهـ ال قالفالت األخرل كاس يعالبهال ،كفهـ

مشال ر أصاالب ال قالفالت األخرل كأسالليب ال كاصؿ الافسي كالشعكرم معهـ ،بالإلحالفة إل

باللمكارؼ اإليجالبية بيف ال قالفالت األخرل
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األخذ

ك فؽ هذا الا يجة م دراسة (المصرم )2017 ،ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو ال قالفي
لدل الطمبة المكهكبيف جالو مر فعنال ،كم دراسة ) (Collins, 2016ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو

ال قالف لدل المعمميف مر فعالن ،كم دراسة ) (Jarrah, 2016ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو ال قالفي
جالو مر فعأى ،كد ارس ػ ػػة (هيالجاة )2014 ،ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو ال قالفي لدل طمبة المرامة

ال الاكية في ماطقة الاالصرة جالو مر فعالن ،كدراسة ( يدم )2010 ،ال ي أشالرت إل أف مس كل الذكالو

ال قالفي مر فعنال

ك خ مؼ هذا الا يجة م دراسة ) (Al-Momanil and Atoum, 2016ال ي أشالرت إل أف

مس كل الذكالو ال قالف كالف م كسطالن

ثانياً :نتائج اإلجابة عف الفرض األوؿ مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد الرة ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك الدات العقؿ الما ج لدل أفراد لدل أفراد العياة

كلإلجالب ػػة ػػف ه ػػذا الف ػػرض رالم ػػت البالا ػػة بالسػ ػ خداـ معالم ػػؿ ار ب ػػالط بيرس ػػكف كالج ػػدكؿ ال ػػاللي

يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( :)19معامالت االرتباط بيف الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات العقؿ المنتج لدا أفراد العينة
عادات العقؿ المنتج

الذكاء االجتماعي

الذكاء الثقافي

اإلبداع

**0.263

**0.395

ال اظيـ الذا ي

**0.318

**0.256

ال فكير الاالرد

**0.305

**0.346

** االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
كجكد الرة مكجبة دالة إاصال يالن اد مس كل  0.01بيف جمي أبعالد الدات العقؿ الما ج

ال مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي
كك ن

ك ميه ارفض الفرض القال ؿ بأاه "ال كجد الرة ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو

ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج لدل أفراد لدل أفراد العياة"
ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل

أف ام الؾ طالب كطاللبالت جالمعة األزهر ماؿ الدراسة

لعالدات العقؿ الما ج بأبعالدهال ال ال ة كهي :اإلبداع ،كال اظيـ الذا ي ،كال فكير الاالرد ،كارصهـ م

اس رالؿ إمكالاالت العقؿ في المجالالت المخ مفة ،سيؤدم إل

82

جعمهـ أك ر ردرة

م

ال كييؼ

االج مال ي م اآلخريف مف خالؿ ام الؾ أبعالد الذكالو االج مال ي ،كيجعمهـ أيحنال أك ر ردرة م
ال عالمؿ م ال قالفالت المخ مفة بالم الكهـ أبعالد الذكالو ال قالفي

ك فؽ هذا الا يجة م دراسة (أبك يكاس )2013 ،ال ي أشالرت إل كجكد الرة مكجبة ذات

داللة إاصال ية بيف الذكالو االج مال ي كال فكير الاالرد لدل معممي مرامة ال عميـ األسالسي بمدارس
ماالفظة خالف يكاس الاككمية ،ك فؽ م دراسة (برب  )2015 ،ال ي أشالرت إل كجكد الرة مكجبة

دالة إاصال يالن

اد مس كل ( )0.01بيف جمي أبعالد

السمكؾ اإليجالب االج مال ي

الدات العقؿ الما ج كالدرجة الكمية لمقيالس

ثالثا :نتائج اإلجابة عف الفرض الثاني مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي

ك الدات العقؿ الما ج بعالن لماكع االج مال ي (ذككر – إاالث) لدل أفراد العياة

كلإلجالبة ف هذا الفرض رالمت البالا ة بالس خداـ اخ بالر ( )T.Testلمعرفة الفركؽ بيف

م كسط الدرجالت لكؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لماكع االج مال ي

(ذككر – ااالث) كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( :)20الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات العقؿ المنتج تبعاً لمنوع
االجتماعي (ذكور – إناث)

المجاؿ
الذكالو ال قالفي

العدد

النوع

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

ذككر

163

50.418

3.571

ااالث

187

51.873

4.028

ذككر

163

46.987

3.913

ااالث

187

47.348

4.903

الدات العقؿ ذككر

163

52.984

4.038

ااالث

187

53.581

4.983

الذكالو

االج مال ي

الما ج

االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

قيمة (ت)
0.742
0.613
0.854

قيمة الداللة
0.021
0.032
0.015

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:

ػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػػة إاصػال ية بػيف كػػؿ مػف الػذكالو ال قػػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػػؿ

الما ج بعنال لماكع االج مال ي (ذككر – إاالث) لدل أفراد العياة
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اي ػػث كالا ػػت الق ػػيـ أكب ػػر م ػػف مسػ ػ كل الدالل ػػة المقبكل ػػة ف ػػي الد ارس ػػة ( )α ≥ 0.01ك مي ػػه اقب ػػؿ
الفرض القال ؿ بأاه "ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات
بعال لماكع االج مال ي (ذككر – إاالث) لدل أفراد العياة
العقؿ الما ج ن

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة يركف
أف ام الؾ أبعالد الذكالو ال قالفي كأبعالد الذكالو االج مال ي كأبعالد الدات العقؿ الما ج مهمنال برض الاظر
ف الجاس ،فهي مزـ الجمي ليككف أك ر فال الن م اآلخريف ،كيككف ماف انال م ال قالفالت المخ مفة،

كيس فيد مف إمكالا ال ه العقمية في اإلبداع ك اظميه الذا ي لايال ه كأ مالله كاس خداـ مهالرات ال فكير

الاالرد

ك فؽ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الا يجة م دراسة (المصرم )2017 ،ال ي أشالرت إل

دـ كجكد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركؽ

ذات داللة إاصال ية في مس كل الذكالو ال قالفي ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزل لم رير الجاس ،كم د ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (Al-

) Momanil and Atoum, 2016ال ي أشالرت إل أاه ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة في
مس كل الذكالو ال قالف اإلجمالل

بعنال لم رير الجاس ،كم دراسة ) (Jarrah, 2016ال ي أشالرت لعدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في مس كل الذكالو ال قالف

 )2014ال ي أشالرت إل

عكد لجاس الطاللب ،كدراسة (هيالجاة،

دـ كجكد فركؽ إاصال ية عزل لم رير الجاس في درجالت الطمبة م

مقيالس الذكالو ال قالفي ،كدراسة (مخيمر ك خركف )2015 ،ال ي أشالرت إل

دـ كجكد فركؽ ذات داللة

إاصال ينال في الذكالو االج مال ي بعنال لم رير الجاس ،كم دراسة ( فالاة كامش )2012 ،ال ي أشالرت
إل

دـ كجكد فركؽ في مس كل ممالرسة الدات العقؿ الما ج لدل طمبة ال عميـ االسالسي في الجالمعة

اإلسالمية برزة يعزل لم رير الاكع االج مال ي

ك خ مؼ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الا يجة م دراسة ( بد الكهالب )2010 ،ال ي أشالرت إل كجكد فركؽ دالة

إاصال ينال بيف الجاسيف في الدرجة الكمية ألبعالد الذكالو ال قالفي ،كدارسة ) (Nazir, 2013ال ي أشالرت
إل كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في أبعالد مقيالس الذكالو االج مال ي عزم لم رير الجاس كلصاللح
اإلاالث ،كم دراسة (أبك مشة )2013 ،ال ي أشالرت إل كجكد فركؽ في الذكالو االج مال ي عزل

إل م رير الجاس كلصاللح مجمك ة اإلاالث ،كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دراسة (الشمرم )2010 ،ال ي أشالرت إل كجكد
اخ الؼ في الدات العقؿ الما ج لدل طمبة الجكؼ يعزل لم رير الجاس

رابعا :نتائج اإلجابة عف الفرض الثالث مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي
ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمكمية ( ممي – أدبي) لدل أفراد العياة
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كلإلجالبػػة ػػف ه ػػذا الف ػػرض رالم ػػت البالا ػػة بالسػ ػ خداـ اخ ب ػػالر ( )T.Testلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف
م كسط الدرجالت لكؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الماػ ج بعػنال لمكميػة ( ممػي – أدبػي)

لدل أفراد العياة كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( :)21الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات العقؿ المنتج تبعاً لمكمية
(عممي – أدبي)

المجاؿ
الذكالو ال قالفي

الكمية
ممي
أدبي

الذكالو

االج مال ي
الدات العقؿ

الما ج

ممي
أدبي
ممي
أدبي

المتوسط

العدد

االنحراؼ

الحسابي

192

55.918

5.471

158

50.173

5.028

192

56.527

4.413

158

49.768

3.983

192

54.934

5.378

158

51.451

4.273

االر بالط داؿ إاصال ينال اد مس كل داللة (

قيمة (ت)

المعياري

2.542
3.203
2.754

قيمة الداللة
0.010
0.005
0.004

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج بع ػالن

لمكميػػة ( ممػػي – أدبػػي) لصػػاللح الكميػػة العمميػػة ،ايػػث كالاػػت القػػيـ أرػػؿ مػػف مس ػ كل الداللػػة المقبكلػػة فػػي

الدراسة ()α ≥ 0.01

ك ميػػه اػػرفض الفػػرض القال ػػؿ بأا ػػه "ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاص ػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف ال ػػذكالو
ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمكمية ( ممي – أدبي) لدل أفراد العياة
ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة ي بالياكف

في ار هـ اكؿ أهمية ام الؾ أبعالد الذكالو ال قالفي كأبعالد الذكالو االج مال ي كأبعالد الدات العقؿ الما ج
بعالن لمكمية ال ي يدرسكف سكاو كالات ممية أـ أدبية ايث إف طبيعة الدراسة في الكميالت المخ مفة
جعمهـ ياظركف بمس كيالت مخ مفة لم فال ؿ االج مال ي كالقدرة

م

ال عالمؿ م مخ مؼ ال قالفالت

كالرغبة في اإلبداع كممالرسة ال فكير الاالرد كال اظيـ الذا ي لايال هـ كأ ماللهـ ،ايث إف طمبة الكميالت

العممية يه مكف بذلؾ أك ر مف الكميالت األدبية
ك فؽ هذا الا يجة م

إاصال ية في جمي

دراسة (برب  )2015 ،ال ي أشالرت إل

الدات العقؿ الما ج بعنال لم رير الكمية
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كجكد فركؽ ذات داللة

ك خ مؼ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الا يجة م دراسة (أبك مشة )2013 ،ال ي أشالرت إل

دـ كجكد فركؽ

في الذكالو االج مال ي بعنال لم رير الكمية لدل أفراد العياة

خامسا :نتائج اإلجابة عف الفرض الرابع مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك الدات العقؿ الما ج بعنال لمس كم الدراسة (أكؿ – راب ) لدل أفراد العياة

كلإلجالبػػة ػػف ه ػػذا الف ػػرض رالم ػػت البالا ػػة بالسػ ػ خداـ اخ ب ػػالر ( )T.Testلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف

م كسط الدرجالت لكػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج بعػالن لمسػ كل الد ارسػة (أكؿ

– راب ) لدل أفراد العياة كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( :)22الفروؽ بيف متوسط الدرجات لكؿ مف الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات العقؿ المنتج تبعاً لمستوا
الدراسة (أوؿ – رابع)

المجاؿ

المستوا

الذكالو ال قالفي راب
الذكالو

االج مال ي

الحسابي

المعياري

136

50.013

4.168

أكؿ

88

52.838

5.931

راب

136

48.368

4.383

أكؿ

88

53.397

5.433

136

50.001

3.213

88

52.384

4.308

الدات العقؿ راب

الما ج

العدد

المتوسط

االنحراؼ

أكؿ

االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

قيمة (ت)
3.032
2.853
2.594

قيمة الداللة
0.010
0.004
0.007

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي الػػذكالو ال قػػالفي كاالج مػػال ي ك ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج بع ػالن

لمس كم الدراسة (أكؿ – راب ) لصاللح المس كل الراب  ،ايث كالات القيـ أرؿ مف مسػ كل الداللػة المقبكلػة
في الدراسة ()α ≥ 0.01

ك ميػػه اػػرفض الفػػرض القال ػػؿ بأا ػػه "ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاص ػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف ال ػػذكالو

ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمس كل الدراسة (أكؿ – راب ) لدل أفراد العياة

ك عػػزك البالا ػػة هػػذا الا يجػػة إل ػ أف الطػػالب كالطاللبػػالت فػػي جالمعػػة األزهػػر ماػػؿ الد ارسػػة مػػف

المسػ كل األكؿ كالمسػ كل ال اربػ يػػركف أف امػ الؾ أبعػػالد الػذكالو ال قػػالفي كأبعػػالد الػػذكالو االج مػػال ي كأبعػػالد
ػالدات العقػػؿ الماػ ج يخ مػػؼ بػالخ الؼ مسػ كيال هـ الد ارسػية ايػػث أف المسػ كل الد ارسػػي ال اربػ يكػػكف فيػػه

الطاللب رد فال ؿ اج مال ينال أك ر ك عرؼ م

قالفالت أخرل كمالرس الدات العقؿ الما ج في دراس ه
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ك فػ ػػؽ هػػػذا الا يجػػػة مػ ػ د ارسػػػة (ب ػ ػرب  )2015 ،ال ػػػي أشػػػالرت إلػ ػ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػ ػػة
إاصال ية في جمي أبعالد الدات العقؿ الما ج بعنال لم رير المس كل الدراس  ،كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ د ارسػة (الشػمرم،
 )2010ال ػػي أشػػالرت إل ػ كجػػكد اخػ الؼ فػػي ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج لػػدل طمبػػة الجػػكؼ يعػػزل المس ػ كل

الدراسي كلصاللح طمبة المس كل الدراسي ال اللث مقالراة بطمبة المس كيالت الدراسية األخرل
ك خ مؼ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الا يجة م دراسة (الشهرااي )2012 ،ال ي أشالرت إل

دـ كجػكد فػركؽ دالػة

إاصال يالن بيف م كسطي درجالت الطالب كالطاللبالت فػي أبعػالد الػذكالو ال قػالفي كفػي الدرجػة الكميػة لممقيػالس
في حكو م رير المرااؿ الدراسية

سادسا :نتائج اإلجابة عف الفرض الخامس مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك الدات العقؿ الما ج بعػالن لمسػ كل عمػيـ األـ (جػالمعي – ػالاكم -إ ػدادم – أرػؿ مػف ذلػؾ) لػدل أفػراد

العياة

كلإلجالبػة ػف هػذا الفػرض رالمػت البالا ػة بػإجراو اخ بػالر اميػؿ ال بػاليف األاػالدم ( One way

 )Anovaلمعرفة الفركؽ بيف م كسػط الػدرجالت بعػالن لمسػ كل عمػيـ األـ (جػالمعي – ػالاكم –إ ػدادم

 -أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( :)23اختبار تحميؿ التبايف األحادي لبياف الفروؽ تبعاً لمستوا تعميـ األـ (جامعي – ثانوي – إعدادي -
أقؿ مف ذلؾ)

المجاؿ
الذكاء الثقافي

الذكاء
االجتماعي

عادات العقل
المنتج

مصدر التبايف

درجات

مجموع

الحرية

المربعات

متوسط

المربعات

بيف المجمك الت

825.985

2

435.931

داخؿ المجمك الت

33849.485

347

44.168

المجمكع

34675.470

349

بيف المجمك الت

849.982

2

100.433

داخؿ المجمك الت

18428.873

347

30.383

المجمكع

19278.855

349

بيف المجمك الت

968.584

2

329.308

داخؿ المجمك الت

23946.984

347

32.213

المجمكع

24815.568

349

االر بالط داؿ إاصال ينال اد مس كل داللة (

)α
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قيمة ()F

قيمة الداللة

8.207

0.005

5.853

4.894

0.010

0.003

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

بع ػالن لمس ػ كل عمػػيـ األـ (جػػالمعي – ػػالاكم -إ ػػدادم  -أرػػؿ مػػف ذلػػؾ) لصػػاللح ال عمػػيـ الجػػالمعي ايػػث

كالات القيـ أرؿ مف مس كل الداللة المقبكلة في الدراسة ()α ≥0.01

ك ميػػه اػػرفض الفػػرض القال ػػؿ بأا ػػه "ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاص ػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف ال ػػذكالو

ال قالفي كاالج مال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج بعػالن لمسػ كل عمػيـ األـ (جػالمعي – ػالاكم – إ ػدادم  -أرػؿ
مف ذلؾ) لدل أفراد العياة"

ك عػػزك البالا ػػة هػػذا الا يجػػة إلػ أف الطػػالب كالطاللبػػالت فػػي جالمعػػة األزهػػر ماػػؿ الد ارسػػة ككفقػالن

لمسػ كل عمػػيـ أمهػػال هـ ،فػػإاهـ ي بػػالياكف فػػي اظػػر هـ ألهميػػة ام ػ الؾ أبعػػالد الػػذكالو ال قػػالفي كأبعػػالد الػػذكالو

االج م ػػال ي كأبعػػػالد ػػالدات العقػػػؿ الماػ ػ ج ،اي ػػث إف األـ كمسػ ػ كل عميمهػػػال ي ػػؤ ر م ػػيهـ ف ػػي مسػ ػ كل
اه مالمهـ بمهالرات ال فال ؿ االج مال ي كال عرؼ م

قالفالت اآلخريف كاك سالب الدات العقؿ الما ج مػف

إبػػداع ك اظػػيـ ذا ػػي كمهػػالرات ال فكيػػر الاالرػػد ،ايػػث أف األـ الاالصػػمة مػ ال عمػػيـ الجػػالمعي يكػػكف لػػديهال
راال ة بأهمية الذكالو ال قالفي كالذكالو االج مال ي ك الدات العقؿ الما ج ك سال د أباالوهال م اك سالبهال

ك فػؽ هػذا الا يجػة مػ د ارسػة (أاػيس )2013 ،ال ػي أشػالرت إلػ كجػكد فػركؽ بػيف الطػالب فػي

الػذكالو االج مػػال ي كفقػنال لم ريػػر عمػػيـ األـ ،ك فػػؽ هػذا الا يجػػة مػ د ارسػػة (بػرب  )2015 ،ال ػػي أشػػالرت

إل ػ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي جمي ػ أبعػػالد ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج بع ػالن لمس ػ كل عمػػيـ األـ
لصاللح عميـ األـ

سابعاً :نتائج اإلجابة عف الفرض السادس مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمس كل عميـ األب (جالمعي – الاكم – إ ػدادم  -أرػؿ مػف ذلػؾ) لػدل أفػراد

العياة

كلإلجالبػة ػف هػذا الفػرض رالمػت البالا ػة بػإجراو اخ بػالر اميػؿ ال بػاليف األاػالدم ( One way
 )Anovaلمعرفة الفركؽ بيف م كسط الدرجالت بعالن لمس كل عميـ األب (جػالمعي – ػالاكم –إ ػدادم

 -أرؿ مف ذلؾ) لدل أفراد العياة كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:
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جدوؿ ( :)24اختبار تحميؿ التبايف األحادي لبياف الفروؽ تبعاً لمستوا تعميـ األب (جامعي – ثانوي – إعدادي -
أقؿ مف ذلؾ)

المجاؿ
الذكاء
الثقافي

الذكاء
االجتماعي

عادات العقل
المنتج

مصدر التبايف

درجات

مجموع المربعات

الحرية

متوسط

المربعات

بيف المجمك الت

825.900

2

425.461

داخؿ المجمك الت

33849.485

347

42.368

المجمكع

34675.385

349

بيف المجمك الت

849.282

2

105.143

داخؿ المجمك الت

18428.873

347

32.353

المجمكع

19278.155

349

بيف المجمك الت

968.584

2

346.318

داخؿ المجمك الت

23942.984

347

34.563

المجمكع

24811.568

349

االر بالط داؿ إاصال ينال اد مس كل داللة (

قيمة ()F
6.417

5.273

3.804

قيمة الداللة
0.004

0.002

0.007

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:

كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج

بعػنال لمسػ كل عمػػيـ األب (جػالمعي – ػػالاكم – إ ػدادم  -أرػػؿ مػف ذلػػؾ) لصػاللح ال عمػػيـ الجػالمعي ايػػث

كالات القيـ أرؿ مف مس كل الداللة المقبكلة في الدراسة ()α ≥ 0.01

ك ميػػه اػػرفض الفػػرض القال ػػؿ بأا ػػه "ال كجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إاص ػػال ية بػػيف كػػؿ مػػف ال ػػذكالو

ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعنال لمس كل عمػيـ األب (جػالمعي – ػالاكم – إ ػدادم  -أرػؿ
مف ذلؾ) لدل أفراد العياة"

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة ككفقنال

لمس كل عميـ بال هـ ،فإاهـ ي بالياكف في اظر هـ ألهمية ام الؾ أبعالد الذكالو ال قالفي كأبعالد الذكالو
االج مال ي كأبعالد

الدات العقؿ الما ج ،ايث إف األب كمس كل عميمه يؤ ر

اه مالمهـ بمهالرات ال فال ؿ االج مال ي كال عرؼ م

ميهـ في مس كل

قالفالت اآلخريف كاك سالب الدات العقؿ الما ج مف

إبداع ك اظيـ ذا ي كمهالرات ال فكير الاالرد ،ايث إف األب الاالصؿ م ال عميـ الجالمعي يككف لديه
راال ة بأهمية الذكالو ال قالفي كالذكالو االج مال ي ك الدات العقؿ الما ج كيسال د أباالوا م اك سالبهال
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ك فػ ػػؽ هػػػذا الا يجػػػة مػ ػ د ارسػػػة (ب ػ ػرب  )2015 ،ال ػػػي أشػػػالرت إلػ ػ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػ ػػة
إاصػػال ية فػػي جمي ػ أبعػػالد ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج بعػنال لمس ػ كل عمػػيـ األب لصػػاللح عمػػيـ األب الاالصػػؿ
م دراسالت ميال

ك خ م ػػؼ ه ػػذا الا يج ػػة مػ ػ د ارس ػػة (أا ػػيس )2013 ،ال ػػي أش ػػالرت إلػ ػ

ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ب ػػيف

الطالب في الذكالو االج مال ي كفقنال لم رير عميـ األب

ثامنا :نتائج اإلجابة عف الفرض السابع مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي كاالج مػال ي

ك ػالدات العقػػؿ الماػ ج بعػنال لمسػ كل الػدخؿ (حػػعيؼ جػدنا – حػػعيؼ – م كسػػط –مر فػ  -مر فػ جػػدنا)

لدل أفراد العياة

كلإلجالبة ػف هػذا الفػرض رالمػت البالا ػة بػإجراو اخ بػالر اميػؿ ال بػاليف األاػالدم ( One way

 )Anovaلمعرفة الفركؽ بيف م كسط الدرجالت بعنال لمس كل الدخؿ (حػعيؼ جػدنا –حػعيؼ – م كسػط

– مر ف  -مر ف جدان) لدل أفراد العياة كالجدكؿ ال اللي يكحح ذلؾ:

جدوؿ ( )25اختبار تحميؿ التبايف األحادي لبياف الفروؽ تبعاً لمستوا الدخؿ (ضعيؼ جداً –ضعيؼ – متوسط –
مرتفع  -مرتفع جداً)

المجاؿ
الذكاء الثقافي

الذكاء
االجتماعي

عادات العقل
المنتج

مصدر التبايف

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2

بيف المجمك الت

25.932

داخؿ المجمك الت

347 33129.405

المجمكع

349 33155.337
2

بيف المجمك الت

49.252

داخؿ المجمك الت

347 14628.873

المجمكع

349 14678.125

بيف المجمك الت

42.984

داخؿ المجمك الت

347 13842.025

المجمكع

349 13885.009

االر بالط داؿ ااصال يالن اد مس كل داللة (

2

)α
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25.461

قيمة ()F
1.017

قيمة الداللة
0.164

44.168
25.143

0.873

0.252

22.317

24.708
21.123

0.894

0.327

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:
ػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػػة إاصػال ية بػيف كػػؿ مػف الػذكالو ال قػػالفي كاالج مػال ي ك ػالدات العقػػؿ

الماػ ج بعػالن لمسػ كل الػػدخؿ (حػػعيؼ جػػدان – حػػعيؼ – م كسػػط – مر فػ  -مر فػ جػػدان) ،ايػػث كالاػػت
القيـ أكبر مف مس كل الداللة المقبكلة في الدراسة ()α ≥ 0.01

ك ميه اقبؿ الفرض القال ؿ بأاه "ال كجػد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية بػيف كػؿ مػف الػذكالو ال قػالفي

كاالج مػال ي ك ػالدات العقػؿ الماػ ج بعػالن لمسػ كل الػدخؿ (حػعيؼ جػدان – حػعيؼ –م كسػط – مر فػ -
مر ف جدان) لدل أفراد العياة"

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة كبرض
الاظر ف مس كل دخؿ أسرهـ سكاو حعيؼ جدان أك حعيؼ أك م كسط أك مر ف أك مر ف جدان فإاهـ
يارصكف م

رغيب أباال هـ في اك سالب أبعالد الذكالو ال قالفي كأبعالد الذكالو االج مال ي كأبعالد الدات

ال اج مال ينال م
العقؿ الما ج مف إبداع ك اظيـ ذا ي ك فكير االرد لككف االه مالـ بذلؾ يجعمهـ أك ر فال ن

اآلخريف كمعرف نة فيهـ ك سال دهـ في اس مالر إمكالاال هـ العقمية كخالصة في الدراسة

ك خ مؼ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا الا يجة م دراسة ( بد الكهالب )2011 ،ال ي أشالرت إل كجكد فركؽ دالة
إاصال ينال كفقنال لممس كل االر صالدم في الدرجة الكمية ألبعالد مقيالس الذكالو ال قالفي

تاسعا :نتائج اإلجابة عف الفرض الثامف مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصػال ية فػي ػالدات العقػؿ الماػ ج عػزل لمسػ كل

الذكالو ال قالفي لدل أفراد العياة

كلإلجالبػػة ػػف ه ػػذا الف ػػرض رالم ػػت البالا ػػة بالسػ ػ خداـ اخ ب ػػالر ( )T.Testلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف

م كسػػط الػػدرجالت بعػالن لمسػ كل الػػذكالو ال قػػالفي لػػدل أفػراد العياػػة كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ الرػػرض ػػـ قسػػيـ هػػذا

العياة ال ي بمرت  350طاللبنال كطاللبػة إلػ مجمػك يف ميػال كدايػال ( %27األ مػ  %27 ،األداػ ) كال ػي
بمرػػت لكػػؿ مجمك ػػة  87طاللبػالي كطاللبػػة لممجمك ػػة العميػػال ،ك 87طاللبػنال كطاللبػػة لممجمك ػػة الػػدايال كالجػػدكؿ

ال اللي يكحح ذلؾ:
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جدوؿ ( :)26الفروؽ بيف متوسط الدرجات لعادات العقؿ المنتج تبعاً لمستوا الذكاء الثقافي
المجاؿ
اإلبداع
ال اظيـ الذا ي
ال فكير الاالرد

العدد

المجموعة

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

العميال

87

50.189

3.571

الدايال

87

51.493

4.328

العميال

87

46.497

3.623

الدايال

87

47.858

4.643

العميال

87

52.274

4.368

الدايال

87

53.530

4.523

االر بالط داؿ إاصال يالن اد مس كل داللة (

قيمة (ت)
0.632
0.723
0.704

قيمة الداللة
0.004
0.002
0.007

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إاصػػال ية فػػي ػػالدات العقػػؿ الما ػ ج عػػزل لممجمك ػػة العميػػال لػػدل أف ػراد

العياة ايث كالات القيـ أرؿ مف مس كل الداللة المقبكلة في الدراسة ()α ≥ 0.01

ك ميه ارفض الفرض القال ؿ بأاػه "ال كجػد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية فػي ػالدات العقػؿ الماػ ج

عزل لمس كل الذكالو ال قالفي لدل أفراد العياة"
إل

ك عزك البالا ة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة اظر هـ

الدات العقؿ الما ج خ مؼ اسب مس كيالت الذكالو ال قالفي لديهـ ،كهذا طبيعي لككف مس كل

الذكالو ال قالفي المر ف يخ مؼ

ف الماخفض ،كهذا ي م ؿ في باليف معرفة الطمبة ماؿ الدراسة

لم قالفالت المخ مفة كردر هـ م ال عالمؿ م مخ مؼ ال قالفالت

عاش ارً :نتائج اإلجابة عف الفرض التاسع مف فروض الدراسة ومناقشتو:
كالذم ياص م  :ال كجد فركؽ ذات داللة إاصػال ية فػي ػالدات العقػؿ الماػ ج عػزل لمسػ كل

الذكالو االج مال ي لدل أفراد العياة

كلإلجالبػػة ػػف ه ػػذا الف ػػرض رالم ػػت البالا ػػة بالسػ ػ خداـ اخ ب ػػالر ( )T.Testلمعرف ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف
م كسط الدرجالت بعالن لمس كل الذكالو االج مال ي لدل أفراد العياة كمف أجؿ ذلػؾ الرػرض ػـ قسػيـ هػذا

العياة ال ي بمرت  350طاللبالن كطاللبػة إلػ مجمػك يف ميػال كدايػال ( %27األ مػ  %27 ،األداػ ) كال ػي
بمرػػت لكػػؿ مجمك ػػة  87طاللبػنال كطاللبػػة لممجمك ػػة العميػػال ،ك 87طاللبػنال كطاللبػػة لممجمك ػػة الػػدايال كالجػػدكؿ

ال اللي يكحح ذلؾ:

992

جدوؿ ( :)27الفروؽ بيف متوسط الدرجات لعادات العقؿ المنتج تبعاً لمستوا الذكاء االجتماعي
المجاؿ
اإلبداع
ال اظيـ الذا ي
ال فكير الاالرد

العدد

المجموعة

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

العميال

87

50.189

3.571

الدايال

87

51.493

4.328

العميال

87

46.497

3.623

الدايال

87

47.858

4.643

العميال

87

52.274

4.368

الدايال

87

53.530

4.523

االر بالط داؿ ااصال ينال اد مس كل داللة (

قيمة (ت)
0.632
0.723
0.704

قيمة الداللة
0.004
0.002
0.007

)α

ي حح مف الجدكؿ السالبؽ مال يمي:

كج ػ ػػكد ف ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػػة إاصػ ػػال ية ف ػ ػػي ػ ػػالدات العق ػ ػػؿ الماػ ػ ػ ج ع ػ ػػزل لمسػ ػ ػ كل الذك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالو

االج مال ي المر ف لدل أفراد العياة ،ايث كالات القيـ أرؿ مف مس كل الداللة المقبكلة في الدراسة

))α ≥ 0.01

ك ميه ارفض الفرض القال ؿ بأاػه "ال كجػد فػركؽ ذات داللػة إاصػال ية فػي ػالدات العقػؿ الماػ ج
عزل لمس كل الذكالو االج مال ي لدل أفراد العياة"
وتعزو الباحثة هذا الا يجة إل أف الطالب كالطاللبالت في جالمعة األزهر ماؿ الدراسة اظر هـ
إل

الدات العقؿ الما ج خ مؼ اسب مس كيالت الذكالو االج مال ي لديهـ ،كهذا طبيعي لككف مس كل

الذكالو االج مال ي المر ف يخ مؼ ف الماخفض ،كهذا ي م ؿ في باليف ردرات الطمبة ماؿ الدراسة
م ال فال ؿ االج مال ي م اآلخريف كام الؾ المهالرات االج مال ية كالك ي االج مال ي
ممخص نتائج الدراسة:
أف درجة قدير طمبة جالمعة األزهر لعالدات العقؿ الما ج مر فعة بكزف اسبي ( ،)%79.6كلمذكالو

االج مال ي كالف مر ف بكزف اسبي م كزف اسبي ( ،)%75.4كلمذكالو ال قالفي لدل أفراد ياة الدراسة
مف طمبة جالمعة األزهر كالف مر ف بكزف اسبي ( ،)%72.6كا حح كجكد الرة مكجبة دالة إاصال ينال

اد مس كل  0.01بيف جمي أبعالد الدات العقؿ الما ج ككؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ،كا حح

دـ كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن

لماكع االج مال ي (ذككر – أاالث) لدل أفراد العياة ،ك بيف كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الذكالو

ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمكمية ( ممي – أدبي) لصاللح الكمية العممية ،كا حح
كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمس كل

الدراسة (أكؿ – راب ) لصاللح المس كل الراب  ،ك بيف جكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو
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ال قالفي كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعنال لمس كل عميـ األـ (جالمعي – الاكم -إ دادم  -أرؿ مف

ذلؾ) لصاللح ال عميـ الجالمعي ،كا حح جكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي

كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعالن لمس كل عميـ األب (جالمعي – الاكم – إ دادم  -أرؿ مف ذلؾ)
لصاللح ال عميـ الجالمعي ،ك بيف

دـ كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية بيف كؿ مف الذكالو ال قالفي

كاالج مال ي ك الدات العقؿ الما ج بعنال لمس كل الدخؿ (حعيؼ جدنا – حعيؼ – م كسط – مر ف -
مر ف جدنا) ،ك بيف كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الدات العقؿ الما ج عزل لممجمك ة العميال لدل

أفراد العي اة ،ك بيف كجكد فركؽ ذات داللة إاصال ية في الدات العقؿ الما ج عزل لمس كل الذكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالو

االج مال ي المر ف لدل أفراد العياة

توصيات الدراسة:

في حكو مال كصمت إليه الدراسة مف ا ال ج ،فإاهال كصي البالا ة بالل اللي:
 -0إجراو دراسة ممال مة لمدراسة الااللية م الجالمعالت الاككمة األخرل كالخالصة

 -9إجراو المزيد مف الدراسالت الاظرية كال طبيقية اكؿ الذكالو ال قالفي بال بالرا مفهكمالن لـ ي طرؽ له
في الك البالت العربية كالمامية

 -1االه مالـ بعالدات العقؿ الما ج كادخاللهال حمف الماالهج الدراسية

 -4مؿ دكرات كادكات مف أجؿ ك ية الطمبة بأهمية الذكالو ال قالفي كاالج مال ي

 -5ك ية األسرة الفمسطياية بأهمية الذكالو ال قالفي كاالج مال ي كممالرس ه في جمي المرااؿ
ال عميمية

الدراسات المقترحة:
في حكو أهداؼ الدراسة كا ال جهال ك كصيال هال ،ق رح البالا ة العاالكيف ال اللية إلج ار هال في

المس قبؿ:

 -0إجراو دراسالت لمكشؼ ف الذكالو ال قالفي كاالج مال ي بم ريرات افسية أخرل
 -9مؿ دراسة اكؿ الرة الدات العقؿ الما ج باللذكالوات الم عددة

 -1إجراو دراسالت أخرل مشالبهة لمدراسة الااللية م مرااؿ دراسة أخرل م ؿ المرامة ال الاكية
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المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
 القرآف الكريـ.ثانياً :المراجع العربية:
 -0أبك الفحؿ جمالؿ الديف بف مامد بف مكرـ (ابف ماظكر) ( )2003لسالف العػرب ،دار صػالدر،
بيركت ،لباالف

 -9أبك المعالطي ،يكسؼ جالؿ ( )2004مدل فعالليػة مجمك ػالت الػ عمـ ال عالكايػة فػي اميػة القػدرة
م االس دالؿ الرمزم كالمفظي كبعػض العػالدات العقميػة لػدل طػالب المرامػة الم كسػطة ،مجمػة

كمية ال ربية باللماصكرة ،العدد( ،)56ص ص ( ،)341-313مصر

 -1أبك اطب ،فؤاد ( )1990القدرات العقمية ،مك بة األاجمك المصرية ،القالهرة

 -4أبػػك اط ػػب ،فػػؤاد ب ػػد المطي ػػؼ ( )1996القػػدرات العقمي ػػة ،الطبع ػػة الخالمسػػة ،مك ب ػػة األاجم ػػك
المصرية ،القالهرة ،مصر

 -5أبػػك مشػػة ،إب ػراهيـ بالسػػؿ ( )2013الػػذكالو االج مػػال ي كالػػذكالو الكجػػدااي ك الر همػػال باللشػػعكر
باللسعالدة لدل طمبة الجالمعة فػي ماالفظػة غػزة (رسػاللة مالجسػ ير غيػر ماشػكرة) جالمعػة األزهػر،

غزة

 -6أبػػك هػػدركس ،يالسػػرة ( )2015إدارة الػػذات ك الر هػػال باللػػذكالو االج م ػػال ي فػػي حػػكو األاظمػػة
ال م يميػػة كبعػػض الم ريػػرات ل ػػدل ياػػة مػػف الطاللبػػالت الم فكر ػػالت فػػي جالمعػػة االرص ػ

مجم ػػة

العمكـ ال ربكية كالافسية ،الباريف 407-369 ،)1(16،

 -7أب ػػك ي ػػكاس ،إيم ػػالف ( )2013ال ػػذكالو االج م ػػال ي ك الر ػػه ب ػػالل فكير الاالر ػػد كج ػػكدة الاي ػػالة ل ػػدل
معممي مرامة ال عميـ األسالسي بماالفظة خالايكاس غزة :الجالمعة اإلسالمية

 -8أبكسػػيؼ ،اػػرميف ( )2014فال ميػػة براػػالمج رػػال ـ م ػ االس قصػػالو ل اميػػة بعػػض ػػالدات العقػػؿ
كال اص ػػيؿ ف ػػي الريالح ػػيالت ل ػػدل طاللب ػػالت الص ػػؼ الس ػػالب االسالس ػػي (رس ػػاللة مالجسػ ػ ير غيػػػر
ماشكرة) ،جالمعة األزهر ،فمسطيف

 -9أامد ،السيد مي ( )2005اظرية الذكالوات الم عددة ك طبيقال هال في مجالالت صػعكبالت الػ عمـ
(رؤية مس قبمية) الريالض :جالمعة الممؾ سعكد

 -01األغػػال ،ريهػػالـ سػػالمة ( )2011ال ابػػؤ باللسػػمكؾ االج م ػػال ي لماسػػالو األ ارمػػؿ فػػي حػػكو بعػػض
الم ريرات الافسية (رساللة مالجس ير غير ماشكرة) الجالمعة اإلسالمية ،غزة
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 -00بربح ،إلهالـ ( )2015العالرة بػيف ػالدات العقػؿ كمظػالهر السػمكؾ اإليجػالبي لػدل طمبػة جالمعػة
األزهر برزة (رساللة مالجس ير غير ماشكرة) ،كمية ال ربية ،جالمعة األزهر برزة

 -09رريػ ػػد الدايػ ػػة ( :)2002ال ككػ ػػؿ ك الر ػ ػػه بػ ػػبعض سػ ػػمالت الشخصػ ػػية لػ ػػدل طاللبػ ػػالت الجالمعػ ػػة
اإلسالمية " رساللة مالجس ير ،كمية ال ربية ،الجالمعة اإلسالمية

 -01ال ميم ػػي ،مام ػػكد ،ك الب ػػت ،غي ػػد ( )2007ال ػػذكالو االج م ػػال ي ك الر ػػه بال خ ػػالذ القػ ػرار ػػالري
االطالع 1ياالير 2016المكر

 -04البػت ،زيػالد ( )2001مشػكالة ال ربيػػة ،العػدد ال ػالاي ،دار ال ربيػة كال عمػػيـ بككاللػة الرػكث الدكليػػة،
غزة ،فمسطيف

 -05ج ػػالبر ،ج ػػالبر ب ػػد الامي ػػد ( )1997ال ػػذكالو كريالس ػػه ،الطبع ػػة العالشػ ػرة ،دار الاهح ػػة العربي ػػة،
القالهرة ،مصر

 -06الجفػرم ،سػػمالح ( )2012أ ػػر اسػ خداـ غ ار ػػب صػػكر كرسػػكـ األفكػػالر اإلبدا يػػة ل ػػدريس مقػػرر
العمػكـ فػي اميػػة ال اصػيؿ ،كبعػض ػػالدات العقػؿ لػدل طاللبػػالت الصػؼ األكؿ الم كسػط بمدياػػة

مكة المكرمة( ،رساللة مالجس ير غير ماشكرة) ،جالمعة أـ القرل ،كمية ال ربية ،السعكدية

 -07ج ػػالب ،إاس ػػالف كزهي ػػك ،س ػػار ( )2015ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ف ػػي الماظم ػػالت ،م ػػالف :دار ص ػػفالو
لماشر كال كزي

 -08ج ػػالؿ ،سػػػعد ( )1985القيػ ػػالس الافسػػػي المق ػػالييس كاالخ بػ ػػالرات ،دار الك ػػالب الاػػػديث لمطب ػ ػ
كالاشر كال كزي  ،القالهرة

 -09جالؿ ،سعد ( )1985المرج في مـ الافس ،دار الفكر العربي ،القالهرة

 -91جمػػؿ ،مامػػد جهػػالد ( )2000العمميػػالت الذهايػػة كمهػػالرات ال فكيػػر مػػف خػػالؿ ممي ػػي ال عمػػيـ
كال عمـ ،دار الك الب الجالمعي ،العيف ،اإلمالرات العربية الم ادة

 -90جكلمالف ،سمالح مامد ( )1995الػذكالو العػالطفي ،سمسػمة ػاللـ المعرفػة ،العػدد  ،135المجمػس
الكطاي لم قالفة كالفاكف كاآلداب ،الككيت

 -99الاالر ي ،إبراهيـ ( )2002العالدات العقمية ك امي هال لدل ال الميذ ،مك بة الشقرم ،الريالض
 -91اجػػالت ،بػػدا﵀ ()2010
لماشر كال كزي

ػػالدات العقػػؿ كالفال ميػػة الذا يػػة ط  ،1م ػػالف :دار جمػػيس الزمػػالف

 -94الاربي ،بدر ( )2014الذكالو االج مال ي ك الر ه بػالألمف الافسػي لػدل طػالب جالمعػة القصػيـ
(رساللة مالجس ير غير ماشكر) جالمعة أـ القرل ،السعكدية

 -95اسالـ الديف ،ليمػ

بػدا﵀ ( )2008فال ميػة إسػ ار يجية (البدايػة /االسػ جالبة /ال قػكيـ) فػي اميػة

ال اصيؿ ك الدات العقؿ لدل الميػذ الصػؼ األكؿ اإل ػدادم فػي مػالدة العمػكـ ،المػؤ مر العممػي
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ال الاي شر لمجمعية المصرية لم ربية العممية ،ال ربية العمميػة كالكارػ المج معػي ال ػأ ير كال ػأ ر،
جالمعة يف شمس ،القالهرة مف  ،2008/8/4-8/2ص ص 40-1

 -96اسػػيف ،أسػػمالو طػػال ا﵀ ( )2013فعالليػػة براػػالمج ػػدريبي فػػي اميػػة بعػػض ػػالدات العقػػؿ لػػدل
الميذ المرامة اإل دادية بقاال ،دراسة مالجس ير ،كمية ال ربية بقاال ،مصر

 -97اسيف ،فالدية أامػد ( )2011الػذكالو الشخصػي ك الر ػه باللػذكالو الكجػدااي كالػذكالو االج مػال ي
(دراسة الممية) ،دار المعرفة الجالمعية ،مصر

 -98الامدااي ،مكفؽ ( )2006ماالهج الباث العممي ،األردف ،مالف ،مؤسسة الكراؽ لماشر

 -99الخزرجي ،حميالو إبراهيـ مامد ( (2007الذكالو االافعاللي ك الر ػه بأسػالليب المعالممػة الكالديػة
لدل طمبة المرامة اإل دادية ،رساللة مالجس ير ،كمية ال ربية ،جالمعة ديالل

 -11الخزرجػػي ،حػػميالو ،كالعػػزم ،أاػػالـ ( )2010الػػذكالو االج مػػال ي ك الر ػػه بالل اصػػيؿ الد ارسػػي
لدل طاللبالت معهد إ داد المعممالت مجمة الدياللي ،ع (319- 351 ،)47

 -10الداهرم ،صاللح ()2008
 -19الداهرم ،كهيب ()1999

مـ الافس العالـ ،دار المسيرة لماشر كال كزي  ،مالف

مـ الافس العالـ ط 1األردف :دار الكادم لماشر كال كزي

 -11الدس ػػكري ،مامػػػد أامػػػد ( )2003الػػػذكالو االج مػػػال ي ادي ػػدا كريالسػػػه ،ػػػاللـ ال ربيػػػة ،الس ػػاة
ال الل ة ،العدد ال الس  ،القالهرة ،مصر

 -14دماهػػكرم ،رشػػالد ،ك بػػد السػػالـ ،فػػالركؽ السػػيد ،كالكفػػكرم ،صػػباي بػػد الف ػػالح ،كالاجػػالر ،ػػالو
الػػديف السػػعيد ،كبمخػػي ،هالشػػـ مػػر ( )2000المػػدخؿ إل ػ
جدة :دار زهراف لماشر كال كزي

 -15الديب ،مامد مصطف ((2004

مػػـ الػػافس العػػالـ الطبعػػة ال الل ػػة،

مـ الػافس االج مػال ي ال ربػكم أسػالليب عمػـ معالصػرة ،ػاللـ

الك ب ،القالهرة

 -16الديػػدم ،بػػد الراػػي ( )1997ريػػالس ك اسػػيف الػػذكالو اػػد األطفػػالؿ ط ،1بيػػركت :دار الفكػػر
المباالاي

 -17الرابرػػي ،خاللػػد ()2015

ػػالدات العقػػؿ كدافعيػػة اإلاجػػالز ط ،1مػػالف :مركػػز ديبكاػػك لمطبال ػػة

كالاشر كال كزي

 -18الراك ،جاالف سعيد ( )2005أسالسيالت في مـ الافس ،الدار العربية لمعمكـ ،القالهرة
 -19الريالف ،ارميف ميخال يؿ ( )2016درجة الذكالو ال قػالفي لمػديرم المػدارس الخالصػة األردايػة ال ػي
 -ػػدرس ب ػرامج أجابيػػة كدكليػػة فػػي ماالفظػػالت مػػالف ك الر هػػال بدرجػػة ممالرسػػة المػػديريف لػػامط

القي ػػالدة ال اكلي ػػة م ػػف كجه ػػة اظ ػػر المعمم ػػيف( ،رس ػػاللة مالجسػ ػ ير غي ػػر ماش ػػكرة) ،جالمع ػػة الش ػػرؽ
األكسط مالف ،األردف
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 -41زبيدم ،جكاهر ( )2015القالبمية لالس هكاو ك الر هػال باللػذكالو الشخصػي (الػذا ي -االج مػال ي)
لػػدل طمبػػة جالمعػػة أـ القػػرم فػػي حػػكو بعػػض الم ريػرات (رسػػاللة مالجسػ ير غيػػر ماشػػكرة) ،مػػـ

الافس بجالمعة أـ القرل ،مكة المكرمة

 -40الزغكؿ ،مالد ( )2012مبالدئ مـ الافس ال ربكم األردف :دار المسيرة لماشر كال كزي
 -49زهراف ،االمد بد السالـ ()2000

مـ الافس االج مال ي ،ط  6القالهرة :اللـ الك ب

 -41الزي ػػدييف ،هش ػػالـ خمي ػػؿ ػػكدة ( )2016مسػ ػ كل ال ػػذكالو ال ق ػػالفي لم ػػديرم الم ػػدارس ف ػػي مديا ػػة
الريػػالض ك الر ػػه بػػإدارة ال رييػػر مػػف كجهػػة اظػػر المعممػػيف( ،رسػػاللة مالجس ػ ير غيػػر ماشػػكرة)،

جالمعة الشرؽ األكسط ،مالت ،األردف

 -44سػػاللـ ،مامػػد بػػد السػػالـ ( )2003الما ػػكل السػػمككي لمػػذكالو االج مػػال ي ك الر ػػه بالل اصػػيؿ
الدراسي لدل طالب الجالمعة ،مجمة كمية ال ربية ،جالمعة امكاف ،مصر

 -45السركر ،االديال هاليؿ ( )2005عميـ ال فكير في الماهج المدرسي

مالف :دار كا ؿ لماشر

 -46سعيد  ،أيمف ابيب ( )2006أ ػر اسػ خداـ إسػ ار يجية (امػؿ –اسػأؿ – اس قصػي) مػ

اميػة

ػػالدات العقػػؿ لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ ال ػػالاكم مػػف خػػالؿ مػػالدة الكيميػػالو ،المػػؤ مر العممػػي

العالشػػر بعا ػكاف " ال ربيػػة العمميػػة اػػديالت العصػػر كرؤل المس ػ قبؿ " ،الجمعيػػة المص ػرية لم ربيػػة
العممية ،المجمد ،2ص-ص  ،464-391القالهرة

 -47السػ ػكاح ،ما ػػالر ( )2011فال مي ػػة برا ػػالمج ػػدريبي ل اميػػػة بع ػػض ػػالدات العق ػػؿ الما ج ػػة لػػػدل
مجمك ة مف الطاللبالت المعممالت بريالض األطفالؿ مجمة العمكـ ال ربكية 97-55 ،)3(19،

 -48الس ػػيد ،فػ ػؤاد البهػػػي ( )1995الػػػذكالو ،الطبعػ ػػة الخالمسػػػة ،دار الفكػػػر العربػػػي لماشػػػر كال كزي ػ ػ
القالهرة ،مصر

 -49شالهيف ،هيالـ ( )2012إسهالـ كؿ مف الػذكالو االج مػال ي كأاػداث الايػالة الحػالغطة فػي ال ابػؤ

باللاكمػػة ل ػػدل معمم ػػي م ػػدارس ال ربي ػػة الفكري ػػة ،مجم ػػة العم ػػكـ ال ربكي ػػة كالافس ػػية ،الباػ ػريف ،13

(530-495،)3

 -51الش ػػمرم ،اػػػداو بػػػف هػ ػزاع ()2010

ػػػالدات العقػػػؿ كالػػػذكالو االافعػػػاللي ك الر همػػػال بالل اص ػػيؿ

الدراسي لدل طمبة جالمعة الجكؼ في المممكة العربية السعكدية( ،رسػاللة دك ػكراا غيػر ماشػكرة)

جالمعة اليرمكؾ ،األردف

 -50الشػػهرااي  ،د ػػالو مامػػد سػػعيد ( )2012الػػذكالو ال قػػالفي ك الر ػػه بجػػكدة الايػػالة لػػدل الطاللبػػة
كالطاللبػػالت السػػعكدييف المب ع ػػيف إلػ المممكػػة الم اػػددة (رسػػاللة مالجسػ ير فػػي ال كجيػػه كاإلرشػػالد
ال ربكم) جالمعة الممؾ بد العزيز ،الريالض ،المممكة العربية السعكدية
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 -52صػػبرم ،اص ػػر مامػػكد ،كام ػػيـ ش ػػيرم مسػػعد ( )2011العالر ػػة ب ػػيف الػػذكالو ال ق ػػالفي كال كي ػػؼ
ال قػ ػػالفي :د ارسػ ػػة بػ ػػر قالفيػ ػػة بػ ػػيف مصػ ػػر كمالليزيػ ػػال مجمػ ػػة د ارسػ ػػالت ربيػ ػػة فػ ػػي مػ ػػـ الػ ػػافس،
407-347،13

 -51طػػراد ،اي ػػدر بػػد الرح ػػال ( )2011أ ػػر برا ػػالمج ككس ػ ال ككاللي ػػؾ فػػي امي ػػة ال فكيػػر اإلب ػػدا ي
بالس خداـ الدات العقؿ لدل طمبة المرامة ال الل ة في كميػة ال ربيػة الريالحػية ،مجمػة مػكـ ال ربيػة

الريالحية ،المجمد الخالمس ،العدد األكؿ ،264-225 :جالمعة بالبؿ ،العراؽ

 -54ط ػػه ،مامػػػد ( )2006ال ػػذكالو اإلاس ػػالاي ا جاله ػػالت معالصػ ػرة كرح ػػاليال اقدي ػػة الككيػ ػػت :ػػػاللـ
المعرفة

 -55المر ،طالرؽ بد الرؤؼ ( )2008الذكالوات الم عددة ،دار الساالب لماشر كال كزي القالهرة
 -56بػ ػػالس ،فيصػ ػػؿ ( )2002الػ ػػذكالو كالقيػ ػػالس الافسػ ػػي ،دار الماهػ ػػؿ المباػ ػػالاي ،مك بػ ػػة رأس الاب ػ ػ
بيركت

 -57ب ػػد الامي ػػد ،ج ػػالبر ( )2004اا ػػك عم ػػيـ أفح ػػؿ – إاج ػػالز أك ػػالديمي ك عم ػػـ اج م ػػال ي كذك ػػالو
كجدااي ،دار الفكر العربي ،القالهرة ،مصر

 -58بػ ػػد السػ ػػالـ ،مامػ ػػد ف ػ ػؤاد ( )2015فال ميػ ػػة براػ ػػالمج رػ ػػال ـ م ػ ػ

ػ ػػالدات الصػ ػػعكبالت ال ػ ػ عمـ

األكالديمية لدل األطفالؿ رساللة مالجس ير ،كمية ال ربية جالمعة يف شمس

 -59بػػد الصػػالاب ،ما هػ مطشػػر( )2011أامػػالط الشخصػػية كفػػؽ اظريػػة االايكػراـ كالقػػيـ كالػػذكالو
االج مال ي ،دار صفالو لماشر كال كزي  ،مالف ،األردف

 -61بد العظيـ ،ريـ أامد ( )2009فال مية براالمج رال مػة مػ إسػ ار يجيالت ال فكيػر الم شػعب فػي
اميػػة مهػػالرات الك البػػة اإلبدا يػػة كبعػػض ػػالدات العقػػؿ لػػدل الميػػذ المرامػػة اإل داديػػة ،مجمػػة

القراوة كالمعرفة  ،59،مصر

 -60بد الف الح ،فكرية ( )2001الذكالو االج مػال ي لمعممػة الركحػة ك الر ػه بكفػالوة أدا هػال كالػذكالو
االج مال ي لمطفؿ المجمة المصرية لمدراسالت الافسية285-255،)2(4 ،

 -69بػد الكهػالب ،صػػالح شػريؼ ،الػكليم  ،إسػػمال يؿ اسػف ( )2011الرالرػة بػػيف كػؿ مػف ػػالدات
العقؿ الما جة كالذكالو الكجدااي كأ ر ذلػؾ مػ ال اصػيؿ الد ارسػي لػدل طػالب المرامػة ال الاكيػة
بيف الجاسيف مجمة كمية ال ربية ،جالمعة الماصكرة ،مجمد ع  ،76ج 1

 -61بػػد الكهػػالب ،مامػػد السػػيد ( )2011الخصػػال ص السػػيككمي رية لمقيػػالس الػػذكالو ال قػػالفي :د ارسػػة
م طالب الجالمعة مجمة دراسالت ربية في مـ الافس584-523 ،)10(3 ،

 -64ػػدرة ،ميػػالو أاػػيس ( )2013الػػذكالو االج م ػػال ي ك الر ػػه بفال ميػػة الػػذات لػػدل طمبػػة المركػػز
الكطاي لمم ميزيف( ،رساللة مالجس ير غير ماشكرة) ،كمية ال ربية ،جالمعة دمشؽ
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 -65ػػدس ،مام ػػد ب ػػد ال ػػرايـ ( )1997ال ػػذكالو م ػػف ماظ ػػكر جدي ػػد ،دار الفك ػػر لمطبال ػػة كالاش ػػر
كال كزي  ،مالف ،األردف

 -66العدؿ ،الدؿ مامد مامكد ( )1998القدرة م اؿ المشكالت االج مال يػة ك الر هػال باللػذكالو
االج مػػال ي كالمسػ كلية االج مال يػػة كمفهػػكـ الػػذات االج مػػال ي كال اصػػيؿ الد ارسػػي ،مجمػػة كميػػة

ال ربية ،جالمعة الزرالزيؽ ،العدد ال الاي كالعشريف ،الجزو ال الاي

 -67العريػػالف ،سػػميرة طيػػة ()2010

ػػالدات العقػػؿ كمهػػالرات الػػذكالو االج مػػال ي المطمكبػػة لمعمػػـ

الفمسػفة كاالج مػالع فػي القػرف الاػالدم كالعشػريف مجمػة ال ربيػة ك مػـ الػافس ،المجمػد ال اربػ

العدد ال اللث

شػر

 -68سػػقكؿ ،خميػػؿ ( )2009الػػذكالو االج مػػال ي ك الر ػػه بػػالل فكير الاالرػػد كبعػػض الم ري ػرات لػػدل
طمبة الجالمعة (رساللة مالجس ير غير ماشكرة) الجالمعة اإلسالمية ،غزة

 -69فالاػة ،اػداو ( )2013أ ػػر اسػ خداـ إسػ ار يجية الػ عمـ باللػدمالغ ذم الجػالابيف فػػي ػدريس العمػػكـ
ل امية بعض الدات العقؿ الما ج لدل طاللبالت الصؼ ال الس األسالسي بعػزة (رسػاللة مالجسػ ير
غير ماشكرة) الجالمعة اإلسالمية ،غزة

 -71فالاػة ،ػزك كامػػش ،اسػريف ( )2012مسػ كل ممالرسػػة ػالدات العقػؿ الماػ ج ك الر ػه بػػبعض
الم ريػرات لػػدل طمبػػة ال عمػػيـ األسالسػػي فػػي الجالمعػػة اإلسػػالمية برػزة ،مػػؤ مر كميػػالت ال ربيػػة بػػيف

الاظرية كاشكالليالت ال طبيؽ

 -70م ػ ػ ػ  ،خيري ػ ػ ػػة ( )2010ال ػ ػ ػػذكالو الشخص ػ ػ ػػي (ال ػ ػ ػػذا ي – االج م ػ ػ ػػال ي) ك الر ػ ػ ػػه باللمه ػ ػ ػػالرات
االج مال يػػة كالميػػكؿ المهايػػة لػػدل ياػػة مػػف طاللبػػالت المرامػػة ال الاكيػػة بقسػػميهال العممػػي كاألدبػػي

بمداية مكة المكرمة (رساللة مالجس ير غير ماشكرة) جالمعة أـ القرل ،مكة المكرمة

 -79العايػزات ،صػػبالح اسػػف ( )2006فال ميػػة براػػالمج عميمػػي رػػال ـ مػ اظريػػة الػػذكالوات الم عػػددة
فػػي اسػػيف مهػػالرات الق ػراوة كالك البػػة لػػدل الطمبػػة ذكم صػػعكبالت ال ػ عمـ (أطركاػػة دك ػػك ارا غيػػر
ماشكرة) ،جالمعة مالف العربية لمدراسالت العميال ،مالف ،األردف

 -71يدم ،جالسـ ( )2010ال سالمح االج مال ي كفقال لمس كيالت الذكالو ال قػالفي لػدل طمبػة الجالمعػة
(رساللة مالجس ير) الجالمعة المس اصرية ،برداد ،العراؽ

 -74يس ػ  ،اسػػيف ( )2013الػػذكالو االج مػػال ي ك الر ػػه بػػالال زاف االافعالليػػة كالرحػػال ػػف الايػػالة
لػػدل أف ػراد شػػرطة المػػركر بماالفظػػة غ ػزة (رسػػاللة مالجس ػ ير غيػػر ماشػػكرة) الجالمعػػة اإلس ػالمية،

غزة

 -75الررابيػػة ،سػػاللـ مػػي سػػاللـ ،كالع ػػكـ  ،ػػداالف يكسػػؼ ( )2012فعالليػػة براػػالمج ػػدريبي فػػي كشػػؼ
العالرػػة بػػيف الػػذكالو االج مػػال ي كاالافعػػاللي لػػدل طمبػػة الصػػؼ العالشػػر األسالسػػي ،مجمػػة العمػػكـ

ال ربكية كالافسية ،المجمد  ،13العدد األكؿ ،مالرس 2012 /
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 -76ف ح ا﵀ ،مادكر بد السالـ ( )2009فال مية امكذج أبعالد ال عمـ لمالرزااك في اميػة االسػ يعالب
المفػػالهيمي فػػي العمػػكـ ك ػػالدات العقػػؿ لػػدل الميػػذ الصػػؼ السػػالدس االب ػػدا ي باللمممكػػة العربيػػة

السعكدية مجمة ال ربية العممية ،الجمعية المصرية لم ربية العممية125-83،)2(12،

 -77القػػدرة ،مكس ػ صػػباي ( )2007الػػذكالو االج م ػػال ي لػػدل طمبػػة الجالمعػػة اإلسػػالمية ك الر ػػه
بالل ديف كبعض الم ريرات (رساللة مالجس ير غير ماشكرة) الجالمعة اإلسالمية ،غزة

 -78القراػػي ،مسػػفر سػػاي ( )2015أ ػػر اسػ خداـ اسػ ار يجية الػ عمـ المسػ اد إلػ الػػدمالغ فػػي ػػدريس
العم ػػكـ مػ ػ

امي ػػة ال فكي ػػر ػػاللي الر ب ػػة كبع ػػض ػػالدات العقػ ػؿ ل ػػدل ط ػػالب الص ػػؼ ال ػػالاي

الم كسػػط ذكل السػػيطرة الدمالغيػػة المخ مفػػة ،رسػػاللة دك ػػكراا غيػػر ماشػػكرة ،كميػػة ال ربيػػة جالمعػػة أـ

القرل ،السعكدية

 -79القحػػالة ،مامػػد فراػػالف ()2014

ػػالدات العقػػؿ ك الر هػػال بدافعيػػة اإلاجػػالز لػػدل طػػالب كميػػة

ال ربية بجالمعة الممؾ سعكد المجمة العربية ل طكير ال فكؽ59-33 ،)8( 5 ،

 -81القط ،جيهالف سيد بيكمي ( )2011دراسة مقالراػة لمػذكالو االج مػال ي بػيف الم فػكريف كالم فكرػالت
دراسيال :براالمج مق رح مف ماظكر العالج المعرفي السمككي فػي خدمػة الفػرد مجمػة د ارسػالت فػي

الخدمة االج مال ية كالعمكـ اإلاسالاية210-180 ،)30(1،
 -80رطالم  ،يكسؼ ك مكر ،أميمة ()2005
 -89رط ػػالمي ،يكس ػػؼ ()2005
األردف

الدات العقؿ كال فكير ،مالف :دار الفكر األردف

م ػػـ ال ػػافس ال رب ػػكم كال فكي ػػر ،دار جا ػػيف لماش ػػر كال كزيػ ػ  ،م ػػالف

 -81ككس ال  ،ر ر ككالليؾ ،بياال ( )2003اس كشالؼ ك قصي الدات العقػؿ ،رجمػة مػدارس الظهػراف
األهمية ،الطبعة األكلي ،دار الك الب ال ربكم لماشر كال كزي  ،الدمالـ السعكدية

 -84مػػال الر ،أ ( )2008ال اػػكع ال قػػالفي كالعكلمػػة ،ط  ،1رجمػػة خميػػؿ أامػػد خميػػؿ ،بيػػركت :دار
الفالرابي كمؤسسة مامد بف راشد ؿ مك كـ

 -85مامػكد ،أمػػالاي ،كالماالربػة ،لياػػال ( )2012مسػ كل الػػذكالوات الم عػددة لمعممػػي ال ربيػة الخالصػة
في األردف المجمة الدكلية ال ربكية الم خصصة727- 740 ،)10(1،

 -86مخيمر ،سمير ،كالعبسي ،سمير ،كأبك بيد ،د الو ( )2015الذكالو االج مػال ي ك ككيػد الػذات
ك الر همػػال بقمػػؽ ال اػػدث لػػدل طمبػػة ال ربيػػة العمميػػة فػػي كميػػة مج م ػ االرص ػ

مجمػػة فمسػػطيف

لألباالث كالدراسالت ،ع (346-376 ،)8

 -87المصػػرم ،ااػػالس رمحػػالف ( )2017مس ػ كل الػػذكالو ال قػػالفي لػػدل الطمبػػة المكهػػكبيف المم اقػػيف
ببرا ػػالمج مكهب ػػة الص ػػيفي اال ار ػػي ف ػػي ظ ػػؿ الم ريػ ػرات الديمررافي ػػة مجم ػػة الجالمع ػػة اإلس ػػالمية
لمدراسالت ال ربكية كالافسية208-186 ،)2(25 ،

 -88معكض ،خميؿ ميخال يؿ ( )1979القدرات العقمية دار المعالرؼ
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 -89الماػػالبرم ،فالطمػػة بػػد العزيػػز ( )2010الػػذكالو االج مػػال ي كالمس ػ كلية االج مال يػػة كال اصػػيؿ
الدراسي لدل ياة مف طاللبالت كمية ال ربية بجالمعة أـ القرل بمكة المكرمة (رساللة دك ػك ارة غيػر

ماشكرة) جالمعة أـ القرل ،مكة المكرمة

 -91الاممة ،يكسؼ إبراهيـ ( )2012المب عث السعكدم كالذكالو ال قالفي الريالض :مك بػة الممػؾ فهػد
الكطاية

 -90الاكاب ،االجي كاسيف ،مامػد إبػراهيـ ()2013

ػالدات العقػؿ كال فكيػر ػاللي الر بػة ك الر همػال

باللفال مية الذا ية لدل طمبة كمية ال ربيػة ،مجمػة العمػكـ اإلاسػالاية ،المجمػد ( ،)1العػدد ( ،)19ص
ص ()174-151

 -99الاكرم ،زياػب مػالد ( )2014أ ػر الػذكالو ال قػالفي فػي رػدرات االب كػالر اإلدارم :د ارسػة طبيقيػة
في فاالدؽ الخمػس اجػكـ فػي ماطقػة الباػر الميػت فػي األردف( ،رسػاللة مالجسػ ير غيػر ماشػكرة)،

جالمعة الشرؽ األكسط ،مالف ،األردف

 -91اكفؿ ،مامد بكر ( )2008طبيقالت ممية في امية ال فكير بالسػ خداـ ػالدات العقػؿ الطبعػة
األكل  ،مالف :دار الميسرة لماشر كال كزي

 -94اكفؿ ،مامد بكر ( )2010طبيقػالت مميػة فػي اميػة ال فكيػر بالسػ خداـ ػالدات العقػؿ مػالف،
دار المسيرة لماشر كال كزي

 -95هيالجا ػػة ،مكسػ ػ

م ػػي مكسػ ػ ( )2014ال ػػذكالو ال ق ػػالفي ك الر ػػه بقم ػػؽ المسػ ػ قيؿ ل ػػدل طمب ػػة

المرامػػة ال الاكيػػة فػػي ماطقػػة الاالص ػرة( ،رسػػاللة مالجس ػ ير غيػػر ماشػػكرة) ،جالمعػػة مػػالف العربيػػة
مػ ػ ػ ػ ػػالف ،االردف  www.ircoedu.uobaghdad.edu.iq/.../الػ ػ ػ ػ ػػذكالو %20االج مػ ػ ػ ػ ػػال ي

%20ك الر ه %20

 -96الكرفي ،راحي ( )1998مقدمة في مـ الافس ط ،3دار الشركؽ ،جدا

 -97يكس ػػؼ ،الس ػػعدم الر ػػكؿ الس ػػعدم ( )2012اسػ ػ خداـ إسػ ػ ار يجية الخػ ػ ار ط الذهاي ػػة ف ػػي امي ػػة
ال فكير ال خيمي كبعض مهالرات ػالدات العقػؿ لػدل الميػذ المرامػة اإل داديػة كررػة مقدمػة إلػ

المؤ مر الدكلي ال الاي لمرة العربية بدبي القالهرة :جالمعة جاكب الكادم
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املــــــالحل

ممحؽ ( :)1مقياس الذكاء الثقافي قبؿ التحكيـ

طمب تحكيـ
استبانة الذكاء الثقافي
جالمػ ػ ػ ػ ػ ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األزهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
مػ ػ ػ ػػالدة الدراسػ ػ ػػالت العميػ ػػال
كمية ال ربية _ رسـ مػـ الافس
األس الذ الدك كر /ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الما رـ /ة
كبعد

السالـ ميكـ كرامة ا﵀ كبركال ه

قكـ البالا ة بإجراو دراسة بعاكاف "الذكالو ال قالفي كاالج مال ي ك الر همال بعالدات العقؿ الما ج لدل
طمبة جالمعة األزهر" كذلؾ اس كمالال لم طمبالت الاصكؿ م درجة المالجس ير في مـ الافس مف
جالمعة األزهر ،كرد أ دت البالا ة المقيالس ال اللي:
مقيالس الذكالو ال قالفي :كهك مككف مف ( )33بالرة م

ال ة أبعالد ،ايث عرؼ البالا ة الذكالو

ال قالفي بأاه "شكؿ مف أشكالؿ الذكالو الذم يصؼ مقدرة الفرد م ال كيؼ م البي الت كال قالفالت
المخ مفة كال فال ؿ بفال مية م اآلخريف في المكارؼ ال قالفية المخ مفة كأخذ كؿ مال هك ماالسب مف
ال قالفالت باال نو م

قالفة البمد الذم يعيش فيه

لذا أرجك مف سيالد كـ ال كرـ بإبداو رأيكـ في فقرات االس بيالف ك قدير مدل مالوم هال لقيالس مال كحعت
ألجمه كاجراو ال عديالت الالزمة مف كجهة اظركـ
أشكر لكـ اسف عالكاكـ معي كجزي ـ خي نار
البالا ة  /إياالس سميمالف بد ا﵀
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الذكػػػػػػػػػػاء الثقػافػػػػػػػػي
البعد األكؿ  :المعػ ػ ػرفي
كبيرة جدا

ت

الفقػػػػػػػرات

1

أاال م معرفة باللاظـ القالاكاية كاالر صالدية بالل قالفالت
األخرل
أاال م دراية بقكا د المرالت األخرل( كاللمفردات

2

كالصرؼ كالااك)
3

أاال م معرفة بأ ارؼ ك قالليد الزكاج في ال قالفالت

4

أاال م معرفة بفاكف كارؼ ال قالفالت األخرل

5

أاال م معرفة بقكا د ال عبير ف السمككيالت غير

األخرل

المفظية في ال قالفالت األخرل
6

أه ـ بالالا فالالت الدياية لم قالفالت األخرل

7

أه ـ باللمهرجالاالت المعبرة ف ال قالفالت األخرل
أاالكؿ ال عرؼ م الاظـ السيالسية في ال قالفالت

8

األخرل

بالل قالليد االج مال ية لم قالفالت األخرل

9

أاال م ك

10

أ كيؼ م بعض ركاايف البالد األخرل

11

لدم القدرة م ال مييز بيف االديالف المخ مفة خالؿ

12

أاال م دراية باللقيـ ال قالفية كالمع قدات الدياية

فال مي م ال قالفالت األخرل

لم قالفالت األخرل
البعد ال الاي  :الػدافع ػ ػ ػػي
1

أس طي االس م الع بالل عالمؿ م أشخالص مف قالفالت

2

لدم ال قة بمقدر ي م أف أككف شخص اج مال ي

مخ مفة

م السكالف المامييف في أم قالفة جديدة
3

لدم المقدرة م ال عالمؿ م الحركط ال ي أكاجههال
لم كيؼ م

قالفة جديدة

4

أس م

باللعيش في ال قالفالت الجديدة

5

اس م

لمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

6

افرح ألفراح االخريف في ال قالفالت األخرل

7

أازف ادمال ي عرض أفراد ال قالفالت األخرل لمككارث
988

كبيرة

معتدلة

قميمة

قميمة جداً

8

أميؿ ال

9

لدم القدرة م ال اميؿ السري لممكارؼ المعقدة في

اآلخريف

اميؿ االخ الؼ بيف قالف ي ك قالفة

ال قالفالت األخرل
10

أسع لمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

البعد ال اللث  :السمككػ ػػي
1

أاالكؿ اف اغير سمككي المفظي م ؿ( المهجة ،

2

أ رؼ كيفية ال كرؼ ف الاديث أك أصمت لبرهة

الارمة) اذا طمب ال عالمؿ بر ال قالفي ذلؾ
ا

ي االسب ذلؾ م المكارؼ بر ال قالفية المخ مفة

3

أاال لدم ال اكع في مس كل سر ة الكالـ أك أبطأ فيه

4

أاال م دراية ب ريير سمككي الرير لفظي ادمال

ادمال ي طمب المكرؼ بر ال قالفي ذلؾ

ي طمب ال فال ؿ بيف ال قالفالت
5

أاال م مقدرة ب ريير عبيرات كجه

ادمال ي طمب

ال فال ؿ بيف ال قالفالت األخرل
6

لدم القدرة م العيش م ال قالفالت األخرل دكف

7

أاال لدم القدرة م اس خداـ القراوة كالك البة اد

االو

ال عالمؿ م ال قالفالت األخرل
لدم القدرة م اس خداـ لرة الجسد أ االو فال مي في

8

كسط قالفي مخ مؼ

9

لدم القدرة م اس خداـ لهجة غريبة ف لهج ي
االسب لم كاصؿ م

قالفالت أخرل

10

أمالرس يكمي بطريقة سمسة حمف ال قالفالت األخرل

11

لدم القدرة م فهـ اإلشالرات الجسمية في ال قالفالت
األخرل
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ممحؽ ( :)2مقياس الذكاء الثقافي بعد التحكيـ
جالمعة األزهر –غػ ػ ػ ػزة
مالدة الدراسالت العمي ػال
كمي ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػرب ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
رسـ ػ ػ ػ ػم ػ ػ ػ ػ ػ ػـ الافػ ػ ػ ػ ػػس
السالـ ميكـ كرامة ا﵀ كبركال ه

أخي الطاللب ،أخ ي الطاللبة

اس مالرة االس بيالف ال ي بيف يديؾ هػي جػزو مػف د ارسػة مميػة لماصػكؿ مػ درجػة المالجسػ ير مػف كميػة
ال ربيػػة بجالمعػػة األزهػػر بر ػزة ،كال ػػي عػػدهال البالا ػػة  /إياػػالس سػػميمالف بػػدا﵀ كيا ػػكم هػػذا الك ػراس م ػ
العديد مف القحاليال كاألس مة الم صػمة بػبعض البيالاػالت ال قالفيػة كاالج مال يػة ك ػالدات العقػؿ الماػ ج اأمػؿ
ماكـ أف عالكاكا معاال كأف جيبكا م مال يشممه الكراس ،كفقال لمال هك مكحح كمبيف فػي بدايػة الكػراس،
ك ذكركا أف المطمكب ماكـ هك أف عبركا ف أافسكـ
إف المعمكمالت كاإلجالبالت ال ي جم خالؿ كراس االس بيالف هذا سػكؼ سػ خدـ ألهػداؼ كغاليػالت مميػة
ل ػ ػػذا

فق ػ ػػط كل ػ ػػف سػ ػ ػ خدـ ألم غ ػ ػػرض خ ػ ػػر

ارجػػك مػػاكـ مسػػال د اال فػػي الماالفظػػة مػ سػرية المعمكمػػالت ال ػػي زكداػػال بهػػال كذلػػؾ بعػػدـ ك البػػة أسػػمال كـ
م أية كررة مف أكراؽ هذا االس بيالف كا ما

ميكـ اإلجالبة م هذا الكراس

لهذا ارجك عالكاكـ
م خاللص الشكر كال قدير

البالا ة /إياالس سميمالف بدا﵀
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الجزو األكؿ مف الكراس
البيانات األولية األساسية
أخي الطاللب  /أخ ي الطاللبة
برجالو عب ة البيالاالت ال اللية:
 1الجاس (

) ذكر (

) أا ي

 2الجالمعة) ( :األزهر
 3ر يب الميالدم بيف أفراد أسر ؾ ( ) في األكؿ ( )في الكسط ( ) في األخير
 4اسـ الكمية :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ال خصص :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 5المس كل ال عميمي ) ( :المس كل األكؿ ( ) المس كل ال الاي ( ) المس كل ال اللث ( )
المس كل الراب
 6الكح االر صالدم لألسرة:
( ) حعيؼ جدان ( ) حعيؼ ( ) م كسط ( ) مر ف ( )مر ف جدان
 7عميـ الكالديف
الكالد ) ( :جالمعي ( ) الاكم ( )إ دادم ( ) أرؿ مف ذلؾ
الكالدة ) ( :جالمعي ( ) الاكم ( ) إ دادم ( ) أرؿ مف ذلؾ
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الذكػػػػػػػػػػاء الثقػافػػػػػػػػي
البعد األكؿ  :المعػ ػ ػرفي
ت

الفقػػػػػػػرات

1

أ رؼ الاظـ القالاكاية كاالر صالدية الم الاة ببعض ال قالفالت

2

كبيرة جدا

األخرل

أاال م دراية بقكا د المرالت األخرل (كاللمفردات كالصرؼ

كالااك )

3

أاال م معرفة بأ ارؼ ك قالليد الزكاج في ال قالفالت األخرل

4

أاال م معرفة بفاكف كارؼ ال قالفالت االخرل

5

أ رؼ معاي اإليمالوات في ال قالفالت األخرل

6

أه ـ بالالا فالالت الدياية لم قالفالت األخرل

7

أه ـ باللمهرجالاالت المعبرة ف ال قالفالت األخرل

8
9

أاالكؿ ال عرؼ م الاظـ السيالسية في ال قالفالت األخرل
أاالكؿ ال عرؼ م ال قالليد االج مال ية في ال قالفالت
األخرل

 10أ كيؼ م بعض ركاايف البالد األخرل
11

لدم القدرة م ال مييز بيف األديالف المخ مفة خالؿ فال مي

12

أاال م دراية باللقيـ ال قالفية كالمع قدات الدياية لم قالفالت

م ال قالفالت األخرل
األخرل

البعد ال الاي  :الػدافع ػ ػ ػػي
في ال عالمؿ م أشخالص مف قالفالت مخ مفة

1

أس م

2

أ ؽ بقدر ي م ال كاصؿ االج مال ي م أم قالفة جديدة

3

يسهؿ م ال كيؼ م حركط الايالة في أم قالفة أخرل

4

أس م

باللعيش في ال قالفالت الجديدة

5

أس م

بمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

6

أفرح ألفراح اآلخريف في ال قالفالت األخرل

7

أازف ادمال ي عرض افراد ال قالفالت االخرل لمككارث
اميؿ االخ الؼ بيف قالف ي ك قالفة اآلخريف

8

أميؿ ال

9

لدم القدرة م ال اميؿ السري لممكارؼ المعقدة في
ال قالفالت األخرل

 10أسع لمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل
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كبيرة

معتدلة

قميمة

قميمة جداً

البعد ال اللث  :السمككػ ػػي
1

أاالكؿ اف اغير سمككي المفظي م ؿ (المهجة  ،الارمة )إذا

2

أ رؼ كيفية ال كرؼ ف الاديث أك أصمت لبرهة ا

طمب ال عالمؿ بر ال قالفي ذلؾ

ي االسب ذلؾ م المكارؼ بر ال قالفية المخ مفة
3

أاال لدم ال اكع في مس كل سر ة الكالـ أك أبطأ فيه ادمال

4

أ اال م دراية ب ريير سمككي الرير لفظي ادمال ي طمب

ي طمب المكرؼ بر ال قالفي ذلؾ

ال فال ؿ بيف ال قالفالت
5

أ اال م مقدرة ب ريير عبيرات كجه

6

لدم القدرة م العيش م ال قالفالت األخرل دكف االو

7

أاال لدل القدرة م اس خداـ القراوة كالك البة اد ال عالمؿ

بيف ال قالفالت األخرل

ادمال ي طمب ال فال ؿ

م ال قالفالت األخرل
8

لدم القدرة م اس خداـ لرة الجسد أ االو فال مي في كسط
قالفي مخ مؼ

9

لدم القدرة م اس خداـ لهجة غريبة ف لهج ي االسب

10

امالرس يكمي بطريقة سمسة حمف ال قالفالت االخرل

لم كاصؿ م

قالفالت أخرل

 11لدم القدرة م فهـ اإلشالرات الجسمية في ال قالفالت
األخرل

988

ممحؽ ( :)3أسماء المحكميف
ـ

الصفة

االسـ

-1

د

بد الف الح بد الراي الهمص

أس الذ دك كر باللجالمعة اإلسالمية

-2

د

الطؼ

مالف األغال

أس الذ مشالرؾ باللجالمعة اإلسالمية

-3

د

كف كض مايسف

أس الذ مشالرؾ بجالمعة األرص

-4

د بالسـ مي أبك ككيؾ

أس الذ مشالرؾ بجالمعة األزهر

-5

د درداح اسف الشال ر

أس الذ مسال د بجالمعة األرص
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ممحؽ ( :)4الصورة النيائية لمقياس الذكاء الثقافي واالجتماعي وعادات
العقؿ المنتج
جالمعة األزهر –غػ ػ ػ ػزة
مالدة الدراسالت العميال
كػ ػ ػ ػ ػمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ رب ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػػة
رسػ ػ ػـ ػ ػ ػ ػمـ الا ػ ػفػ ػ ػ ػ ػػس
السالـ ميكـ كرامة ا﵀ كبركال ه

أخي الطاللب ،أخ ي الطاللبة

اس مالرة االس بيالف ال ي بيف يديؾ هي جزو مف دراسة ممية لماصكؿ م درجة المالجس ير مف كمية
ال ربية بجالمعة األزهر برزة ،كال ي عدهال البالا ة  /إياالس سميمالف بدا﵀ كيا كم هذا الكراس م
العديد مف القحاليال كاألس مة الم صمة ببعض البيالاالت ال قالفية كاالج مال ية ك الدات العقؿ الما ج
اأمؿ ماكـ أف عالكاكا معاال كأف جيبكا م مال يشممه الكراس ،كفقال لمال هك مكحح كمبيف في بداية
الكراس ،ك ذكركا أف المطمكب ماكـ هك أف عبركا ف أافسكـ
إف المعمكمالت كاإلجالبالت ال ي جم خالؿ كراس االس بيالف هذا سكؼ س خدـ ألهداؼ كغاليالت ممية
فقط كلف س خدـ ألم غرض خر
لذا ارجك ماكـ مسال د اال في الماالفظة م سرية المعمكمالت ال ي زكداال بهال كذلؾ بعدـ ك البة أسمال كـ
م أية كررة مف أكراؽ هذا االس بيالف كا ما

ميكـ اإلجالبة م هذا الكراس

لهذا ارجك عالكاكـ
م خاللص الشكر كال قدير
البالا ة /إياالس سميمالف بدا﵀
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الجزو األكؿ مف الكراس
البيالاالت األكلية األسالسية
أخي الطاللب  /أخ ي الطاللبة
برجالو عب ة البيالاالت ال اللية:
 1الجاس (

) ذكر (

) أا ي

 2الجالمعة) ( :األزهر
 3ر يب الميالدم بيف أفراد أسر ؾ ( ) في األكؿ ( )في الكسط ( ) في األخير
 4اسـ الكمية :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ال خصص :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 5المس كل ال عميمي  ) ( :المس كل األكؿ ( ) المس كل ال الاي ( ) المس كل ال اللث ( )
المس كل الراب
 6الكح االر صالدم لألسرة:
( ) حعيؼ جدا ( ) حعيؼ ( ) م كسط ( ) مر ف ( )مر ف جدا
 7عميـ الكالديف
الكالد ) ( :جالمعي ( ) الاكم ( )إ دادم ( ) أرؿ مف ذلؾ
الكالدة ) ( :جالمعي ( ) الاكم ( ) إ دادم ( ) أرؿ مف ذلؾ
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الذكػػػػػػػػػػاء الثقػافػػػػػػػػي
البعد األكؿ  :المعػ ػ ػرفي
ت
1

كبيرة جدا

الفقػػػػػػػرات
أ رؼ الاظـ القالاكاية كاالر صالدية الم الاة ببعض
ال قالفالت األخرل

2

أاال م دراية بقكا د المرالت األخرل (كاللمفردات
كالصرؼ كالااك )

3

أاال م معرفة بأ ارؼ ك قالليد الزكاج في ال قالفالت

4

أاال م معرفة بفاكف كارؼ ال قالفالت األخرل

5

أ رؼ معاي اإليمالوات في ال قالفالت األخرل

6

أه ـ بالالا فالالت الدياية لم قالفالت األخرل

7

أه ـ باللمهرجالاالت المعبرة ف ال قالفالت األخرل

8

األخرل

أاالكؿ ال عرؼ م الاظـ السيالسية في ال قالفالت
األخرل

9

أاالكؿ ال عرؼ م ال قالليد االج مال ية في ال قالفالت

األخرل

 10أ كيؼ م بعض ركاايف البالد األخرل
11

لدم القدرة م ال مييز بيف األديالف المخ مفة خالؿ

12

أاال م دراية باللقيـ ال قالفية كالمع قدات الدياية لم قالفالت

فال مي م ال قالفالت األخرل

األخرل
البعد ال الاي  :الػدافع ػ ػ ػػي
في ال عالمؿ م أشخالص مف قالفالت مخ مفة

1

أس م

2

أ ػػؽ بق ػػدر ي مػ ػ ال كاص ػػؿ االج م ػػال ي مػ ػ أم قالف ػػة

3

يس ػػهؿ مػ ػ ال كي ػػؼ مػ ػ ح ػػركط الاي ػػالة ف ػػي أم قالف ػػة

جديدة

أخرل
4

أس م

باللعيش في ال قالفالت الجديدة

5

أس م

بمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل

6

أفرح ألفراح اآلخريف في ال قالفالت األخرل

7

أازف ادمال ي عرض أفراد ال قالفالت األخرل لمككارث
اميؿ االخ الؼ بيف قالف ي ك قالفة اآلخريف

8

أميؿ ال

9

ل ػػدم الق ػػدرة مػ ػ ال امي ػػؿ السػ ػري لممكار ػػؼ المعق ػػدة ف ػػي
988

كبيرة

معتدلة

قميمة

قميمة جداً

ال قالفالت األخرل
 10أسع لمعرفة مال هك جديد ف ال قالفالت األخرل
البعد ال اللث  :السمككػ ػػي
1

أا ػ ػ ػػالكؿ اف اغي ػ ػ ػػر س ػ ػ ػػمككي المفظ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػؿ (المهج ػ ػ ػػة ،

2

أ رؼ كيفية ال كرؼ ف الاديث أك أصمت لبرهة ا

الارمة )إذا طمب ال عالمؿ بر ال قالفي ذلؾ

ي االسب ذلؾ م المكارؼ بر ال قالفية المخ مفة
3

أاػػال ل ػدل ال ا ػػكع فػػي مس ػ كل س ػػر ة الكػػالـ أك أبطػػأ في ػػه

4

أ اال م دراية ب ريير سمككي الرير لفظػي اػدمال ي طمػب

ادمال ي طمب المكرؼ بر ال قالفي ذلؾ

ال فال ؿ بيف ال قالفالت
5

أا ػػال مػ ػ مق ػػدرة ب ريي ػػر عبيػ ػرات كجهػ ػ

6

لدل القدرة م العيش م ال قالفالت االخرل دكف االو

7

أاال لدم القدرة م اس خداـ القراوة كالك البة اد ال عالمػؿ

8

ال فال ؿ بيف ال قالفالت األخرل

ا ػػدمال ي طم ػػب

م ال قالفالت األخرل

لػػدم القػػدرة م ػ اس ػ خداـ لرػػة الجسػػد أ اػػالو فػػال مي فػػي
كسط قالفي مخ مؼ

9

لػ ػػدم القػ ػػدرة م ػ ػ اس ػ ػ خداـ لهجػ ػػة غريبػ ػػة ػ ػػف لهج ػ ػػي
االسب لم كاصؿ م

قالفالت أخرل

 10أيمالرس يكمي بطريقة سمسة حمف ال قالفالت األخرل
 11لػػدم الق ػػدرة مػ ػ فه ػػـ اإلشػػالرات الجس ػػمية ف ػػي ال قالف ػػالت
األخرل

988

الذكػػػػػػػػاء االجتماعػػػػػػي
البعد االكؿ :المعمكمػالت االج مال يػة
ت
1

كبيرة جدا

الفقػػػػػػػرات
أ ابأ بسمكؾ اآلخريف

2

أس طي ال أ ير في اآلخريف ( مشال ر اآلخريف )

3

أ فهـ مشال ر اآلخريف

4

أ فهـ رغبالت اآلخريف

5

أفهـ مال يريدا اآلخركف دكف االج هـ لم عبير اه

6

أ ابأ باللكيفية اك الطرؽ ال ي سيس جيب بهال اآلخركف

7

أفهـ مال يقصدا اآلخركف مف خالؿ عبي ار هـ

ردنا م

صرفال ي

( إشال ار هـ ك إيمال هـ )
البعد ال الاي  :المهػػالرات االج مال يػػة
1

أشعر بعدـ ال قة في الاالس الجدد الذيف ال أ رفهـ

2

أاسجـ بسهكلة في المكارؼ االج مال ية

3

يسهؿ م االاحمالـ في المكارؼ الجديدة كال عرؼ

4

أجد صعكبة في ال كاصؿ م اآلخريف

5

أا الج لكرت طكيؿ لكي أ رؼ الاالس جيدان

6
7

م أاالس جدد أرالبمهـ ألكؿ مرة

أس طي أف أريـ الرالت طيبة م الاالس الجدد الذيف
أ عرؼ ميهـ ألكؿ مرة

الدة مال أكاجه صعكبة في إيجالد مكاحي جذابة
لماديث م اآلخريف

البعد ال اللث  :الك ػ االج مال ػػي
1

أشعر أاه مف الصعب فهـ رغبالت اآلخريف

2

في الراللب يدهشاي ( يفالج اي ) مال يفعمه الاالس

3

يرحب ما ك ي نار مف الاالس اآلخريف دكف معرف ي

4

يبدك لي ككالف الاالس رحب ماي ادمال أ بر ف

لألسبالب
أفكالرم

5

أس طي القكؿ أف ال يمكف ال ابؤ بسمككيالت الاالس

6

غاللبال مال أ سبب في ايذاو االخريف دكف أف أدرؾ ذلؾ

7

غاللبال مال أس ررب مف صرفالت اآلخريف لمال أفعمه
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كبيرة

متوسطة

قميمة

قميمة جداً

عػػػػػادات العقػػػػػؿ المنتػػػج
موافؽ

الفقرات
البعد األكؿ  :اإلبػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
1

أاصرؼ إ ل المهمة ال ي أكمؼ بهال ادمال كاجها مشكمة صعبة

2

أاكؿ المعمكمالت اكؿ المشكمة المراد امهال إل أفكالر جديدة سهـ في

3

أصاؼ أفكالرم كاخ الر ماهال األك ر إسهالم نال في اؿ المشكمة

4

امكؿ غير قميدية لممشكمة

أ مد م المعمكمالت ال ي جمع هال ف المشكمة فقط

أصؿ ال اؿ لممشكمة

5

ال يهماي أف يككف لدم أفكالر جديدة ا

6

أباث دا مالن ف األفكالر الرريبة كغير ال قميدية ال ي يمكف أف سهـ في

7

أس بعد األفكالر غير ال قميدية كال اس خدمهال في اؿ المشكمة

8

ااكؿ االفكالر الرريبة ال امكؿ ماالسبة لممشكمة

9

أح خطة ماالسبة لاؿ المشكمة ال ي كاجها

10

أ مسؾ بآ ار ي اكؿ طبيؽ اؿ المشكمة ا

11

أسع إليجالد اؿ كايد لممشكمة دكف جريب امكؿ أخرل

12

أطبؽ اؿ المشكمة مبالشرة دكف ماالرشة زمال ي اكله

13

ال أه ـ بكح خطة مؿ لاؿ المشكمة

14

أه ـ ب جريب أك ر مف فكرة لمكصكؿ ال أك ر مف اؿ لممشكمة

15

أر ب األفكالر ال ي سهـ في اؿ المشكمة اسب أهمي هال

اؿ المشكمة

لدل زمال ي

كاف كالف هاالؾ أراو جيدة

البعد ال الاي  :ال اظيـ الذا ي
1

أامؿ المهـ لمكركؼ م األسبالب كالعكامؿ الم عمقة بهال

2

أس خدـ أسمكب ماظـ في معاللجة المهالـ

3

أريـ قديمي في حكو اقيؽ األهداؼ ال ي كحع هال لافسي

4

أر ب فكيرم في الاقال ؽ كالمفالهيـ ال ي سهـ في ممية ال عميـ ربؿ

5

أ كرؼ كؿ ف رة الس رجالع مال ـ اس ذكالرا ـ أ الكد العمؿ

6
7

أريـ أدا ي دا م نال ف طريؽ مراجعة خطكا ه بالس مرار
أفكر فيمال يمق

8

ال بأكؿ
أصاح أخطال ي أك ن

10

أاالكؿ دا مالن أف أككف م ك

9

أف ،أبدأ في اس ذكالر دركسي

م مف أس مة ربؿ أف أجيب اهال

أ أكد مف فهم لمال يجب أف أركـ به ككيفية افيذا
بعمميالت ال فكير المر بطة بمال أركـ به
988

غير متأكد

غير موافؽ

مف مهالـ
قدمي في إاجالز المهمة ال عميمية أكالن بأكؿ

11

أراج

12

أر ب المكحك الت اد مذاك ار هال اسب درجة صعكب هال كار بالطهال

13

أاظـ معمكمال ي الم عمقة باللمهالـ المطمكب ما إاجالزهال

14

أرسـ المهمة المطمكب إاجالزهال ال مهالـ جز ية

15

أادد األكلكيالت اد إاجالز أم مهمة عميمية

ببعحهال

البعد ال اللث  :ال فكير الاالر ػ ػ ػػد
1

أجم معمكمال ي اكؿ المشكمة ال ي كاجها

2

أريـ المعمكمالت ال ي جمع هال اكؿ المشكمة

3

أر ب المعمكمالت بشكؿ ماطقي اسب الر هال باؿ المشكمة

4

أدمج بعض المعمكمالت معال الس ا الج معمكمالت جديدة

5

أرالرف بيف االس ا الجالت المخ مفة

6

أح خطكات ماطقية لاؿ المشكمة

7

أريـ خطكات اؿ المشكمة

8

أريـ مدل مكحك ية إجراوات اؿ المشكمة

9

أر ب الامكؿ الاال جة اسب درجة ار بالطهال باللمشكمة

10

أرالرف بيف الامكؿ المخ مفة لممشكمة

11

أريـ الامكؿ الاال جة لممشكمة كأادد كفالو هال

12

أخ بر الامكؿ المق راة لممشكمة كأادد مدل جكد هال

13

أا ق المعمكمالت الماالسبة مف بيف المعمكمالت ال ي ـ جمعهال

14

أصاؼ المعمكمالت اكؿ المشكمة اسب أهمي هال

15

أراج الامكؿ كأادد االكلكيالت اسب طبيعة المشكمة
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