
RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015 

www.PosterPresentation
s.com 

(—THIS SIDEBAR DOES NOT PRINT—) 

DES IG N  G U IDE  
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

36”x48” presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save 

valuable time placing titles, subtitles, text, 

and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that 

will guide you through the poster design 

process and answer your poster production 

questions. To view our template tutorials, go 

online to PosterPresentations.com and click 

on HELP DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QU ICK  START  
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in 

and out to the level that is more 

comfortable to you.  

 Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your 

text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it 

from your desktop, copy and paste or by going to 

INSERT > PICTURES. Logos taken from web sites are 

likely to be low quality when printed. Zoom it at 

100% to see what the logo will look like on the final 

poster and make any necessary adjustments.   

 

TIP:  See if your school’s logo is available on our 

free poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT 

> PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QU ICK  START ( con t . )  
 

How to change the template color 

theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to 

VIEW > NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a 

number of pre-formatted 

placeholders for headers and 

text blocks. You can add 

more blocks by copying and 

pasting the existing ones or 

by adding a text box from the 

HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present. The default template 

text offers a good starting point. Follow the 

conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the 

INSERT menu and  

click on TABLE. A drop-down box will 

help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs 

from Excel or Word. Some reformatting may be 

required depending on how the original document 

has been created. 

 

How to change the column 

configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be 

customized on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and 

have finished your poster, save as PDF and the bars 

will not be included. You can also delete them by 

going to VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-

Setup to match the Page-Setup in PowerPoint before 

you create a PDF. You can also delete them from the 

Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If 

you submit a PowerPoint document you will be 

receiving a PDF proof for your approval prior to 

printing. If your order is placed and paid for before 

noon, Pacific, Monday through Friday, your order will 

ship out that same day. Next day, Second day, Third 

day, and Free Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 

 

Student discounts are available on our Facebook 

page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the 

FB icon.  

© 2015 PosterPresentations.com 
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     Berkeley CA 94710 

    posterpresenter@gmail.com 

 :  االستنتاج األول 

 . بشكل عام لدى الطلبة العدواني  منخفض السلوك 

 :  االستنتاج الثاني  

 .مستوى الذكاء الثقافي مرتفعة لدى عينة الدراسةأ 

 :  الثالثاالستنتاج 

ارتباطية ذات داللة احصائية بين السلوك العدواني ال توجد عالقة 

 .والذكاء الثقافي

 :االستنتاج الرابع والخامس

لجنسية في السلوك العدواني أو الذكاء الثقافي تعزى ال توجد فروق 

  الطالب 

 

 الخالصة

 أهداف البحث

 :  السؤال األول نتيجة 

ككلأن السلوك العدواني  منخفض أشارت   

ومع دراسة حاج { 2012}وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الجالد 

واختلفت مع دراسة عبد هللا تيسير [ 2010]و دراسة ناصر { 2009}

{2009}   .  

العدواني ليس سلوكا عشوائيا ، له أسباب تساهم ويرى الباحث أن السلوك 

في ظهوره وتطوره مثل التربية القاسية وعدم التوافق االجتماعي ،لكن 

ان وجد الدعم من قبل األسرة أو المؤسسات التربوية ستكون منخفضا 

وعليه . بشكل كبير، وسيتم الوصول الى تكوين الطالب تكوينا ايجابيا 

الباحث أن نتيجة الدراسة تشير الى نجاح دور الجامعة في تهيئة يرى 

 . الظروف المناسبة وايجاد الرعاية االيجابية للطلبة

انخفاض السلوك العدواني لدى طلبة الدراسة يعود من جانب  أن ويرى 

الطلبة تربية تساعدهم على التعامل مع تربية الجامعة في نجاح دور الى 

متطلبات الحياة وضغوطها بعقلية واعية  دون استخدام العدوان،  ومن 

جانب آخر ما يتمتع به الطلبة من النضج العقلي واالنفعالي ، اضافة الى 

في مما ساهمت ما اكتسبوه من الخبرات الحياتية والسلوكية واالجتماعية، 

جانب آخر يرى الباحث أن البيئة ومن  .تشكل سلوكهم وضبطها 

الطالب يتعامل  مع العدوان، ألن الجامعية تشارك أيضا في خفض 

اآلخرين ويكتسبه من خالل تعامله واحتكاكه مع مجموعات من الطالب  

تعدل سلوكه  ءءفي-المساهمة الذي من شأنه ،األمر كثيرة من الخبرات 

.العدواني وتخفيضه في حالة وجوده  

 :  السؤال الثاني نتيجة 

عينة مرتفع لدى مستوى الذكاء الثقافي بأن الدراسة نتيجة أشارت 

، دراسة {2017}المصري  إناسوتتفق هذه النتيجة مع دراسة . الدراسة

 .{ 2014 هياجةا، ونتائج دراسة  (jarrah2014) الجراح

وتشير هذه النتيجة الى توافر العديد من المهارات االجتماعية والثقافية 

. لدى عينة الدراسة ، مما تمكنهم من التفاعل مع الثقافات المختلفة 

هذه النتيجة منطقية جدا، ألن مدينة الرياض التي تتواجد فيها وتعتبر 

عينة الدراسة مدينة غنية بالتنوع الثقافي والحضاري ، ويعيش في داخلها 

مليون نسمة، متعددة اللغات والثقافات، وتشكل نسبة ( 5.25ما يقارب 

{  2017المصري إناسبالمئة ،كما أشارت دراسة { 32}المهاجرين فيها 

وهذا الثراء الثقافي والتنوع الحضاري  الشك أنها مما يساعد الفرد على 

اكتساب المهارات الثقافية الالزمة، اضافة إلى أن  بعض من عينة 

الثقافات الدراسة مغتربون في مدينة الرياض مما يحتم عليهم التكيف مع 

 ,المختلفة

 :  السؤال الثالثنتيجة 

عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين نتيجة هذا السؤال  وجود أسفرت 

معامل االرتباط  للعالقة بين ، إذ قيمة  الثقافيالسلوك العدواني والذكاء 

على مستوى الداللة { **333,- ,}الثقافي كان السلوك العدواني والذكاء 

وجود عالقة ارتباطية عكسية  ذات داللة مما تشير الى { 006, }

ويعني ذلك  أنه كلما ، احصائية  بين السلوك العدواني والذكاء الثقافي 

ارتفع مستوى الذكاء الثقافي كلما انخفض مستوى العدوان لدى الفرد، 

 .والعكس صحيح

الباحث أنه من الطبيعي جدا أن تكون العالقة بين العدوان والذكاء ويرى 

الذي يتمتع بمستوى عالي من الذكاء الفرد الثقافي عالقة عكسية ،ألن 

الثقافي في الغالب غير عدواني ؛ألنه اكتسب من خالل تفاعله مع عديد 

من أفراد من ثقافات مختلفة خبرات ومهارات ساهمت بشكل أو بآخر في 

وقد أشارت . تعديل سلوكه ونظرته لآلخرين، وخفض مستوى عدوانه  

.من الباحثين وجود العالقة بين بعض أنواع الذكاء وبين العدوان كثيرا   

 

 :عرض نتائج الفرضية الرابعة

تعزى  لجنسية الطالب ، إذ تجد الدراسة  فروق في السلوك العدواني لم 

 احصائية،غير دالة { ت}قيمة 

ويرى الباحث أن البيئة الجامعية التي تتواجد فيها عينة الدراسة على 

وتوفر الرعاية لجميع الطلبة بال واحدة، مختلف خصائصها هي بيئة 

اضافة الى المناهج ، استثناء أو تفريق على أساس العرق أو الجنسية

الدراسة والدورات العلمية التي تقدمها الجامعة للطلبة دورات عامة 

.،وبالتالي من المنطقي جدا عدم وجود فروق تعزى للجنسية  

ويفسر الباحث عدم ظهور الفر وق بين األفريقيين والسعوديين في 

توجيه الطالب من خالل أولياء أمورهم وسياسة أن العدوان  من منطلق 

إجراءات الجامعة التي يدرسون فيها، تساعد على توجيه وتركيز الطلبة 

على تحصيلهم الدراسي ،وبالتالي فإن القاسم المشترك بين كل عام  بشكل

من األفريقيين والسعوديين  هو التحصيل وحسن التوجيه من الجامعة ، 

وانتباههم مما أدى إلى انضباط المجتمعين  والتزامهم وصرف تركيزهم 

إلى األمور األكاديمية التي تعبر عن إنجازاتهم الحقيقية خالل العام 

 .الدراسي

 :نتائج السؤال الخامس

أشارت نتيجة هذا السؤال كذلك بعدم وجود فروق في الذكاء الثقافي بين 

 {,ت}الطلبة األفريقيين والسعوديين  كما يتضح في قيمة 

أن األفريقيين من منطلق  ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة ممكن تفسيره 

والسعوديين  كالهما يعيشان في بيئة غنية بثقافات مختلفة وهي مدينة 

الرياض ، والسعوديين قد تعودوا التفاعل مع الثقافات المختلفة وكذلك 

األفريقيين مغتربون في بيئة غير بيئتهم التي نشأوا  فيها   وبالتالي تتحتم 

عليهم  جميعا محاولة لتحسين قدراتهم الثقافية ومحاولة التكيف مع الثقافة 

 .المختلفة

 

 منهجية العمل

:مجتمع الدراسة   

مجتمع الدراسة  من الطلبة المنتظمين في جامعة تكونت 

طالبا  {  66}وتم اخيار 2017/2018الملك سعود لعام 

و عشوائيا من الطلبة  السعوديين واألـفريقيين عينة 

{ 35-18}للدراسة الحالية والبالغين عمرهم ما بين   

 :مقياس السلوك العدواني

قام الباحث ببناء مقياس الذكاء السلوك العدواني اعتمادا 

(  2009)ودراسة عبد هللا ( 2002)على مقياس األحمدي 

المقياس من ثالثة  ، وتتكون ( 2017الجالد ودراسة  

:أبعاد    

اللفظي والعدوان ،والعدوان سلوك العدوان  غير المباشر 

المباشرالجسدي   

فقرة 32وفي ضوء اإلجراءات السابق تم الحصول على 

,كمجموع كلي للمقياس  

وقد تم عرض المقياس على بعض من المتخصصين في  

علم النفس  ، من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

سعود لتحكيمها وابداء آرائه حول العبارات و لتأكد من  

مدى صالحية المقياس لقياس ما وضع من أجله  ،وتم 

الحصول على اتفاقه بنسبة مائة بالمئة  بعد أن قام 

الباحث بالتعديالت المطلوبة مع تعديل المقياس تعديال 

 .  يتالءم مع خصائص عينة الدراسة 

 :االتساق الداخلي

وألجل التأكد من صدق الداخلي لالستبانة  فقد تم 

أللفا كرو نباخ بين فقرات االرتباط   استخراج معامالت 

والدرجة الكلية لكل المقياس لقياس العالقة بين كل عبارة 

( 0,970)عبارة  وكانت النتائج  

:مقياس الذكاء الثقافي  

قام الباحث ببناء مقياس الذكاء الثقافي اعتمادا على 

(  2011)وعبد الوهاب ( 2017)مقياس مني كاظم 

:وتتكون المقياس من أربعة أقسام    

البعد ما وراء المعرفي ،والبعد المعرفي ، السلوكي، البعد 

  الدافعي

 20وفي ضوء االجراءات السابقة تم الحصول على 

,فقرة  

وقد تم عرض المقياس على بعض من المتخصصين في 

علم النفس  ، من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك 

سعود لتحكيمها وابداء آرائه حول العبارات و لتأكد من  

مدى صالحية المقياس لقياس ما وضع من أجله  ،وتم 

الحصول على اتفاقه بنسبة مائة بالمئة  بعد أن قام 

الباحث بالتعديالت المطلوبة مع تعديل المقياس تعديال 

 .  يتالءم مع خصائص عينة الدراسة 

 :االتساق الداخلي

وألجل التأكد من صدق الداخلي لالستبانة  فقد تم 

استخراج معامالت االرتباط  أللفا كرو نباخ بين فقرات 

والدرجة الكلية المقياس لقياس العالقة بين كل عبارة 

(0,890)لجميع العبارات ، وكانت النتائج   

 اإلستنتاج النتائج

هدفت هذه الدراسة  التعرف عن عالقة بين الذكاء 

الثقافي والسلوك العدواني لدى عينة من الطلبة 

األفريقيين والسعوديين  بجامعة الملك سعود، 

طالباً من ( 66)وتكونت عينة الدراسة من 

18األفريقيين والسعوديين، وعمرهم كان ما بين  -

وتم استخدام مقياس السلوك العدواني ومقياس  35

وأظهرت نتائج الدراسة أن  الذكاء الثقافي ،

مستوى السلوك العدواني  لدى عينة الدراسة 

منخفض، كما أسفرت أن مستوى الذكاء الثقافي 

مرتفعة لدى عينة الدراسة، ومما توصلت نتائج 

أن هناك عالقة ارتباطية  عكسية بين : الدراسة 

السلوك العدواني والذكاء الثقافي ،  ولم تجد 

الدراسة  فروق ذات داللة إحصائية  في السلوك 

العدواني تعزى للجنسية ،أو فروق في الذكاء 

 الثقافي  تعزى للجنسية 

 المراجع
  

السلوك العدواني وعالقته بالمستوى { 2012}الجالد، ربا أحمد علي،

 االقتصادي االجتماعي لدى الطلبة

جامعة عمان العربية ماجستبر  

الخمس بالعوامل وعالقته الثقافي الذكاء .٢٠١٠ محمود فتون ، خرنوب

جا في للغات العالي المعهد طلبة لدى ميدانية دراسة :للشخصية الكبرى ة

  مصر في النفس لعلم الثاني للمؤتمراالقليمي الكامل األعمال .دمشق معة

دار اليازوري للنشر العنف الجامعي { 2014}ربحي مصطفى عليان  -

 والتوزيع الطبعة األولى

نظريات التعلم . مكي وآخرون. ساطي  1994فتحي . عبد اللطيفعصام 

دار الشروق  2006 الزعولعماد عبد الرحيم    

اتجاهات طلبة القدس نحو العنف { 2009}عبد هللا تيسير وآخرون 

٥٢عدد .األردن  -مجلة اتحاد الجامعات العربية . الجامعي   

دوافعه : العنف األسري { 2005}العرود محمد عبد السالم سليمان 

 وآثاره من منظور تربوي اسالمي ، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك

armstrong ,T. 2009 multiple intelligence in the 

classroom, 3rd ed , alexandria Va :association for 

supervision and curriculum development  

Ang, S., Van Dyne, L. 2009. Handbook on cultural 

intelligence : Theory ,measurement ,and applications. 

New york :ME Sharp .  

Connor, S. 2013. intelligence tests for robots: solving 

perceptual reasoning tasks with a humain robot. master 

degree thesisi lowa state university Ames lowa usa .  

Henderson  , Ronadw ,and Bergan,John,R (.1973 .) The 

Cultural Context of Childhood. 

Charles Emerril Publishing:The U.S.A 

 شكر وتقدير

علم النفس–التربية –جامعة الملك سعود   

 محمد بشير سيسي

الذكاء الثقافي كمنبئ بالسلوك العدواني لدى الطلبة األفريقيين 
 والسعوديين بجامعة الملك سعود

 عمادة البحث العلمي

 عمادة إلى بالشكر  الباحثين يتقدم"
 سعود امللك جامعة في العلمي البحث

 املشروع هذا وتمويل دعم على
   URSP – 3    –  17   –50) رقم البحثي

 أبحاث دعم برنامج خالل من (    

 ".البكالوريوس طلبة

 مقدمة
تمثل الجامعات محورا لالهتمام من قبل جميع المجتمعات البشرية 

باعتباره  مؤسسة تربوية اصالحية  تهدف إلى بناء أجيال متسلحين 

في ضرورية أصبحت ، وقد .النبيلة  بالعلم والمعرفة والقيم االنسانية

بل أصبحت جزء ال يتجزأ من أّي مجتمع ،وال يمكن  الراهن ؛ عصرنا

كوادر المجتمع   ألية أمة االستغناء عنها ؛ ألنها المسؤولة عن اعداد

ومختلف التخصصات العلمية واالنسانية   في شتى ميادينه

تعد بيئة غير مناسبة إلفراز العدوان، إال أن الجامعة ومع    والطبية،

أنه لوحظ في السنوات االخيرة بروز أشكال مختلفة من العدوان 

وتتمثل هذه االشكال في الصراع بين الطلبة في  طلبة الجامعات،  بين

ميادين االجتماعات واللعب ،والنقاشات الحادة، أو المواجهة البدنية 

  .{2012، الجالد ربا أحمد } التي يمكن أن يؤدي إلى ايذاء االخرين 

الثمانيات والتسعينيات من القرن العشرين شهدت الجامعات وفي 

تزايدا مخيفا في حجم العدوان الطالبي في مختلف المناطق، وهو 

األمر الذي جعل أحد الباحثين يقوم بإحصائها في المدارس والجامعات 

ما يعادل جريمة أي األمريكية فقدرها بستة عشر ألف جريمة يوميا، 

, المدرسي والجامعي ست ثوان أثناء الدوام كل  واحدة   

ويعد 

  الباحثين من كثير باهتمام حظيت التي الظواهر أكثر من العدوان

باعتبارها ظاهرة عالمية معقدة ، ،  التخصصات جميع في والعلماء

ليست وليدة  ، فهي ذات أبعاد نفسية، اقتصادية، اجتماعية ،دينية 

اليوم؛ بل هي قديمة قدم اإلنسان على األرض، وقد ارتبطن وجودها 

البشربوجود كائن   

 على سطح كرة األرض

السلوك  مع عالقة  تكون لهايفترض الباحث أن المتغيرات التي ومن 

 .العدواني ويؤثر في رفعها أو خفضها ،هو متغير الذكاء الثقافي

اهتماما البأس به من قبل الباحثين النفسانيين  وقد حظي هذا المفهوم

للدراسات المتعلقة بمتغير الذكاء الثقافي يالحظ مدى ارتباط  والمتتبع،

وهو األمر هذا المتغير بعدد كبير من المتغيرات النفسية واالجتماعية ، 

   { 2013عودة، محمد علي )الذي أعطاه معلما واضحا وحيوية 

  :أهداف البحث
 :الهدف األول

تهدف هذا البحث إلى التعرف عن 

العالقة بين العدوان والذكاء الثقافي لدى 

   .والسعوديينالطلبة األفريقيين 

 :الهدف الثاني 
إلى التعرف على مدى تأثير وتهدف  -

الذكاء الثقافي على خفض أو رفع 

   .السلوك العدواني

 :الهدف الثالث

أيضا إلى الحيلولة دون تسرب وتهدف  

   .العدوان وخاصة لدى طلبة الجامعة

 : الهدف الرابع

يهدف الى مقارنة الفروق في السلوك 

العدواني والذكاء الثقافي بين الطلبة 
 ,السعوديين واألفريقيين
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