
  الثقافة؟ هي ما

  والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف

  سادس/األخيرالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 المثال سبيل على ، السابقة المقاالت في مذكور هو كما يشمل، األمية محو األيام هذه

 الثقافات متعدد األمية محو ، المعلومات أمية محو األساسي، األمية محو ، الحصر ال

 األمية محو ، االقتصادية األمية محو ، العلمية األمية محو ، البصرية األمية محو ،

 .الكثير وغيرها ، العالمي الوعي ، التكنولوجية

 األخير المقال هذا. للشخص العاطفي الذكاء أيًضا هو األيام هذه أمية محو أجزاء أحد

 .الثقافات متعدد األمية ومحو العاطفي الذكاء حول يدور السلسلة هذه من

 الذكاء مستويات هي. االقتباسات أربعة أبعاد أربعة ؛ قدرات بأربعة يولد إنسان كل

 الذكاء حاصل) SQ ،( المادي الذكاء حاصل) PQ ،( الذكاء حاصل) الشخص لدى

  (.العاطفي الذكاء حاصل) EQ و ،( الروحي



"EQ "ووعينا الذاتي وعينا من يأتي الذي العاطفي االجتماعي التفاعل ذكاء هو 

 ،ومعرفة فهمهم من تأتي التي وباآلخرين بأنفسنا االعتراف على قدرتنا إن. لآلخرين

 التعاطف, مواساتهم ، رعايتهم ، لهم االستماع ، ،واحترامهم معهم التواصل كيفية

 .اآلخرين بها نعامل التي الطريقة إنها ، آخر بمعنى. ومساعدتهم ، معهم

 النشاط على المحتملة القدرة" بأنه البشري السلوك البريطانية الموسوعة تصف

 الفعل ورد السلوك هذا". البشرية الحياة مراحل خالل واالجتماعي,  العقلي, البدني

 حدث أو,  ما شيء , ما شخص تجاه به نشعر ما وهو ، بموقفنا بشدة يتعلق و يتأثر

 .ما

 تدور كمنظمة أو ، مهنة ، تجاري كعمل ، التجارية األعمال أو ، عام بشكل الحياة

  .معهم والتعامل معهم والتواصل الناس مع عالقات ببناء األمر يتعلق. الناس حول

. اليوم األمية لمحو العاطفي الذكاء من عال مستوى امتالك الضروري من ، لذلك

 إتقان المرء على يجب ، أشخاص بدون كبير نجاح تحقيق ألحد يمكن ال ألنه نظًرا

 ، مريح حياة أسلوب ، العالقات على للحفاظ ضرورية مختلفة شخصية مهارات

 .والوظيفة

 كيفية معرفة هو النجاح صيغة في مفرد عنصر أهم إن: "روزفلت ثيودور قال

 ".الناس مع التوافق

 المهارات أو األشخاص) الشخصية المهارات أيًضا يشمل العاطفي الذكاء

 دانيال النفس عالم قال ، الشخصية المهارات ألهمية وصفه معرض وفي(. الشخصية

 قدرة في تشارك التي الكفاءات من مزيج هي الشخصية المهارات إن: "كولمان

 مهارات به تقوم مل ضعف باآلخرين المتعلقة األمور و نفسه إدارة على الشخص

 ". الوظيفة نجاح في الفنية المهارات أو الذكاء

 ، الفن ، العقيدة ، المعرفة يشمل الذي ، المجمع هذا" بأنها الثقافة الباحثون يعرف

 كعضو اإلنسان اكتسبها أخرى وعادات قدرات وأي,  الجمارك ، القوانين ، األخالق

  [.8591 ، تايلور إريك". ]المجتمع في

 ذات األنظمة من وغيرها ، القيم من وأنماط مبتكر منقول المحتوى هي الثقافة"

 خالل من اليدوية والمنتجات البشري السلوك تشكيل في كعوامل الرمزي المعنى

 [Talcott Parson & Alfred Kroeber، 1958".]السلوك

 من فئة أو واحدة مجموعة أعضاء تميز والتي ، للعقل الجماعية البرمجة هي الثقافة"

 . [8558 ، جيرت ، هوفستيده."]آخر شخص من الناس



,  ، المعنى ، الهوية ، بالهدف إحساًسا المجتمع ألفراد تعطي حياة طريقة هي الثقافة

و  ، القوانين ، الممارسات ، العادات ، المعتقدات من شامل نمط وهي ، والرفاهية

 ومصادر أجدادهم من ورثوها أو,  اعتمدوها , المجتمع أهل اخترعها التي األهداف

 .آخر مجتمع أعضاء من غيرهم عن تميزهم ، أخرى موثوقة

 أوجه وتقدير فهم على القدرة" بأنها الثقافات المتعددة األمية محو العلماء يعرف

 ".اآلخرين وثقافات بثقافته الخاصة والمعتقدات والقيم العادات في واالختالف التشابه

 بعضهم من العالم أنحاء في الناس قربت واإلنترنت المتقدمة التكنولوجيا األيام هذه

 يمكن ال بطرق التفاعل ومجتمعات ثقافات من األفراد على السهل من وجعلت

 .سنوات منذ تصورها

 ، كبير حد إلى مختلفة خلفيات من آخرين أشخاص مع تعاوني بشكل العمل أجل من

 .الناس هؤالء وقيم معتقدات ويفهم, يقدر,  يتعلم أن الشخص على يجب

,  ، القيم ، الثقافية المعتقدات تأثير بكيفية دراية على الشخص يكون أن يجب

 أن عليه. وفقها ويتصرفون واآلخرون هو بها يفكر التي الطريقة على والحساسيات

 وأن الحياة وأنماط,  المظاهر,  المعتقدات في واالختالف التشابه أوجه ويقبل يقدر

 .ذلك شابه وما,  , التعصب العنصرية,  التحيز لقضايا حساسا يكون

 الخاصة الضعف نقاط اكتشاف خالل من والكتابة القراءة في مستواك تحسين يمكن

 واتخاذ, إضافية ومعرفة معلومات على باستمرار الحصول ، قوة إلى وتحويلها بك

 أفضل شخًصا تصبح أن من سيمكنك وهذا. ممارسة إلى لتحويلها الالزمة اإلجراءات

 .العالم في متوقعة غيرالو المستمرة السريعة التغيرات مع التكيف علىمرن, وقادر  ،
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