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Abstract: 

The research aims at recognizing cultural intelligence for 

university students, in order to achieve the the goals of 

the research, the researchers constructed a tool for 

measuring the cultural intelligence that consisted of (45) 

items distributed in three areas (15)  items for the 

cognitive field, (15) items for the emotional field and 

(15) items for the behavioral field. The psychometric 

properties of the scale have been calculated by applying 

the scale to a sample consisting of (300) male and female 

university students. The cultural intelligence scale 

stability has reached by the half- split method (0.82) and 

Al- Fakir and Nabakh's equation (0.88). After that the 

scale was applied to a sample consisting of (150) male 

and female students for the purpose of calculating the 

results of the research and it has been shown that 

university 

 students have a high cultural intelligence level with a T-

value of (16.83). There are no statistical significant 

differences according to the demographic variables. The 

researchers recommended increasing the communication 

opportunities between the university students and the 

other universities in order to be acquainted with other 

cultures.The  researchers also suggested conducting a 

study to recognize the relationship between the cultural 

intelligence and the psychological adjustment 
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 التعريف بالبحث:
 (:The problem of the Researchمشكمة البحث )

أستشعر الباحثان بوجود مشكمة خالل فترة النزوح بأنو كيف يندمج الناس في ثقافة 
جديدة مغايرة لثقافتيم االصمية, ويتصرفون كما تريد الثقافة الجديدة؟ وأن كل شخص لدية 
الذكاء الثقافي سيجد نفسو متفيما لمكثير من التصرفات الجديدة, ميما كانت نادره ألنو سيفيما 

نوع الثقافي, ونرى ان مجموعة من الميارات والقدرات التي يمتمكيا الشخص من خالل الت
لمتفاعل والتكيف مع مختمف البيئات الثقافية, ووجود الدوافع الداخمية التي تحفزه عمى التواصل 

 مع الثقافات المختمفة. 
أن طمبة الجامعة يتعرضون لمعديد من الضغوطات النفسية والمشكالت االجتماعية, 

ا اختالف الثقافات وما تشممو من قيم وعادات وتقاليد, التي تعد عائقا أمام تحقيق مني
االنسجام في بيئة الطمبة داخل الجامعة , وأن وقوع ىذه المشكالت يؤدي لمعديد من 
االختالفات الثقافية فيما بينيم, حيث يحرص الطالب عمى تعممو داخل الجامعة , لذلك يتعين 

الخرين , وعندما يتحقق ىذا االمر بين الطمبة يصبح ىناك مناخا واسعا عمية تكيف نفسو مع ا
لمتعميم والتفكير واالبتكار والتعاون من أجل حل المشكالت, وبالتالي يصبح الطمبة أكثر قدرة 
عمى توليد االفكار ومن ىذا يصبح الذكاء الثقافي ذات أىمية ومعنى في التواصل مع االخرين 

 .(,,5-593, 0338) طو, 
وطمبة الجامعة يشكمون شريحو ميمو من المجتمع لذلك البد من تنمية الحياة  

الطالبية الجامعية كافة بجوانبيا المختمفة الروحية والنفسية واالجتماعية والثقافية ,فالطالب 
الجامعي يجب أن يتغمب عمى مشاعر النقص والمعاناة الموجودة من خالل التعاطف مع 

تغمب عمى مصاعب الحياة وذلك من خالل وضع االىداف التي يجب الذات وتفيم ذاتو وال
(. Corey,2011,147عميو تحقيقيا وبالتالي سوف يندمج الفرد في المجتمع بشكل أفضل )

والذكاء الثقافي ىو أحد أنواع الذكاءات, ويعد نشاط اجتماعي وجزء رئيسي من حياة الفرد, 
أمامو ميادين كثيرة لممعرفة, وبذلك يحقق مكاسب ومن يمتمك ميارات الذكاء الثقافي تتفتح 

كثيرة في العالقات االجتماعية والعمميات المؤثرة عمى طبيعة التفاعل االجتماعي داخل أي 
( أول من قدم مفيوم الذكاء Eraley & Ang, 2003ثقافة أو مجتمع, ويعد ايرلي وانج )

ن خالل قدرتيم عمى التكيف في الثقافي وذلك من أجل تفسير االختالفات بين االفراد, م
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المواقف الجديدة وتم استخدام ىذا المصطمح ألول مرة في كتابيما ) الذكاء الثقافي: التفاعالت 
 .Ward et al,2009,85)الفردية عبر الثقافات ( الذي تم نشرة في جامعة ستانفورد )

 ومن ىنا تبرز مشكمة البحث الحالي في االجابة عمى التساؤل اآلتي: 
 ما ىي طبيعة الذكاء الثقافي الذي تتسم بو شخصية الطالب أو الطالبة الجامعية؟-

 (:The lmportance of the Researchأهمية البحث )
تنبع أىمية الدراسة الحالية من أىمية الذكاء الثقافي ,الذي يعتبر أحد معالم التعمم   

قبل البيئة التعميمية, حتى يتمكن من السريع او من ادواتو المنيجية, التي تدفع المتعمم الى ت
اكتساب قدرات تجعمو قادرا عمى تمقي أكبر قدر ممكن من المعمومات من أكبر عدد من 

(,حيث يواجو الفرد في  Earley& Mosakowski,2004,77االفراد, الذين يتفاعل معيم ,)
أن الذكاء الثقافي حياتو العديد من المشكالت والمواقف التي تستدعي ايجاد حمول ليا, لذلك ف

(. لقد 0-5, 0333يعد مقياس لمدى قدرتنا لمتعايش مع االخرين واالرتباط بيم ) بوزان , 
حاز مفيوم الذكاء الثقافي عمى اىتمام عالمي, حيث تتطمب قدرات الزمة الكتساب نوع من 

اصة مع الحساسية لمتباينات الثقافية بما يحقق التفاعل البناء والكفء عن ىذه التباينات خ
( .ويفسر )ابو ,,5, 0338تعدد التفاعالت والحاجة الممحة لمتعامل مع االخر ) طو , 

( الذكاء الثقافي عمى انو عمميات معرفية يستطيع الفرد من خالليا معرفة ,599حطب, 
مدركات وافكار ومشاعر وسمات االخرين وىي قدرة ليا اىمية قصوى ألولئك الذين يتعاممون 

رين مثل المعممون واالطباء واالخصائيون النفسيون وغيرىم )أبو حطب, مباشرة مع االخ
(, وألىمية ىذا المفيوم اتجيت العديد من االبحاث والدراسات نحوه, منيا دراسة ,5, ,599
( التي ترى ان الذكاء الثقافي يرتبط ارتباطا موجبا بالذكاء المجرد, وىي Hunt,1982ىنت )

ذي يوفر لذوي القابميات العقمية الفائقة فرصا اعظم لمنجاح في عالقة ليس كبيرة الى الحد ال
-Hunt,1928:317العالقات االجتماعية عن زمالئيم ذوي القابميات العقمية المتوسطة ) 

( حيث  اظيرت نتائج الدراسة ان الذكاء الثقافي يزداد بتقديم Foley(, ودراسة فولي) 334
(, دراسة) قاسم Foley,1971,1025والذكاء العام )العمر وتوجد عالقة بين الذكاء الثقافي 

( 0, 0339( التي أشارت الى ارتباط الذكاء الثقافي بأسموب حل المشكالت )قاسم,0339
وان الذكاء الثقافي وتطبيقو امر ضروري ,فيو يساعد طمبة الجامعة عمى اقامة عالقات 

ركة والتفاعل مع الثقافات اجتماعية  وشخصية وانسانية مع االخرين, ويساعدىم عمى المشا
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االخرى فالقدرة عمى فيم االخرين قدرة انسانية ميمو لكون الفرد يقضي معظم حياتو بين 
االخرين والحساسية تجاه ما يفكرون وما يشعرون بو جميعيا مواىب اساسية في العالقات 

 (. ,008599االجتماعية )سفيان,
 البحث الحالي: وبناء عمى ذلك فقد قام الباحثان بتحديد أىمية

 أىمية متغير الدراسة المتمثل بالذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة . -
توفير أداة قياس الذكاء الثقافي مييئو  عمى البيئة العراقية وعمى طمبة  -

 الجامعة بالخصوص لكي يتسنى الباحثين االستفادة منيا مستقبال .
تغيير المجتمع  تناوليا شريحة ميمو من شرائح المجتمع يقع عمى عاتقيم -

 وتصحيح بعض المفاىيم والقيم الخاطئة االوىم شريحة طمبة الجامعة.
 ييدف البحث الى التعرف عمى :(:Aims of the Researchأهداف البحث )

 مستوى الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة . -8
 مستوى الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغير النوع ) ذكور_ اناث (  -0
 ى الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغير التخصص ) عممي_ انساني(مستو  -3
 غير مسافر(. –مستوى الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغير السفر) مسافر  -4

 (:Limits of the Researchحدود البحث )
 الحدود المكانية: جامعة األنبار بكمياتيا المتعددة

 (2019-2020الحدود الزمانية: أجريت الدراسة لمعام الحالي )     
 الحدود البشرية: عينة من طمبة جامعة األنبار لمدراسات الصباحية    
 الحدود الموضوعية: دراسة الذكاء الثقافي     

 (:Definition of the Termsتحديد المصطمحات )
 : عرفو(: Cultural intelligenceالذكاء الثقافي )
قدرة الفرد عمى التفاعل في المواقف (:  Earley &Ang, 2003ايرلي وانج: ) 

 (. earley& ang, 2003,3التي تتميز بالتنوع الثقافي ) 
تبنى  الباحثان تعريف الذكاء الثقافي ل ايرلي وانج :ىو قدرة الفرد عمى التعريف النظري: 

( تعريفا نظريا كونو Earley&Ang ,2003ي )التفاعل في المواقف التي تتميز بالتنوع الثقاف
  االقرب لموضوع البحث الحالي. 
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الدرجة التي يحصل عمييا المفحوص حسب أجابتو عمى مقياس الذكاء  التعريف االجرائي:    
 الثقافي الذي تم بناءه من قبل الباحثان. 

  :Theoretical Framework)اطار نظري: )
 (Cultural intelligenceالذكاء الثقافي )

  (: R.sternberg 1988اوال: نظرية ستيرنبرج )
تعود ىذه النظرية إلى العالم روبرت ستيرنبرج األستاذ في جامعة بيل في الواليات 
المتحدة األمريكية, يعتقد ان محاولة تفسير الذكاء الثقافي يجب ان تتم من جوانب مختمفة, لذا 

  فيوم يستند عمى المسممات األساسية لمنظرية منيا: يقترح اتجاىا جديدا في تعريف ىذا الم
الذكاء ينبغي ان يعرف عن طريق المنحنى أو البعد الذي يستيدف تحديد  .5

مجموعة من العمميات المعرفية األساسية, التي يقوم بيا العقل عندما يواجو مشكمة قبل 
 ل اطار نظري متكامل.الوصول إلى الحل المناسب مع أىمية تحديد ىذه العممية المعرفية داخ

أن مفيوم الذكاء مفيوما شامل ومتكامل ال ينحصر في ميارات النجاح  .0
نما يمتد ليشمل العديد من اإلمكانيات التي تساعد األفراد عمى التحصيل  المدرسي فحسب, وا 

 (. Sternberg,1985,237الناجح في الحياة )
الل مفيوم الذكاء التأكيد عمى االطار الثقافي والحضاري, الذي يعرف من خ .0

والذي يختمف باختالف المجتمع والبيئة التي يعيش فييا الفرد, وانطالقا من ىذا فان األفعال 
  التي تعد ذكية في ثقافة معينة ربما التعد لمذكاء بصمة في ثقافة أخرى. 

االىتمام بدراسة الذكاء بوصفو نطاقا متكامال يؤثر ويتأثر بالعديد من  .5
 ناحية, وبالمواقف والمتغيرات الخارجية من ناحية أخرى. الخبرات الشخصية من

يتخذ مفيوم الذكاء شكال تدريجيا أو ىرميا تتنظم فيو مكونات الذكاء إذ تقف  .4
 مكونات ما بعد األداء في قمة اكتساب المعرفة.

وأخيرا فأن اىم ما تؤكد عمية النظرية ىو دراسة ىذا المفيوم داخل اطار  .8
ويأخذ في اعتباره تحميل المفيوم إلى عناصر ومكونات أولية مع الربط نظري متكامل األبعاد, 

بين ىذا العناصر أو المكونات وبين خبرات الفرد االجتماعية والثقافية من ناحية, وبين 
 (. (Sternberg, 1988, 112الخصائص الفسيولوجية من ناحية أخرى 
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اد, لذلك قام بدمج عدد كبير ويرى أيضًا بأن الذكاء الثقافي تركيب يكون متعدد األبع
 & Angمن اآلراء واألفكار القديمة منيا والحديثة من أجل تفسير الذكاء الثقافي بين األفراد )

Dyne, 2008, 54.) 
   (Earley& Ang,2003ثانيا: نظرية  ايرلي وانج ) 

االجتماعية قدم )كريستوفر أيرلي وسونغ أنج( نظرية الذكاء الثقافي أول مرة في العموم 
( تعززت مكانة المفيوم عنما  0330واالدارية, في كتابة ) التفاعالت الفردية عبر الثقافات,

في  0335نشر" ايرلي" باالشتراك مع " ألين موسكواسكي" مقاال لتحديد المفيوم في أكتوبر 
الفكرة  مجمة ىارفارد لألعمال, ومن خالل ىذه الدراسات حدد الباحثون مفيوم الذكاء الثقافي.

االساسية لمنظرية ىي حاجة االفراد لمتعامل مع نظرائيم في بيئات متباينة 
( سواء (Sup Cultures( ومع ظيور الفروق في الثقافات الفرعية  (lnterculturalثقافيا,

كان في الشرق او الغرب , بحثت النظرية في معرفة اسباب التأثير الذي يتم ممارستو لبعض 
يرىم من خالل المواقف التي تتميز بالتباين الثقافي, وبالتالي فأن افضل االفراد أكثر من غ

وصف  لمذكاء الثقافي بأنو تركيب متعدد االبعاد, ولو صفات متميزة اذ تشترك العناصر 
( وأستند كل Earley & ang ,2003,30المعرفية والدافعية والسموكية كميا بتركيبة واحدة )

" في تفسيرىم لمقواعد النظرية لمفيوم الذكاء الثقافي , "Earley &Ang 2003من أيرلي وأنغ 
الى النظريات المعاصرة في الذكاء حيث أنيم عرفوا الذكاء الثقافي " بأنو قابمية الفرد عمى 
االندماج في االماكن التي تكون متنوعو ثقافيا , واشار الى أىمية تكوين عوامل الذكاء الثقافي 

الذكاء باختالف المواقف الثقافية واالجتماعية ,وأن تمك العوامل  ودورىا الفعال والمؤثر في
مترابطة مع بعضيا في عدة مجاالت ,وال يخرج مفيوم الذكاء الثقافي عن اطار الذكاء 
االجتماعي ويعد مفيوم الذكاء الثقافي من المفاىيم الحديثة لمذكاء والذي ظير في السنوات 

 &Shannonشتركة عبر القارات )االخيرة مع أتساع نطاق االعمال الم
Begley,2008,68) 

   : وترى النظرية أن هناك ثالث مكونات لمذكاء الثقافي
يشير ىذا النوع من  :cognitive- CQالمكون االول الذكاء الثقافي المعرفي -8

 الذكاء الى مستوى المعرفة الثقافية او المعرفة بالبيئة الثقافية, كما يعكس المعرفة بالمعايير
وان والممارسات والتقاليد في الثقافات المختمفة المكتسبة من الخبرات التربوية والشخصية, 
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الذكاء الثقافي المعرفي يعكس مدى فيم الفرد ألوجو التشابو  واالختالف بين الثقافات, وايضا 
ت معرفة التفاصيل المتضمنة في الثقافة المغايرة مثل المعايير ونسق القيم وانماط التفاعال

 (. Ang.and van Dyan,2008,65)االجتماعية
: يعكس االىتمام Motivition- CQالمكون الثاني الذكاء الثقافي الدافعي -0

بمشاركة االخرين والرغبة في التكيف مع ثقافة اخرى, ويتضمن ثالث دوافع اساسية ىي 
ون الدافعي (. وبيذا فان المكAng et al 2007,67,التعزيز,  والنمو , واالستمرارية ) 

لمذكاء الثقافي يعكس اىتمام الفرد من خالل التعامل مع افراد ينتمون الى ثقافة اخرى, فاألفراد 
المرتفعون في نسبة الذكاء الثقافي الدافعي يوجيون انتباىيم وطاقاتيم نحو المواقع الثقافية 

 ,Ramalu et atدة ) المتعددة من خالل االىتمام الداخمي والثقة في فعاليتيم الثقافية المتعد
2011,189 .) 
: يتضمن القدرة  Behaviorai- CQالمكون الثالث الذكاء الثقافي السموكي -3

عمى المشاركة في السموكيات التكيفية طبقا لممعرفة والدافعية عمى اساس القيم الثقافية, وىذا 
س قدرة الفرد يشمل وجود حصيمة واسعة ومرنة من السموكيات فالذكاء الثقافي السموكي يعك

عمى موائمة سموكو المفظي وغير المفظي بحيث يكون مالئم مع الثقافات 
 (.(Vedadi,kheiri&Abbasalizadeh,2010,49االخرى

 دراسات سابقة:
 :دراسات تناولت الذكاء الثقافي

The relationship between cultural intelligence and 
the transformational leadership of managers          

      
               العالقة بين الذكاء الثقافي والقيادة التحويمية لممديرين 

    

دراسة بوكس  
(Box,2014) 

 االىداف الوسائل االحصائية  العينة ادوات الدراسة
تم استخدام مقياس 

 الذكاء الثقافي
( منظمة ادارية 433)

تقع عمى ساحمي 
الواليات المتحدة 

االختبار التائي لعينة 
واحدة, االختبار 
التائي لعينتين 

التعرف عمى العالقة 
بين الذكاء الثقافي 

ويمية والقيادة التح
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االمريكية بمغ عدد 
 ( مديرا 084افرادىا)

مستقمتين, معامل 
 ارتباط بيرسون 

 لممديرين

 النتائج                                            
اشارات نتائج الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات داللة احصائية عند 

بين الذكاء الثقافي لممديرين ومقدرات القيادة التحويمية لدييم بمغ معامل  (0.05)مستوى
 (.0.86االرتباط )

                                                                           
(Box,2014,38) 

الذكاء الثقافي وعالقتو بقمق المستقبل ومستوى الطموح لدى طالب  
 كمية التربية جامعة االسكندرية               

 (0359دراسة احمد )

 األىداف        الوسائل االحصائية  العينة            أدوات الدراسة    
مقياس الذكاء الثقافي 
ومقياس قمق 
المستقبل ومقياس 
مستوى الطموح ) 

 اعداد الباحثة(    

تكونت عينة الدراسة  
( طالب 039من ) 

وطالبة من طالب 
المرحمة الربعة كمية 
التربية جامعة 

 االسكندرية ,

االختبار التائي  
لعينتين مستقمتين , 

الفا كرونباخ  معادلة
ومعامل ارتباط 
بيرسون تحميل 
االنحدار المتعدد, 
وتحميل التباين 

 االحادي

التعرف عمى طبيعة  
العالقة بين الذكاء 
الثقافي وقمق 
المستقبل , والتعرف 
عمى طبيعة العالقة 
بين الذكاء الثقافي 
ومستوى الطموح , 
الكشف عن الفروق 
تبعا لمتغير النوع 
والتخصص  الذكاء 

ثقافي, قمق ال
المستقبل, مستوى 
الطموح( , التنبؤ 
بقمق المستقبل 
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 (035985احمد,)
  االفادة من الدراسات السابقة:

الباحثان من أطالعيم عمى الدراسات السابقة في أمور عديدة, ويمكن تحديدىا آفاد 
 بما يأتي:
 التعرف عمى المصادر ذات العالقة  بموضوع البحث الحالي. -
اختيار المنيج واالجراءات البحثية التي تناسب البحث الحالي وفق متغير  -

 الدراسة  ) الذكاء الثقافي(.
 اختيار عينة البحث -
البحث واستخراج الخصائص السايكومترية من صدق وثبات وتميز بناء اداة  -

 عمى وفق مالئمة االداة المستعمة في ىذا البحث.
 اختيار الوسائل االحصائية المناسبة ألجراء البحث الحالي. -

ومستوى الطموح من 
خالل درجات عينة 
من طالب كمية 
التربية جامعة 
االسكندرية في الذكاء 

 الثقافي 
 النتائج                                         

توصمت النتائج الى وجود عالقة سالبة بين الذكاء الثقافي وقمق المستقبل ووجود عالقة موجبو 
بين الذكاء الثقافي مستوى الطموح ال توجد فروق دالة احصائيا في الذكاء الثقافي وقمق 
المستقبل لدى عينة طالب كمية التربية جامعة االسكندرية تبعا لمتغيري النوع والتخصص 

 بينيما والتفاعل 
 توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح تبعا لمتغير النوع لصالح االناث

ال توجد فروق دالة احصائيا في مستوى الطموح تبعا لمتغير التخصص والتفاعل بين النوع 
والتخصص , يمكن التنبؤ بقمق المستقبل ومستوى الطموح من خالل درجات عينة طالب كمية 

 التربية جامعة االسكندرية في الذكاء الثقافي. 
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 مناقشة وتفسير نتائج البحث . -
جراءاته   منهجية البحث وا 

 ( (Method of the Researchاوال: منهجية البحث
أستخدم الباحثان في بحثـيما الحالي المنيـج الوصفي, ألنو يتضمن خطوات عممية   

 لمظاىرة التي قام بيا  الباحثان كما ىي في الواقع.
 :Population of the Research)ثانيا: مجتمع البحث )

-0359طمبة جامعة االنبار لمعام الدراسي )أقتصر مجتمع البحث الحالي عمى 
كمية  ,5( موزعين عمى 03354)لمجتمع الدراسة الكمي  مجموعالحيث بمغ (, 0303

كمية لالختصاص العممي حيث بمغ المجموع  55وبواقع  ,لالختصاصين العممي واالنساني
, حيث كميات من االختصاصات االنسانية(, 3, و)( من كال الجنسين0,0,الكمي لمطمبة )

كما بمغ عدد الذكور لكال , ( من كال الجنسين55800بمغ المجموع الكمي لمطمبة )
( 55800( ليصبح اجمالي العدد الكمي )3433(, وبمغ عدد اإلناث )5500االختصاصين )

 لمطمبة, 
 (:Research Sampleثالثا: عينة البحث )

( من 0( كميات تمثل )5( طالب وطالبة , من)5,3تتألف عينة البحث الحالي من )
ة ,تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من المجتمع ( من الكميات االنساني0الكميات العممية و)

( يوضح 5االصمي والموزعين عمى كميات الجامعة تبعا لمتغير النوع والتخصص. الجدول  )
 ذلك 

 عينة البحث موزعة حسب النوع والتخصص(8جدول )
 المجموع   النوع               القسم    الكمية    التخصص

 اناث    ذكور   
   110    50     60 -      الطب    العممي   

   90    40     50 الميكانيك الهندسة  
   70    30     40 المدني

العموم        االنساني  
 االسالمية

حديث 
 وعمومه

40     30    70   
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   60    20     40 التفسير   
   50    20     30 المغة العربية اآلداب  

   30    10     20 التاريخ
 480 200    280  المجموع

 
 ( :Research Toolsرابعا: اداة البحث )

 مقياس الذكاء الثقافي:
لغرض تحقيق اىداف البحث قام الباحثان بالبحث عن مقياس الذكاء الثقافي بحيث    

يكون صالحا لمتطبيق عمى طمبة الجامعة, ومنسجما مع ىذه الشريحة وما تتمتع بو من 
الخصائص النفسية والعقمية واالجتماعية والدراسية, بعد اطالع الباحثان عمى المقاييس 

ألن اغمب المقاييس وذلك مقياس يمكن تطبيقو عمى عينة البحث, المتوفرة لم يجد الباحثان 
ترجمت او اعدت لتطبيقيا عمى عينات خاصة او تقيس جوانب بعيدة عن اىداف البحث 

 الحالي, لذلك قرر الباحثان بناء مقياس الذكاء الثقافي, وعمية قام بالخطوات االتية:
 اجراءات بناء مقياس الذكاء الثقافي:

 ت بناء مقياس الذكاء الثقافي ما يأتي:تضمنت خطوا 
 تحديد مفهوم الذكاء الثقافي: - أ
بـعد إطـالع الباحثان عمى األطر النظرية واالدبيات المتعمقة بموضوع الذكاء الثقـافي   

(. والذي عرف الذكاء الثقافي "بأنو قدرة الفرد Earley& Ang, 2003تبـنى الباحـثان تعـريف )
 (. Earley & Ang,2003,3التي تتميز بالتنوع الثقافي " ) عمى التفاعل في المواقف

 تحديد مكونات الذكاء الثقافي: - ب
بعد تحديد مفيوم الذكاء الثقافي باالعتماد عمى االطار النظري لمذكاء الثقافي    

انج(. تحددت المكونات االساسية التي يشتمل عمييا مقياس الذكاء الثقافي  لمعالم )ايرلي &
وبحسب ما اشار اليو )ايرلي & انج(. لتمك المكونات وىي تمثل مجاالت مقياس الذكاء 

 الثقافي الذي تم بناءه في البحث الحالي
 وقام الباحثان بتعريف كل مكون من المكونات االتية:
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: يتمثل في فيم الفروق بين الثقافات Cognitive fealeالمكون المعرفي  -
 والقدرة عمى تحميل العناصر الثقافية واستخداميا في السموك الشخصي .

: قدرة الفرد Motivational emotional fealdالمكون االنفعالي/ الدافعي  -
 عمى التعاطف وتفيم مشاعر وافكار افراد ينتمون الى ثقافات مغايرة,

: القدرة عمى اداء االشارات الجسمية Behavioral fealdي المكون السموك -
 والعادات وااليماءات والرسائل المفظية ذات المعنى التي تحددىا كل ثقافة عمى حده.

 جمع وصياغة الفقرات  -ج
من اجل جمع فقرات مقياس الذكاء الثقافي الذي تم بناؤه في البحث الحالي, قام  

 الباحثان بالخطوات االتية:
تحديد مفيوم الذكاء الثقافي وتحديد مجاالتو وتعريفاتيا وىي ) المكون  تم -5

 المعرفي , المكون االنفعالي الدافعي , والمكون السموكي(
االطالع عمى المقاييس السابقة التي امكن الحصول عمييا,  واالفادة منيا في  -0

الختبارات جمع وصياغة الفقرات عمى وفق أسس ومناىج عمم النفس في بناء وتصميم ا
 Van Dyne Ang( ومقياس )(Ang&et al, 2007والمقاييس النفسية, وىي مقياس 

Koh,2009 ,0355’ ( ومقياس )ىياجنة0353( ومقياس )الحصناوي وعيدي.) 
االطالع عمى االدبيات التي تناولت الثقافة بشكل عام واشارات الى مكونات  -0

( لغرض استكمال المعمومات حول 0339( و )تروادك, 0339عمم النفس الثقافي مثل )كوبر,
 بناء المقياس .

( فقرة موزعة عمى ثالث 54بعد تحديد مجاالت المقياس الثالثة تم صياغة ) -5
( وذلك بوضع Likart( فقرة لكل مجال , واعتمد الباحثان  طريقة ليكرت )54مجاالت بواقع )

 عدة بدائل لإلجابة. 
 :صالحية الفقرات -د
( فقرة واعطاء خمسة بدائل 54مجاالت المقياس وفقراتو البالغة )قام الباحثان بتحديد  

لكل فقرة من فقرات المقياس , بعدىا قام الباحثان بعرضو عمى مجموعة من المحكمين وبمغ 
( , وطمب منيم ابداء آرائيم في 0( محكما وكما مذكور في الممحق رقم )55عددىم )
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تم استبقاء الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاق صالحية الفقرات , وبعد جمع اآلراء وتحميميا 
 %( فأكثر. 3,)

 : ه .اعداد تعميمات المقياس
ان تعميمات المقياس تعد بمثابة الدليل لإلجابة عمى فقراتو , لذلك قام الباحثان   

بصياغة التعميمات بشكل واضح ودقيق, وطمبت من المفحوصين االجابة عمى الفقرات بكل 
صراحة وذلك ألغراض البحث العممي, وان اجاباتيم لن يطمع عمييا احد سوى الباحثان 

 ستجابتو.ليطمئن المفحوص عمى سرية ا
 و. التطبيق االستطالعي االول لممقياس:

من اجل التحقق من فيم فقرات المقياس والكشـف عن فقراتو الغامضة وغير   
الواضحة من اجل تعديميا وحسـاب الزمن المستغرق لإلجابة عمى الفقرات, قام الباحثان 

جتمع البحث موزعين ( طالبًا وطالبة تم اختيارىم عشوائيًا من م03بتطبيق المقياس عمى )
 ( يوضح ذلك.0حسب متغير النوع والتخصص والجدول )

 
(عينة التطبيق االستطالعي لمقياس الذكاء الثقافي عمى وفق النوع 0جدول)

 والتخصص
 

 الكمية
 

 القسم
 المجموع النوع
 اناث ذكور

 54 4 53 الميكانيك اليندسة

 54 8 9 التاريخ اآلداب

 03 55 59 المجموع

تبين بان الفقرات والبدائل كانت واضحة وكان الوقت المستغرق لإلجابة عمى وقد 
 ( دقيقة .54-53المقياس من )
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 ز. تصحيح المقياس:
( لمفقرات 5-4قام الباحثان بإعطاء كل فقرة من فقرات المقياس موازين تتراوح من )  

اما اوافق, ال اوافق ابدا(,اوافق بشدة, اوافق الى حد ما, محايد, ال االيجابية ,ولمبدائل )
 (.4-5الفقرات السمبية فيتم تصحيحيا بالعكس من)

 م. التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس الذكاء الثقافي
 حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات:-

تم التحقق من الخصائص السايكومترية القياسية لفقرات مقياس الذكاء الثقافي عمى 
 النحو االتي:

 الحصائي ) التطبيق الثاني (عينة التحميل ا
( طالب وطالبة تم اختيارىم 033تم تطبيق المقياس عمى عينة مكونة من )   

( لغرض حساب الخصائص السايكومترية 5بالطريقة العشوائية وكما موضح في جدول رقم )
 لممقياس وكما يأتي

 تميز الفقرات بأسموب المجموعتين المتطرفتين: -5
يقصد بالقوة التمييزية لمفقرة قدرتيا عمى التمييز بين ذوي المستويات العميا والدنيا      

( .ويشير )  ( Shaw,1967,450من األفراد بالنسبة إلى الخصيصة التي تقيسيا الفقرة 
(. ضرورة إبقاء الفقرات ذات القوة التمييزية في Ghiselli et  al  59,5جيزلي وآخرون 

  ية لممقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة أو تعديميا وتجريبيا من جديد )الصورة النيائ
Ghiselli,et al, 1981,434 .) 

 ومن أجل التعرف عمى القوة التمييزية لمفقــرات قام الباحثان بالخطوات التالية:
 حدد الباحثان الدرجة الكميــة لكل استمارة  من استمارات المقياس بعد تصحيحيا.-5
ب الباحثان الدرجات التي حصل عمييا أفراد العينة ترتيبآ تنازليا من اعمى درجة رت-0

 الى ادني درجة. 
%( الدنيا من الدرجات لتمثيل 03%( العميا ونسبة )03اختار الباحثان  نسبة )-0

( طالب وطالبة لذا كان عدد 033المجموعتين المتطرفتين, والن عينة التحميل مكونة من )
( 5,( استمارة أما استمارات المجموعة الدنيا فكانت )5,اد المجموعة العميا )استمارات أفر 

( استمارة خضعت لمتحميل االحصـائي وبيذا يكون لدينا 580استمارة ليصبح العدد الكمي )
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 ,Anastasiأكبر حجم وأقصى تباين ممكنين ويقرب توزيعيما من التوزيع الطبيعي )
1976,208    .) 
االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين طبق الباحثان  -5

المجموعة العميا  الدنيا لكل فقرة, إذ تعد القيمة التائية مؤشرًا لتمييز كل فقرة من خالل 
(. 5.98( التي كانت )583( ودرجة حرية)3.34مقارنتيا بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة )

 ( لم تكن مميزه.08, 00, 55, ,, 5ة عدا الفقرات )وقد تبين أن جميع الفقرات مميز 
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:

من المؤشرات التي تدل عمى صدق البناء ىو ارتباط درجة كل موقف في المقياس   
(. فالمواقف التي ال تظير ارتباطًا  535:  5930بالدرجة الكمية لممقياس  ) أبو حطب , 

(.إذ كانت االستمارات  0,3:  5990جة الكمية لممقياس يتم حذفيا  ) عودة , عاليًا مع الدر 
( , وقد تبين بأن معامالت االرتباط جميعيا كانت 580التي خضعت لمتحميل بيذا األسموب )
(, إذ تراوحت قيم معامل ,09( ودرجة حرية )3.34دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 االرتباط بين 
 ( ,389(, والقيمة الجدولية لمعامل االرتباط )3885- 3850)
 :  . عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليهج
من اجل تحقيق ذلك استخرج الباحثان العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من   

عمى درجات  والدرجة الكمية لممجال الذي توجد فيو , باالعتماد ذكاء الثقافيفقرات مقياس ال
( استمارة وبعد استعمال معامل ارتباط بيرسون تبين أن 033إفراد عينة البحث البالغة )

( عند ,3839معامالت االرتباط كميا دالو إحصائيا عند موازنتيا بالقيمة الجدولية والبالغة )
 (,09( وبدرجة حرية )3834مستوى داللة )

 بالدرجة الكمية لممقياس:د. عالقة المجال بالمجاالت االخرى وعالقته  
تم التحقق من صدق االرتباطات الداخمية باستعمال معامل ارتباط )بيرسون( من اجل 
ايجاد العالقة بين درجات االفراد عمى كل مجال والدرجة الكمية لممقياس, وكذلك العالقة بين 

بالدرجة  مجاالت المقياس بعضيا مع بعضيا االخر, وذلك الن ارتباطات المجاالت الفرعية
الكمية لممقياس ىي قياسات اساسية لمتجانس, ألنيا تساعد عمى تحديد مجال السموك المراد 

 (.(Anistasi,1976. P. 155قياسو 
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 الخصائص السكومترية لممقياس :
 :Validityالصدق  -8
يعد الصدق من أىم الخصائص التي يجب توافرىا في المقاييس,  ألنو يشير إلى  

 (.,53, 5999قدرة المقياس عمى قياس الصفة التي وضع من اجل قياسيا )ابو جاللة, 
وان المقياس يكون صادقًا في تقدير السمة لدى افراد العينة عندما يكون خاليًا من 

ــاس متــــحيزًا, وىنالك عدة أساليب وطرائق في  حساب وتقدير تأثير  العوامل التي تجـــعل المقي
الصدق فنحصل في حاالت عدة عمى معامل كمي لمصدق,  وفي بعض االحيان نحصل 

(. لذلك فالمقياس الذي لو اكثر من مؤشر لصدقو 083: 59,3عمى تقدير كيفي لو )فرج,
( لذلك عمد الباحثان التحقق 550, 5999تزود الثقة في قياس ما اعد لقياسو.)ابو جاللة, 

من صدق مقياس البحث  باستعمال مؤشرين لمصدق وىما: الصدق الظاىري, وصدق البناء, 
 وعمى النحو التالي: 

 
  
  : Face Validityالصدق الظاهري   -أ

إن أفضل طريقة تستخدم الستخراج الصدق الظاىري ىي بان يقوم الباحث بعرض 
من المحكمين من ذوي االختصاص واخذ  آرائيم حول ما مدى فقرات المقياس عمى مجموعة 

وقد قام الباحثان من    .(ebel,1972,554تمثيل فقرات المقياس لمصــفة المراد قيــاسيا )
تحقق ىذا النوع من الصدق لمقياس الذكاء الثقافي من خالل عرض الفقرات  عمى المحكمين 

(.  وقد حظيت 0لمقياس وتعميماتو ممحق )واخذ آرائيم حول صالحية كل فقرة من فقرات ا
 .%( 3,جميع فقرات المقياس عمى نسبة اتفاق اكثر من  )

 : Construct Validity صدق البناء .0
ويقصد بصدق البناء ىو المدى الذي يمكن لممقياس أن يشير بموجبو إلى قياس بناء 

 (. Anastasi, 1976, 126نظري محدد أو خاصية معينة  )
 : Reliability الثبات

 تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقتين:
 : Test-Retest)) إعادة االختبار –طريقة االختبار -أ 
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أكد )فيركسون(  أن استخراج  الثبات بيذه الطريقة ىو من خالل تطبيق المقياس 
ومن اجل (. 043:  0330مرتين وفي وقتين زمنيين مختمفتين وعمى نفس العينة )ممحم , 

( طالب 03الثبات بيذه الطريقة فقد تم تطبيق المقياس عمى عينة مكونة من )استخراج 
( Adams( يومًا من بعد التطبيق األول, إذ بينت آدمز )55وطالبة, وبفاصل زمني قدره )

بأن الغرض من إعادة تطبيق المقياس ىو لمتعرف عمى ثباتو بشرط ان ال يتجاوز التطبيق 
(.  بعد ذلك تم حساب Adams, 1986, p. 58ألول )( يوما من التطبيق ا55الثاني )

( 38,0معامل  بيرسون بين درجات التطبيقين االول والثاني  إذ بمـــغ معامل االرتباط )
لممقياس, وىذا يعد مؤشر جيد لثبات المقياس, اذ اشار العيسوي الى ان اذا بمغ ثبات المقياس 

 (. ,4: 59,4( فأكثر, فأن ىذا يعد مؤشرًا جيدًا لثبات االختبار)العيسوي, 3833)
 :  (Cronbach's Alpha)معادلة ألفا كرونباخ  -ب

تم استعمال معادلة الفا كرونباخ اليجاد معامل االتساق في أداء االفراد من فقرة إلى 
أخرى, وتعتمد ىذه المعادلة إلى االنحراف المعياري لالختبــــــار وكذلك تستند عمى االنحرافات 

(. باعتبار أن الفقرة في المقياس 39: 59,5آخرون, المعيارية لفقرات المقياس )الزوبعي و 
عبارة عن مقيــاس قائم بحد ذاتــــو, وتم حساب التباينات بين درجات العينة )عينة الثبات( في 
جميع فقرات مقياس الذكاء الثقافي, إذ يقسم المقــــياس إلى عــدد من األفـــراد يســاوي عـدد 

(. وقد أستخرج الثبات من درجات استمارات العينة 045: ,,59 فقراتـــــــو )عودة, والخميمي,
 .(  وىو معامل ثبات جيد,,38( استمارة, اذ بمغ معامل ألفا )033األساسية البالغة )

 مقياس الذكاء الثقافي بصيغته النهائية:
أصبح مقياس الذكاء الثقافي بعد حساب الخصائص السيكومترية لممقياس يتكون من  

( فقرة, ذات بدائل خماسية )اوافق بشدة, اوافق الى حد ما, محايد, ال اوافق, ال اوافق 09)
, 55, 50, 53, 9, ,, 3, 8, 4, 5, 0, 5ابدآ(   ويكون كالتالي: الفقرات اإليجابية ىي )

54 ,53 ,5, ,59 ,03 ,05 ,05 ,04 ,08 ,03 ,0, ,09 ,03 ,05 ,00 ,00 ,04 ,
(, أما باقي الفقرات فيي 5 – 4( وتأخذ الدرجات من )54, 55, 50, 50, 53, 09, ,0

(, واصبح المقياس حاليًا صالحًا لمتطبيق لغرض حساب 4 –5سمبية, وتأخذ الدرجات من )
( وبمتوسط فرضي 09درجة )( وادنى 594نتائج البحث, اذا اصبحت اعمى درجة لممقياس )

(553  .) 
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  المؤشرات االحصائية لمقياس الذكاء الثقافي
من خالل استخراج المؤشرات االحصائية لدرجات استجابات افراد العينة تبين ان   

 درجاتيم توزعت عمى المقياس بصورة مشابيو لمنحى التوزيع االعتدالي, 
 الوسائل االحصائية:

استعمل الباحثان الوسائل االحصائية المناسبة في البحث الحالي باالستعانة  
 ( وبرنامج االكسل والوسائل االحصائية التالية:spssبالبرنامج االحصائي )

 الوسط الحسابي: الستخراج االوساط الحسابية لممقياس  -5
 االنحراف المعياري: لمعرفة انحراف التقديرات عمى اوساطيا الحسابية  -0
 االختبار التائي لعينة واحدة لقياس متغير البحث  -0
االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين اوساط  -5

 المجموعتين العميا والدنيا لممقايس ولمتعرف عمى الفروق في اىداف البحث تبعآ لممتغيرات
 الكمي معامل ارتباط بيرسون: لحساب معامل االرتباط لكل فقرة مع المقياس  -4
 معادلة الفاكرونباخ لالتساق الداخمي: لحساب الثبات لممقياس.  -8

 عرض النتائج ومناقشتها:
 لدى طمبة الجامعة. ذكاء الثقافيالتعرف عمى مستوى الالهدف األول: 

لمتحقق من ىذا اليدف قام الباحثان بتطبيق مقياس الذكاء الثقافي عمى عينة البحث  
( طالب وطالبة, وأشارت النتائج  إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة 543البالغة )

( درجة, 58835( درجة وبانحراف معياري قدره )505833البحث عمى المقياس قد بمغت )
( درجة, تم 553متوسط الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ )ولمعرفة داللة الفرق بين ال

تطبيق االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن الفرق كان دااًل إحصائيًا عند داللة المستوى 
( ولصالح المتوسط الحسابي لعينة البحث, إذ بمغت القيمة 559( وبدرجة حرية )3834)

 0(, وجدول )5898يمة التائية الجدولية البالغة )( وىي اكبر من الق588,0التائية المحسوبة )
 ( يوضح ذلك.

 نتائج االختبار التائي لمستوى الذكاء الثقافي لدى عينة البحث(3جدول )
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
(3834) 

درجة 
 الجدوليةالمحسو  الحرية
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  بة

الذكاء 
 الثقافي

 559 دالة   5898 588,0 553 58835 505833 543

وىذا يشير إلى )طمبة جامعة االنبار(  , لدييم ذكاء ثقافي عالي , وتتفق ىذه  
( التي اظيرت وجود ذكاء ثقافي لدى المديرين وارتباطو  Box,2014النتيجة  مع دراسة )

( التي اظيرت وجود عالقة سالبة بين الذكاء 0359بالقيادة التحويمية , ودراسة ) احمد, 
الثقافي وقمق المستقبل ,وان ىذا االختالف في النتائج قد يكون بسبب اختالف عدة عوامل 

,والحالة االقتصادية التي يمر بيا الطالب منيا طبيعة المجتمع الذي اجريت فيو الدراسة 
نتيجة تعرضيم لبض الظروف منيا اثار التيجير التي كان ليا اثر كبير عمى الطالب في 
مختمف الجوانب , وتفسر ىذه النتيجة وفقا لنظرية ايرلي وانج بأن طمبة الجامعة يمتمكون 

في السريع ,وخالل التفاعالت استراتيجيات معرفية فعالة لمتوافق مع متطمبات التطور الثقا
الثقافية مع االخرين, كما ان اعدادىم االكاديمي وخبرتيم بالتواصل اسيمت في مساعدتيم 
عمى فيم التراث الثقافي وخبرات التفاعل, اضافة الى النمو الشخصي من خالل التعمم , 

ا بينيم, اكسب الطمبة فيم التراث الثقافي المتنوع , وطبيعة التفاعل االجتماعي فيم
(Thomas,2006,26.) 

ويرى الباحثان ان طمبة الجامعة لدييم مستوى تعميمي عالي قياسا بمستوى  الوعي   
في المراحل الدراسية السابقة , كما ان طمبة الجامعة لدييم اطالع عممي ثقافي متعدد االوجو 

 , فضال عن امتالكيم مستوى عال من الوعي , والنضج االجتماعي ,
ثاني: التعرف عمى الفروق في مستوى الذكاء الثقافي لدى طمبة الجامعة,  تبعاً الهدف ال

 (إناث –لمتغير الجنس ) ذكور 
اظيرت النتائج ان الوسط الحسابي لعينة الذكور عمى مقياس الذكاء الثقافي قد بمغ   

(, في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات االناث 05889( بانحراف معياري قدره )504805)
(, ولمعرفة الداللة االحصائية 05800(, بانحراف معياري قدره )500848عمى المقياس نفسو )
اذ ظير ان القيمة التائية باحثان االختبار التائي لعينتين مستقمتين, لمفروق, استعمل ال

(, عند مستوى داللة 5898( , اصغر من القيمة التائية الجدولية البالغة )5809المحسوبة )
 ( يبين ذلك  5(, والجدول )3.34)
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المحسوبة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية (4جدول )
 عمى مقياس الذكاء الثقافي والجدولية لعينة البحث

حجم  النوع المتغير
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (2025)

الذكاء 
 الثقافي

 08069 835008 85 ذكور
غير  8096 8009 848

 08003 830056 65 اناث دالة
يتبين من الجدول أنو ليست ىناك فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في  

(,التي أظيرت عدم 0359مستوى الذكاء الثقافي, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة  ) احمد, 
وجود فروق تبعا لمتغير النوع   في الذكاء الثقافي وقمق المستقبل وتتفق ىذه النتيجة مع 

وانج التي ترى ان الذكاء الثقافي يشير الى القدرة عمى االستخدام الذكي توجيات نظرية ايرلي 
لالنفعاالت وتكوين عالقات طيبة مع االخرين , وضبط ىذه االنفعاالت وتوجيييا بما ينمي 

, 0355عالقة الفرد باآلخرين دون االشارة الى الفروق في النوع بيذا المجال.)يوسف, 
ت يتعرضن لنفس الخبرات االكاديمية والثقافية التي يتعرض (.ويرى الباحثان ان الطالبا039

ليا الذكور في الجامعة, كما ان تطور الحياة وتطور وسائل االتصال االجتماعي وخروج 
الطالبة من المنزل ألغراض الدراسة وازدياد فرص التواصل االجتماعي, مكن الطالبة من 

, مما اتسم في انعدام الفروق في الذكاء التعرف عمى ثقافات مختمفة محمية كانت ام عالمية
 الثقافي بين النوعين. 

: التعرف عمى الفروق في مستوى الذكاء الثقافي تبعًا لمتغير الهدف الثالث
 انساني( -التخصص)عممي 

(, ,50088بمغ الوسط الحسابي لمتخصصات العممية عمى مقياس الذكاء الثقافي )  
(, في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات التخصصات 00880بانحراف معياري قدره )

(, ولمعرفة داللة ,0380(, بانحراف معياري قدره )505854االنسانية عمى المقياس نفسو )
( لعينتين مستقمتين, إذ ظير أن القيمة  t-testلتائي    )الفرق استخدم الباحثان االختبار ا
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( عند مستوى الداللة 5898( أصغر من القيمة التائية الجدولية )- 38033التائية المحسوبة )
 ( يوضح ذلك:4( والجدول ),55( ودرجة حرية )3834)

والمحسوبة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الجدولية (5جدول )
 ودرجة الحرية ومستوى الداللة لعينة البحث عن مقياس الذكاء الثقافي

حجم  التخصص المتغير
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (2025)

الذكاء 
 الثقافي

 00060 833068 75 عممي
غير  8096 -20377 848

 02038 834045 75 انساني دالة
 

( 3834يتبين من الجدول أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
بين متوسطي درجات عينة البحث عمى مقياس الذكاء الثقافي وفق متغير التخصص )عممي 

التي أظيرت أنُو ال توجد فروق  ),0359, انساني( , وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ) احمد,
بين التخصصات )العممية , االنسانية( في الذكاء الثقافي ويعزو الباحثان ىذه النتيجة الى ان 
الطمبة بكافة تخصصاتيم )العممية واالنسانية( يدرسون كثير من المواد التربوية المشتركة 

, ويتعايشون مع بعضيم ويتعاممون مع بعضيم البعض في كثير من االحيان داخل الجامعة
في العديد من المجاالت الثقافية واالجتماعية, مما ادى الى عدم وجود فروق في الذكاء 

 الثقافي وفقا لمتخصص.
التعرف عمى الفروق في مستوى الذكاء الثقافي تبعًا لمتغير السفر  الهدف الرابع:

 غير مسافر( –)مسافر 
م ان سافروا واطمعوا عمى ثقافات اخرى بمغ الوسط الحسابي لمطمبة الذين سبق لي  

(, 03884(, بانحراف معياري قدره )504805من خالل السفر عمى مقياس الذكاء الثقافي )
في حين بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة الذين لم يسافروا ولم يطمعوا عمى ثقافات اخرى 

(, ولمعرفة داللة 05839) (, بانحراف معياري قدره500833خالل السفر عمى المقياس نفسو )
( لعينتين مستقمتين, إذ ظير  t-testالفرق بين المتوسطين استعمل الباحثان االختبار التائي )
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( عند مستوى 5898( أصغر من القيمة التائية الجدولية )38854أن القيمة التائية المحسوبة)
 ( يوضح ذلك:8. والجدول )(,55( ودرجة حرية )3834الداللة )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الجدولية والمحسوبة (6)جدول 
 ودرجة الحرية ومستوى الداللة لعينة البحث عن مقياس الذكاء الثقافي

حجم  التخصص المتغير
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

 الجدولية المحسوبة (2025)

الذكاء 
 الثقافي

 02065 835004 36 مسافر
غير  غير دالة 8096 2.645 848

 08079 833072 884 مسافر

تشير النتيجة  الى عدم وجود فروق بين الطمبة الذين سبق ليم وسافروا الى بمدان  
اخرى واطمعوا عمى ثقافات متعددة )مسافر(, وبين الطمبة الذين لم يسبق ليم السفر خارج البمد 

ويعزو الباحثان ان ذلك يعزى الى ان .واالحتكاك او التعرف عمى ثقافات اخرى)غير مسافر( 
المعموماتية اليائمة, والعولمة, ومفيوم العالم )قرية صغيرة(, قد اتاح لمطمبة بكافة الثورة 

مستوياتيم ممن يسافرون او لم يسافرون خارج البمد, اتاح ليم التعرف عن كثب عمى ثقافات 
االخرين والتفاعل معيم عبر وسائل التواصل االجتماعي وما تتيحو الشبكة العنكبوتية من 

متواصل والتفاعل االجتماعي مع االخرين اذ اصبحت معظم ثقافات العالم متاحة ميزات كبيرة ل
لمجميع, وبالتالي ال يمكن تحديد فروق واضحة في مدى االنسجام او التفاعل مع الثقافات 

 االخرى تبعًا لمتغير ) مسافر, غير مسافر(.
 :Conclusionsثانيا: االستنتاجات 

 يتمتع طمبة الجامعة بذكاء ثقافي عالي  -8
 اناث(  -ال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير النوع ) ذكور  -0
 -ال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير التخصص ) عممي  -0
 انساني( 
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غير  -ال توجد فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير السفر ) مسافر  -5
 مسافر(

 :Recommendationsالتوصيات 
 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بالتالي:

عمى أدارة الجامعة أن توفر أنشطة وبرامج جامعية تعزز من الوعي الثقافي   -5
 باآلخر مما يقرب المسافات بين الثقافات الفرعية العراقية .

زيادة فرص التواصل بين طمبة الجامعة وجامعات اخرى لكي يطمعوا عمى  -0
 يسيم في ادامة وعييم وذكائيم الثقافي. ثقافات اخرى مما

 :Suggestionsلمقترحات ا
 يقترح الباحثان اجراء العديد من الدراسات ضمن هذا المجال 

من الممكن ان يوفر ىذا البحث مدخال بحثيا يعتمد من قبل فريق بحثي  -5
والمسافة لدراسة الذكاء الثقافي مع متغيرات اخرى ,مثل التكيف مع االخر والتوافق النفسي, 

 االجتماعية 
اجراء دراسات اخرى مشابيو لمبحث الحالي عمى مراحل دراسية اخرى مثل  -0

 المرحمة المتوسطة والمرحمة االعدادية.
 المصادر والمراجع:

االحصاء لمباحث في التربية (: ,,59احمد سميمان والخميمي, خميل يوسف) - 1
 دار الفكر, عمان, االردن االنسانية, والعموم

اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء (: 5999ابو جاللة, صبحي:) - 2
 مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.  االختبارات وبنوك االسئمة,

, مكتبة االنجمو 0,طالتقويم النفسي(: 5930(ابو حطب,فؤاد, وعثمان, سيد احمد - 3
  المصرية, القاىرة.

الشخصي "انموذج وبرامج البحث " الذكاء (: ,599ابو حطب, فؤاد عبد المطيف )- 4
مكتبة  -المؤتمر السابع لعمم النفس في مصر ,القاىرة الجمعية النفسية لمدراسات النفسية ,

 القاىرة. –االنجمو المصرية 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)0,49 ) 
 

الذكاء الثقافي وعالقتة بقمق المستقبل (,  0359احمد, ايمان محمد عباس)  - 5
سكندرية, مجمة البحث العممي في لدى طالب كمية التربية جامعة اال الطموح وبمستوى

 , االسكندرية, مصر.03التربية, العدد 
 , الرياض, السعودية 0, مكتبة جرير ,ط قوة الذكاء االجتماعي(: 0333بوزان , توني )-8
. الطبعة االولى ترجمة حكمت خوري و  عمم النفس الثقافي( 0339تروادك, برتران)-3

 جوزيف بورزق. لبنان, دار الفارابي. 
دار الكتب  االختبارات والمقاييس النفسية,(: 59,5الزوبعي, عبد الجميل واخرون) -,

 لمنشر والتوزيع, الموصل
 الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما( : ,599صالح) سفيان , نبيل -9

لدى طمبة عمم النفس جامعة تعز أطروحة دكتوراه "منشورة "  بالتوافق النفسي واالجتماعي
 كمية التربية ابن رشد, جامعة بغداد.

, سمسمة عالم الذكاء االنساني اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية( : 0338طو ,محمد )-53
 ,003المعرفة, العدد

اربد,  , مكتبة الكناني,0, طاساسيات البحث العممي(: 5990عودة, احمد سميمان: )-55
 االردن
دار  القياس والتجريب في عمم النفس والتربية,(: 59,4العيسوي, عبد الرحمن محمد)-50

 المعرفة الجامعية, االسكندرية. 
, كمية االداب, جامعة عين الشمس, نظريات عمم النفس(: 59,3فرج, احمد فرج)-50

 القاىرة
لدى  بأسموب حل المشكالت الذكاء االجتماعي وعالقته(: 0339قاسم, انتصار كمال )-55

" تصدر عن مركز الدراسات 05طمبة الجامعة ,مجمة البحوث التربوية والنفسية ,العدد "
 التربوية واالبحاث النفسية , بغداد 

ترجمة تراجي فتحي. سمسمة عالم الثقافة التفسير االنثروبولوجي.(,033كوبر, أدم)-54
 لمثقافة والفنون واالداب. ( الكويت , المجمس الوطني 059المعرفة العدد)

دار المسيرة  القياس والتقويم في التربية وعمم النفس,(: 0330ممحم, سامي محمد: )-58
 لمنشر والتوزيع, االردن
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الفروق الفردية في العمميات العقمية المعرفية,  (0355يوسف, سميمان عبد الواحد)-53
 , عمان, دار المسرة لمنشر والتوزيع والطباعة. 5ط
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