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 الممخص
    في لواء)البتراء(ىدفت الدراسة تعرف مستوى الذكاء الثقافي لدى عينة من طمبة 

         ( فقرة موزعة عمى أبعاد42ق مقياس الذكاء الثقافي )، تم تطبيجامعة الحسين بن طالل
( طالًبا وطالبًة من 365(، عمى عينة متيسرة )ما وراء معرفي، المعرفي، الدافعي، السموكي)

أظيرت النتائج أن مستوى الذكاء  طمبة وادي موسى الدارسين في جامعة الحسين بن طالل.
ء معرفي( في المرتبة األولى بمستوى )مرتفع(، تاله في اذ جاء ُبعد )ما ورا)متوسط(،  الثقافي

المرتبة الثانية ُبعد )الثقافي الدافعي( بمستوى )مرتفع(، وُبعد )الثقافي السموكي( في المرتبة الثالثة 
بمستوى )مرتفع(، في حين جاء ُبعد )الثقافي المعرفي( في المرتبة الرابعة بمستوى 

( بين المتوسطين الحسابيين α= 2.27دال عند مستوى ) وجود فرقأظيرت النتائج )متوسط(.و 
( الثقافي المعرفي، الثقافي السموكيلتقديرات أفراد العينة عمى فقرات المقياس ُمجتمعًة وُبعدي )

ُيعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة 
ابيين لتقديرات أفراد العينة)الطمبة( عمى كل ُبعد ( بين المتوسطين الحسα= 2.27اإلحصائية )

 من أبعاد المقياس،وعمييا ُمجتمعًة ُيعزى لمتغير التخصص، والمرحمة الدراسية.
 .الحسين بن طاللالذكاء الثقافي، الطمبة، جامعة الكممات المفتاحية:  
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Abstract 
The aim of the current study is to identify the level of cultural 

intelligence among a sample of Al-Hussein Bin Talal University students 
at Petra district in Jordan. To achieve the purpose of the study, a 
cultural intelligence scale of (20) items, distributed on (metacognitive, 
cognitive, motivation, and behavioral) dimensions, was used. The 
sample of the study consisted of (143) male and female students 
selected using a valuable sampling method. The results revealed that 
cultural intelligence level was (moderate). The (metacognitive) 
dimension ranked first with a (high) level, followed by the (motivational 
cultural) ranking second with a (high) level; the (behavioral cultural) 
ranking third with a (high) level; and the (cognitive cultural) ranking forth 
with a (moderate) level, The results showed that there were statistically 
significant differences at (α = 0.05) between the two means scores of 
students’ responses on total scale items and the (cognitive cultural, 
behavioral cultural) dimensions, due to gender, in favor of males. The 
results also showed no statistically significant difference at (α = 0.05) 
between the two means scores of students’ responses on the total 
scale and its individual domains, due to specialization and educational 
level. 
Keywords: Cultural Intelligence, Students, Al-Hussein Bin Talal 
University       .  
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 مقدمة 
في تصور العمماء لمفيوم الذكاء خالفا لما تصوره بينيو عمى انو لقد حدث تطور كبير  

قدرة عقمية واحدة وانما أصبح ينظر اليو عمى انو أساس القدرات المتعددة المستقمة عن بعضيا 
 البعض، كالذكاءات المتعددة من وجية نظر جاردنر، والذكاء الناجح حسب ستيرنبرج وغيرىا

Ruhl , 2020)). تطمبات النجاح في القرن الحالي الذي يتسم بالعولمة، ولعل من أبرز م
والتنوع  قدرة االفراد عمى فيم طبيعة الثقافات المختمفة، والتواصل مع افرادىا، وامتالك قدرات 

 ومعرفية وقدرا معقوال مما يسمى بالذكاء الثقافي. وميارات اجتماعية وانفعالية،
ثم شق طريقو الى  ي حقل اإلدارة وعمم االجتماع،ان الذكاء الثقافي كمفيوم مستقل ظير أوال ف

(. ويمكن النظر الى مفيوم الذكاء Ang and Dyne,2008)حقل عمم النفس والتربية بعد ذلك 
الثقافي في ظل تداخالت كثيرة واطر معرفية متعددة فيو يتقاطع مع الذكاء العممي والقدرة عمى 

               ذكاء االنفعالي وىو مفيوم قريب منحل المشكالت الثقافية ويعده البعض جزءا من ال
، وىو أحد مكونات الذكاء العام .(Ang, Van Dyne & Tan, 2011)الذكاء االجتماعي 

(Shmidt and Hunter,2003.) مفاىيم ومواقف تتسم بالجدة والمرونة  ولكونو يتفاعل مع
 لمشكالت قبل حدوثيا فانو يتالقى معوالقدرة عمى التنبؤ بالمواقف واالحساس با العقمية والطالقة

وقد اشارت دراسات أخرى الى  (Zanazzi1, 2017(التفكير اإلبداعي في عدة مداخل نظرية 
 Varela,2019) انو يرتبط بالحكمة المعرفية )

انو القدرة الفردية عمى فيم وتفسير وبالنظر الى تعريفات الذكاء الثقافي يمكن القول 
           ،(Peterson, 2005)في البيئات التي تتميز بالتعددية الثقافية  واتباع أفضل اإلجراءات

     ( فيما أضاف Ang & Dyne, 2008)وىو سمة عقمية تستخدم في سياقات ثقافية متعددة 
           ( بعد الكفاءة في عممية التفاعل مع المواقف  Early & Ang, 2003ايرلي وانج ) 

( فقد ربطتا بين مفيوم Bibkova & Kavlinkov, 2006افمينكوف )المختمفة، أما بيكوفا وك
الذكاء الثقافي والتعمم المستمر والفيم الجيد لمتراث الثقافي المتنوع والحكمة والقيم والتعامل مع 
االفراد في سياقات ثقافية مختمفة تساىم في النمو الشخصي لألفراد، ويرى توماس واخرون 

(Thomas,D , Stahl, G, Ravlin , E, Poelmans,S, Pekerti , A, Elron, E, 
Ekelund , B, Cerdin, J, Brislin, R , Aycan, Z,Au,K, Maznevski, M , 

Lazarova, M (2010). ان الذكاء الثقافي يتطمب من الفرد المقدرة عمى التكيف مع البيئة )
عريف ينسجم مع وجية نظر وفي حال فشل في التكيف فانو يقوم باختيارىا او تشكيميا وىذا الت

ستيرنبرغ في نظرية التوازن في الحكمة فالذكاء الثقافي شكل من اشكال الذكاء اإلنساني يعني 
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بجودة التفاعل مع الثقافات وفيم الخصوصيات والعموميات الثقافية في شتى الجوانب بغية 
ذكاء الثقافي عمى التكيف السميم معيا وتحقيق العيش المشترك .ويتفق المنظرون في مجال ال

وجود أربعة ابعاد تكون الذكاء الثقافي وىي: البعد المعرفي، والبعد ما وراء المعرفي، والبعد 
 ,Earley & Ang, 2003; Sternberg & Detterman)الدافعي، والبعد السموكي 

. فبالنسبة لمبعد المعرفي يشمل جميع المعارف الشخصية حول الثقافات األخرى في .(1986
جوانبيا كالمعرفة بعادات وتقاليد وقيم ومعتقدات والروابط االسرية والجوانب التراثية وحتى  شتى

كما يشمل اشكال المعرفة المختمفة اإلجرائية والشرطية  االتجاىات الفكرية لمثقافات األخرى
(.اما البعد ما وراء المعرفي فيشمل عمميات :423؛ العزام والجراح،4234والصريحة )احمد، 

وعي عند التفاعل الثقافي كالتخطيط،والمراقبة، والتقويم لألفكار الخاصة بالفرد واآلخرين،فضال ال
عن عمميات اختيار البيئات الثقافية وتعديميا وتشكيميا التخاذ القرار المناسب في الوقت 

ويتضمن بعد الدافعية حوافز الفرد وأىدافو  Livermore and Dyne,2015))الصحيح
اعل الكفؤ مع الثقافات األخرى وكذلك التوقعات التي يتبناىا الفرد في ضوء القيمة الشخصية لمتف

التي سيحصل عمييا من الثقافات األخرى، فضال عن دور الكفاءة الذاتية لمفرد اثناء تفاعمو ، 
واالنفتاح الواعي عمييا واالندماج بيا وفيم الحوافز المقدمة منيا بما يضمن توجيو طاقاتو 

 & Ang,S;Dyne,V;Kihl,S;Templer,K) لمحافظة عمى استمراريتيا ما امكنبذكاء،وا
Tay,C,2007 ،) وقد أشار ايرلي وانج ان البعد الدافعي يعمل كمحرك لألبعاد األخرى المعرفية

المكون الرابع وىو المكون أما (  Early &Ang,2003وما وراء المعرفية وحتى السموكية)
وافعالو عند عممية التفاعل الثقافي، ويتضمن اشكال التواصل  السموكي فيتضمن تصرفات الفرد

المفظي وغير المفظي ولعل االفراد الذين يحصمون عمى درجات عاليو من الذكاء الثقافي السموكي 
 (.and Perlis,2007 Grifferلدييم القدرة عمى استخدام اشكال التواصل السابقة بشكل فعال )

واالتصال مع االخرين  لى كونو يحقق جودة التفاعلوتعود أىمية الذكاء الثقافي ا
وخاصة في ظل العولمة واالنفتاح، ويجعمو حساسا لمفروق الثقافية مما يمكنو من القدرة عمى 
        اتخاذ القرارات الصحيحة، واقتراح الحمول اإلبداعية لممشكالت التي قد تواجيو في عممية

              مع االخرين. ويقترح ايرلي وموساكوفسكيالتفاعل مما يساعده عمى التكيف السميم 
(  (Earley & 2004 Mosakowski,  بالراس والجسد ثالث مكونات لمذكاء الثقافي وصفاىا

والقمب، يتضمن الراس عمميات االدراك والفيم المستمر لمثقافات األخرى والتي ال توفرىا األنظمة 
سابيا بسبب الحذر من التفاعل من الغرباء من ثقافات التعميمية المختمفة،وليس من السيولة اكت

جديدة وىنا يمعب الذكاء الثقافي دورا في تسييل ىذا التفاعل، أما جسديا فانو ال بد مع الفيم من 
             توجيو رسائل جسدية واشارات متبادلة نظير احترام الثقافات األخرى، أما القمب او 

بالنفس واالعتقاد بالقدرة عمى التغمب عمى تجاوز الضغوط وتوفر  الجانب العاطفي فيتضمن الثقة
 الرغبة لذلك .
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ولقد تناولت دراسات عديدة الذكاء الثقافي سواء في البيئات العربية واألجنبية ومن ىذه  
( التي ىدفت الى تعرف مستوى الذكاء الثقافي لدى 4242الدراسات دراسة الجمل والعطاري )

لية في محافظة عمان وعالقتو بسموك المواطنة التنظيمية من منظور معممي مديري المدارس الدو 
 تمك المدارس، وقد اشارت الدراسة الى مستوى مرتفع من الذكاء الثقافي لدى عينة الدراسة،

 والتي (Mahasneh, Gazo & Al-Adamat, 2019) ودراسة المحاسنة والغزو والعظامات
قافي لدى المعممين وطمبة الجامعات، وتحديد ما إذا كانت مستوى الذكاء الث إلى مقارنةىدفت 

هناك فروق في مستوى الذكاء الثقافي تعزى لمتغير الجنس، بينت النتائج وجود مستوى عاٍل 
من الذكاء الثقافي بين المعممين وطالب الجامعات، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة 

رفي والسموكي المنسوبة لممعممين وطالب إحصائية أيًضا في مستويات الذكاء الثقافي المع
الجامعات لصالح المعممين. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الثقافي 
الدافعي لصالح المعممين الذكور، وفروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الثقافي 

داللة إحصائية في السموكي لصالح المعممات. كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات 
مستويات الذكاء الثقافي، والذكاء الثقافي ما وراء المعرفي، والذكاء الثقافي المعرفي، والذكاء 

ىدفت إلى معرفة مستوى الذكاء ( 4239ودراسة )المصري، . الثقافي الدافعي لصالح الطالب
ذا ما كان ىذا  الثقافي لدى الطمبة الموىوبين الممتحقين ببرنامج موىبة الصيفي اإلثرائي، وا 

المستوى يختمف باختالف جنس الموىوب، المستوى التعميمي ل (األب األم)، الترتيب الميالدي 
لمموىوب، عدد األخوة، المستوى االقتصادي، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى الذكاء 

بة األولى بينما ما وراء المعرفة" بالمرت“الثقافي لدى الطمبة الموىوبين جاء مرتفعا، وجاء مجال 
المعرفة" بالمرتبة األخيرة. وكشفت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في “جاء مجال 

 .مستوى الذكاء لثقافي تعزى لممتغيرات الديموغرافية
( التي ىدفت إلى معرفة مستوى الذكاء الثقافي لدى Ningrum, 2018ودراسة نغروم )

ت النتائج مستوى عال من الذكاء الثقافي لدى الطمبة، ولم عينة من طالب جامعة ماالنج، أظير 
 تظير الدراسة فروقا في مستوى الذكاء الثقافي تعزى لمجنس والتخصص، أما دراسة

(Almomani & Atoum, 2016)  الى تعرف مستوى الذكاء الثقافي لعينة من فقد ىدفت
ي تعزى لجنس الطالب، طالب الجامعات األردنية، واستكشاف الفروق في الذكاء الثقاف

وتخصصو الدراسي، ومكان اقامتو. اظيرت النتائج أن مستوى الذكاء الثقافي متوسط عمى 
           المقياس ككل واالبعاد. وانو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات الذكاء الثقافي
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                           لجراحدراسة اوىدفت  ،الكمية تعزى إلى الجنس والتخصص الدراسي ومكان اإلقامة
(Al jarrah,2016 (  ،تعرف مستوى الذكاء الثقافي لدى الطمبة الدوليين في الجامعات األردنية

أشارت النتائج بأن مستوى ومعرفة الفروق في الذكاء الثقافي تعزى الى جنس الطالب وجنسيتو 
فروق ذات داللة إحصائية تعود لجنس الذكاء الثقافي جاء مرتفعا كما أشارت النتائج لعدم وجود 

المفحوص لصالح الطمبة ة الطالب، في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعود إلى جنسي
( والتي ىدفت الى معرفة عالقة الذكاء الثقافي بالحكمة 4234(، أما دراسة أحمداألمريكيين

د فروق، وفقًا لمعمر في والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وقد أظيرت نتائج الدراسة وجو 
لصالح ذوي الفئة العمرية األكبر في البعد المعرفي والسموكي وما وراء المعرفي، والدرجة الكمية 
لمذكاء الثقافي، ووفقًا لمتغير الجنس في كل أبعاد الذكاء الثقافي، فيما عدا البعد المعرفي، ووفقًا 

 لسنوات الخبرة لصالح ذوي الخبرة األكبر.
 راسة وأهدافها:مشكمة الد

تعد مدينة وادي موسى )البتراء ( في جنوب األردن احدى ابرز الوجيات السياحية 
العالمية، وقد تم تصنيفيا كإحدى عجائب الدنيا السبع، حيث احتفمت بزيارة مميون سائح ليذه 
المدينة قبل جائحة كورونا من مختمف الجنسيات، ىؤالء السياح يقضون عدة أيام في المدينة 
النبطية االثرية يتفاعمون مع أىميا، ويعيشون في فنادقيا التي يديرىا اىل المدينة انفسيم مما 
انعكس ذلك عمى المدينة وسكانيا ثقافيا، واجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا، ومن اجل تفاعل اىل 

دىم المدينة مع السياح فانو من المتوقع ان يكتسب الكثير منيم المعارف والميارات التي تساع
عمى التفاعل مع ىؤالء الزوار، حتى انك تجد الكثيرين منيم يتحدثون العديد من المغات األجنبية 
بطالقة تامة، ويالحظ ان كثيرا من طمبة ىذه المدينة الدراسين في جامعة الحسين بن طالل 

ختمفة يتباينون عن الطمبة االخرين في معرفتيم لطبيعة الثقافات األخرى ولدييم ميارات أيضا م
لمتعامل مع االخرين، ومن ىنا برزت مشكمة الدراسة الحالية من خالل محاولتيا اإلجابة عن 

 األسئمة التالية :
"ما مستوى الذكاء الثقافي لدى عينة من طمبة مدينة البتراء الدارسين في جامعة الحسين  -3

 بن طالل؟
بين المتوسطات ( α= 2.27ىل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) -4

الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة 
 وكل ُبعد من أبعاده تعزى لمتغير: الجنس، التخصص، المرحمة الدراسية؟".
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 أهمية الدراسة:
ناس في تظير أىمية الدراسة الحالية من خالل تناوليا أحد ابعاد الذكاء الذي يحتاجو ال

الوقت الحاضر والذي يتصف بالعولمة والذي أصبح فيو العالم قرية صغيرة متشابكة عبر 
الفضاء االلكتروني االمر الذي ال بد لمفرد فيو ان يكون ذكيا في ىذا الجانب، ويتمتع بالقدرة 

من  المعرفية وغيرىا لاللتقاء بالثقافات األخرى، والتواصل معيا. وتعد ىذه الدراسة عمى درجة
 –لم تتم دراستيا من قبل حسب عمم الباحثين -األىمية من حيث انيا تتناول فئة من الطمبة 

عمى الرغم انيا تعد بيئة خصبة لمبحث في مجال الذكاء الثقافي، وقد توفر الدراسة الحالية اطارا 
اخرين، ىذا نظريا يفيد المكتبة التربوية العربية في موضوعو يمكن االستفادة منو من قبل باحثين 

فضال عن إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة في وضع خطط وبرامج تدريبية لتنمية بعض 
 الجوانب الخاصة بالذكاء الثقافي لدى الطمبة في المستوى الجامعي. 

 تعريف بمصطمحات الدراسة 
اشكال : يمكن تعريف الذكاء الثقافي عمى انو مفيوم متعدد االبعاد وىو أحد الذكاء الثقافي

الذكاء العام، يعنى بالقدرات الالزم توافرىا في البنية المعرفية لمفرد لمفيم واالدراك والتصرف 
، ويتضمن ابعادا معرفية، Ang et al., 2007)بكفاءة في المواقف التي تتسم بالتباين الثقافي )

ب عمى المقياس وما وراء معرفية، ودافعية، وسموكية. ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا المستجي
 المستخدم في ىذه الدراسة.

 محددات الدراسة 
يمكن ان تتحد نتائج الدراسة بجممة من المحددات فالدراسة الحالية تناولت عينة متيسرة 
من طمبة مدينة وادي موسى )البتراء( الدارسين في جامعة الحسين بن طالل في الفصل الدراسي 

مر الذي ينعكس عمى طبيعة تمثيل العينة لمجتمع ، اال4243-4242األول من العام الجامعي 
الدراسة وقد يؤثر في تعميم نتائجيا، ويؤخذ بعين االعتبار المحددات المتعمقة باستجابة افراد 
العينة وخاصة في ظل جائحة كورونا حيث ان الذكاء الثقافي قد يتأثر بالتفاعل بن األفراد، 

 سة.فضال عن الخصائص السيكومترية ألداة الدرا
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 عينة الدراسة   
طالبا وطالبة( من طمبة وادي موسى الدارسين في جامعة 365تكونت عينة الدراسة من )

تم اختيارىم  4243-4242الحسين بن طالل في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 
بالطريقة المتيسرة من كال الجنسين موزعين عمى مختمف تخصصات الجامعة وعمى المراحل 

 ( توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا. 3سية، ويوضح الجدول )الدرا

 توزيع افراد عينة الدراسة )الطمبة( وفق متغيراتها (1الجدول )               

 النسبة المئوية% العدد المستوى/الفئة المتغير

 الجنس

 48.3 69 ذكر

 51.7 74 أنثى

 100.0 143 المجموع

 التخصص

 46.9 67 عممي

 53.1 76 نيانسا

 100.0 143 المجموع

 المرحمة الدراسية

 38.5 55 دراسات عميا

 61.5 88 بكالوريوس

 100.0 143 المجموع

 أداة الدراسة 
 ;Dyne,l ليفرمور ودايناستخدم الباحثان في ىذه الدراسة مقياس الذكاء الثقافي الذي اعده      

Ang,S & Livermore, 2006)  ( فقرة موزعة عمى اربعة ابعاد ىي 42)ويتكون المقياس من
(؛ والبعد الذكاء الثقافي المعرفي 3،4،5،6)فقرات ىي  6؛ ما وراء المعرفي الثقافي ويشمل( 

فقرات وىي  7( ؛ والبعد الدافعي ويشمل 32،;،:،7،8،9فقرات ىي ) 8ويشمل 
 (.42،;3،:38،39،3فقرات وىي ) 7( والبعد السموكي ويشمل 33،34،35،36،37)
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 دق أداة الدراسة ص
( :: قام الباحثان بعرض أداة الدراسة عمى مجموعة مكونة من )المحكمين صدق-أوال     

أعضاء ىيئة تدريس في تخصصات عمم النفس التربوي واإلرشاد والقياس ومتخصص في المغة 
صالحية العربية لمتأكد من قدرة المقياس عمى قياس الذكاء الثقافي وانتماء الفقرات لمجاالتيا و 

العبارات وسالمتيا المغوية وقد اجع المحكمون عمى سالمة المقياس وقد تم االخذ ببعض 
 المالحظات الطفيفة التي أوردىا المحكمون. 

 صدق البناء ألداة الدراسة.-ثانيا  
تم التحقق من صدق البناء لمقياس الذكاء الثقافي من خالل حساب معامل االرتباط  
 .( ذلك4( لفقراتيا، ويبين الجدول )Corrected Item-Total Correlationالمصحح )

 الذكاء الثقافي :( معامل االرتباط المصحح لفقرات أداة الدراسة3الجدول )

 رقم
 الفقرة

 رقم معامل االرتباط المصحح الرتباط الفقرة
 الفقرة

 معامل االرتباط المصحح الرتباط الفقرة
 بأداة الدراسة ككل بالُبعد التي تنتمي الييا اسة ككلبأداة الدر  بالُبعد التي تنتمي الييا

3 0.57 0.52 33 0.73 0.50 
4 0.51 0.42 34 0.75 0.59 
5 0.45 0.57 35 0.71 0.54 
6 0.49 0.63 36 0.68 0.61 
7 0.86 0.68 37 0.69 0.64 
8 0.86 0.70 38 0.74 0.68 
9 0.81 0.69 39 0.65 0.73 
: 0.80 0.53 3: 0.80 0.60 
; 0.85 0.55 3; 0.76 0.60 
32 0.44 0.39 42 0.65 0.58 
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( وىي 2.42( ان جميع قيم معامل االرتباط المصحح أكبر من )5ُيالحظ من الجدول )      
 مقبولة ألغراض الدراسة الحالية. 

 ثبات أداة الدراسة
معادلة فقد تم تقدير معامل ثبات االتساق الداخمي باستخدام  لمتحقق من الثبات، 

كرونباخ الفا ألداة الدراسة ككل ولكل ُبعد من أبعاده حيث تراوحت قيمة معامل ثبات االتساق 
 (.2;.2( ولألداة ككل )4;.2( و)2.98الداخمي بين )

 المعيار االحصائي ألداة الدراسة
لتحديد مستوى الذكاء الثقافي لدى عينة من طمبة البتراء الدارسين في جامعة الحسين 

أقل من  – 3.22ولكل ُبعد من أبعاده؛ استخدم المعيار االحصائي التالي: من  بن طالل
أقل  – 4.82مستوى منخفض، من  4.82أقل من  – 2:.3مستوى منخفض جًدا، من 2:.3
 7.22 – 6.42مستوى مرتفع، من  6.42أقل من  – 5.62مستوى متوسط، من  5.62من 

 مستوى مرتفع جًدا.

             استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  :المعالجات اإلحصائية      
                ( وتحميل التباين الثالثي الُمتعددThree way ANOVAوتحميل التباين الثالثي )

(Three Way MANOVA) 

 نتائج الدراسة: 
ينة من طمبة البتراء "ما مستوى الذكاء الثقافي لدى ع نتائج السؤال األول الذي نص عمى:      

الدارسين في جامعة الحسين بن طالل؟". لإلجابة عن ىذا السؤال؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي 

والثقافي الدافعي، والثقافي  ُمجتمعًة، وكل ُبعد من أبعاده )ما وراء معرفي، والثقافي المعرفي،
 ( ذلك.6السموكي(، ويبين الجدول )
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( 4الجدول )
               عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة، وكل ُبعد من أبعاده مرتبة تنازليًا وفق 

 حسابيةالمتوسطات ال

 رقم

 الُبعد
 الُبعد

 المتوسط

 الحسابي*

 االنحراف

 المعياري
 الدرجة الرتبة

 مرتفع 1 0.48 3.53 ما وراء معرفي 1

 مرتفع 2 0.41 3.52 الثقافي الدافعي 3

 مرتفع 3 0.49 3.46 الثقافي السموكي 6

 متوسط 6 1.16 2.75 الثقافي المعرفي 2

 متوسط  0.39 3.32 الذكاء الثقافي ُمجتمعةً  

 (5( والدرجة العميا )1* لكل ُبعد الدرجة الدنيا )

           ( أن درجة الذكاء الثقافي لدى الطمبة ككل )متوسط(6ُيالحظ من الجدول )
(. حيث جاء الُبعد االول )ما وراء معرفي( ;2.5( بانحراف معياري )5.54بمتوسط حسابي )

            ى )مرتفع(، تاله في المرتبة الثانية( بمستو 5.75في المرتبة األولى بمتوسط حسابي )
                  ( بمستوى )مرتفع(، وجاء الُبعد الرابع 5.74)الثقافي الدافعي( بمتوسط حسابي ) الُبعد الثالث

)مرتفع(، في حين جاء ( بمستوى 5.68)الثقافي السموكي( في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )
( بمستوى 4.97الُبعد الثاني )الثقافي المعرفي( في المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )

)متوسط(. كما ُيالحظ من الجدول )( ان ُبعد واحد جاء بمستوى متوسط وىو )الثقافي المعرفي(، 
فعي، الثقافي السموكي،( وثالثة أبعاد جاءت بمستوى مرتفع وىي )ما وراء معرفي، الثقافي الدا

 عمى الترتيب.
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كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
)الطمبة( عمى كل فقرة من فقرات كل ُبعد من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي )ما وراء معرفي، 

 الجدول يبين ذلك.والثقافي المعرفي، والثقافي الدافعي، الثقافي السموكي(، و 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( 5الجدول )

 عمى فقرات كل ُبعد من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي، مرتبة تنازليًا وفق المتوسطات الحسابية

 رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقرة
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

 رجةالد الرتبة

 مرتفع 3 0.75 3.78  3
 مرتفع 2 0.89 3.55  4
 مرتفع 3 0.96 3.53  3
 متوسط 4 0.86 3.27  2
 مرتفع  0.48 3.53 الُبعد االول: ما وراء معرفي 
 متوسط 3 1.32 2.88  10
 متوسط 2 1.44 2.81  7
 متوسط 3 1.24 2.75  6
 متوسط 4 1.47 2.72  9
 متوسط 5 1.45 2.66  5
 متوسط 6 1.36 2.66  8
 متوسط  1.16 2.75 الُبعد الثاني: الثقافي المعرفي 
 مرتفع 3 0.86 3.59  13
 مرتفع 2 0.82 3.57  12
 مرتفع 3 0.90 3.53  14
 مرتفع 4 0.93 3.49  15
 مرتفع 5 0.89 3.48  11
 مرتفع  0.41 3.52 الُبعد الثالث: الثقافي الدافعي 
 مرتفع 3 0.89 3.54  17
 مرتفع 2 0.93 3.49  20
 مرتفع 3 0.91 3.47  18
 مرتفع 4 0.90 3.42  38
 متوسط 5 0.79 3.37  19
 مرتفع  0.49 3.46 الُبعد الرابع: الثقافي السموكي 
 متوسط  0.39 3.32 فقرات األداة ككل )الذكاء الثقافي( 

 (5( والدرجة العميا )1* الدرجة الدنيا )
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المتوسطات الحسابية لفقرات الُبعد األول )ما وراء معرفي(  ( أن7ُيالحظ من الجدول )
( بمستوى تراوح بين )متوسط( و)مرتفع(. وأن المتوسطات :5.9( و)5.49تراوحت بين )

( بمستوى ::.4( و)4.88الحسابية لفقرات الُبعد الثاني )الثقافي المعرفي( تراوحت بين )
( :5.6د الثالث )الثقافي الدافعي( تراوحت بين ))متوسط(. وأن المتوسطات الحسابية لفقرات الُبع

( بمستوى )مرتفع(. وأن المتوسطات الحسابية لفقرات الُبعد الرابع )الثقافي السموكي( ;5.7و)
 ( بمستوى تراوح بين )متوسط( و)مرتفع(. 5.76( و)5.49تراوحت بين )

ىذه النتيجة ويمكن تفسير أظيرت الدراسة أن مستوى الذكاء الثقافي كان )متوسط(، 
بسبب انحسار عدد السياح بسبب جائحة كورونا لمدة طويمة مما اضعف التفاعل الثقافي بين 
اىل المدينة وىؤالء الزوار، كما ان فئة الطمبة ال يحدث ذلك التفاعل الكبير بينيم وبين زوار 

والفنادق وربما المدينة من السياح األجانب الذين تقتصر زيارتيم الى األماكن االثرية واألسواق 
يحدث التفاعل مع ىذه الفئة بشكل غير مباشر من خالل بعض افراد اسرىم العاممين في القطاع 
السياحي وبيذا الصدد فان الدراسة الحالية قد تباينت نتائجيا مع نتائج العدد من الدراسات 

نات ىذه السابقة التي اشارت الى ان مستوى الذكاء الثقافي جاء مرتفعا بسبب اختالف عي
؛ Mahasneh & Gazom and Al-Adamat,2019 ؛ 4242الدراسات )الجمل والعطاري،

( فيما اتفقت نتائجيا مع نتائج دراسة Al jarrah 2016؛ Ningrum,2018؛ 4239المصري، 
(Almomani & Atoum,2016) أما بالنسبة ألبعاد المقياس فقد جاءت جميعيا بمستوى ،

في فقد جاء متوسط ويعزى السبب في ذلك ان فقرات البعد المعرفي مرتفع باستثناء البعد المعر 
تقيس ميارات ومعارف تتعمق بالثقافة نفسيا ومستوى امتالك الفرد لممعمومات حوليا، أما األبعاد 
األخرى فيي تقيس خبرات ومعمومات تتعمق بالقدرات الذىنية والمعرفية لمفرد واتجاىاتو نحو 

درىا الكثيرون عمى انيا مرتفعة فيؤالء الطمبة ىم في مستوى التعميم الثقافات األخرى والتي يق
           الجامعي زمنيم أيضا من ىم في الدراسات العميا مما يتعكس إيجابًيا عل قدراتيم العقمية 

 بشكل افضل . 
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نتائج السؤال الثاني الذي نص عمى: " هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند 
( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( α= 0.05مستوى الداللة )

عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة وكل ُبعد من أبعاده تعزى لمتغير: الجنس، 
 التخصص، المرحمة الدراسية؟".

لإلجابة عمى ىذا السؤال؛ ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 
فراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة، وفق متغير )الجنس، أ

 ( ذلك.8التخصص، المرحمة الدراسية(، ويبين الجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( 6الجدول )
الجنس، التخصص، وفًقا لمتغير ) مقة بالذكاء الثقافيعمى فقرات أداة الدراسة ككل المتع

 (المرحمة الدراسية سنوات الخبرة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المستوى/الفئة المتغير

 الجنس
 0.25 3.58 ذكر
 0.33 3.07 أنثى
 0.39 3.32 الكمي

 التخصص
 0.40 3.31 عممي
 0.38 3.32 انساني
 0.39 3.32 الكمي

رحمة الم
 الدراسية

 0.38 3.28 دراسات عميا
 0.39 3.34 بكالوريوس
 0.39 3.32 الكمي

           ( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات8ُيالحظ من الجدول )
                أفراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة، وفًقا لمتغير

لجنس، التخصص، المرحمة الدراسية(، ولتحديد الداللة اإلحصائية ليذه الفروق الظاىرية، تم )ا
 ( ذلك.9، ويبين الجدول )(Three way ANOVA)تطبيق تحميل التباين الثالثي 
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( تحميل التباين الثالثي لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( 7الجدول )
                  )الجنس، التخصص، ًة، وفًقا لمتغيرس الذكاء الثقافي ُمجتمععمى فقرات مقيا

 المرحمة الدراسية(

 المتغير
 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 106.566* 9.222 1 9.222 الجنس
 0.990 0.012 0.001 1 0.001 التخصص

 0.568 0.328 0.028 1 0.028 المرحمة الدراسية
   0.087 139 12.029 الخطأ

    142 21.375 المجموع الُمعّدل

 (α=  0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 ( ما يمي:7ُيالحظ من الجدول )

(، وىي أقل من مستوى الداللة 2.222أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير الجنس بمغت )  -
(؛ مما يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة α= 2.27ئية )اإلحصا

( بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( α= 2.27اإلحصائية )
عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة ُيعزى لمتغير الجنس. ومن جدول المتوسطات 

 ل احصائًيا لصالح الذكور.الحسابية يتبين الفرق الدا
(، وىي أكبر من مستوى 2;;.2أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير التخصص بمغت ) -

(؛ مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند α= 2.27الداللة اإلحصائية )
( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة α= 2.27مستوى الداللة اإلحصائية )

 سة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة ُتعزى لمتغير التخصص.الدرا
(، وىي أكبر من مستوى :2.78أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير المرحمة الدراسية بمغت ) -

(؛ مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند α= 2.27الداللة اإلحصائية )
( بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة α= 2.27)مستوى الداللة اإلحصائية 

 الدراسة )الطمبة( عمى فقرات مقياس الذكاء الثقافي ُمجتمعًة ُتعزى لمتغير المرحمة الدراسية.
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كما حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
لذكاء الثقافي )ما وراء معرفي، والثقافي المعرفي، )الطمبة( عمى كل ُبعد من أبعاد مقياس ا

والثقافي الدافعي، والثقافي السموكي( وفًقا لمتغير )الجنس، التخصص، المرحمة الدراسية(، ويبين 
 ( ذلك. :الجدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( 8الجدول )
من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي، وفًقا لمتغير )الجنس، التخصص، المرحمة عمى كل ُبعد 

 الدراسية، التخصص(

 المستوى/الفئة المتغير

 الثقافي السموكي الثقافي الدافعي الثقافي المعرفي ما وراء معرفي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الجنس

 0.46 3.55 0.36 3.60 0.51 3.62 0.44 3.55 ذكر

 0.50 3.37 0.45 3.47 1.00 1.93 0.52 3.51 أنثى

 0.49 3.46 0.41 3.53 1.16 2.75 0.48 3.53 الكمي

 التخصص

 0.54 3.45 0.44 3.48 1.12 2.85 0.46 3.48 عممّية

 0.44 3.47 0.38 3.58 1.20 2.66 0.50 3.58 انسانية

 0.49 3.46 0.41 3.53 1.16 2.75 0.48 3.53 الكمي

المرحمة 

 الدراسية

 0.48 3.35 0.45 3.48 1.06 2.85 0.46 3.45 دراسات عميا

 0.48 3.53 0.39 3.57 1.22 2.69 0.49 3.58 بكالوريوس

 0.49 3.46 0.41 3.53 1.16 2.75 0.48 3.53 الكمي

( وجود فروق ظاىرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة :ُيالحظ من الجدول )      
الدراسة )الطمبة( عمى كل ُبعد من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي )ما وراء معرفي، والثقافي 

المرحمة المعرفي، والثقافي الدافعي، الثقافي السموكي(، وفًقا لمتغير )الجنس، التخصص، 
الدراسية(، ولتحديد الداللة اإلحصائية ليذه الفروق الظاىرية، تم تطبيق تحميل التباين الثالثي 

 ( ذلك.;(، ويبين الجدول )Three way MANOVA)الُمتعدد 
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( تحميل التباين الثالثي المتعدد لممتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 9الجدول )
د من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي، وفًقا لمتغير )الجنس، التخصص، )الطمبة( عمى كل ُبع

 المرحمة الدراسية(

 الُبعد مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 الجنس

Hotelling's 

Trace=1.278 

 *0.000الداللة اإلحصائية=

 0.614 0.255 0.059 1 0.059 ما وراء معرفي

 0.000 162.369* 102.620 1 102.620 الثقافي المعرفي

 0.054 3.766 0.625 1 0.625 الثقافي الدافعي

 0.040 4.300* 0.966 1 0.966 الثقافي السموكي

 التخصص

Hotelling's 

Trace=0.018 

 0.659الداللة اإلحصائية=

 0.587 0.297 0.069 1 0.069 ما وراء معرفي

 0.708 0.141 0.089 1 0.089 عرفيالثقافي الم

 0.298 1.092 0.181 1 0.181 الثقافي الدافعي

 0.430 0.627 0.141 1 0.141 الثقافي السموكي

 المرحمة الدراسية

Hotelling's 

Trace=0.049 

 0.164الداللة اإلحصائية=

 0.293 1.116 0.260 1 0.260 ما وراء معرفي

 0.181 1.804 1.140 1 1.140 الثقافي المعرفي

 0.637 0.224 0.037 1 0.037 الثقافي الدافعي

 0.030 4.814 1.081 1 1.081 الثقافي السموكي

 الخطأ

   0.233 139 32.332 ما وراء معرفي

   0.632 139 87.851 الثقافي المعرفي

   0.166 139 23.056 الثقافي الدافعي

   0.225 139 31.221 الثقافي السموكي

 جموع الُمعّدلالم

    142 32.983 ما وراء معرفي

    142 191.882 الثقافي المعرفي

    142 24.062 الثقافي الدافعي

    142 33.410 الثقافي السموكي

 (α=  0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  222

 رررر

 ( ما يمي:9ُيالحظ من الجدول )

( وفق متغير الجنس بمغت Hotelling's Traceتبار )أن قيمة الداللة اإلحصائية الخ -
(؛ مما يدل عمى وجود فرق α= 2.27( وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )2.222)

دال إحصائًيا عمى األقل في أحد أبعاد مقياس الذكاء الثقافي )ما وراء معرفي، والثقافي 
            لمداللة اإلحصائية لُبعدالمعرفي، والثقافي الدافعي، الثقافي السموكي(. وبالنظر 

      )الثقافي المعرفي، الثقافي السموكي( فقد كانت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 
(2.27 =α ؛ مما يدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)
(2.27 =α( بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة ) عمى ُبعد )الطمبة

)الثقافي المعرفي، الثقافي السموكي( ُيعزى لمتغير الجنس، ومن جدول المتوسطات 
 الحسابية يتبين الفرق الدال احصائًيا لصالح الذكور.

( وفق متغير التخصص بمغت Hotelling's Traceأن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ) -
(؛ مما يدل عمى عدم α= 2.27ائية )( وىي أكبر من مستوى الداللة اإلحص;2.87)

( بين المتوسطين α= 2.27وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
             الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى أبعاد مقياس الذكاء الثقافي

افي السموكي( ُتعزى لمتغير )ما وراء معرفي، والثقافي المعرفي، والثقافي الدافعي، الثق
 التخصص.

( وفق متغير المرحمة الدراسية Hotelling's Traceأن قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ) -
(؛ مما يدل عمى α= 2.27( وىي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )2.386بمغت )

ين ( بα= 2.27عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة الدراسة )الطمبة( عمى أبعاد مقياس الذكاء 
الثقافي )ما وراء معرفي، والثقافي المعرفي، والثقافي الدافعي، الثقافي السموكي( ُتعزى 

 لمتغير المرحمة الدراسية. 
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ن لتقديرات أفراد وجود فرق دال إحصائًيا بين المتوسطين الحسابييأظيرت نتائج الدراسة 
( ُيعزى الثقافي المعرفي، الثقافي السموكيعينة الدراسة عمى مقياس الذكاء الثقافي ككل وُبعدي )

لمتغير الجنس لصالح الذكور، وعدم وجود فرق بين المتوسطين الحسابيين لتقديرات أفراد عينة 
المقياس ككل ُيعزى لمتغير الدراسة )الطمبة( عمى كل ُبعد من أبعاد مقياس الذكاء الثقافي وعمى 

التخصص، والمرحمة الدراسية. ويمكن تفسير النتائج بالعودة الى طبيعة المجتمع الذي تنحدر 
منو عينة الدراسة والذي يعد من المجتمعات التي ما زالت محافظة الى حد بعيد والتي تعطي 

االمر الذي قد يمكنيم  لمذكور مساحات اكبر من التفاعل والتواصل مع االخرين اكثر من االناث
تنمية ذكائيم الثقافي بشكل اكبر، وكذلك تنمية معارفيم حول الثقافات المختمفة نتيجة ىذا 
التواصل مع االخرين مما ينعكس إيجابيا عمى سموكياتيم اثناء التفاعل سواء بشكل لفظي او 

ة وغير منيجية غير لفظي ويمكن اإلشارة الى ان الطمبة في الجامعة يخضعون لبرامج منيجي
متشابية قد تؤدي عدم وجود فروق تبعا لمتخصص في الجامعة عممي وانساني بينيم فيما يخص 

 (. 4239عبد الحميد، ;;423الذكاء الثقافي )أحمد، 
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 التوصيات 
 انطالقا من نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثان 

قتو بمتغيرات أخرى في ظل اجراء المزيد من الدراسات التي تتناول الذكاء الثقافي وعال -3
 جائحة كورونا، والظروف التي قد تستجد في المستقبل.

ضرورة توعية الجامعة لطالبيا بأىمية الجانب المعرفي في الذكاء الثقافي من خالل دوائرىا  -4
 ومراكزىا المختمفة الطالع عمى الثقافات األخرى والتفاعل معيا.

نب المعرفي في الذكاء الثقافي والتعرف الى ثقافات تصميم وتنفيذ برامج توعوية لتنمية الجا  -5
 الشعوب ومحاولة فيميما. 



 محمد خميفة الشريدة /د           مستوى الذكاء الثقافي
 محمد أمين ممحم /د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  222

 

 مراجع الدراسة 
الذكاء الثقافي وعالقتو بقمق المستقبل ومستوي الطموح لدي طالب كمية  (.;423ايمان. ) أحمد،

 42التربية جامعة االسكندرية. مجمة البحث العممي في التربية العدد 
 .3الجزء 

الذكاء الثقافي وعالقتو بالحكمة والعوامل الخمسة الكبري (. 4234) د فتحي.أحمد، ناى
 لمشخصية 

 صيغة مصرية من قياس الذكاء الثقافي.
الذكاء الثقافي لدى مديري المدارس الدولية وعالقتو  (.4242الجمل سونيا، والعطاري عارف )

وم التربوية، المجمة األردنية في العمين. بسموك المواطنة التنظيمية لممعمم
38 (4) 3;3-425 

(. القدرة التنبؤية لحاالت اليوية النفسية بالذكاء :423العزام، عماد؛ الجراح، عبد الناصر )
الثقافي لدى الطمبة األردنيين وغير األردنيين في جامعة اليرموك، مجمة 

 .:;5-589( 7)48الجامعة اإلسالمية لمدراسات النفسية والتربوية .
(. مستوى الذكاء الثقافي لدى الطمبة الموىوبين الممتحقين 4239رمضان )المصري، أناس 

 برنامج موىبة الصيفي االثرائي في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.
( 4)47مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، غزة. 

3:8-42: . 
لجامعات مستخدمي شبكات (. الذكاء الثقافي لدي طمبة ا4239النواجحة ) ،عبد الحميد

التواصل، االجتماعي. الفيس بوك نموذجا مجمة اتحاد الجامعات العربية، 
 37-387(، ص ص 4ع )
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