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  الصدق البنا ي ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى طلبة ا��امعة بمصر واليمن

اوح،    ن محمود عالم، دمحم سعد دمحم ع�0صالح الديرنجيب صدام حمود 

6ــر ، �لية ال=>بية بن;ن بالقا6رة، جامــعة 7 زقسم علم النفس التعلي@? و <حصاء ال=>بو   ي

  najeebraweh480@gmail.com :الN>يد <لك=>وLي للباحث الرئIس1

 : مdeص

اسة  مصر(ة ْلتحقق من الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى عي�تن لر
دفت الد

 طالبا وطالبة 236وت6ونت عينة حساب ا-:صائص السي6وم34ية من . و(منية من طلبة ا-,امعة
ُ

، للتحقق من ا-:صائص السي6وم34ية ) من اليمنين146 من املصر(ن، 90(من طلبة ا-,امعة 

 طالبا وطالبة، مNOم 997بJنما ت6ونت العينة Iساسية من . للمقياس
ً

طالبا وطالبة من ) 481(
ً

طالبا وطالبة من اليمنين، طبق علNVم مقياس الذ�اء الثقا��، وUاستخدام ) 516(املصر(ن، 
ُ ً

، ومعامل ألفا  تباط ب3سو ̀ستكشا��، والتحليل العام[� التوكيدي، ومعامل ا نالتحليل العام[�  ر

نباخ ات ُّأظiرت النتائج توافر مؤشرات مقبولة من الصدق البنا�ي للمقياس، وdشبع مفرد. وكر

�l عة عوامل �امنةm اء معر��، والداف�p، والسلو�ي للعينة ال6لية، : راملقياس ع[n أ راملعر��، وما و

جة مرتفعة من `dساق الداخ[�  رول6ل من العي�تن املصر(ة واليمنية ع[n حدة، كما تحققت د
َّ ْ

نباخ للعينة ال6لية، ول6 تباط، ومعامل ألفا كر وللمقياس باستخدام معامالت ` ْل من العي�تن ر

وdش3 النتائج �� مجملiا إnx صالحية املقياس لالستخدام �� البJئة . املصر(ة واليمنية ع[n حدة

اسات ع[n املقياس باستخدام عينات مختلفة رالعرUية، وأو��~ الباحث بإجراء املز(د من الد َ ْ.  

  .طلبة ا-,امعةالذ�اء الثقا��، الصدق البنا�ي، التحليل العام[�، : الgلمات املفتاحية
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The Structural Validity of Cultural Intelligence Scale 

 among Egyptian and Yemeni University Students 
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ABSTRACT 

This study aimed at verifying the structural validity of cultural 

intelligence scale among two samples from Egypt and Yemen of 

university students. The pilot sample consisted of 236 university 

students (90 Egyptians, 146 Yemenis) to verify the psychometric 

properties of the scale. The main sample consisted of 997 male and 

female students, including (481) Egyptian male and female students, 
(516) Yemeni male and female. The cultural intelligence scale was 

administered to the participants. Using exploratory factor analysis, 
confirmatory factor analysis, Pearson correlation coefficient and 

Cronbach's alpha coefficient, the results showed good indicators of the 
structural validity for the scale. The scale items were saturated on four 

latent factors (cognitive, metacognitive, motivational, and behavioral) 

for the total sample, and for each of the Egyptian and Yemeni samples 

separately. A high degree of internal consistency of the scale was 

supported using correlation coefficients and Cronbach's alpha 
coefficient for the total sample, and for each of the Egyptian and 

Yemeni samples separately. These results supported the validity of the 
scale for use in the Arab environment, and the researcher 

recommended conducting more studies on the scale using different 
samples. 

Keywords: Cultural Intelligence, Structural Validity, Factor analysis, 

University Students 
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:مقدمــة  

ة ال يمتلكiا جميع Iفراد، وقد حاو ة ع[n التفاعل �ش6ل جيد مع الثقافات Iخر مiا لإن القد رى  ر
ات الثقافية من أجل تحديد س�ب تفاعل �عض Iفراد مع ا-�اضرنالباحثو �� وقتنا  ر الكشف عن تلك املiا

ة  ، أك�3 من أفراد آخر(ن، وUالتا�x فإن 
ذه املiا رالثقافات Iخر ة ع[n فiم اللغة ال�� ى رلJست مجردة أو قد
ات متنوعة ، بل �l قد ريتحد�Nا أ��اب الثقافة Iخر (ة، وانفعالية أطلق : ى اء معرفية، ومiا معرفية، وما و

ُ
ر ر

  ."Cultural Intelligence (CQ)الذ�اء الثقا�� "علNVا 

 الباحثن املتخصصن  ع[n يد مجموعة منCultural Intelligenceوقد ظiر مفiوم الذ�اء الثقا�� 
ة الفرد ع[n التفاعل الكفء �� املواقف ال�� تتم¤ بالتنوع الثقا�� ة، لJش3 إnx قد ر�� علم النفس و¥دا وقد . ر

 Nanyang �� �لية Iعمال بجامعة نانيا°غ Soon Ang �� جامعة لندن و Christopher Earleyأصدر 
Universityة أو كتاب �� الذ�اء الث ل �سنغافو التفاعالت الفردية ع´3 : الذ�اء الثقا��" �عنوان 2002قا�� عام ر

 Ellen  بمشاركةEarleyكما تدعمت م6انة املفiوم عندما °شر ). Earley & Ang, 2003 ("الثقافات
Musakowskiمقاال 

ً
و�� 
ذا املقال . (Harvard Business Review) �� مجلة 2009 لتحديد املفiوم �� أكتوUر 


ة الفرد ع[n إقامة عالقات وغ3ه حدد  ه يتضمن قد ن مفiوم الذ�اء الثقا�� باعتبا رؤالء الباحثو وآخر ر و ن
 3ات والرمو اللفظية وغ تھ ع[n فiم ¥شا زÃ:صية تÂسم بالكفاءة �� مواقف تÂسم بالتعدد الثقا��، وقد ر ر

ات �ش6ل توافق ستجابة لiذه ¥شا   ).188،189: 2006طھ، (ي راللفظية �� ثقافة مغايرة لثقافتھ Iصلية ̀و

ّوÇعرف  ُ)(Ang, et al., 2007: 336 ة املواقف ة الفرد ع[n التفاعل وإدا ر الذ�اء الثقا�� بأنھ قد ر
املتنوعة ثقافيا بفاعلية

ً
و
و مفiوم متعدد �Iعاد يركز ع[n املواقف ال�� تتضمن تفاعالت ع´3 ثقافية ت�تج . 

، والساللة، أو ا-,�س ق �� العر ْقمن الفر ِ   .يةو

ات الفرد ال�� تمكنھ من  (MacNab & Worthley, 2012: 62) ُوÇعرف  الذ�اء الثقا�� بأنھ قد
ُ

ر
و(مثل . التفاعل بفاعلية وكفاءة مع Îخر(ن من ا-:لفيات الثقافية اÍ:تلفة �� املواقف الثقافية اÍ:تلفة

ة ع[n أن ي6و الفرد فعاال ع´3 الثقافات اÍ:تل ْالذ�اء الثقا�� القد ً ن ات . فةر رو(مكن أن يتعلم Iفراد 
ذه املiا
ب علNVا   .رُّو(مكNOم أيضا التد

اء معرفية، ومعرفية، ودافعية،  رونظر(ا Ïعد الذ�اء الثقا�� مفiوما متعدد �Iعاد Ïشمل أ�عاد ما و
ً ًُ

اء املعر�� (Ang & Dyne, 2008: 4)وسلوكية  رة  القدMetacognitive CQر؛ حيث Ïعكس الذ�اء الثقا�� ما و
وÇعكس الذ�اء . و
و يركز ع[n الو�Ò ومراقبة العمليات املعرفية. العقلية الكÂساب املعرفة الثقافية وتقييمiا

̀ختالفات الثقافيةCognitive CQالثقا�� املعر��  كما . ل الب�ية املعرفية واملعرفة العامة حو الثقافات و
 �pعكس الذ�اء الثقا�� الدافÏMotivational CQ ة العقلية لتوجيھ واستدامة الطاقة نحو العمل ر القد
اك الوا�Ò والذي Ïعد حاسما -�ل املشكالت. وIداء �� املواقف بن الثقافات ًأي Ïعا-Ö الطبيعة ا�Íفزة لإلد ُْ ر

ُ
 .

ة ع[n استعراض السلو�ات لتناسب السياقات Behavioral CQأما الذ�اء الثقا�� السلو�ي  ر فيعكس القد
جية أو تصرفات علنية مناسبة أثناء التفاعالت . الثقافية اÍ:تلفة ة ع[n إظiار مظا
ر خا رو(ركز ع[n القد ر

  .(Van Dyne et al., 2012: 298)بن الثقافات 

ة الفرد ع[n التكيف بفعالية والعمل بفعالية  روÇش3 غالبية الباحثن إnx الذ�اء الثقا�� ع[n أنھ قد
وفر مقايJس مختلفة لتقييم الذ�اء الثقا��، ع[n س�يل املثال بJنما تت. �� السياقات الثقافية ا-,ديدة

(Thomas et al., 2015 ؛ Alon et al., 2016( إال أن مقياس الذ�اء الثقا�� الذي أعده ،
َّ

(Ang et al., 2007) 
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اسات التجر(�ية السابقة ر
و املقياس الذي تم استخدامھ غالبا �� الد ء رو�� 
ذا املقياس، يتم تصو الذ�ا. ً
mعة أ�عاد  رالثقا�� ع[n أنھ بناء متعدد �Iعاد، يت6و من أ اء املعر��، والداف�p، والسلو�ي(ن   ).راملعر��، وما و

مالؤه  اسة توماس و زبJنما أظiرت نتائج د  أن الذ�اء الثقا�� 
و عامل Thomas et al. (2015)ر
ات، وماو(�امن واحد ينعكس �� ثالثة جوانب وسيطة  راملعرفة، واملiا اسة )اء املعرفةر ر، كما أسفرت نتائج د

Bücker et al. (2015)ما
نة الثقافية الفعالة: (ُ عن �عدين جديدين  ). واملعرفة الثقافية الداخلية، واملر
اسات ال�� تناولت الذ�اء الثقا�� إال أNßا تب�ت أحد النماذج السابقة واعتمدت ع[n ال34جمة  غم dعدد الد رو ر

  .ا-�رفية لiا

َّقايJس املعرUة dعا°ي من مشكالت عدة، مNOاومعظم امل ُ
عدم حساسيNàا ال6افية للثقافة ا-,ديدة؛ : 

فاملقايJس ال�� بنJت أساسا لقياس أفراد �� ثقافة غرUية، ال يمكن ا-,زم بأNßا ستعمل بالفاعلية نفسiا �� 
ً ُ

 وا�âا وموثقا؛ مما قد يؤثر -رUية  ومNOا بن البلدان العرUية والغ- الثقافة العرUية، خاصة أن التباين الثقا�� 
ً ً

وح�~ ما يبدو أنھ . وأ
مiا ثبات املقياس وصدقھ. �� صدق البناء العام[� للمقياس وخصائصھ السي6وم34ية
؛ لذا فإن ال34جمة ا-�رفية للمقياس Iجن�ã قد ال  ىسلوك عادل �� ثقافة ما، قد ال يبدو كذلك �� ثقافة أخر

، فضال عن الصياغات اللغو(ة الركيكة ال�� تصاحب عادة مثل 
ذه يخدم الغرض من عملية القياس
ً

اسات )14: 2018ا-:ضر، (ال34جمات  ر، ولذلك البد من البحث عن خصوصJتنا الثقافية من خالل إجراء د
ات خاصة بنا  ركيفية لتحديد املعä~ الذي تحملھ الت6و(نات الفرضية، والذي ع[n أساسھ نقوم ب�ناء اختبا

اسات واستخدامiا  ات ا-,ا
زة ال�� تم نقلiا واست3اد
ا، وUالتا�x تراكم 
ذه الد ̀ختبا اساتنا بدال من  ر�� د ر ر
ُ ً

Uما يؤدي إnx ظiو أطر نظر(ة خاصة باإل°سان العرmي خالل Iعوام القادمة 
ُ
ر   .ر

اسة مشgلة   :رالد

ات العقلية داخل إطار علم النفس اسة الذ�اء والقد رلقد °شأ املدخل الثقا�� لد  �اتجاه معاكس ر
�æيتحدد �� ضوء الثقافة السائدة �� . لالتجاه البيولو �Òنفاالتجاه الثقا�� يف34ض أن الذ�اء م6و اجتما

مجتمع معن، والثقافة �l ال�� تحدد أش6ال السلوك الذي يمكن وصفھ بالذ�اء كما تحدد كيفية قياسھ 
(Van Dyne, Ang, & Koh, 2008: 16) .تمام با
 اد̀  ىلذ�اء الذي يركز ع[n مجاالت ا�Íتو النوعية، زلذلك 

  .(Ghafoor & Khan, 2011: 9)ومن 
نا ظiر مفiوم الذ�اء الثقا�� الذي Ïع34ف بوقا�ع العوملة العملية 

 �Òو شرط أساس مسبق ألداء اجتما
وع[n الرغم من وجود نتائج بحثية تفيد بأن الذ�اء الثقا�� 
. قن مسا
متھ ا�Íتملة تخضع لتوافر مقياس موثو بھ وصا-ë للبناءّفعال �� سياق متعدد الثقافات، فإ


و املقياس الذي تم استخدامھ غالبا Ang et al., (2007)وح�~ Îن، فإن مقياس الذ�اء الثقا�� الذي أعده  
ً

اسات التجر(�ية السابقة ند، يت6و رو�� 
ذا املقياس يتم تصو الذ�اء الثقا�� ع[n أنھ بناء متعدد �Iعا. ر�� الد
mعة أ�عاد و20�lمن  عة ع[n أ ر مفردة مو اء املعر��، والداف�p، والسلو�ي: (ز ، و
ذا ما أكده )راملعر��، وما و

اسة اسات، مثل د رمعظم الد  ,Ang et al., (2007), Ward et al., (2009), Khodadady & Ghahari, (2011)ر
Bücker et al., (2016), Boštjančič et al. (2018), Gozzoli & Gazzaroli (2018), Rockstuhl  &Van Dyne 

ة سابقا، �� حن (2018) mعة م6ونات للذ�اء الثقا�� و�l املذ�و اسات ع[n وجود أ ، حيث أجمعت 
ذه الد
ً

ر ر ر
اسات أخر أنھ يت6و من عاملن اثنن  نأظiرت نتائج د ى . Bücker et al (2015)؛ Ward et al. (2009)ر

 �ÒاU اسة روUاختبار النموذج   أن الذ�اء الثقا�� 
و عامل Thomas et al. (2015)رالعوامل، أسفرت نتائج د
اء املعرفة(�امن واحد ينعكس �� ثالثة جوانب وسيطة  ات، وماو راملعرفة، واملiا   ).ر



 الصدق البنائي لمقياس الذكاء الثقافي لدى طلبة الجامعة بمصر واليمن
  نجيب صدام حمود راوح/ أ

   صالح الدين محمود عالم/ د.أ
  دمحم سعد دمحم علي/ د.أ

 

 

410 

اسات السابقة حو طبيعة الب�ية العاملية ملقياس  d̀ساق �� نتائج الد لوقد دفعت حالة عدم  ر
اسة ا-�الية إnx التحقق من الصدق البنا�ي للمقياس الذي أعده الباحث الذ�اء الثقا�� الباحث ر �� الد

 �xنادا ملقياس آنج وإيرÂأفضل )2007(ًاس nxدف الوصو إNð يةUل،  بما يتوافق وا-:صائص الثقافية العر
اسة ا-�الية لإلجابة عن السؤال الرئJس  اسة ا-�الية، ولذلك فقد جاءت الد رتطابق مع بيانات الد ما : dÎير

  من طلبة ا-,امعة؟) مصر(ة و(منية(ْدالالت الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى عي�تن 

اسة ا-�الية إnx ¥جابة عن Iسئلة Îتية روتحديدا، سعت الد
ً

:  

 من طلبة ا-,امعة؟) مصر(ة و(منية(ْما دالالت الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى عي�تن . 1

dساق الداخ[� 
ل. 2 نباخ( تتوفر مؤشرات مقبولة من̀  تباط، ومعامل ألفا كر ومعامالت̀  ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى ) ر
 من طلبة ا-,امعة؟) مصر(ة و(منية(ْعي�تن 

اسة   :رأ6داف الد

اسة ا-�الية للتحقق من الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى عي�تن  Nòْدف الد ُّ
مصر(ة (ر

  . من طلبة ا-,امعة)و(منية

اسة   :رأ6مية الد

اسة ا-�الية �� التحقق من الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا��، وتوف3 مقياس  ُّت´3ز أ
مية الد
ر

مناسب لقياس الذ�اء الثقا�� لدى طلبة ا-,امعة يتم¤ بخصائص سي6وم34ية جيدة؛ مما Ïساعد الباحثن �� 
  .  لقياس الذ�اء الثقا��لالوصو إnx نتائج علمية وأك�3 مصداقية

اسة   :رمصطleات الد

(ا��ó يمثل عدد كب3 من العمليات واملعا-,ات  :Construct Validityالصدق البنا ي . 1 ر
و أسلوب 
تباطات بن املتغ3ات  ̀ختبار(رالر(اضية �� تحليل ` تباطات ) مفردات املقياس أو  
ذه̀  3رومن ثم تفس ّ َ

  ). 300: 2004النNõان، (املتغ3ات dسô~ بالعوامل واخ4¤الiا �� عدد أقل من 

̀ستكشا��،  لوÇعرفھ الباحث بأنھ الصدق الذي يتم الوصو إليھ من خالل التحليل العام[�  ُ

  .والتوكيدي، ومعامل `dساق الداخ[� للمقياس

ة الفرد ع[n التكيف بفاعلية �� Cultural Intelligence (CQ) :الذ�اء الثقا�� . 2 املواقف ال�� ر 
و قد
  . (Ang et al., 2007: 338) تÂسم بالتنوع الثقا�� 

جة ال�� يحصل علNVا الفرد ع[n مقياس الذ�اء الثقا��  اسة ا-�الية بالد روÇعرفھ الباحث �� الد ر
اسة   . راÍ:صص �� 
ذه الد

اسات السابقة ر<طار النظر والد   ي

  :مفzوم الذ�اء الثقا��

اك والتفك3 والتعرف Ïُعد مفiوم الذ�اء الثقا�� نمط ة ع[n ¥د را من أنماط الذ�اء، و(تم¤ بالقد ر
ً

ُوÇشتق الذ�اء الثقا�� من مفiوم الثقافة؛ حيث . (Ramalu et al., 2011: 61) العل�ô �� حاالت التنوع الثقا�� 

ات ذات الصلة باملواقف ال�� تتم¤ بالتنوع الثقا��   ,.Van Dyne et al)رÏش3 إnx مجموعة عامة من القد
لة عن dشكيل الب�ية الثقافية ال�� تم¤ مجتمعا عن آخر، ف�ö ال�� . (297 :2012 وdعد الثقافة �l املسؤ

ً ُُ
و
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̀جتما�Ò والسيا÷��، وتتم¤ بالتطو والدينامية   رdش6ل `قتصاد وتحدد النظام  ِ ِ
ّ ّ

(Ramalu et al, 2010: 
77).  

ة ال�� تجعل ا رو(قصد بالذ�اء الثقا�� تلك املiا ا ع[n التواصل الفعال �� الثقافات ُ ّلفرد قاد ً
ر

ة ال يمتلكiا �ل Iفراد ، و
ذه املiا رIخر ة �ش6ل عل�ô لتحديد ملاذا . ى اسة 
ذه املiا رومن 
نا بدأ الباحثو د ر ن
  .(Crowne, 2009: 150) ى�عض الناس تتعامل �ش6ل أك�3 فعالية �� الثقافات Iجن�ية Iخر 

س�ô من قبل إير�x وآنج �� عام وقد تم تقديم الذ�اء ال َثقا�� للمرة Iوnx كمفiوم 
ِ  �� ۲۰۰۳ر

 Cultural Intelligence: Individual Interactions)" ْالتفاعالت الفردية ع´3 الثقافات: الذ�اء الثقا��"كتاNðما 
Across Cultures)ن أناسية وندوات ومؤتمرات ليأخذ شرعيتھ ب واع الذ�اء ر ، ثم تواnx عرضھ �� حلقات د

  .(Ng, Dyne, Ang, 2012: 29-58)املتعددة 

ة الû:ص ع[n التكيف )Earley & Ang, 2003: 59(َّوعرف إير�x وآنج  ر، الذ�اء الثقا�� بأنھ قد
ات التفك3 (Nafei, 2013: 26)ىبJنما ير . بفعالية �� سياقات ثقافية جديدة ر أن الذ�اء الثقا�� يتضمن مiا

ة الفرد ع[n التصرف �� ضوء القواعد والقوانن العامة ال�� Ïستعملiا  رالفرد -:لق مفiوم يتعلق بكيفية وقد
ة الفرد ) Wu & Zhou, 2015: 165(ى�� حن ير . ال�� تحكمھ �� ثقافة البلد املضيفة رأن الذ�اء الثقا�� 
و قد

ات والصفات الû:صية وذلك للعمل بنجاح مع أفر ف واملiا رع[n إدماج مجموعة من املعا اد من مختلف ر
  . الثقافات والبلدان

أن الذ�اء الثقا�� ت6و(ن متعدد �Iعاد Ïعتمد ع[n ) Earley & Ang, 2003: 59(ىو(ر إير�x، وآنج 
�l ،عة عناصر أو أ�عادm اء املعرفة، والداف�p، والسلو�ي، وتتعلق بالت6و(ن، والعملية: رأ رالبعد املعر��، وماو ُ .

اسة  بناء متعدد �Iعاد ÏسNàدف :  أن الذ�اء الثقا�� 
و(Ang et al., 2007)رو�� نفس السياق أكدت د
̀ختالف �� العر وا-,�سية ْقاملواقف ال�� dشمل التفاعالت ع´3 الثقافية ال�� ت�شأ عن  ِ

ْ.  

اسة  ت د روقد أشا  (Earley & Ang, 2003)  أن إير�x، وآنج Ng, Van Dyne & Ang, 2009: 514)(ر
 الثقا�� ع[n أساس نظر(ات الذ�اء املعاصرة اسÂندا إnx إطار �ل من ست3ن´3ج و قاما بوضع ب�ية للذ�اء

  . للذ�اءات املتعددة وال�� تدمج وجiات النظر اÍ:تلفة للذ�اء) Sternberg & Detterman, 1986(دی34مان 

 :أ}عاد الذ�اء الثقا�� 

سات : Cognitiveاملعر��   تفاقات ا�Íددة �� املواقف رÏش3 إnx معرفة الفرد املعاي3، واملما ، ̀و
كما Ïش3 إnx املعرفة باملسلمات ). Ang, Van dyne & Koh, 2006; Earley & Ang, 2003. (الثقافية اÍ:تلفة

̀ختالفات الثقافية، مما Ïسمح لألفراد بتقييم dشاiNðم مع Îخر(ن الذين لد�Nم خلفيات ثقافية مختلفة . و
)Ang et al., 2004 .( شملÇاسة و رالبعد املعر�� وفقا لد

ً
(Van dyne, et al,. 2012: 299-300) :  املعرفة

الثقافية العامة، و�l املعرفة التصر(حية للعناصر الرئJسية ال�� dش6ل البJئة الثقافية، واملعرفة ا-:اصة 
جرائية لبالسياق، و�l املعرفة التصر(حية حو كيفية تج[� الثقافة العاملية �� مجال محدد واملعرفة ¥

  .نلكيفية أن ت6و فعالة �� 
ذا اÍ,ال

اء املعر��   ̀س34اتي��، وÇش3 إnx الوMetacognitive :  �Òرماو اء املعر�� أو  ريطلق عليھ �عد ماو ُ ُ

وÇشمل 
ذا ). Ward et al., 2009: 86(الثقا�� للفرد أثناء التفاعالت مع أفراد من خلفيات ثقافية مختلفة 
̀ف34اضات أثناء اللقاء، وdعديل ا-:رائط التخطيط̀ : ُالبعد س34اتي�� قبل اللقاء بن الثقا��، والتحقق من 

ب الفعلية وال�� تختلف عن التوقعات  اسة ). Ang et al., 2007(رالعقلية أثناء التجا روقد ركزت د
َّ

(Van 
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dyne, et al., 2012: 298-300)ثالث عمليات عقلية محددة ذاتية التنظيم ما و n]ع �l ،راء املعر�� :
  .التخطيط، والو�Ò، واملراقبة

 �pالدافMotivational :  تلفة:Íحافز الفرد لتعلم املز(د والتعامل بفعالية �� املواقف ا nx3 إوÇش
ُّ

ثقافيا
ً

 .(Ward et al., 2009, 86) .  ة نحو التعلمiو �,م، واتجاه الطاقة املوج
 �pفالذ�اء الثقا�� الداف

تمام الداخ[� : وÇشمل البعد الداف�p للذ�اء الثقا��). Ang et al., 2007(ْقف ع´3 الثقافية والعمل �� املوا̀

�æ ، والكفاءة الذاتية للتكيف  
تمام ا-:ا̀   .(Van dyne et al,. 2012: 303,304)ر، و

̀ستجابات السلوكية ال�� تÂناسب  : Behavioralالسلو�ي   ن مر من  نيتضمن 
ذا البعد مخز و ُ

 املواقف املتنوعة ثقافيامع
ً

. )Ang et al., 2007.(  عديلd التكيف، أو n]ة ع رفالذ�اء الثقا�� السلو�ي 
و القد
ن�ل من السلو�ات اللفظية وغ3 اللفظية ع[n حد سواء، بحيث ت6و مناسبة عند التفاعل مع أفراد من 

ثقافات متنوعة ثقافيا 
ً

(Griffer & Perlis, 2007, 28-29) .ت نتائج و(ت�بأ ال رذ�اء الثقا�� السلو�ي كما أشا
ن   اسة تيمبل3 وآخر ود وÇشمل .  إnx أداء املiام والتوافق العام(Templer, Tay & Chandrasckar, 2006)ر

 .,Van dyne et al)السلوك اللفظي، والسلوك غ3 اللفظي، وأفعال الكالم: البعد السلو�ي للذ�اء الثقا��
2012: 304-306).  

اسات حو  لد ب{ية الذ�اء الثقا��ر
ْ

:  

اسة  اسات حو الب�ية العاملية للذ�اء الثقا��، مثل د رأجر العديد من الد لر ِي
ُ

Ang et al., (2007) ،
)Ward et al., (2009 ،Khodadady, & Ghahari, (2011) اب
، )2012(، أحمد )2011(، عبد الو 

Mahembe & Engelbrecht (2014) 2016(، وسعادة( ،Balli (2017)، Bücker et al., (2016) ،Boštjančič 
et al., (2018) ، Gozzoli & Gazzaroli (2018) ،Rockstuhl  &Van Dyne (2018) ذه
، وأجمعت 

�l عة م6ونات للذ�اء الثقا��m اسات ع[n وجود أ رالد اء املعر��، املعر��، الداف�p، السلو�ي: (ر وع[n ). رما و
ة ا�Íيطة الواعدة با للذ�اء الثقا��، إال أنھ ال تزال Iسئلة املiمة حو Iسس النظر(ة للذ�اء رالرغم من ¥ثا

ُ َّ

َّ قدموا مفiوم الذ�اء الثقا�� كمفiوم تجمي�p (Ang et al., 2007)أن  ع[n الرغم من. نالثقا�� دو إجابة

رمتعدد �Iعاد، وال يوجد إجماع واëâ حو تصو الذ�اء الثقا�� وكيف يجب أن يتم نمذجتھ ُّ واستخدمت . ل
اسات نموذجا أحادي العامل مثل �عض الد

ُ ً ىكما أجر . Rockstuhl et al., (2011)؛ (Adair et al. 2016): ر ْ

mعة عوامل م34ابطة مثل اسة : ربحث آخر لنمذجة الذ�اء الثقا�� ع[n أنھ يضم أ وال . Presbitero (2016)رد
اسات أخر لiا عوامل مجمعة  َّتزال 
ناك د ى رمقسمة، كد/ ر ،  أو فحصت عامل Bücker et al., (2015)اسة َّ

اسة  اسات مسا
مات مiمة �� .  Chua et al (2012)رذ�اء ثقا�� واحد منفرد، كد ُوقدم �ل من 
ذه الد ر َّ

ومع ذلك، فإن التناقض �� نمذجة الذ�اء الثقا�� مث3 للقلق ألنھ Ïش3 . لاملعرفة ال34اكمية حو الذ�اء الثقا��
نة، بل وIسوأ من ذلك، قد ت6و مضللةْإnx أن النتائج ع´ اسات قد ال ت6و قابلة للمقا 3ِ الد

ّ
ن رن  .ر

اسة   �ان الغرض مNOا التحقق من الصدق البنا�ي Mahembe & Engelbrecht (2014)رو�� د
 من جنوب أفر(قيا وتأكيد الصالحية 229 ع[n عينة من Ang et al, (2007)ملقياس الذ�اء الثقا�� الذي أعده 

اسة إnx أن العملي ة الفعالة للتنوع الثقا�� قبل استخدامھ ع[n نطاق واسع، وأسفرت نتائج الد رة لإلدا ر
قمقياس الذ�اء الثقا�� 
و مقياس موثو بھ وصا-ë للذ�اء الثقا�� من خالل معامالت `dساق الداخ[� 

اسة عن صدق بناء جيد ل6ل من نما جة Iوnx راملرتفعة �� جميع أ�عاده، كما اسفرت نتائج الد رذج الد
̀ستكشا�� والتوكيدي   . والثانية من خالل التحليل العام[� 

Uا�Ò العوامل فقد أجر  ىوUاختبار النموذج  اسة ع[Thomas et al., (2015) nر مشار�ا ) 3526(ر د
ً

�� خمس مجموعات لغو(ة من جميع أنحاء العالم، Nðدف تطو(ر مقياس قص3 اسÂنادا إnx نظر(ة الذ�اء 
ً ُ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )5(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

413 

املعرفة، (ا��، وأسفرت النتائج إnx أن الذ�اء الثقا�� 
و عامل �امن واحد ينعكس �� ثالثة جوانب وسيطة الثق
اء املعرفة ات، وماو رواملiا ن ). ر اسة بوك3 وآخر وبJنما د ُّ فقد 
دفت للتحقق من ��ة Bücker et al., (2015)ر

ة التمي¤ية لھ، حي Uا�I �Òعاد روثبات مقياس الذ�اء الثقا�� واختبار القد رث تم تطبيق مقياس الذ�اء الثقا�� 
 n]شتمل عÏ عينة م6ونة من 20الذي n]عنصرا ع 

ً
ي من اÍ,يبن الصJنين من ذو ا-:´3ة �� ا-:ارج، 308

اه( (وس، ماجست3، دكتو رب6الو ُ، ولكن لم تكن النتائج مرضية، فتم حذف �عض فقرات املقياس الرUا�Ò )ر

املعرفة : (ُام[� التوكيدي، حيث أسفرت نتائج التحليل عن �عدين جديدين 
ماوإعادة عملية التحليل الع
نة الثقافية الفعالة اسة أن الب�ية ثنائية �Iعاد للذ�اء الثقا�� تمثل ). والثقافية الداخلية، واملر وأكدت الد

ُ
ر

mعة I عاد�I ص[� ذيI ما أ. رالبيانات �ش6ل أفضل من مقياس الذ�اء الثقا��
ُظiر مستو(ات مرضية وكال

مالؤه تم اق34اح نموذج . من الصدق والثبات د و مالئھ مع ما قدمھ وا نة نتائج بوك3 و زوكذلك عند مقا رز ر
َللذ�اء الثقا�� ثنا�ي �Iعاد من قبل  ِWard et al. (2009) نة ر ، ولكن °�:Nàم أظiرت مالءمة ضعيفة مقا

ُ

Uا�I �Òعاد مالؤه َّبJنما قدم ب. ربالنموذج Iص[�   تفس3ين محتملن لالختالفات Bücker et al. (2015)زوك3 و
أوال: (�� نتائجiم

ً
اسة )  ً احتفظت �عشر(ن عنصرا أصليا �� مقياس الذ�اء الثقا��، Ward et al. (2009)رد ً

اسة  ُّعناصر ذات عامل dشبع ضعيف أو dشبعاتھ ) 8(، تم حذف Bücker et al. (2015)ربJنما �� تحليالت د

اسة ) ًثانيا(و. اطعةمتق  عينة من الطالب Iك´3 سنا، ولد�Nم خ´3ة Bücker et al. (2015)راستخدمت د
ً

اسة  صلوا للتو إnx جامعة Ward et al. (2009)رأجن�ية واسعة النطاق، بJنما �ان الطالب �� د و أصغر سنا و
ً

  . أجن�ية

اسة  وذجا للذ�اء الثقا�� ثنا�ي ، نمRockstuhl  &Van Dyne (2018)رو�� السياق نفسھ قدمت د
ً

العوامل يرا�Ò �� نفس الوقت آثار عامل الذ�اء الثقا�� ال6امن وعوامل الذ�اء الثقا�� ا�Íددة، حيث 
دفت 
mعة للذ�اء الثقا�� ونتائج الفعالية بن الثقافات I ن العواملاسة أساسا إnx فحص العالقات ب رالد ر

ً
وذلك . 

 Ã:صا199ع[n عينة مستقلة من 
ً

اسة الضوء ع[n ثالث قضايا نظر(ة أساسية لم  ر، وقد ألقت نتائج 
ذه الد
ْ

َّأوال، قدم الباحثان . يتم حلiا من قبل ً
ًنموذجا للذ�اء الثقا�� ثنا�ي العوامل يرا�Ò �� الوقت نفسھ آثار عامل 

وألقت النتائج الضوء ع[n أ�. الذ�اء الثقا�� ال6امن وعوامل الذ�اء الثقا�� ا�Íددة
ْ ْ

ن  و,ية جلفاند وآخر
مالؤه ) 2008( زحو ما إذا �ان يجب التعامل مع أوجھ الذ�اء الثقا�� معا أم ال؛ حيث أثار جلفاند و

ً
) 2008(ل

لإش6الية أن ال34ك¤ ع[n أوجھ الذ�اء الثقا�� معا يث3 بطبيعة ا-�ال السؤال حو ما إذا �انت �عض Iوجھ  ً

3
ا؟" أساسية"mعة، فو الذ�اء الثقا�� ال6امن وما وأثبÂت الصالح. أك�3 من غ I قية ¥ضافية وقيمة العوامل ر
mعة وثالثة أش6ال من الفعالية بن . �عده I ن عوامل الذ�اء الثقا��رثانيا، أظiر الباحثان عالقات مختلفة ب

ً

اضلية لعوامل يوتؤكد 
ذه النتائج قيمة النموذج النظر الدقيق للذ�اء الثقا�� ذي التأث3ات التف. الثقافات
mعة I رالذ�اء الثقا��.  

اسة عبد الو
اب  اسات العرUية ال�� ا
تمت با-:صائص السي6وم34ية للذ�اء الثقا��، د رومن الد ر
 ,Ang, VanDyne)حيث 
دفت للتأكد من ا-:صائص السي6وم34ية ملقياس الذ�اء الثقا�� الذي أعده ) 2011(

Koh, & Ng, 2004)شتÏ عاد والذي�I �ÒاU  مفردة �� البJئة املصر(ة، وإعداد معاي3 خاصة 20مل ع[n ر 
 طالب وطالبة من طالب جامعة جنوب الوادي، حيث كشفت نتائج 500بالبJئة املصر(ة، وذلك ع[n عينة من 

mعة وتمتعiا بخصائص  I ة املصر(ة من مقياس الذ�اء الثقا�� بأ�عاده اسة عن صالحية الصو رالد رر
اسة أحمد كما 
د. سي6وم34ية جيدة التعرف ع[n البناء العام[� ملقياس الذ�اء الثقا��، القائم ) 2012(رفت د

mعة للذ�اء الثقا�� �� البJئة املصر(ة، وذلك ع[n عينة من  I تصو العوامل n]رع ن فردا ممن Ïعملو �� 401ر
ً

شاد السيا��،  ، 236رمجال ¥ Uا�Ò  من ¥ناث، واستخدمت الباحثة مقياس الذ�165ر من الذ�و راء الثقا�� 
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اسة استقرار البناء العام[� القائم (Ang et al., 2004)مفردة الذي أعده  ) �I)20عاد  ر، وأظiرت نتائج الد
mعة للذ�اء الثقا��  I تصو العوامل n]رع اء املعر��، والداف�p، والسلو�ي(ر   ). راملعر��، وما و

اسة سعادة  ْبؤ با-�نن إnx الوطن والتوافق ع´3 التعرف ع[n إم6انية الت�) 2016(رو
دفت د


ر، 350ُالثقا�� من خالل أ�عاد الذ�اء الثقا��، واستخدمت عينة من  I ر من الذ�و 280ز من طلبة جامعة
اسة وال�� من بيNOا مقياس الذ�اء 70و ر من ¥ناث، لغرض التأكد من ا-:صائص السي6وم34ية ألدوات الد

mعة (Ang et al., 2004)الثقا�� الذي أعده  ر، حيث أسفرت نتائج التحليل العام[� ملقياس الذ�اء الثقا�� عن أ
 �l والسلو�ي(عوامل ،�pاء املعر��، والداف   ).راملعر��، وما و

اسات السابقة ال�� تناولت ب�ية مقياس الذ�اء الثقا�� أن 
ناك  و(تë من خالل عرض الد
ْ

ر
تفاوت �� النتائج من حيث ب�ية وعوامل مقياس الذ�

ْ
اء الثقا��؛ فمNOا من اخت´3ت عامل ذ�اء ثقا�� واحد 

اسة  رمنفردا كد
ً

Chua et al (2012) ؛)Adair et al (2016 ؛Rockstuhl et al (2011) ومن اخت´3ت النموذج ، 
املعرفة، (الرUا�Ò للذ�اء الثقا�� وأسفرت النتائج عن عامل �امن واحد ينعكس �� ثالثة جوانب وسيطة 

ات، وما و اسة ) راء املعرفةرواملiا اسة Thomas et al (2015)ركد  Ward etر، ومNOا ما أسفرت عن عاملن كد
al. (2009) �]صI اسة 20 بتطبيق املقياس ، فقد أسفرت عن عاملن Bücker et al (2015)ر مفردة، أما د

 مفردة،  ومNOا من قدمت نموذجا20 مفردات من املقياس Iص[� الذي Ïشتمل ع[n �8عد حذف 
ً

 للذ�اء 
اسة  َّ،  و
ناك من قدم Rockstuhl  & Van Dyne (2018)رالثقا�� �عامل �امن Ïعكس عاملن فرعين كد

 �l عة عوامل مختلفةm رنموذجا للذ�اء الثقا�� لألعمال من أ
ً

̀ستماع والتكيف ( املعرفة العاملية، والتحف¤، و
اسة) التواص[�، و¥عداد املعر�� وسلوك التعلم َّ، ومن قدم مقياس الذ�اء Alon et al., (2016) ركما �� د

 �عدا فرعيا 11َّالثقا�� املوسع 
ً ً mعة(ُ I ساسيةI عاد�I �� اسة 37، و)رمتداخلة  Van Dyne etر مفردة كما �� د

al., (2012) اسة mعة عوامل م34ابطة مثل د ر، ومNOم من قدم نمذجة للذ�اء الثقا�� ع[n أنھ يضم أ  Presbiteroر
mعة عوامل مثل. (2016) اسات ال�� اخت´3ت مقياس الذ�اء الثقا�� وأسفرت نتائجiا عن أ ركما أن معظم الد   :ر

Ang et al., (2007); Ward et al (2009); Khodadady & Ghahari, (2011); Bücker et al., 
(2016); Boštjančič et al., (2018); Gozzoli & Gazzaroli (2018); Rockstuhl  &Van Dyne (2018).    

Uا�I �Òعاد رأما �� البJئة العرUية وخاصة �� البJئة املصر(ة فقد استخدم مقياس الذ�اء الثقا�� 
ُ

 ,
ه , (Ang, Van Dyne, Koh, & Ng, 2004)مفردة الذي أعده ) 20(  حيث أظiرت Ang et al, (2007)روطو

اسة �ل منالنتائج استقرار البناء العام[� ملقياس الذ�اء الثقا�� ع[n أ رmعة عوامل كما �� د عبد الو
اب : ر
  ). 2016(، وسعادة )2012(، أحمد )2011(

اسات السابقة �� معرفة ب�ية الذ�اء  واستفاد الباحث من العرض السابق لإلطار النظر والد
ْ

ر ي
اسة  رالثقا�� وأ�عاده، و�l كما ذكرت �� الد

ُ
اء املعر��، والداف�p، والسلو�ي( عاونھ �� إعداد ، و)راملعر��، وما و
مقياس للذ�اء الثقا�� اسÂنادا إnx مقياس 

ً
Ang et al., (2007) ية وخاصةUئة العرJناسب وخصائص البÂي 

البي�تن املصر(ة واليمنية، والتحقق من الصدق البنا�ي للمقياس من خالل بيانات العي�تن املتمثلة بطلبة 
  .ا-,امعة من مصر واليمن
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  :الطر�قة و<جراءات

أوال(
ً

اسة)  اسة ) ̀رتباطي، والعام[�( تم استخدام املن�Ö الوصفي :رمن�� الد رحيث إنھ مناسب أل
داف الد
  .ا-�الية

ثانيا(
ً

اسة والعينة)  اسة ا-�الية من طالب وطالبات ا-,امعات من مصر  :رمجتمع الد رت6و مجتمع الد ن َّ

 �p236( السي6وم34ية للمقياس من ، وت6ونت عينة تحديد ا-:صائص2021 – 2020واليمن �� العام ا-,ام (
طالبا وطالبة، مNOم 

ً
طالبا وطالبة من املصر(ن، بواقع ) 90(

ً
 طالبا، و50

ً
، )21.37(بمتوسط عمر .  طالبة40

عن ع[n املستو ا-,ام�p �اآلdي)2.58(يوانحراف معيار  ى، مو ، 14=، الثالث33=، الثا°ي19=لIو: (ز
طالبا وطالبة من ) 146(، )24=الرا�ع

ً
 طالبا، و77اليمنين، وUواقع 

ً
، )22.60(بمتوسط عمر .  طالبة69

عن ع[n املستو ا-,ام�p �اآلdي)2.30(يوانحراف معيار  ى، مو ، 34=، الثالث35=، الثا°ي23=لIو: (ز
طالبا وطالبة من طلبة ا-,امعة من ا-,�سJتن ) 997(وت6ونت العينة Iساسية من ). 54=الرا�ع

ً
املصر(ة، (

ة، وÎداب( من �ليات ،)اليمنية اعة، والتجا رال34بية، والعلوم، والطب، والiندسة، والز ، حيث تم تطبيق )ر
ونا ال�� حالت بن التطبيق املباشر مع أفراد العينة، و(مكن  ة إلك34ونية �س�ب جائحة �و اسة بصو رأداة الد ر ر

  :تفصيل العينة Iساسية �اآلdي

لبا وطالبة؛ مNOم طا) 481(ت6ونت من  :العينة املصر�ة) أ(
ً

ُمن الذ�و بمتوسط عمر ) 255( ، )22.16(ر
عن ع[n ). 2.28(ي، وانحراف معيار )21.81(من ¥ناث بمتوسط عمر ) 226(، )2.64(يوانحراف معيار  زمو

، املستو(ات Iع[n �الطب 108=، الرا�ع155=، الثالث117=، الثا°ي89=لIو: (ىاملستو ا-,ام�p �اآلdي
  ).12= والiندسة

طالبا وطالبة؛ مNOم ) 516(ت6ونت العينة اليمنية من : العينة اليمنية) ب (
ً

ُمن الذ�و بمتوسط عمر ) 239( ر
). 2.52(ي، وانحراف معيار )22.27(من ¥ناث بمتوسط عمر ) 277(، )2.43(ي، وانحراف معيار )22.04(

عن ع[n املستو ا-,ام�p �اآلdي ىمو ، املستو(ات Iع[n 167=، الرا�ع101=، الثالث149=، الثا°ي92=لIو: (ز
Çع أفراد العينة Iساسية ) 1(لو(وëâ جدو ). 7= �الطب والiندسة وفقا ) املصر(ة واليمنية(زdÎي تو

ً

  :ل�,�سية

  )1(لجدو 

Çع العينة Iساسية وفقا ل�,�سية تو
ً

  ز

  العينة اليمنية  العينة املصر�ة
  الفئة

  ل{سبة املئو�ةا  العدد  ال{سبة املئو�ة  العدد
  ا��موع

 %46.3 239  %53 255 رذكو
494  

)49.5(% 

 %53.7 277  %47 226 إناث
503  

)50.5(% 

  %100  516  %100  481  ا��موع
997  

)100(%  
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ثالثا(
ً

اسة)    :رأداة الد

مالؤه   :مقياس الذ�اء الثقا�� زإعداد الباحث اسÂنادا إnx مقياس آنج و
ً

)Ang et al., 2007.(  

  :خطوات إعداد املقياس

اسات السابقة حو ما ) 1( (ات، والد لقام الباحث باالطالع ع[I nدبيات املوائمة من خالل الكتب، والدو ر ر
ُكتب عن موضوع الذ�اء الثقا��، و�ل ما يتعلق بالذ�اء ع´3 الثقافات من بä~ ومفا
يم ُ

ونÂيجة الختالف . 
ً

اسات السابقة، وتنوع واختالف البJئات  والثقافات ال�� تم قياس الذ�اء الثقا�� رطبيعة وأ
داف البحوث والد
 nxنادا إÂاسة ا-�الية اس فNVا، -,أ الباحث إnx تصميم أداة لقياس الذ�اء الثقا�� تالئم طبيعة وأ
داف الد

ً
ر

مالؤه  اسة ا-�الية يت6و من البي�تن )Ang et al., 2007(زمقياس آنج و ن، حيث إن مجتمع الد املصر(ة، (ر
(ة ع[n مر الزمن، و(Âسما بقيم ومعتقدات مش34كةتجمع بيNOما) واليمنية (خية وحضا ابط تا ر ر ر وقد تم . و

مالؤه  وإعادة صياغNàا واختيار ما يناسب مNOا وإضافة ) Ang et al., 2007(زترجمة فقرات مقياس آنج و
اسة ا-�الية، كذلك استفاد الباحث من خ´3تھ �� الغرUة  رفقرات أخر لتÂناسب مع طبيعة وأ
داف الد ى
واحت6اكھ مع أفراد مغ34بن من بي�تھ ومن بJئات مختلفة وذلك بتوجيھ مجموعة أسئلة 
ادفة ساعدت �� 

  .بناء مفردات املقياس

mعة " تحديد ) 2( اء املعر��، : (أ�عاد أساسية لبناء مفردات مقياس الذ�اء الثقا�� �l" رأ راملعر��، وما و
  :، وذلك لألسباب Îتية)والداف�p، والسلو�ي

اسات السابقةأل  ا �� الد ا وانÂشا رNßا �Iعاد Iك�3 تكرا ر ر
ً ً

.  
اسات والبحوث ال��   رملالءمNàا ألفراد العينة و
م من طلبة ا-,امعة وذلك وفقا ملعظم الد

ً

  .استخدمت مقياس الذ�اء الثقا��

mعة) 3( I عر(فات إجرائية مل6ونات الذ�اء الثقا��d رتحديد.  

Çعiا) 4(  مفردة، واشتملت 14 إnx 12ُ ع[�I nعاد بحيث تراوحت مفردات �ل �عد بن زصياغة املفردات وتو
 n]ولية عI ة mعة، وقد تمت صياغNàا بأسلوب ) 50(رالصو I أ�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� n]عة ع رمفردة مو ز

̀عتماد ع[n)ياملصر واليم�ä(�سيط وسiل لتÂناسب مع أفراد العينة من كال اÍ,تمعن   مفردات ، كما تم 
  .إيجابية وتجنب املفردات السلبية

)5 ( �ôن �� مجال علم النفس التعليتھ Iولية ع[n مجموعة من Iساتذة املتخصص رعرض املقياس �� صو ُ

، وال��ة النفسية  شاد ال34بو يو¥  محكما17(ر
ً

لن �� شر�ات )  ومن مصر واليمن، ومن ضمNOم مسؤ
ن أفرادا من ثقافات م ومؤسسات يدير

ً
و ْختلفة، وممن لiم خ´3ة ع´3 ثقافية، وذلك للتأكد من مدى تمثيل ُ

املقياس للiدف الذي وضع لقياسھ، ومدى مالءمة املفردات ألفراد العينة املسNàدفة، وسالمة الصياغة 
واستفاد الباحث من مالحظاNòم واق34احاNòم �� إجراء التعديالت . اللغو(ة ل6ل مفردة من مفردات املقياس

مة ع اء %)n])64.7 % ،100 املفردات، حيث تراوحت °سب `تفاق ما بن زالال ر، واعتمد الباحث �� آ
ًوUناء %). 85(َّ، الذي حدد ا-�د Iد°ى ل�سب اتفاق ا�Íكمن (Cooper, 1963)ا�Íكمن ع[n معامل اتفاق 

اء واق34احات ا�Íكمن تم إجراء التعديالت املق34حة؛ حيث بلغ عدد املفردات ) 40( �عد التعديل رع[n آ
  . مفردة

اء ) 2(لو(وëâ جدو  تھ Iولية �عد Iخذ بآ رdÎي �Iعاد املتضمنة وعدد املفردات ل6ل �عد �� صو ر ُ

  :ا�Íكمن
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  ) 2(لجدو 

تھ 7ولية قام املفردات لgل }عد �� صو رأ}عاد الذ�اء الثقا�� وأ ُ   ر

قام املفردات لgل }عد  البعد ُأ
  عدد املفردات  ر

  10 )10 - 1(  ر��املع. 1

اء املعر��. 2   10  )20 - 11(  رما و

  10  )30  - 21(  الداف��. 3

  10  )40 – 31(  السلو�ي. 4

جة كب3ة، (تمت ¥جابة ع[n �ل مفردة وفق م¤ان تقدير خما÷�� : ت��يح املقياس ) 6( جة كب3ة جدا، بد ربد ر
ً

جة ضعيفة جدا جة ضعيفة، بد غ3 متأكد، بد
ً

ر ىاق محتو املفردة ع[n الطالب، وقد تم ، وذلك حسب انطب)ر
جة كب3ة جدا: (وضع تقدير لإلجابة ع[n النحو dÎي بد

ً
جة كب3ة5=ر جة 3=، غ3 متأكد4=ر، بد ر، بد

جة ضعيفة جدا2=ضعيفة ، بد
ً

  .؛ حيث إن جميع املفردات موجبة)1=ر

طالبا وطالبة من ) 236( من تم تطبيق املقياس ع[n عينة: ا-:صائص السي6وم34ية ملقياس الذ�اء الثقا��) 7(
ً

 �pو للعام ا-,امI ��÷ا لطلبة ا-,امعة من اÍ,تمعن املصر واليم�ä �� الفصل الد م، وال�� 2021/ 2020ري
dساق الداخ[�، (سبق توضيح خصائصiا، وذلك للتحقق من ا-:صائص السي6وم34ية للمقياس  الصدق، ̀و

 Principalستكشا�� بطر(قة امل6ونات Iساسية ؛ حيث تم استخدام التحليل العام[� `)والثبات
Component Analysis والتدو(ر املائل بطر(قة ،Promax وذلك باالستعانة ب´3نامج SPSS.(v.26) ساب�- 

) 16(وقد أدت نتائج التحليل إnx حذف . مفردة قبل وmعد التدو(ر) 40(التحليل العام[� للمفردات ك6ل 
نت أقل من ا�Íك املستخدم �عد التدو(ر، وانتماء �عضiا إnx أ�عاد غ3 مفردة، لضعف dشبعاNòا؛ حيث �ا

 n]ا، وضعف التباين الك[� للمقياس، وتم إعادة التحليل العام[� ع
مفردة بطر(قة امل6ونات ) 24(أ�عاد
د؛ حيث Promax، وUالتدو(ر املائل بطر(قة IPrincipal Component Analysisساسية  ر وUمحك جيلفو

و�l قيمة جيدة ل��كم ع[n كفاية �,م ) 0.899( �� تحليل 
ذا املقياس KMOمة إحصا�ي اختبار بلغت قي
  :dÎي) 3(لو�انت النتائج كما يوi�âا جدو . العينة إلجراء التحليل العام[�

  ) 3(لجدو 

  Promax مفردة �عد التدو(ر املائل بطر(قة) 24(مصفوفة dشبعات املفردات ع[n عوامل مقياس الذ�اء الثقا�� 
  �شبعات العوامل

رقم 
  املفردة

  العامل  املفردات

  ل 7و

العامل 
  الثاLي

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرا}ع

       0.847 ىأعرف طبيعة Iنظمة القانونية لثقافات أخر  5

اج �� ثقافات مختلفة  4        0.711 وأستطيع وصف مراسيم الز

       0.693 افاتأستطيع وصف Iنظمة `قتصادية �� �عض الثق  10
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  �شبعات العوامل
رقم 

  املفردة
  العامل  املفردات

  ل 7و

العامل 
  الثاLي

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرا}ع

ىأستطيع وصف القيم الثقافية لثقافات أخر  1 َ 0.683       

ىأعرف الفنو وا-�رف اليدو(ة �� ثقافات أخر  8        0.654  ن

ىأعرف ال34اث الذي يم¤ �عض الثقافات Iخر  9 ِ
ّ  0.577       

       0.551 ىأعرف ل�,ات ومفردات ثقافات أخر  6

16  
سNõا من ثقافات أستطيع الرUط بن ثقاف�� وما ينا

  مختلفة
  0.778     

15  
̀ختالفات الثقافية عند مناقشة موضوع مع   �Òا رأ

  أÃ:اص من ثقافات مختلفة
  0.744     

14  
أتحكم بمعرف�� الثقافية أثناء تفاع[� مع أÃ:اص من 

  ثقافات مختلفة
  0.736     

12  
ك كيف تؤثر ثقاف�� ع[n تفاعالdي مع أÃ:اص من  رأد

ُ

  ثقافات مختلفة
  0.733     

13  
نة بن القيم والتقاليد اÍ:تلفة لثقافات  رأحاو املقا ل

  ىأخر �� حال تفاع[� معiا
  0.698     

20  
ِأقيم مدى نجا�� �� التعامل مع Îخر(ن من الثقافات 

ّ

  ىIخر
  0.693     

34  
ىأتواصل مع أفراد من ثقافات أخر ع´3 وسائل 

  التواصل اÍ:تلفة
    0.808   

35  
وج�ö عند تفاع[� مع أÃ:اص من أتحكم بتعب3ات 

  ىثقافات أخر
    0.768   

31  
ِأغ3 سلو�ي اللفظي 

ّ ُ
عندما ) الل�,ة ، ن´3ة الصوت(

  ىيتطلب ذلك التفاعل بن ثقافات أخر
    0.714   

32  
ىأغ3 من سلوكياdي لتÂناسب مع ثقافة أخر أتفاعل  ِ

ّ

  معiا
    0.681   

40  
Î ا معNð خر(ن أقوم بتعديل الطر(قة ال�� أختلف

  لتناسب البJئة الثقافية
    0.618   

38  
أتحكم بمعدل سرعة حدي�� عندما يتطلب التفاعل 

  بن الثقافات ذلك
    0.615   

(اء املم¤ة �� ثقافات أخر  27 Iتداء املال�س و ىأميل إnx ا ز  0.835        ر
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  �شبعات العوامل
رقم 

  املفردة
  العامل  املفردات

  ل 7و

العامل 
  الثاLي

العامل 
  الثالث

العامل 
  الرا}ع

 0.815        ىأ
تم باالحتفاالت الدي�ية �� ثقافات أخر  26

28  
نتديات الفكر(ة ال�� dستعرض أ
تم باملiرجانات وامل

  ىثقافات أخر
      0.765 

 0.583        ىأسnp ملعرفة ما 
و جديد �� ثقافات أخر  24

 0.498        ىأ
تم بمشاعر Îخر(ن �� الثقافات Iخر  30

 1.315 1.820 2.050 7.728  ا��ذر الكـــامن

 L  32.199 8.541 7.584 5.481سبة التبـــاين

 L  53.805سبة التباين الك�0

أن عدد العوامل املستخلصة من التحليل العام[� بطر(قة التدو(ر املائل ) 3(لو(تë من جدو 
�l عة عواملm ه ال6امن ) 7(َّوتضمن ) املعر��(لالعامل Iو : رأ ، و°سبة التباين لھ )7.728(رمفردات، وUلغ جذ

اء املعر��(، والعامل الثا°ي )32.199( ه ال6امن مفردات، ) 6(َّوتضمن ) رما و و°سبة ) 2.050(روقد بلغ جذ
ه ال6امن ) 6(َّتضمن ) السلو�ي(، والعامل الثالث )8.541(تباينھ  و°سبة التباين ) 1.820(رمفردات وUلغ جذ

، )5.481(، و°سبة تباين )1.315(مفردات بجذر �امن ) 5(َّفقد تضمن ) الداف�p(، أما العامل الرا�ع )7.584(
، وUالتا�x تتفق 
ذه النتائج من حيث عدد العوامل ومسمياNòا مع معظم )53.805(وUلغت °سبة التباين الك[� 

اسات ال�� بحثت الب�ية العاملية للذ�اء الثقا��   . رالد

Uا�I �Òعاد، وذلك  ركما قام الباحث بإجراء التحليل العام[� التوكيدي للمقياس للنموذج 
  X2النموذج الرUا�Ò، حيث بلغت قيمة مرmع �اي وأكدت النتائج , .AMOS. (v.23)باالستعانة ب´3نامج 

جات ا-�ر(ة )350.9(  RMR، وجذر متوسط مرmع البوا�� )X2/df) = 1.438ر، و°سبة مرmع �اي إnx د
، )0.945 = (CFIن، وقيمة مؤشر املطابقة املقار )0.892 =(GFIُ، كما أن قيمة مؤشر حسن املطابقة )0.062=(

، و�لiا قيم جيدة )0.938 = (TLIلوÇس - ، وقيمة مؤشر توكر)IFI) = 0.946 وقيمة مؤشر املطابقة ال4¤ايدي
 = RMSEA، كما جاءت قيمة جذر متوسط مرmع خطأ `ق34اب 0.80وضمن املدى املثا�x ألNßا أك´3 من 

  .، و�l قيمة تدل ع[n وجود مطابقة جيدة)0.043(

جة ا تباط بن أ�عاد املقياس والد ركما تم حساب معامالت̀  ل6لية؛ حيث انحصرت قيم معامالت ر
ن ) 0.882 ، 0.482(̀رتباط بن Uن ) 0.755 ، 0.301(�� العينة املصر(ة، وU0.378(�� العينة اليمنية، و ، 

ىللعينة ك6ل، وجميعiا دالة إحصائيا عند مستو داللة ) 0.813
ً

، وتؤكد `dساق الداخ[� أل�عاد )0.01(
ُ

  .املقياس

نباخ؛ حيث بلغت معامالت وكذلك تم حساب الثبات و لأل�عاد وللمقياس ك6ل بطر(قة ألفا كر
ن ) 0.924 ، 0.798(ُالثبات معدالت مرضية، وقد انحصرت قيم معامالت الثبات بن Uالعينة املصر(ة، و ��



 الصدق البنائي لمقياس الذكاء الثقافي لدى طلبة الجامعة بمصر واليمن
  نجيب صدام حمود راوح/ أ

   صالح الدين محمود عالم/ د.أ
  دمحم سعد دمحم علي/ د.أ

 

 

420 

ن ) 0.890 ، 0.777(Uالعينة ال6لية، مما يؤكد صالحية استخدام ) 0.906 ، 0.783(�� العينة اليمنية، و ��
  .ا املقياس ع[n العينة Iساسية
ذ

تھ ال¡ ائية) 8(   :راملقياس �� صو

من ¥جراءات السابقة تأكد للباحث ثبات وصدق مقياس الذ�اء الثقا��، وصالحيتھ لالستخدام 
تھ الNOائية  اسة ا-�الية لقياس الذ�اء الثقا�� لدى طلبة ا-,امعة؛ حيث أصبح املقياس �� صو ر�� الد ) 24(ر

مفردة تمثل 
ُ

لأ�عاد مقياس الذ�اء الثقا��؛ حيث اشتمل البعد Iو  ُمفردات، والبعد الثا°ي ) 7(ع[n ) املعر��(ُ

اء معر��( ع[n ) السلو�ي(ُمفردات، والبعد الرا�ع ) 5(ع[n ) الداف�p(ُمفردات، والبعد الثالث ) 6(ع[n ) رما و
قام املفردات املتعلقة ب6ل �) 4(لو(وëâ جدو . مفردات) 6( dÎُي أ ة "عد من أ�عاد الذ�اء الثقا�� ر رالصو

Çع املفردات بطر(قة عشوائية"الNOائية   .ز، وذلك �عد تو

  )4(لجدو 

Nòا الNOائية Çعiا عشوائيا �� صو الذ�اء الثقا�� �عد تو أ�عاد  قام املفردات ا-:اصة ب6ل �عد من  ر أ ز
ً ُ   ر

قام املفردات لgل }عد  البعد  م ُأ   عدد املفردات  ر

 7 23، 21، 17، 13، 9، 5، 1  املعـــر��   .1

اء املعـــر��   .2  6 22، 18، 14، 10، 6، 2  رما و

 5 19، 15، 11، 7، 3  الدافـــ��   .3

 6 24، 20، 16، 12، 8، 4  الســـلو�ي   .4

 24 ا��موع

ا}عا(
ً

  :استخدم الباحث Iساليب ¥حصائية Îتية :7ساليب <حصائية) ر

نباخ باستخدام ا-�زمة إجراء التحليل العام[� `ستكشا��، ومعامال تباط، ومعامل ألفا كر وت ` ر
SPSS(v.26) . التحليل العام[� التوكيدي ب´3نامج nxباإلضافة إAMOS (v.23).  

خامسا(
ً

اسة)    :رإجراءات الد

اسة، تم تطبيقiا ع[n العينة Iساسية، واملتمثلة بطالب  • ر�عد التأكد من صالحية أداة الد
ا÷�� الثا°ي من العام وطالبات ا-,امعة من مصر واليم رن؛ حيث تم إجراء التطبيق �� الفصل الد

 �pتية2020/2021ا-,امÎ ة إلك34ونية؛ وذلك لألسباب   :ر بصو
ونا –أن أغلب ا-,امعات    ف6انت شبھ خالية Online اعتمدت ع[n التعليم -ر �س�ب جائحة �و

  .من الطلبة
اسة إnx أي  سال أداة الد ِتمكن الباحث من عملية إ

ّ ر ر ِ
ّ ُ

  . م6ان �� العالم ع´3 شبكة ¥ن34نت
dعطي املفحوصن مساحة أك�3 من `ستقاللية وا-:صوصية �� ¥جابة ع[n املقياس 

ُ
.  

َت6و °سبة فقدان البيانات أو °�! املقياس �� الطر(قة ¥لك34ونية أقل مNOا �� الطر(قة اليدو(ة  ُ   .ن
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اسة، من أجل ضمان جدية الطلبة تم مراعاة توضيح التعليمات ا-:اصة باملقياس، وأ
داف ا • رلد
̀ستجابة ع[n مفردات املقياس، مع التأكيد أن املشاركة طواعية وأن البيانات ال��  وا
تمامiم �� 

�ô3 أغراض البحث العلسJتم جمعiا سÂبقى سر(ة ولن dستخدم �� غ
ُ ّ.  

اسة، Excelتم تحميل نتائج التطبيق ع[n ملف  • 
ا وفقا ملتغ3ات الد¤ر، وترم
ً

 nxا إiومن ثم إدخال
؛ حيث بلغ عدد العينة �عد تحميلiا من نموذج التطبيق SPSS (v.26)ال´3نامج ¥حصا�ي 

̀ستجابات وحذف ) 1038(¥لك34و°ي  استجابة، وmعد ذلك تم حساب `نحراف املعيار -,ميع 
ْ

ي
مستجيبا) 997( ، حيث بلغت �� الNOاية 0.5يا-�االت ال�� بلغ `نحراف املعيار لiا أقل من 

ً
.  

 من CFAالتحقق من الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� باستخدام التحليل العام[� التوكيدي  •
 وذلك �عد إدخال البيانات AMOS (v.23)خالل بيانات العينة Iساسية باستخدام برنامج 

   .SPSS (v.26)باستخدام برنامج 

اسة    :رنتائج الد

أوال(
ً

ما دالالت الصدق البنا ي ملقياس الذ�اء : "لسؤال 7و الذي ينص ع0£النتائج املتعلقة بال) 
  ؟"من طلبة ا��امعة) مصر�ة و�منية(ْالثقا�� لدى عي{ت;ن 

ستكشا�� لعينة ا-:صائص السي6وم34ية للمقياس، تم التحقق من الصدق  ًبناء ع[n نتائج التحليل العام[�̀ 

̀حتمال , AMOS (v.23)حليل العام[� التوكيدي ب´3نامج البنا�ي ملقياس الذ�اء الثقا�� باستخدام الت بطر(قة 
فردا من طلبة ا-,امعة من مصر واليمن، ) 977(ع[n العينة Iساسية , IMaximum Likelihoodق"�~ 

ً

  :حيث تم إجراء 
ذا التحليل ع[n النحو dÎي

فردا) 997(التحليل العام�0 التوكيدي للعينة 7ساسية كgل )  1(
ً

:  

لفردا، و(وëâ جدو ) 997( استخدام التحليل العام[� التوكيدي ع[n العينة Iساسية �املة تم
ً

dÎي ) 5(
، والقيمة ا-�رجة ل6ل ) d)24شبعات مفردات مقياس الذ�اء الثقا��  يمفردة ع[n أ�عاد
ا، وا-:طأ املعيار

  :مفردة

  )5(لجدو 

  )997=(العينة ال6لية ن dشبعات مفردات مقياس الذ�اء الثقا�� ع[n أ�عاد
ا �� 

ال¦شبعاتاملفردة  البعد
ا�dطأ 
  ياملعيار

القيمة ا�lرجة 
  ىومستو الداللة

  ال¦شبعاتاملفردة  البعد
ا�dطأ 
  ياملعيار

القيمة ا�lرجة 
  ىومستو الداللة

1  0.563      3  0.587     

5  0.605  0.080  14.354** 7 0.656 0.087 14.550** 

9  0.702  0.078  17.591** 11 0.619 0.087 14.057** 

13  0.639  0.084  14.868** 15 0.674 0.087 14.773** 

17  0.695  0.086  15.642** 

الــدافـــ��
  

19 0.542 0.066 12.869** 

املعـــر��
  

21  0.711  0.086  15.698** 

سلـــو�ي
ال

  

4  0.617     
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ال¦شبعاتاملفردة  البعد
ا�dطأ 
  ياملعيار

القيمة ا�lرجة 
  ىومستو الداللة

  ال¦شبعاتاملفردة  البعد
ا�dطأ 
  ياملعيار

القيمة ا�lرجة 
  ىومستو الداللة

23  0.550  0.084  13.462** 8 0.709 0.073 16.634** 

2  0.529     12 0.592 0.071 15.051** 

6  0.681  0.102  14.251** 16 0.548 0.060 13.864** 

10  0.634  0.078  15.944** 20 0.648 0.066 15.280** 

14  0.594  0.085  13.224** 24 0.582 0.059 14.849** 

18  0.709  0.095  14.530** 

اء املع
ما و

ر
ـــر��

  

22  0.629  0.095  13.666** 
 0.01ىدالة عند مستو ** 

، 0.711) (0.529أن dشبعات املفردات ع[n أ�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� تراوحت بن ) 5(لو(تë من جدو 
و
ذا يؤكد الصدق العام[� ملقياس الذ�اء الثقا�� ). 0.01(ىوجميعiا قيم جيدة، ودالة عند مستو داللة 

وdشبع مفرداتھ dشبعا د` ع[n العوامل امل6ونة لھ
ً ً

.  

ا أسفرت نتائج التحليل العام[� التوكيدي عن مطابقة النموذج للبيانات مطابقة جيدة، حيث �انت جميع كم
لمؤشرات حسن املطابقة �� املدى املثا�x ل6ل مؤشر، كما �� جدو    :dÎي) 6(ُ

  ) 6(لجدو 

  997=ة نمؤشرات مطابقة نموذج التحليل العام[� التوكيدي ملقياس الذ�اء الثقا�� �� العينة ال6لي

  قيمة املؤشر  مؤشرات املطابقة  م
 �ªاملدى املثا

  للمؤشر

2مؤشر مر»ع �اي �ا  1
  )X2(  846.253*  غ;> دالة  

2ال{سبة ب;ن �ا  2
 )X2 (  ر�ةlجات ا�   )5(أقل من   3.511  (X2/df)رود

  ³ق=>اب من الصفر  0.055 (RMR)جذر متوسطات مر»ع البوا°�   3

 1صفر إGFI(  0.935   £ª(مؤشر حسن املطابقة   4

 1صفر إ0.918   £ª (IFI)مؤشر املطابقة امل=¶ايد   5

 1صفر إTLI)( 0.906   £ªمؤشر توكر لو·س   6

 1صفر إCFI(  0.918   £ª(نمؤشر املطابقة املقار   7

  فأقل0.050  0.08 (RMSEA)جذر متوسط مر»ع خطأ ³ق=>اب   8

  0.05ىدالة عند مستو * 

 و�l دالة إحصائيا، إال أن جميع قيم مؤشرات املطابقة �846.253اي أن قيمة مرmع ) 6(لو(تë من جدو 
َّ ً

ستغناء عن قيمة �ا نظرا لتأثر
ا ب$,م العينة ) X2 (2جاءت �� املدى املثا�x -�سن املطابقة، حيث يمكن̀ 
ً
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جة ا-�ر(ة 2واعتماد °سبة �ا  و�l 3.511ال�� أظiرت مطابقة مقبولة حيث بلغت قيمNàا ) X2/df(ر ع[n د
 0.055الذي بلغت قيمتھ ) RMR(كما جاء مؤشر جذر متوسط مرmع البوا�� ). 5(لضمن املدى املقبو أقل من 

 ع[n 0.08 وال�� تدل القيمة ال�� تز(د عن  (RMSEA)ضمن املدى املثا�x، وجذر متوسط مرmع خطأ `ق34اب
الذي بلغت ) GFI( جودة املطابقة ، باإلضافة إnx مؤشر0.05سوء املطابقة، فقد بلغت قيمتھ �� 
ذا النموذج 

الذي ) (TLIي، ومؤشر املطابقة املعيار 0.918الذي بلغت قيمتھ ) IFI(، ومؤشر املطابقة امل4¤ايد 0.935قيمتھ 
و
ذه القيم ضمن املدى  . 0.918الذي بلغت قيمتھ ) CFI(ن، ومؤشر املطابقة املقار 0.906بلغت قيمتھ 

mعة عوامل �امنة املثا�x، مما يدل ع[n مطابقة مع ا رلبيانات، وانتظام الب�ية العاملية للمقياس حو أ ل
)�pاء املعر��، والسلو�ي، والداف   ).راملعر��، وما و

  : التحليل العام�0 التوكيدي للعي{ت;ن املصر�ة واليمنية �ل ع0£ حدة) 2(

، والقيمة dÎي dشبعات مفردات مقياس الذ�اء الثقا�� ع[n أ�عاد
ا، وا-:طأ ا) 7(ليوëâ جدو  يملعيار
  ):املصر(ة واليمنية(ا-�رجة، ل6ل مفردة ل6ل من العي�تن 

  ) 7(لجدو 

  )املصر(ة، اليمنية(dشبعات مفردات مقياس الذ�اء الثقا�� ع[n أ�عاد
ا �� العي�تن 

  )516=(العينة اليمنية ن  )481=(العينة املصر�ة ن

املفردة  البعد
ال¦شبعات

ا�dطأ 
  ياملعيار

lرجة القيمة ا�
  ودالل¿ ا

  ال¦شبعات
ا�dطأ 

  ياملعيار
القيمة ا�lرجة 

  ودالل¿ ا

1  .6100 .0480 **13.566 .5240 .0420 11.692** 

5  .5910 .0490 13.188** .6190 .0450 14.584** 

9  .6790 .0510 15.329** .7240 .0450 17.140** 

13  .6580 .0480 15.093** .6230 .0480 14.698** 

17  .7160 .0470 16.834** .6780 .0450 16.350** 

21  .6680 .0480 15.190** .7540 .0440 18.382** 

املعر��
  

23  .5810 .0530 12.939** .5240 .0500 11.943** 

2  .5510 .0440 11.745** .5100 .0420 11.189** 

6  .6810 .0460 15.440** .6830 .0440 16.087** 

10  .6520 .0440 14.536** .6170 .0420 14.124** 

14  .5850 .0430 12.795** .6030 .0390 13.782** 

اء املعر��
ما و

ر
  

18  .7080 .0420 16.214** .7100 .0400 16.930** 
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  )516=(العينة اليمنية ن  )481=(العينة املصر�ة ن

املفردة  البعد
ال¦شبعات

ا�dطأ 
  ياملعيار

lرجة القيمة ا�
  ودالل¿ ا

  ال¦شبعات
ا�dطأ 

  ياملعيار
القيمة ا�lرجة 

  ودالل¿ ا

22  .6160 .0460 13.630** .6400 .0430 14.817** 

3  .5680 .0500 11.748** .6020 .0500 13.430** 

7  .6230 .0590 13.081** .6820 .0530 15.634** 

11  .5900 .0600 12.288** .6330 .0560 14.281** 

15  .6950 .0570 14.827** .6590 .0530 14.980** 

الداف��
  

19  .5470 .0480 11.262** .5540 .0450 12.172** 

4  .5990 .0540 13.293** .6340 .0510 14.670** 

8  .7450 .0560 16.966** .6750 .0540 15.470** 

12  .6070 .0600 13.495** .5760 .0570 13.047** 

16  .5440 .0540 11.562** .5530 .0480 12.170** 

20  .6640 .0540 14.138** .6360 .0500 14.021** 

سلو�ي
ال

  

24  .5580 .0510 12.221** .6050 .0480 13.846** 

  0.01ىدالة عند مستو ** 

) 0.745 ، 0.544(أ�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� انحصرت بن أن dشبعات املفردات ع[n ) 7(لو(تë من جدو 
ى�� العينة اليمنية، وجميعiا قيم جيدة، ودالة عند مستو داللة ) 0.754 ، 0.510(�� العينة املصر(ة، 

و
ذا يؤكد الصدق العام[� ملقياس الذ�اء الثقا�� وdشبع مفرداتھ dشبعا د` ع[n العوامل امل6ونة لھ). 0.01(
ً ً

 
  ).املصر(ة واليمنية(ل من العي�تن �� �

dÎي نتائج مطابقة النموذج املق34ح وفقا ملتغ3 ا-,�سية ) 8(ل و(وëâ جدو 
ً

  ).مصر(ة، يمنية(

  )8(لجدو 

 مؤشرات مطابقة نموذج مقياس الذ�اء الثقا�� وفقا ملتغ;> ا��{سية 
ً

  )املصر�ة واليمنية(

  ا��{سية
  املؤشر  م

  )516=(ن اليمنية  )481=(ناملصر�ة 

2مؤشر مر»ع �اي �ا  1
  )X2(  478.561*  560.173*  

2ال{سبة ب;ن �ا  2
 )X2 (  ر�ةlجات ا�   1.986  2.324  (X2/df)رود

 0.059  0.059 (RMR)جذر متوسطات مر»ع البوا°�   3
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  ا��{سية
  املؤشر  م

  )516=(ن اليمنية  )481=(ناملصر�ة 

 GFI(  0.925  0.918(مؤشر حسن املطابقة   4

 0.933  0.918 (IFI)مؤشر املطابقة امل=¶ايد   5

 TLI)( 0.922  0.905·س مؤشر توكر لو  6

 CFI(  0.932  0.917(نمؤشر املطابقة املقار   7

 0.045 0.051 (RMSEA)جذر متوسط مر»ع خطأ ³ق=>اب   8

  0.05ىدالة عند مستو *

�� العي�تن املصر(ة واليمنية ع[n ال34تJب، ) 560.173 ، 478.561(أن قيمة مرmع �اي ) 8(لو(تë من جدو 
دالة إحصائيا عند مستو

ً
�� العي�تن املصر(ة ) 2.324، 1.986( جاءت (X2/df)، أما قيمة املؤشر )0.05(ى 

، كما جاء مؤشر جذر متوسط مرmع البوا�� 5لواليمنية ع[n ال34تJب، حيث جاءت �� املدى املقبو أقل من 
)RMR ( الذي بلغت قيمتھ)ذه الق) 0.059 ، 0.059
يم ضمن �� العي�تن املصر(ة واليمنية ع[n ال34تJب، و

�� العي�تن ) 0.051، 0.045(، فقد بلغت قيمتھ  (RMSEA)املدى املثا�x، وجذر متوسط مرmع خطأ `ق34اب
) 0.918، 0.925(الذي بلغت قيمتھ ) GFI(املصر(ة واليمنية ع[n ال34تJب، باإلضافة إnx مؤشر جودة املطابقة 

�� العي�تن، ومؤشر املطابقة ) 0.918، 0.933(متھ الذي بلغت قي) IFI(�� العي�تن، ومؤشر املطابقة امل4¤ايد 
الذي بلغت ) CFI(ن�� العي�تن، ومؤشر املطابقة املقار ) 0.905، 0.922(الذي بلغت قيمتھ ) (TLIياملعيار 

  .و
ذا يؤكد مطابقة النموذج لبيانات العي�تن املصر(ة، واليمنية. �� العي�تن) 0.917، 0.932(قيمتھ 

 نتائج التحليل العام[� التوكيدي قدمت دليال قو(ا ع[n الصدق البنا�ي ملقياس الذ�اء و(تë مما سبق أن
ً ً َّ

mعة عوامل �امنة  رالثقا�� وانتظام الب�ية العاملية للمقياس حو أ اء املعر��، والسلو�ي، (ل راملعر��، وما و
�pاسات ال�� بحثت ب�ية الذ�اء الثقا�� ك). والداف اسة رو
ذا يتفق مع كث3 من الد ، Ang et al., (2007)رد

)Ward et al., (2009 ، Khodadady, & Ghahari, (2011) اب
، )2012(، وأحمد )2011(، وعبد الو 
Boštjančič et al., (2018). ،Gozzoli, & Gazzaroli (2018) ،Rockstuhl,  &Van Dyne (2018) حيث ،

mعة م6ونات للذ�اء الثق اسات ع[n وجود أ رأجمعت 
ذه الد اء املعر��، واملعر��، والداف�p، : (ا�� �lر رما و
 ).والسلو�ي

ثانيا(
ً

6ل تتوافر مؤشرات مقبولة من : "النتائج املتعلقة بالسؤال الثاLي الذي ينص ع£0) 
نباخ(�³ساق الداخ�0  تباط، ومعامل ألفا كر ومعامالت ³ ملقياس الذ�اء الثقا�� لدى ) ر

  ؟"ة ا��امعةمن طلب) املصر�ة واليمنية(العي{ت;ن 

  :تم التحقق من ذلك باألساليب Îتية

جة الgلية للمقياس) 1( تباط املفردات بالد رمعامالت ا  :ر

جة ال6لية للمقياس �� العينة ال6لية )  أ( تباط املفردات بالد رمعامالت ا تباط كما ): 997(ر رو�انت معامالت `
  :dÎي) 9(ليوi�âا جدو 
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  )9(لجدو 

تباط املفر جة الgلية للمقياس ن) 24(دات ر معامالت ا   )997=(ربالد

  املفردة
معامل 
تباط   ر³

  املفردة
معامل 
تباط   ر³

  املفردة
معامل 
تباط   ر³

1 0.486** 9 0.592** 17 0.605** 

2 0.472** 10 0.567** 18 0.558** 

3 0.499** 11 0.425** 19 0.520** 

4 0.536** 12 0.564** 20 0.600** 

5 0.528** 13 0.576** 21 0.633** 

6 0.572** 14 0.459** 22 0.522** 

7 0.447** 15 0.495** 23 0.493** 

8 0.587** 16 0.529** 24 0.547** 

ىدالة إحصائيا عند مستو داللة ** 
ً

)0.01(  

جة ال6لية للمقياس دالة عند مستو ) 9(لو(تë من جدو  تباط املفردات بالد ىأن جميع معامالت ا ر ر
ة بن ، ومح)0.01(   ).0.633 ، 0.425(رصو

جة الgلية للمقياس �� �ل من العي{ت;ن املصر�ة واليمنية) ب( تباط املفردات بالد ْمعامالت ا ر و�انت : ر
تباط كما يوzlÅا جدو  لمعامالت ³   :�Æي) 10(ر

  )10(لجدو 

تباط املفردات  جة الgلية للمقياس لgل من العي{ت;ن املصر�ة واليم) 24(رمعامالت ا   نيةربالد

  املفردة
  املصر�ة

  481=ن

  اليمنية

  516=ن
  املفردة

  املصر�ة

  481=ن

  اليمنية

  516=ن
  املفردة

  املصر�ة

  481=ن

  اليمنية

  516=ن

1 0.524** 0.455** 9 0.627** 0.564** 17 0.622** 0.590** 

2 0.476** 0.469** 10 0.567** 0.566** 18 0.548** 0.568** 

3 0.413** 0.590** 11 0.348** 0.508** 19 0.438** 0.595** 

4 0.511** 0.560** 12 0.571** 0.558** 20 0.617** 0.583** 

5 0.517** 0.538** 13 0.575** 0.577** 21 0.572** 0.691** 

6 0.553** 0.591** 14 0.453** 0.464** 22 0.528** 0.516** 

7 0.364** 0.531** 15 0.424** 0.558** 23 0.511** 0.476** 

8 0.611** 0.565** 16 0.502** 0.556** 24 0.523** 0.571** 

ىدالة إحصائيا عند مستو داللة ** 
ً

)0.01(  
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جة ال6لية للمقياس ل6ل من العي�تن ) 10(لو(تë من جدو  تباط املفردات بالد رأن جميع معامالت ا ر
ة بن )0.01(ىاملصر(ة واليمنية دالة عند مستو   ، 0.455( العينة املصر(ة، ��) 0.627 ، 0.348(ر، ومحصو

  .�� العينة اليمنية) 0.691

جة الgلية للمقياس) 2( تباط البي{ية ب;ن 7}عاد وÇالد رمعامالت ³   :ر

جة الgلية للمقياس للعينة الgلية)  أ( تباط البي{ية ب;ن 7}عاد والد رمعامالت ³ كما يوi�âا  :ر
  :dÎي) 11(لجدو 

  ) 11(لجدو 

تباط ال جة ال6لية للمقياس نرمعامالت `   )997=(ربي�ية بن �Iعاد والد

تباط   رمعامالت ³
  البعد

اء املعر��  املعر��   السلو�ي  الداف��  رما و

    1  املعر��

اء املعر��    1 **0.459  رما و

  1 **0.302 **0.380  الداف��

 1 **0.386 **0.512 **0.492  السلو�ي

جة الgلية  **0.803 **0.665 **0.738 **0.801  رالد

ىدالة إحصائيا عند مستو داللة ** 
ً

)0.01(  

  :ما يأdي) 11(لو(تë من جدو 

تباط البي�ية أل�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� دالة إحصائيا عند مستو  • ىجميع معامالت̀ 
ً

، )0.01(ر
ة بن    ).0.512 ، 0.302(رومحصو

جة ال • تباط أ�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� بالد رجميع معامالت ا 6لية للمقياس دالة إحصائيا عند ر
ً

ة بن )0.01(ىمستو    ).0.803 ، 0.665(ر، ومحصو

جة الgلية للمقياس للعي{ت;ن املصر�ة واليمنية) ب( تباط البي{ية ب;ن 7}عاد وÇالد ْمعامالت ³ ر  :ر
  :dÎي) 12(لكما يوi�âا جدو 
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  ) 12(لجدو 

جة  تباط البي�ية بن �Iعاد والد رمعامالت `   )املصر(ة، اليمنية(ال6لية للمقياس للعي�تن ر

  516= نالعينة اليمنية   481=نالعينة املصر�ة 

  البعد
  املعر��

اء  رما و
  املعر��

  املعر��  السلو�ي  الداف��
اء  رما و
  املعر��

  السلو�ي  الداف��

    1    1  املعر��

اء  رما و
  املعر��

.457**0 1   .458**0 1   

  1 0**392. 0**525.  1 0**218. 0**246.  الداف��

 1 0**504. 0**530. 0**483. 1 0**280. 0**492. 0**498.  السلو�ي

جة  رالد
  الgلية

.796**0 .733**0 .561**0 .798**0 .808**0 .743**0 .766**0 .808**0 

ىدالة إحصائيا عند مستو داللة ** 
ً

)0.01(  

  :ما يأdي) 12(لو(تë من جدو 

تباط  البي�ية أل�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� �� العي�تن املصر(ة واليمنية دالة إحصائيا عند رجميع معامالت̀ 
ً ْ

ة بن )0.01(ىمستو    .�� العينة اليمنية) 0.530، 0.392(�� العينة املصر(ة، ) 0.498 ، 0.218(ر، ومحصو

جة ال6لية للمقياس دالة إح تباط أ�عاد مقياس الذ�اء الثقا�� بالد رجميع معامالت ا ىصائيا عند مستو ر
ً

ة بن )0.01(   .�� العينة اليمنية) 0.808 ، 0.743(�� العينة املصر(ة، ) 0.798 ، 0.561(ر، ومحصو

نباخ) 3(   :dÎي) 13(ل كما يوi�âا جدو :ومعامل ألفا كر

  )13(لجدو 

نباخ لأل�عاد وللمقياس ك6ل    مفردة للعينة Iساسية) 24(و قيم معامل ألفا كر

ن   باخوألفا كر
  البعد

  997=العينة الgلية ن  516=العينة اليمنية ن  481=العينة املصر�ة ن

  0.825  0.815 0.835  املعر��

اء املعر��  0.807 0.808 0.805  رما و

 0.755 0.768 0.741  الداف��

 0.789 0.789 0.788  السلو�ي

جة الgلية  0.889 0.900 0.879  رالد
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ة بن أن جميع قيم معامل أ) 13(لو(تë من جدو  نباخ جيدة، ومحصو رلفا كر �� العينة ) 0.879 ، 0.741(و
ومن ¥جراءات السابقة . �� العينة ك6ل) 0.889 ، 0.755(�� العينة اليمنية، ) 0.900 ، 0.768(املصر(ة، 

جة مرتفعة من الثبات   .ريتë تمتع املقياس بد

  :مناقشة النتائج

تباط، ومعامل من املؤشرات السابقة سواء املرتبطة بالتحليل ال رعام[� التوكيدي، أو معامالت `
نباخ تأكد للباحث صدق وثبات مقياس الذ�اء الثقا�� لدى طلبة ا-,امعة من اÍ,تمعن املصر  يألفا كر و
اسة نتائج تحليل عينة ا-:صائص السي6وم34ية من جiة، ومن جiة أخر أظiرت  ىواليم�ä، وقد أكدت الد ر

ت6امال بن نتائج التحليل الع
ً

ىام[� التوكيدي حو البناء الداخ[� مل6ونات مقياس الذ�اء الثقا��، ومستو  ل
جة جيدة، واملتمثلة �� م6ونات الذ�اء الثقا��  اء املعر��، (رمطابقة البناء الداخ[� للمقياس بد راملعر��، وما و

و
ذا يتفق . توكيديُفقد أظiرت النتائج قيم حسن مطابقة جيدة �� التحليل العام[� ال). والداف�p، والسلو�ي
اسة �ل من  ، عبد الو Ang et al., (2007) ،)Ward et al., (2009 ،Khodadady & Ghahari, (2011)رمع د

 & Mahembe & Engelbrecht (2014) Boštjančič et al. (2018). ،Gozzoli، )2012(، أحمد )2011(
اب 
Gazzaroli (2018) ،Rockstuhl  &Van Dyne (2018)عة ، حيث أجمm اسات ع[n وجود أ رعت 
ذه الد ر

�l السلو�ي: (م6ونات للذ�اء الثقا�� ،�pاء املعر��، املعر��، الداف   ). رما و

تباطات جيدة بن م6ونات مقياس الذ�اء الثقا�� من خالل معامالت  ركما أظiرت النتائج وجود ا
 �� العينة ال6لية أو ع´3 العي�تن `dساق الداخ[� العالية �� جميع أ�عاده، وقيم معامل ثبات مرتفعة سواء

اسة . املصر(ة واليمنية رو
ذه مؤشرات مرضية ع[n صدق وثبات املقياس، و
ذا ما أكدتھ د ُMahembe & 
Engelbrecht (2014) اسة سعادة اسات أخر ع[n املقياس ع[n ). 2016(ر، ود ىو(و��� الباحث بإجراء د ر

  .عينات مختلفة
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