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Abstract 

Working in businesses that possess human resources of diverse cultures, religions, 

races and disciplines requires a different management from the nature of 

management in organizations that do not experience this diversity, cultural 

diversity in institutions is a civilized phenomenon born as a result of openness to 

the world and resort to the internationalization of their activities as a kind of 

competition that achieves expansion However, these successes will not come due 

to the absence of socially intelligent management that can accommodate and 

understand this diversity of different personal and organizational dimensions. 
  The aim of this research is to highlight the social intelligence and the 

ability to rely on dimensions in the management of cultural diversity in 

international academic institutions. In the field, through the use of the 

questionnaire as a basic tool to collect data from the research sample individuals 

who were represented by academic and administrative officials in international 

educational institutions in the Kurdistan Region, where more than (100) forms 

were distributed to the respondents, and (73) were retrieved valid for analysis. 

Several statistical methods were used to deal with the data and test the hypotheses 

of the research, including the central tendency measures, correlation coefficient, 

and the regression line equation. 
 The research adopted the descriptive analytical approach in dealing with the 

theoretical and field data of its variables. 
A number of conclusions were reached, including the existence of the relationship 

and the  influence of social intelligence in all its dimensions in the management of 

cultural diversity in the research institutions and all influences are very strong, 

which leads us to say that the success of research institutions in the management 

of cultural diversity is dependent on the possession of their academic and 

administrative leaders Social Intelligence . 
The research came out with several proposals, including the need for leaders in 

educational institutions to possess social skills at a high level, since the nature of 

their work in these institutions requires dealing with different spectrums of 

diversity are students, staff and teaching, and therefore success is required when 

dealing with each of these parties. 
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توظيف أبعاد الذكاء االجتماعي في إدارة التنوع الثقافي : دراسة ميدانية في عينة من المؤسسات الدولية 

 في اقليم كردستان
 

 

 الملخص

األعمال التي تمتلك موارد بشرية متنوعة الثقافات والديانة واألعراق والتخصصات يتطلب العمل في مؤسسات 

وجود إدارة مختلفة عن طبيعة اإلدارة في المنظمات التي ال تشهد هذا التنوع ، فالتنوع الثقافي في المؤسسات ظاهرة 

كنوع من التنافس الذي يحقق لها توسيع في حضارية ولدت كنتيجة لالنفتاح للعالم ولجوء المؤسسات إلى تدويل أنشطتها 

الحصة السوقية والتفوق على المنافسين وتحقيق التميز في ميدان األعمال ، ولكن هذه النجاحات لن تأتي بغياب اإلدارة 

 الذكية اجتماعياً التي تتمكن من استيعاب وفهم هذا التنوع من مختلف أبعاده الشخصية والتنظيمية.

الضوء على الذكاء االجتماعي ومدى القدرة على االعتماد على أبعاد في إدارة التنوع الثقافي  هدف البحث تسليط  

في المؤسسات االكاديمية الدولية  ،ولتحقيق هذا الهدف تم التعامل مع متغيرات البحث نظرياً من خالل تأطير المفاهيم 

ل استخدام االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات من األفراد واالسهامات األدبية للباحثين في هذا المجال . وميدانياً من خال

عينة البحث  الذين تمثلوا بالمسؤلين االكاديميين واالداريين في المؤسسات  التربوية والتعليمية الدولية في اقليم كردستان ، 

صالح للتحليل. وقد تم  استخدام  ( بشكل73( استمارة على االفراد المبحوثين  ، واسترد منها )100اذ تم توزيع أكثر من )

عدة اساليب احصائية في التعامل مع البيانات واختبار فرضيات البحث ومنها مقاييس النزعة المركزية ، ومعامل االرتباط ، 

 ومعادلة خط االنحدار.

تبنى البحث  المنهج الوصفي التحليلي في التعامل مع المعطيات النظرية والميدانية لمتغيراته اذ يقوم هذا المنهج على  

 وصف الموقف ثم يٌقرنه بتحليله، لتؤول العملية إلى استخالص النتائج . 

ويين للذكاء االجتماعي تم التوصل الى مجموعة  من االستنتاجات كان من بينها وجود العالقة والتأثير المعن 

بكافة أبعاده  في إدارة التنوع الثقافي في المؤسسات المبحوثة وكانت جميع التأثيرات قوية جداً ، االمر الذي يقودنا للقول بان 

ذكاء واالدارية  البعاد ال نجاح المؤسسات  المبحوثة في إدارة التنوع الثقافي يعد أمراً مرهوناً بامتالك قياداتها االكاديمية

 . االجتماعي 

وخرج البحث بتقديم عدة  مقترحات منها ضرورة امتالك القادة في المؤسسات التربوية والتعلمية للمهارات االجتماعية 

وبمستوى عالي، كون طبيعة عمل عملهم في هذه المؤسسات يتطلب التعامل مع أطياف مختلفة من التنوع تتمثل بالطلبة 

 .لتالي فان النجاح مطلوب عند التعامل مع كل طرف من هذه االطرافوالموظفين والتدريسيين ، وبا
. 

 .الذكاء االجتماعي  ،التنوع الثقافي ، إدارة التنوع الثقافي : الكلمات المفتاحية 

 

 

 المحور األول : االطار المنهجي

 أوال: مشكلة البحث

تسارعة السيما وان االلفية الثالثة حملت معها لم تعد االطر الفكرية التقلدية تتماشى مع االحداث والمستجدات الم  

الكثير من التحديات روجتها مظاهر االنفتاح العالمي، ومنها تزاحم المجتمعات وتلون اطيافه وتعدد خلفياته العرقية والقومية 

زيز حالة والثقافية والدينية ، كل هذه االختالفات شكلت سالح ذو حدين فرضت التعامل معها بحذر وجدية من خالل تع

 التعايش واالنسجام ومعالجة المشكالت التي قد تنشاْ بسبب هذه االختالفات.

ومن هذا المنطلق بات من الضروي على منظمات االعمال اي كانت توجهاتها التعامل مع هذه المعطيات باسلوب 

االجتماعي الذي يمثل المظلة  ذكي وحكمة عالية الستيعاب االختالفات الفكرية المتنوعة من خالل توظيف مكونات الذكاء

الذي يحوي بين طياته معاني انسانية يستقي منها المهتمين من االكادميين ومنظمات االعمال اساليب علمية للتعامل مع 

 اشكال مختلفة من البشر .، وفي ضوء ذلك يمكن تركيز مشكلة البحث  بالتساؤالت اآلتية: 

 لمسؤولين في المؤسسات المبحوثة ؟هل تتوافر أبعاد الذكاء االجتماعي  لدى ا .1

 هل يتباين مستوى توافر أبعاد  الذكاء االجتماعي  لدى المسؤولين في المؤسسات المبحوثة ؟ .2

 هل تتوافر أبعاد إدارة التنوع الثقافي في الميدان المبحوث ؟ ما هو مستوى توافرها ؟ .3

 يمتلكون ذكاء اجتماعي  في الميدان المبحوث؟هل أن إدارة التنوع الثقافي  ترتبط معنوياً بوجود أفراد  .4

 هل تمارس أبعاد الذكاء االجتماعي  تأثيراً معنوياً في إدارة التنوع  الثقافي في المؤسسات  المبحوثة ؟ .5

 ثانيا: أهداف البحث

 يرمي البحث إلى بلوغ األهداف اآلتية:



 

82.-, 2020, 10 (SE), 67Journal of Current Researches on Social Sciences  69 

ي ، وادارة التنوع ، بوصفهما متغيرات حيوية بناء إطار معرفي فلسفي يتعلق بالمفاهيم الخاصة بالذكاء االجتماع .1

 ومعاصرة في العلوم اإلدارية .
 دراسة وتحليل متغيرات البحث  ميدانيا في إطار معالجة منهجية وصفية تحليلية. .2
وصف طبيعة العالقة والتأثير بين متغيري البحث التفسيري والمستجيب، من خالل   التحقق من الجدوى العلمية  .3

 يات البحث في الميدان المبحوث .والعملية لفرض
الوصول إلى االستنتاجات الميدانية  المرتبطة بطبيعة الموضوع ، وتقديم المقترحات الالزمة، لتمكين المؤسسات   .4

المبحوثة من التعرف على أبعاد الذكاء االجتماعي فضالً عن مدى نجاحها وقدرتها على إدارة التنوع في ظل البيئة 

 المتغيرة.
 همية البحثثالثا: أ

يستمد البحث الحالي أهميته من خالل تناوله لمتغيرات مهمة وحيوية ، تتمثل بالذكاء االجتماعي وإدارة التنوع 

التي تعد مفتاح النجاح للتعامل مع الموارد البشرية المختلفة من حيث العمر ،الجنس ،العرق ،الديانة والتخصص ، فعمل 

التعامل مع موارد بشرية من دول مختلفة يترتب عليه ظهور اختالفات عديدة في المؤسسات الدولية يحتوي في مضامينه 

ثقافات األفراد وعاداتهم وتقاليديهم ودياناتهم ... وغير ذلك ، وعليه يقدم البحث معالجة ميدانية تتمثل في تعزيز الذكاء 

 بحوثة .االجتماعي  و أهمية اعتماد وتوظيف أبعاده في إدارة التنوع في المؤسسات الم

تطبيقه في بعض المؤسسات التعليمية الدولية في اقليم كردستان  التي تعد من وتتعزز قيمة البحث ميدانياً من خالل 

 .المؤسسات الحيوية علمياً واقتصادياً واجتماعياً في بيئة التربية والتعليم العالي في  العراق  

 رابعا: فرضيات البحث

 :الت في مشكلة البحث تم صياغة الفرضيات األتيةبناًء على ما تم إثارته من تساؤ
 .انخفاض مستوى توافر أبعاد الذكاء االجتماعي  لدى عينة البحث  .1
 ال يتباين مستوى توافر أبعاد  الذكاء االجتماعي  لدى المسؤولين في المؤسسات المبحوثة . .2
 .انخفاض مستوى توافر أبعاد إدارة التنوع الثقافي في الميدان المبحوث .3
. ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الذكاء االجتماعي وإدارة التنوع الثقافي  في المؤسسات المبحوثة  .4

 :وتنبق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية 
 .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين إدراك الموقف  وإدارة التنوع الثقافي   4-1
 .عنوية بين االستجابة الظرفية وإدارة التنوع الثقافي ال  توجد عالقة ارتباط ذات داللة م 4-2
 .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين االدراك المعرفي وإدارة التنوع الثقافي  4-3
 .ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين المهارات االجتماعية وإدارة التنوع الثقافي 4-4

 .االجتماعي  في إدارة التنوع الثقافي في الميان المبحوثال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للذكاء  .5
 :وتنبق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية 

 ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية  إلدراك الموقف في إدارة التنوع الثقافي   5-1
 .ال  يوجد تأثير ذو داللة معنوية  لالستجابة الظرفية في إدارة التنوع الثقافي   5-2
 .ال  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لإلدراك المعرفي في إدارة التنوع الثقافي    5-3
 .ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية  للمهارات االجتماعية في إدارة التنوع الثقافي   5-4

 خامساً: منهج البحث 

تمتع بنظرة شمولية طالما إن ينتهج البحث  منهجاً وصفياً تحليلياً، كونه يركز على استطالع اآلراء، وهذا المنهج ي

وصف الموقف سيقترن بتحليله، وتؤول العملية إلى استخالص النتائج والمؤشرات األساسية. فقد استخدم الوصف في جمع 

البيانات والمعلومات الالزمة لمتطلبات البحث ، وأما التحليل فتوخى الباحثان منه تحديد النتائج والوقوف على أبرز 

 أو نفي فرضيات البحث  بغرض اإلجابة على المشكلة المعروضة. المؤشرات إلثبات 

 سادساً: مجتمع  البحث وعينه

( من االفراد 73تمثل مجتمع البحث بالمدارس والجامعات الدولية في اقليم كردستان، أما العينة فقد شملت )

 العاملين في المناصب اإلدارية في المؤسسات المبحوثة .

 النظري المحور الثاني : االطار

  اوالً: مفهوم الذكاء االجتماعي
جذب مصطلح الذكاء االجتماعي اهتمام الكثير من الكتاب والباحثين في علم النفس واالجتماع ليستحوذ ويثير فيما   

بعد المتعلمين واالكادميين في مجاالت العلوم  المختلفة ، اذ نجده تصدر طروحات وابحاث المتخصصين والسيما في العلوم 

االدارية ليرسم مفهوم اوسع للذكاء ويعطي صورة جديدة عن كيفية استخدام المهارات والقدرات التي تضم في طياتها معاني 

نفسية واجتماعية تأطرت تحت مسمى الذكاء االجتماعي ، ومن هنا نجد ان اختالف المهتمين بالذكاء االجتماعي قاد الى 

 تنوع التعاريف التي تناولت هذا المصطلح .
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( عندما قدم تصنيفاً ثالثي ألنواع الذكاء ضم Thorndike,1920بدأ البحث في الذكاء االجتماعي من قبل العالم )   

الذكاء المجرد ، والذكاء االجتماعي ، اذ يشير الذكاء الميكانيكي الى مهارات التعامل مع المواد  ، الذكاء الميكانيكي

ء المجرد مع السلوك النظري والقدرة على التعامل مع الرموز واالفعال واالدوات واالجهزة ، في حين يتعامل الذكا

(. ومنذ ذلك الوقت  Eketu&Ogbuk,2015,35والنماذج، اما الذكاء االجتماعي فيشير الى التفاعل الذكي مع االخرين )

(   فقد عرف Thorndikeتطورت مصطلحات الذكاء االجتماعي لتعبر عن الكثير من المعاني والتفسيرات التي قدمها ) 

Ebrahimpoor et al ,.2013,3 الذكاء االجتماعي بانه القدرة على اقامة عالقات مع االخرين وادراك مشاعرهم) )

 وتعديل مزاجهم والتمييز بينها،اذ عده طريقة جديدة  للتفكير تتجاوز المعرفة الطبيعية .

شخصية التي بنيت على دوائر عصبية معينة تلهم وتثير (  بانه مجموعة من الكفاءات الMarecki ,2014 ,3ويرى) 

(( الى الذكاء االجتماعي بانه القدرة على فهم Rahim et al,.2015,5االخرين ليكونوا اكثر استجابة وفاعلية .  وينظر  

حالتهم العاطفية السياقات الظرفية واالجتماعية ذات الصلة باألخرين والتعامل مع هذه السياقات بفاعلية ، لفهم مشاعرهم و

 وايجاد الطريقة المناسبة إلقناعهم للحفاظ على ايجابية العالقات معهم .

( فقد عرفه على انه القدرة على فهم وتحليل مشاعر االخرين والتعامل معها وادارتها بطريقة  Pang ,2017,7اما )

( ان الذكاء االجتماعي هو القدرة Serrieh,2017,17صحيحة، واتخاذ قرارات جيدة بناءاً على تلك المعلومات. ويرى )

على قراءة االشارات غير اللفظية المتمثلة بتعبيرات الوجه والصوت وااليماءات للوصول إلى االهداف ذات الصلة 

 بالمواقف االجتماعية المحددة .

عنها من خالل  ( الذكاء االجتماعي على انه مزيج من المهارات التي يتم التعبيرBhatia&Doga,2017,10وعرف )   

ممارسة السلوكيات الجيدة ، ومن ثم تقييم اثر هذا السلوك على االخرين الى الدرجة التي ينجح فيها المرء في تحقيق الفهم 

ً اكثر تفصالً للذكاء االجتماعي من خالل  Kriemeen&Hajaia,2017,84والتوافق معهم . في حين عرض )) تعريفا

 االشارة الى ثالث نقاط وهي :

 الرقابة االجتماعية :التي تركز على االدوار االجتماعية بطريقة دقيقة ومنظمة تنظيماً جيداً وببراعة عالية. -1

 التعبير االجتماعي الذي يقدم وصفا دقيقاً للمعاني ، وترجمة االفكار الى جمل واضحة ومفهومة  -2

 دث .الحساسية االجتماعية : التي توضح تفاعل االفراد اليومي مع االح -3

ومن خالل مراجعة التعريفات السابقة وفي حدود اهتمام دراستنا ترى الباحثتان ان الذكاء االجتماعي هو القدرة على قراءة  

خالل اتخاذ رد فعل مناسب تجاه من  وتحليل وفهم سلوكيات وأفعال األفراد وحركاتهم التعبيرية وااليمائية ،واالستجابة لها

 الفعال. تلك السلوكيات والحركات وا

 ثانياً: اهمية الذكاء االجتماعي

يتصدر الذكاء االجتماعي في الوقت الحاضر اهمية خاصة اكثر من اي وقت مضى بفعل التغيرات والتحديات    

الكبيرة التي افرزتها مظاهر العولمة وما رافقها من تنوع غير مسبوق في القوى العاملة اضافة عباً جديداً يتطلب احتوائها 

مل معها ضمن قدرات استثنائية تفوق االمكانيات العادية للذكاء ، عليه فقد توجهة االنظار نحو الذكاء االجتماعي الذي والتعا

( ( ان الذكاء Bennett,2015,44يعتبر السبيل االكثر قبوالً للوصول الى مكنونات النفس البشرية ، اذ تشير دراسة  

حميمية بين االفراد ويسهم في تحقيق التقدم والرفاهية االجتماعية ويضع حد االجتماعي يساعد في بناء عالقات اجتماعية 

للنزاعات واالنقسامات ، ويمهد الطريق نحو زيادة االلتزام وتطوير التعايش الصحي بين االفراد العاملين وبالتالي تحسين 

اء االجتماعي هو احد المهارات (( على ان الذكJoseph&Lakshmi,2010,16نوعية حياة العمل بشكل عام ، ويؤكد ذلك 

( ان القادة الذين Erickson,2009,148القابلة للتعلم والذي بامكانه احتواء الصراعات التنظيمية ويضع حد لها ، واشار( 

يتصفون بمهارات الذكاء االجتماعي لهم القابلية على وضع الحلول المثلى للمشكالت بدل االعتماد على الحلول الموضوعة 

ً في حل المشكالت  947،  2012االفراد ، ويرى ) الدعمي واخرون ، من قبل  ( ان الذكاء الجتماعي يلعب دورا اساسيا

الناتجة بفعل االختالفات الفردية بين االفراد، وهنا يتجلى دور القادة الذين يتصفون بميزة الذكاء االجتماعي  االجتماعية

والمنافسين ،وهذه الصفات هي بمثابة موهبة يجب ان  تفاوض مع الشركاءسواء في التعامل مع االفراد العاملين اوعند ال

 يتحلى بها القادة النجاز مهامهم والحصول على المدخالت االساسية للمنظمة.

 ثالثاً :أبعاد ومكونات الذكاء االجتماعي 
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اولت تباينت االراء واالتجاهات النظرية من باحث الى اخر وتنوعت البحوث والدراسات التى تن  

( باربعة مكونات تمثلت )بالقدرة على فهم 30،  2017مكونات الذكاء االجتماعي ،فقد حددها )عمر ،

االخرين ، التعامل والتكييف مع االخرين ، امكانية التواصل مع االخرين ،التأثر والتاثير في سلوكيات 

ت االجتماعية ، معالجة ( ( فقد عبر عنها ) المهاراEbrahimpoor et al ,.2013,4االخرين (، اما 

( فقد لخصها بنوعين Goliman,2006,84المعلومات ،الوعي االجتماعي ،الرغبة االجتماعية ، اما ) 

من المكونات وهي )الوعي االجتماعي والبراعة االجتماعية ( ، في حين اتفق كالً من 

&Avadhan,2018,531)) (2015,54  Rahim et al,) (Rahim ,2014 ,46على اال ): بعاد االتية 

تتمثل بالقدرة والقابلية على فهم او تقييم المواقف االجتماعية ، فهذه القدرة تمكن  : ادراك المواقف : -أ

القادة في المنظمات على جمع المعلومات لتشخيص وصياغة المشكالت بشكل صحيح والوصول الى 

لوعي بالمواقف االجتماعية المختلفة حلول سريعة بالوقت المناسب ، وتشير الدراسة ان امتالك القادة ا

يمكنهم من قراءة االحداث وفهمها والتاثير في السلوك عن طريق التكييف واكتشاف فرص جديدة واختيار 

 االستراتيجيات المناسب لها ، ومن بين النقاط المهمة لهذا المكون القدرة على : 

 صياغة المشكلة بشكل صحيح . ●
 .سرعة قراءة المواقف المعقدة   ●
 فهم المخاطر والمكاسب الموجودة في المواقف االجتماعية  .  ●
 تحديد االسباب الجذرية للمشكالت االجتماعية . ●
 اجراء تقييمات واقعية للحاالت االجتماعية  ●
 فهم القضايا الحقيقية التي تنطوي عليها المواقف االجتماعية   . ●

وكفاءة الشخص على التكييف وامكانية التعامل  : ترتبط االستجابة الظرفية بقدرة االستجابة الظرفية -ب

مع الحاالت االجتماعية بفاعلية ، وهي في جوهرها تتعلق بعملية صنع القرار فال يكفي االعتراف بوجود 

المشكلة وتشخيصها بشكل صحيح دون القدرة على اتخاذ قرار صائب يؤدي الى نتائج مرغوبة ، ويجب 

 خرى القدرة على :ان يشمل هذا المكون من بين امور ا

 التكييف بشكل مناسب مع مختلف المواقف. ●
 االستجابة بفاعلية لحل االزمات . ●
 معرفة كيفية التصرف مع بيئة االعمال الجديدة .  ●
 اتخاذ قرارات من شانها ان تؤدي الى حل المشكلة . ●
 اتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع القضايا الروتينة . ●

ويشير الى قدرة المرء على فهم االخرين واالهتمام بهم واالعتراف واالستجابة لمشاعرهم ،  : االدراك المعرفي -ت

ويرتبط االدراك المعرفي بالمكونات الفكرية والوجدانية والسلوكية ، فالمكون المعرفي يشكل جزء اساسي من الذكاء 

المصلحة من داخل المنظمة وخارجها، االجتماعي فهو يسهم في تحسين الوعي بمشاعر واحتياجات المرؤوسين واصحاب 

هذه القدرة على التواصل مع االخرين تعكس االستخدام االمثل للمهارات االجتماعية للقادة والمسؤولين ، وينطوي تحت هذا 

 المكون جملة من االمور المهمة تتمثل بالقدرة على : 

 معرفة ما يفكر فيه الفرد. ●
 فهم امزجة االفراد العاملين . ●
 ر االفراد من خالل الرسائل غير اللفظية.فهم مشاع ●
 معرفة متى يخفي االفراد حقيقة مشاعرهم .  ●

: هذا المكون مرتبط بالقدرة والقابلية على التحدث بطريقة واظحة ومقنعة من خالل اختيار المهارات االجتماعية  -ث

ة العمل بشكل صحيح للحفاظ على تماسك الوقت المناسب للكالم ،ومتى ، وكيف ، فضال عن ذلك تشمل المهارات االجتماعي

العالقات االنسانية من خالل التعامل مع المشكالت بايجابية والتفاوض للوصول الى حلول مرضية مابين اطراف النزاع  

وادارة الصراع بطرق تكتيكية ودبلوماسية تعكس كفاءة القائد في استخدام مهاراته االجتماعية عن طريق تبرير تصرفاته 

 يه واقناعهم بتنفيذ قراراته بفاعلية ، ويجب التركيز من خالل هذا المكون على :لمرؤوس
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 القدرة على تحقيق العدالة والمساواة في التعامل مع كال الجنسين ) نساء ، رجال (. ●
 التفاعل بشكل مناسب مع االفراد المتنوعين داخل العمل . ●
 التفاوض بشكل جيد للوصول الى حلول مرضية .  ●
 قات ايجابية والحفاظ عليها . بناء عال ●

 رابعاً: مفهوم ادارة التنوع الثقافي

تميل المنظمات وضمن توجهاتها الحديثة الى تبني تصورات جديدة حول استثمار ما موجود من موارد بشرية في سوق 

انتماءاتهم  العمل لتعزيز مكانتها في السوق والتفوق على منافسيها ، وذلك من خالل جذب الكفاءات بغض النظر عن

وثقافاتهم بقصد تنويع مصادر الحصول على مواردها البشرية ، اذ يشكل هذا التنوع اشبه بلوحة فنية تمتزج فيها مجموعة 

 من الثقافات لتكوين معادلة متوازنة توظفها لصالح زيادة معرفتها وتوسيع اعمالها ونشاطاتها وتحقيق اهدافها .

نوع الثقافي فإن الضرورة االكادمية تقتضي التعرف اوالً على مفهوم التنوع الثقافي ولغرض الوقوف على مفهوم ادارة الت

الذي حظية باهتمام الباحثين رغم اختالف وجهات نظرهم واعطاء تعريف شامل له . فقد عرف  

(Aggarwal,2015,1261 التنوع الثقافي على انه اعتراف و فهم وقبول الفروق الفردية بين االشخاص بغض ا ) لنظر

(  ( فقد Hang,2014,6عن ) العمر ،االنتماء العرقي ،الجنس ، الطبقة االجتماعية ، الممارسات الروحية او الدينية ( ، اما 

 عرفه بانه مجموعة من الخصائص البشرية التي تجعل الناس مختلفين عن بعضهم البعض .

م هويات ذاتية قائمة على الخصائص االولية (( ان التنوع الثقافي هو وجود اشخاص لديهVeldsman,2013,17ويرى 

 الفريدة )الفطرية ( والخصائص الثانوية في نظام اجتماعي واحد .

(( الى التنوع الثقافي بانه التباين في الهويات االجتماعية والثقافية بين االشخاص الذين Matuska,et al,2014,73ونظر 

 يعملون في بيئة عمل او سوق محددة . 

د اخذ التنوع الثقافي وطريقة ادارته مساحة واسعة في االدبيات والمنشورات االدارية واصبح واحد من المواضيع وعليه فق  

المهمة في الدراسات االدارية والتنظيمية ، اذ تم تسليط الضوء عليه في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات  خاصة بعد 

الذي درس التغييرات  jonston Pacterحد والعشرين المقدم من قبل التقرير الذي نشره معهد هيدسون في القرن الوا

الديمغرافية في الواليات المتحدة االمريكية، هذه المناقشات اثرت االدبيات وقطاع ادارة االعمال من خالل مقاألً كتبه 

Thomas Rosevelt تم نشره في مجلةHarvard University ه التزام تنظيمي حيث عرف ادارة التنوع الثقافي على ان

 Bernardi&De(. اما  8، 2015لتوظيف ومكافأة وتشجيع مزيج من االفراد العاملين غير المتجانسين )زرزور،

toni,2009,3 فقد نظر الى ادارة التنوع الثقافي على انها مدخل استراتيجي الدارة الموراد البشرية عن طريق دعم ))

 نحو التكامل لتطوير التنوع . بعض االنشطة والبرامج واالدوات الموجهة 

( ادارة التنوع الثقافي بانها عملية مستمرة لدمج االفراد العاملين واالعتراف باختالفاتهم في جميع Bean,2010,1وعرف ) 

 وظائف المنظمة مع االعتراف بتنوع الزبائن للوصول الى منظمة عادلة ومتناغمة وشاملة وابداعية وفعالة .

( ادارة التنوع الثقافي بانها عملية ادارية شاملة لتطوير البئية التي يعمل بها االفراد Kreitz,2007,2ووصف ) 

( ان ادارة التنوع الثقافي بانها عملية التخطيط Dike,2013,14العاملين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية  . وبين )

 وير المنظمة .والتوجيه والتنظيم وتطبيق جميع السمات االدارية الشاملة لتط

 خامساً : مزايا ادارة التنوع الثقافي 

كشفت الدراسات واالبحاث ان التنوع الثقافي له جوانب ايجابية لكل من المنظمة واالفراد العاملين ، فقد تبين ان 

لعاملين الكثير من قصص النجاح التي حققتها المنظمات مرتبط بقدرتها على تقبل واستيعاب خلفيات متنوعة من االفراد ا

(  ان التنوع الثقافي Kuusela,2013,40انعكس على زيادة انتاجها وتحقيق التفوق على منافسيها ، وهذا ما اكدته دراسة )

يلعب دورا في تحقيق التماسك االجتماعي من خالل التقارب الذي تسمح به بيئة العمل الجديدة وذلك باحتضان افراد من 

في منظمات خارج بلدانهم ، ليصبحو اكثر تفاعال من خالل اعطائهم الشعور ان هناك  خلفيات مختلفة وتمكينهم من العمل

مزايا حقيقية يمكنهم االستفادة منها وفرص افضل لتحقيق ذاتهم واشباع طموحاتهم االمر الذي ينعكس بااليجاب على زيادة 

ً شديداً ، في حين اشارت دراس ان التنوع   Korjala ,2012 ,22ة ))انتاجهم وهو امر ضروري في اسواق تشهد تنافسا

الثقافي له مردود ثقافي واجتماعي كبير حيث يصبح االفراد العاملين اكثر قدرة على تبادل المعرفة والمشاركة  بها مما 

 يسهم في اثراء افكارهم وتوسيع وجهات نظرهم وايجاد حلول متنوعة للمشكالت ، فضال عن ذلك فان االفراد يصبحوا
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بفضل اكتساب مهارات وخبرات جديدة وقدرة على التعامل مع اطياف مختلفة من الزبائن وهذا يعطي للمنظمة  ابداعاً اكثر 

واجهة متميزة الى جانب امتالكها المرونة والقدرة االستباقية في التعامل مع معطيات البيئة الجديدة ، واكد ذلك ) بكاي، 

خلفيات مختلفة يساعد في عملية تسويق منتجات المنظمة ويوسع  (  في دراسته ان توظيف افراد عاملين من 70، 2016

مجالها فكل فئة من االفراد ستعمل على تسويق المنتجات الى ما يماثلها في المجتمع سواء لعرقها او سنها او جنسها ،  فيما 

التجارب الفريدة التي ) ان المنظمات التي تتبنى افراد من خلفيات مختلفة تستفيد من  Dike,2013,17اظهرت دراسة ) 

يحملها هؤالء االفراد اذ ان لكل ثقافة نقاط قوة وضعف وخصوصية معينة ، وبالتالي تستطيع المنظمة التركز على السمات 

 الفريدة ونقاط القوة لكل فرد واستثمارها على نحو صحيح وفعال للوصول الى التميز في االداء .

 سادساً: ابعاد التنوع الثقافي 

ديد من المساهمات النظرية التي اجتهد الباحثين في طرحها لتحديد ابعاد التنوع الثقافي رغم تعقد المفهوم هناك الع

واختالف وجهات النظر التي تباينت ما بين المنظور االخالقي واالقتصادي والتنظيمي ، اال ان ابرزها تلك التي صنفت 

 د االولية والثانوية والتنظيمية واالتي توضيح لهذه االبعاد : ابعاد التنوع الثقافي الى ثالث ابعاد متمثلة باالبعا

هي تلك االختالفات البشرية التي من الصعب تغييرها او التحكم بها وتنطوي على سمات  : االبعاد االولية ●

(   Bozhko,2014,11((، واكد Matuska,et al,2014,73وراثية ولها تاثير مهم على التنشئة االجتماعية 

دراسته ان هذه السمات والمتمثلة) العمر، والجنس ، العرق، والميول، الجسنية والقدرات البدنية ( تتميز )في 

 باالستقرار وتبقى مرتبطة بالفرد طوال حياته.

: هي تلك السمات التي يمكن ان تتغير بمرور الوقت ومن خالل تجارب الحياة وترتيط هذه االبعاد الثانوية  ●

علمية ، الدخل ، الحالة االجتماعية ، المعتقدات الدينية ، الموقع الجغرافي الخصائص بالخلفية ال

Korjalal,2012,18.) ) 

وفقا لهذا البعد فإن االفراد يتم تميزهم من حيث مجموعة الخصائص كالدرجة الوظيفية او  االبعاد التنظيمية : ●

ي دراسته ان مثل هذه االبعاد (  ف7، 2015( ، وذكر ) زرزور،Veldsman,2013,19المنصب واالقدمية )

تسمى بالمستوى االول ويتم كشفها بسهولة وتطفو على السطح ،واضاف ان هناك جملة من الخصائص الداخلية 

التي اطلق عليها بالمستوى الثاني او المستوى العميق وهي غير قابلة للمالحظة ، وعلى المنظمات تجاوز 

لقدرات المعرفية ومستوى الخبرة والكفاءة عند اختيار االفراد . المظاهر السطحية والتركز على المهارات وا

 ( يوضح ابعاد التنوع الثقافي 1والشكل ) 

  

  
 االبعاد الثانوية 

مستوى التعليم ، الدخل ،الحالة 

االجتماعية ، الموقع الجغرافي، اللغة 

 ، التوجهات السياسية

 االبعاد التنظيمية            

مكان العمل ، القيم ، المواقف ، 

 االقدمية ، مستوى الخبرة والكفاءة

 

 

 االبعاد االولية 

الجنس ، العرق ، العمر ،القدرات 

 البدنية 

 

 ابعاد التنوع الثقافي 
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 ( ابعاد التنوع الثقافي 1الشكل ) 

Bozhko,Oksana,2014,Managing Diversity at the Organizational Level, Thesis for The Degree of The 

Masters in Management, Luiss Guido Carli University                                                                             

                   

 اإلطار التطبيقي :المحور الثالث 

 ت البحثأوالً : وصف وتشخيص متغيرا

 وصف وتشخيص متغير الذكاء االجتماعي .1

  (4.662( أن قيم الوسط الحسابي ألبعاد الذكاء االجتماعي بلغت )1تظهر المؤشرات االحصائية الواردة في الجدول )

( للمهارات 2.941( لبٌعد األدراك المعرفي ، و)3.311( لبٌعد االستجابة الظرفية ، و)4.589لبٌعد إدراك الموقف ، و)

( باستثناء المهارات 3االجتماعية . ومن المالحظ أن جميع هذه القيم كانت أعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة )

د الذكاء االجتماعي  لدى القيادات في الميدان المبحوث. وهذا يدعونا إلى رفض االجتماعية ، األمر الذي يفسر لنا توافر أبعا

 . مستوى توافر أبعاد الذكاء االجتماعي  لدى األفراد المبحوثين انخفاضالفرضية االولى للبحث والتي مفادها 
ك الموقف كونه سجل أقل نسبة ويتبين من قيم معامل االختالف أن أكثر االبعاد توافراً لدى القيادات المبحوثة هو إدرا

في حين أقل األبعاد توافراً لدى القيادات المبحوثة هو المهارات االجتماعية كونها سجلت %( 10)لمعامل االختالف إذ بلغت 

ال يتباين  "وهذا يقودنا إلى رفض الفرضية الثانية للبحث والتي نصها %(. 23)أعلى نسبة لمعامل االختالف إذ بلغت 

 "ر أبعاد  الذكاء االجتماعي  لدى المسؤولين في المؤسسات المبحوثة مستوى تواف
  

 االبعاد التنظيمية      

 نموذج

 االبعاد االولية      

 نموذج

 نموذج

 نموذج
 نموذج

 نموذج

 نموذج نموذج

 االبعاد الثانوبة         

 نموذج

 نموذج

 نموذج
 نموذج
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 (المؤشرات االحصائية للذكاء االجتماعي1جدول )

 الترتيب معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي أبعاد البحث ت

 أبعاد الذكاء االجتماعية

 %10 0.4607 4.662 إدراك الموقف 1
 األول

 %11 0.4845 4.589 الظرفيةاالستجابة  2
 الثاني

 %22 73218. 3.311 األدراك المعرفي 3
 الثالث

 %23 0.7324 2.941 المهارات االجتماعية 4
 الرابع

 %17 0.602 3.876 المؤشر الكلي 
 

 

 وصف وتشخيص متغير إدارة التنوع الثقافي .2

(  3.243الحسابي ألبعاد إدارة التنوع  بلغت )( أن قيم الوسط 2تٌبين المؤشرات االحصائية الواردة في الجدول )

( لألبعاد التنظيمية . ومن المالحظ أن جميع هذه القيم كانت 3.312( لألبعاد الثانوية ، و)4.524لألبعاد األولية ، و)

المبحوث.  ( ، األمر الذي يفسر لنا توافر أبعاد إدارة التنوع الثقافي في الميدان3أعلى من قيمة الوسط الفرضي البالغة )

انخفاض مستوى توافر أبعاد إدارة التنوع الثقافي في  وهذا يدعونا إلى رفض الفرضية الثالثة للبحث والتي مفادها "

، ويتبين من قيم معامل االختالف أن أكثر االبعاد توافراً في الميدان المبحوث هو األبعاد التنظيمية "الميدان المبحوث

في حين أقل األبعاد توافراً في الميدان المبحوث هي %( 11)مل االختالف إذ بلغت كونها حصلت على  أقل قيمة لمعا

               %(. 23)األبعاد الثانوية كونها حصلت على  أعلى نسبة لمعامل االختالف إذ بلغت 
 (المؤشرات االحصائية إلدارة التنوع2جدول )

 الترتيب االختالف معامل االنحراف المعياري الوسط الحسابي أبعاد البحث ت

 إدارة التنوع الثقافي 

 الثاني %22 0.7162 3.243 االبعاد األولية 1

 الثالث %23 0.7574 3.312 األبعاد الثانوية 2

 األول %11 0.4907 4.524 االبعاد التنظيمية 3

 %18 0.654767 3.693 المؤشر الكلي 
 

( يتضح بأن مستوى إدارة التنوع 3.693والذي بلغ ) وعند قراءة المؤشر الكلي للوسط الحسابي إلدارة التنوع الثقافي 

الثقافي في الميدان المبحوث عالي نسبياً وذلك من خالل تحديد موقع المؤشر الكلي للوسط الحسابي في مقياس مستوى إدارة 

التنوع
3

إدارة التنوع الثقافي في الميدان المبحوث هو بمستوى عالي إذ أنه يقع بين حدود (، إذ  يتضح بأن مستوى 3الجدول) 

فأعلى(، وبذلك ترفض الفرضية الرئيسة الثالثة للبحث ألن مستوى إدارة التنوع الثقافي في المنظمة  3.4المستوى الثالث )

 المبحوثة هو عالي وليس منخفض كما افترض البحث.

 ة التنوع الثقافي( مقياس مستوى إدار3جدول )

 التصنيف الدرجات المستويات

 مستوى منخفض 2.333أدنى من المستوى األول

 مستوى متوسط 3.333-2.333 المستوى الثاني

 مستوى عالي فأعلى  3.4 المستوى الثالث

   
 عالقات االرتباط: ثانياً 

                                                             
3

، ا يمثالن أعلى و أدنى  أوزان في المقياس المستخدم في البحث 5مع مالحظة أن كل من  الـ ( 1-5)   1.333=  3:/تم استخراج الفئات وفقاً لآلتي 

أي ( الحد األدنى في المقياس+ طول الفئة )ت المطلوب ، وعليه تم تحديد حدود المستويات من خالل عدد المستويا 3، في حين تمثل الـ

 .وهكذا 3.333= 1+2.333لتمثل حدود المستوى األول ، أما المستوى الثاني فيكون   2.333=1.333+1
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 الثقافي اختبار عالقة االرتباط بين الذكاء االجتماعي بأبعاده  وإدارة التنوع .1

( بين 0.05( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند مستوى معنوية)4تشير القيم الواردة في الجدول )

 ( , وهي قيمة جيدة تؤشر ارتباط الذكاء االجتماعي 0.965المتغيرين في المؤسسات المبحوثة ، وبلغـت قيـمة هذه العالقة  )

ثبت نفي الفرضية الرئيسة الرابعة للبحث والتي تنص على )ال توجد عالقة ارتباط معنوية  وهذا ما ي. في تحقيق ادارة التنوع 

 بين الذكاء االجتماعي  وإدارة التنوع الثقافي في المؤسسات المبحوثة( ، وقبول بديلتها.

عاد المتغير ( بين اب0.05( وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية موجبة عند مستوى معنوية)8ويالحظ من الجدول )

التفسيري والمتغير المستجيب في الكليات المبحوثة .فعند النظر إلى معامالت االرتباط الخاصة بكل بٌعد من أبعاد الذكاء 

 االجتماعي  نالحظ أنها ترتبط معنوياً و ايجابياً بإدارة التنوع الثقافي وكما يأتي :
 العالقة بين إدراك الموقف وادارة التنوع الثقافي ●
( لتعكس وجود ارتباط قوي موجب بين المتغيرين ،األمر الذي يقودنا لرفض 0.914بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما) 

 وقبول بديلتها. 1-4الفرضية الفرعية 

 العالقة بين االستجابة الظرفية وادارة التنوع الثقافي ●
موجب بين المتغيرين ،األمر الذي يقودنا ( , لتعكس وجود ارتباط قوي 0.934بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ) 

 وقبول بديلتها. 2-4لرفض الفرضية الفرعية 

 العالقة بين اإلدراك المعرفي وادارة التنوع الثقافي ●
( و هي  أعلى قيمة سجلتها أبعاد الذكاء االجتماعي  مع إدارة التنوع 0.955بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )  ●

،  3-4ارتباط قوي موجب بين المتغيرين ، األمر الذي يقودنا الى رفض الفرضية  الثقافي ، لتؤشر لنا وجود

 وقبول بديلتها.
 

 

 العالقة بين المهارات االجتماعية وادارة التنوع الثقافي  ●
( , لتعكس وجود ارتباط قوي موجب بين المتغيرين ،األمر الذي يقودنا 0.943بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما ) 

 وقبول بديلتها. 4-4رضية الفرعية لرفض الف

 

 عالقات االرتباط بين ابعاد الذكاء االجتماعي  و إدارة التنوع الثقافي( 4)جدول 

 لمتغير المعتمدا                 
 

 ابعاد المتغير المستقل

 إدارة التنوع الثقافي

 الفرضية البديلة الفرضية العدمية معامل االرتباط

 قبول رفض **0.914 إدراك الموقف

 قبول رفض **0.934 االستجابة الظرفية

 قبول رفض **0.955 األدراك المعرفي

 قبول رفض **0.943 المهارات االجتماعية
 قبول رفض **0.965 المؤشر الكلي

          N =73                                                      0.05 عند مستوى معنوية** 
 

 

 عالقات االثر: ثالثاً 
 اختبار التأثير بين الذكاء االجتماعي  وإدارة التنوع الثقافي  .1

يتناول هذا المحور تحليل عالقات األثر بين متغيرات البحث وفقاً للفرضية الرئيسة التي تنص " ال يمارس الذكاء 

المبحوث " إذ تم اختبار هذه الفرضية  باستعمال أنموذج االجتماعي  تأثيراً معنوياً على إدارة التنوع الثقافي في الميدان 

 االنحدار الخطي البسيط، وعلى النحو االتي:

( نتائج تحليل تأثير المتغير التفسيري الذكاء االجتماعي  في المتغير المستجيب إدارة التنوع 5يوضح الجدول)

( المحسوبة Fفي تحقيق إدارة التنوع الثقافي ،إذ كانت قيمة) الثقافي ، وكما يالحظ أن الذكاء االجتماعي  مارس تأثيراً معنوياً 

(، وفّسر معامل التحديد 70-1( وتحت درجة حرية )0.05( وهي اكبر من القيمة الجدولية عند مستوى داللة )949.778)

(R
2

( وهي 0.965غت )( قد بلβ%( من مقدار االختالفات الحاصلة في إدارة التنوع الثقافي ، كما أن قيمة )93( ما نسبته )

تشير إلى أن التغير الذي يحصل في الذكاء االجتماعي  بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير في تحقيق إدارة التنوع الثقافي 
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( وهي أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يؤشر أن المتغير التفسيري 30.818المحسوبة فقد بلغت ) t(. أما قيمة  0.965بمقدار)

 مهمة في تحقيق إدارة التنوع الثقافي ، وبالتالي فان تأثيرها معنوياً . الذكاء االجتماعي 

المحسوبة هي أكبر من قيمتها الجدولية فهذا يشير إلى رفض F( وأن قيمة 0.000( بلغت)Sigوبما أن قيمة ال )

التنوع الثقافي في المؤسسات   الفرضية الرئيسة الخامسة التي مفادها "ال يمارس الذكاء االجتماعي  تأثيراً معنوياً على إدارة

 .                                  وقبول بديلتها المبحوثة".

 تأثير إدراك الموقف في ادارة التنوع الثقافي ●
%( والتي تشير إلى أن إدارك المواقف من قبل القيادات  في العمل R2( )0.836بلغت قيمة معامل التحديد)  ❖

( 0.914)فكانت  (β)ين الحاصل في إدارة التنوع الثقافي ، أما قيمة معامل من التبا (%84)يفسر ما نسبته 

فتشير إلى أن تغيير وحدة واحدة في بُعد ادراك الموقف  نحو الزيادة  يؤدي إلى تغيير في إدارة التنوع الثقافي 

المحسوبة فقد سجلت   t( األمر الذي يٌفسر بوجود عالقة جيدة بين المتغيرين . أما قيمة  0.914)بمقدار 

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يؤشر أن بُعد إدارك الموقف مهم في تحقيق إدارة التنوع الثقافي 19.026)

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية وهذا 361.995المحسوبة ) Fوبالتالي فان تأثيره معنوياً فيها . فيما بلغت قيمة

 1-5غيرين مقبول . كل هذه المؤشرات اإلحصائية تؤشر لنا رفض الفرضيةيدل على أن شكل العالقة بين المت

 وقبول بديلتها.
 تأثير االستجابة الظرفية في إدارة التنوع الثقافي  ●
( والتي تشير إلى أن االستجابة للظروف المختلفة وبشكل سريع من قبل R2( )0.873بلغت قيمة معامل التحديد) ❖

 (β)من التباين الحاصل في إدارة التنوع الثقافي ، أما قيمة معامل  (%87) القيادات في العمل يفسر مانسبته

( فتشير إلى أن تغيير وحدة واحدة في بُعد االستجابة الظرفية  نحو الزيادة  يؤدي إلى تغيير في 0.934)فكانت 

المحسوبة   tبلغت قيمة  ( وهو يٌفسر بوجود عالقة جيدة بين المتغيرين . فيما 0.934)إدارة التنوع الثقافي بمقدار 

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يؤشر أن بُعد االستجابة الظرفية  مهم في تحقيق إدارة التنوع 22.046)

ً فيها. فيما بلغت قيمة ( وهي أكبر من قيمتها الجدولية 486.034المحسوبة ) Fالثقافي وبالتالي فان تأثيره معنويا

-5بين المتغيرين مقبول. كل هذه المؤشرات اإلحصائية تؤشر لنا رفض الفرضية وهذا يدل على أن شكل العالقة 

 وقبول بديلتها. 2
 تأثير االدراك المعرفي في إدارة التنوع الثقافي  ●
( والتي تشير إلى أن أهمية االدراك المعرفي لدى القيادة في إدارة التنوع R2( )0.911بلغت قيمة معامل التحديد) ❖

من التباين الحاصل في إدارة التنوع الثقافي ،أما قيمة  (%91)األدراك المعرفي ما نسبته  الثقافي ، إذ  يفسر

( فتشير إلى أن تغيير وحدة واحدة في بُعد االدراك المعرفي نحو الزيادة  يؤدي إلى 0.955)فكانت  (β)معامل

جيدة بين المتغيرين . فيما بلغت  ( األمر الذي يٌفسر بوجود عالقة0.955)تغيير في إدارة التنوع الثقافي بمقدار 

( وهي أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يؤشر أن بُعد األدراك المعرفي مهم في تحقيق 27.041المحسوبة  ) tقيمة  

( وهي قيمة أكبر 731.24المحسوبة ) Fإدارة التنوع الثقافي وبالتالي فان تأثيره معنوياً في تحقيقها. فيما بلغت قيمة

دولية وهذا يدل على أن شكل العالقة بين المتغيرين مقبول. كل هذه المؤشرات اإلحصائية تؤشر لنا من قيمتها الج

 وقبول بديلتها. 3-5رفض الفرضية 
 تأثير المهارات االجتماعية  في إدارة التنوع الثقافي  ●
( والتي تشير إلى ممارسة القيادة للعدل في تعامالتها  يفسر ما نسبته R2( )0.889بلغت قيمة معامل التحديد)  ❖

( وتشير إلى أن تغيير 0.943)فكانت  (β)من التباين الحاصل في إدارة التنوع الثقافي ، أما قيمة معامل  (89%)

( 0.943)نوع الثقافي بمقدار وحدة واحدة في بُعد المهارات االجتماعية نحو الزيادة  يؤدي إلى تغيير في إدارة الت

( وهي 23.868المحسوبة بين المتغيرين  ) tاألمر الذي يٌفسر بوجود عالقة جيدة بين المتغيرين . فيما بلغت قيمة  

أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يؤشر أن بُعد المهارات االجتماعية  مهم في تحقيق إدارة التنوع الثقافي وبالتالي فان 

( وهي قيمة أكبر من قيمتها الجدولية  وهذا يدل على 569.681المحسوبة ) Fفيها . فيما بلغت قيمة تأثيره معنوياً 

 4-5أن شكل العالقة بين المتغيرين مقبول . كل هذه المؤشرات اإلحصائية تؤشر لنا رفض الفرضية الفرعية 

 وقبول بديلتها.
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 الثقافي تأثير الذكاء االجتماعي في إدارة التنوع( 6)الجدول

 المتغير المستجيب 
 إدارة التنوع الثقافي          

 
 المتغير التفسيري

 الذكاء االجتماعي     

R2 Β T Fالمحسوبة Sig  الفرضية

 العدمية
الفرضية 

 البديلة

 قبول رفض  000. 361.995 19.026 0.914 0.836 إدراك الموقف

 قبول رفض  000. 486.034 22.046 0.934 0.873 االستجابة الظرفية

 قبول رفض 000. 731.24 27.041 0.955 0.911 األدراك المعرفي

 قبول رفض 000. 569.681 23.868 0.943 0.889 المهارات االجتماعية

 قبول رفض 000. 949.778 30.818 0.965 0.93 المؤشر الكلي

 

 المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات

 أوالً : االستنتاجات

األفراد العاملين في المناصب االدارية  في المؤسسات التربوية والتعليمية  الدولية  المبحوثة في أقليم كردستان  أن  .1

يمتلكون ذكاء اجتماعي ،  بداللة توافر أبعاده المتمثلة بادراك المواقف ، وسرعة االستجابة لها ، وتكوين االدراك 

رات فضالً عن امتالكهم للمهارات االجتماعية التي تعد من المعرفي المبني على الخبرة والممارسة والمها

 الضروريات في التعامل مع أفراد مختلفين من حيث الجنس والديانة والقومية والثقافة والعادات والتقاليد .

تباينت نسب امتالك أو توافر أبعاد الذكاء االجتماعي لدى القيادات المبحوثة ، إذ احتل إدراك الموقف المرتبة  .2

 األولى ، تليه االستجابة الظرفية ، ومن ثم األدراك المعرفي ، وأخيراً المهارات االجتماعية.

توافرت أبعاد إدارة التنوع الثقافي في الميدان المبحوث بشكل جيد وبمستوًى عالي ، وقد يرجع ذلك إلى اختالف  .3

ين في المؤسسات االكاديمية الدولية الثقافات والديانات والعادات والتقاليد والتخصصات لدى األفراد العامل

 المبحوثة  ، األمر الذي يبرر وجود قيادات ذكية تستوعب هذا التنوع وتتمكن من التعامل معه بشكل سليم .

وجود ارتباط معنوي موجب بين الذكاء االجتماعي  وإدارة التنوع الثقافي وهذا يفسر لنا أن نجاح المؤسسات  .4

لعاملين فيها والذين يمتازون بالتنوع في شتى المجاالت والخصائص الشخصية المبحوثة في إدارة األفراد ا

والتنظيمية ، أنما يتطلب منها التحلي بالذكاء االجتماعي وامتالكه بمستوى عالي ، لكي تتمكن هذه القيادات من 

ت بشأنها، ومن ثم رصد وادراك المواقف الحيوية ، وابداء رد الفعل تجاهها من خالل االستجابة واتخاذ القرارا

تكوين االدراك المعرفي بِشان الحالة لالستفادة منه في بناء التراكم المعرفي للتعامل مع الحاالت المشابهة مستقبال 

 ، ولتعزيز الخبرة في مجال التعامل مع التنوع . 

اً وأعالها كانت العالقة جميع عالقات االرتباط  بين أبعاد الذكاء االجتماعي  وإدارة التنوع الثقافي كانت قوية جد .5

بين االدراك المعرفي وإدارة التنوع الثقافي، وهذا يدل على أن تراكم المعرفة والخبرة  يعزز مستوى الذكاء 

 االجتماعي  في التعامالت السلوكية واالجتماعية بين االدارة والعاملين،  مما يعزز من إدارة تنوعهم بشكل فاعل. 

االجتماعي بأبعاده  في إدارة التنوع الثقافي ، وهذا بدوره يؤشر أهمية امتالك القادة تحقق األثر المعنوي للذكاء  .6

واالداريين في المؤسسات المبحوثة للذكاء االجتماعي كونه يمثل مفتاح النجاح في التعامل أفراد عاملين في 

 افات المختلفة  . مؤسسة واحدة ولكنهم من طيف ملون من األعراق واالجناس والديانات والقوميات والثق

تحقق األثر المعنوي  لكافة أبعاد الذكاء االجتماعي  في إدارة التنوع الثقافي في المؤسسات االكاديمية المبحوثة  .7

وكانت جميع التأثيرات قوية جداً ، االمر الذي يقودنا للقول بان تحقيق إدارة التنوع الثقافي للمؤسسات المبحوثة 

ادراك الموقف، )قياداتها االكاديمية واالدارية للذكاء االجتماعي بأبعاده االربعة المتمثلة يعد أمراً مرهوناً بامتالك 

، كون هذه االبعاد تٌمكن القائد واالداري من فهم ( االستجابة الظرفية ، االدراك المعرفي ، المهارات االجتماعية

االستجابة لها بما يملكه من مهارات  المواقف المختلفة التي تحدث في مجريات العمل بما يجعله قادراً على

اجتماعية وتفاعلية تسهم في تعزيز الرصيد المعرفي الذي يمتلكه وبما يؤهله لقيادة المنظمة المتنوعة الثقافة 

 . وبشكل فاعل

 التوصيات

تعد ذكاءآت األعمال أحد التوجهات المعاصرة في التعامل الفاعل مع مجريات األحداث في البيئة المتغيرة  .1
قنياً وثقافياً وسياسياً واجتماعياً  ، فمع التسارع البيئي الذي شهدته منظمات األعمال  أبدع كتاب اإلدارة في ت
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اظهار المزيد من المداخل االدارية للتعامل مع هذه االحداث والتطورات ومنها الذكاء الشعوري ، الذكاء 

االستفادة من هذه المداخل في التعامل مع المعطيات التنافسي ، الذكاء االجتماعي ، لذا فانه من المهم أن تتم 

 .البيئة المستمرة  
ترسيخ ثقافة االنفتاح على العالم  خاصة في المؤسسات االكاديمية التربوية والتعليمية ، إذ أن ذلك يضمن لها  .2

يحقق  مجاراة التطورات المستمرة في ميادين عملها المختلفة  ، فضالً عن تحقيق التعاون العلمي الذي

 .االستفادة العلمية من التجارب العربية والعالمية ، وبما يسهم في تعزيز األداء األكاديمي 
تعزيز رؤى وتوجهات المؤسسات االكاديمية الوطنية بضرورة التوجه نحو الدولية والعالمية  وذلك من أجل  .3

ت العالمية ، إال أن تحقيق هذه الرؤى تجويد العملية التربوية والتعليمية وفتح المجال أمامها للدخول للتصنيفا

وتلك التوجهات يستلزم تعزيز مهارات القيادات االكاديمية واالدارية في هذه المؤسسات ، وذلك من خالل 

زجها في دورات تطويرية  تستهدف رفع مستوى الذكاء االجتماعي والتنافسي والشعوري لديها وبما يسهم في 

 . ؤسسات تحقيق األهداف االستراتيجية للم
نجاح المؤسسات األكاديمية الدولية يكون من خالل تحقيقها للبقاء في ظل الظروف المتغيرة ونمو أعمالها  .4

مقارنة بالمنافسين فضالً عن التكييف مع المعطيات البيئة المختلفة ، وهذا يتطلب إدارة ذكية لديها القدرة على 

ين ، مع احسان التعامل مع هذه التنوعات لتحقيق رضا كافة استيعاب التنوعات واالختالفات بين األفراد العامل

 .ذات العالقة  األطراف 
ضرورة امتالك القادة في المؤسسات التربوية والتعلمية للمهارات االجتماعية وبمستوى عالي، كون طبيعة  .5

وظفين عمل عملهم في هذه المؤسسات يتطلب التعامل مع أطياف مختلفة من التنوع تتمثل بالطلبة والم

 .والتدريسيين ، وبالتالي فان النجاح مطلوب عند التعامل مع كل طرف من هذه االطراف
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