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Testing Arrangement Intelligent Phases of leaderships Quality Using 

Ravens Method:  

As Applied in Government Hospital in Mousl City 

 

            Adel M. Abdulla (PhD) 

                       Munther Kh. Yaqoob (PhD) 

 

Abstract 
Intelligence ascribed with the manager may pass with several periods that can enable 

to lead the human, material, data resources as well as the time allowed, the beneficiary in 

different cases and marketing decision in hospitals. 

Any fault or damage may negatively affect other elements toward declination. The 

current study aims to present a hypothetical model to the period that the hospital manager is 

supposed to pass; in order to be qualified and achieve business intelligence. The current 

study also suggests to focus that intelligence has period almost in hospital management. 

This can constitute a new trend in management, in addition to make a model to enable the 

management leaders to help to know the properties of business intelligence and the 

perquisites of achieving decision- marketing procession hospitals management. The study 

seeks to answer the head quarries:  

- Is it possible to manage the hospital using a model of intelligence analysis? 

The study concluded that intelligence in management is immutable by current 

management to the x management. The degree of imitation depends on the success of 

decision managers in work, the level of management or middle east. 

The current study  used June Ravens that may specify the rank passed by every 

manager in intelligence ranks as multiple choice questions and specify the degree of 

intelligence ranking of manager.  

 

Key  Words: Arrangement Intelligent, Testing Intelligent, Quality Of leadership. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 [377] عبداهلل ويعقوب
 

اختبار مراحل الذكاء الرتبي لنوعية القيادات اإلدارية باعتماد 
, دراسة تطبيقية في المستشفيات الحكومية بمدينة Ravensطريقة 

 الموصل
 

 الدكتور عادل محمد عبد اهلل
 الدكتور منذر خضر يعقوب                    

 
 المستخلص

 

لمراحدل ليدتمكا مدا ديدادم المدوارد الماديدة بالعديدد مدا ا المدديريمر الذكاء الذي يتصف به 
قسديماتم  والبشرية والمعلوماتية والودت المتاح, والمستفيديا على اختالف حداتتم  المريدية وت

ه سددير ر بالسدلل علددى بددادي فددي اسدتخدا  ذكا دد التبددا  أوا أي خلدل السدودية فددي المستشددفى, و 
افترايددي  أنمددوذ البحددا الحددالي تقدددي  باتجدداا ايددمحاللما وانتما مددال يحدداول  األخددر العناصددر 

  لاألعماليمر بما مدير المستشفى ليكوا مرهالً وتحقيق ذكاء  أاللمراحل التي يفترض 

يمكدا  المستشفيات  دارمللذكاء مراحل تسيما في  أاحقيقة   براز  لىيمدف البحا الحالي 
مدا  اإلداريدةتدتمكا القيدادات  أنمدوذ تكدويا  فيدالً عدا,  دارتمدادياسه ويشكل اتجاهداً حددي اً فدي 

  دارمومتطلبدات تحقيقده تتخداذ القدرارات الم لدى فدي  األعمالاتستعانة به لمعرفة خصا ص ذكاء 
المستشددفى اسددتخدا    دارم بإمكددااهددل  علددى تسددارل ر ددي , اإلجابددةيحدداول البحددا المستشددفياتل 

  دل على الذكاءي أنموذ 
المدددراء دابددل للتقليددد مددا دبددل  أمددر  هددو  دارماإلالددذكاء فددي  أااسددتنتا    لددىتوصددل البحددا 

ا فدي عتمداداً علدى نجداح المددراء السدابقيا, لكدا تختلدف درجدة التقليدد االالحقيا للمدراء السدابقي
اسددتخد  البحددا مددا اجددل  لوالمسددتو  اإلداري سددواء كدداا فددي اإلدارم العليددا أو الوسددطىالعمددل, 
لذي يحددد المرتبدة التدي يمدر بمدا كدل مددير مدا ا (June Ravens) لـالمتتابعة  المصفوفات أسلول

على شكل أس لة اختبار لما خيارات في اإلجابدة  األعمالمدراء المستشفيات ما حيا مراتل ذكاء 
  لوتحديد درجة الذكاء الرتبي التي حصل عليما المدير

 
 نوع القيادمل الذكاء الرتبي, اختبارات الذكاء, :الكلمات المفتاحية
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  المقدمة

بحسب  اخختاباا اليببيل البذ   المستشفى عموما   إدارةالذكاء في مستويات ف تختل
مبب    كخببرالمهببارة  إلببىالمهببارة  و الببذكاءل فمببخت  اخختابباا التراحببي يحتببا   إلببىيحتببا  

نظبرا   لمب  المهبارة  كخبرالبذكاء  إلبىالذكاء في العت ل في حي  يحتا  اخختااا البايني 
 إدارةمب  النظبرل لكب  مسبتوذ البذكاء فبي   كخبرلبى الوابف لكو  الحالب  المريبي  تعتمبد ع

باببناع   لتعلم التببي تتببيب البوبباء وانتهبباء  المستشببفى يختلببف بحسبب  مراتبب  متسلسببل  تبببد  بببا
. يحباول البحبا الحبالي ويب  التودة في الخدمب  إلىمعايير العمل في المستشفى الذ  يؤد  

مدينب  الموابل وتحديبد المرحلب  التبي مستشبفيات فبي  تس  إدارةتسلسل افترايي للذكاء في 
 إدارة   مببا  ببي مراتبب  الببذكاء  و ببل  ليمببر بهببا كببل مستشببفىل مبب  خببتل يببر  تسبباؤل

البذكاء مخبل    مرتبب  ذلبا البذكاء . يفتبرب البحبا    ومبا عمبالذكاء  إلىالمستشفى تحتا  
مراحبل ل عليب  نفتبرب وتبود نمبي ترتيببي لتلبا ال خبرذ إلبىالتربي  تنول الفرد مب  مرحلب  

ابفاتها ابناع  معبايير تنفيبذ    بمالتي م   األعمالذكاء   مرحل إلىتوال مدير المستشفى 
 .وبالتالي تكو  الويادة تيدة لاألعمال
مرتبب  فبي تحديبد  Jon Ravens  لـ اختبار المافوفات المتتابعب    سلو ستخدم البحا ا

حسبب  نببوذ الببذكاء الببذ  بها يببتم ترتيبب  مببدراء المستشببفيات التببي علببى يببو الببذكاء الرتبببي 
الببذكاء التببي تمخببل  بعنببوا  مرتببب الببذ  يدودنببا  األمببريتاببفو  ببب  بحسبب  مراحببل الببذكاءل 

اخمتحببا  لمعرفبب  مرحلبب    سببلو بمعنببى اسببتخدام . األعمببالاخفترايببي لببذكاء  األنمببوذ 
 الحات  لدذ المدراء.  والذكاءل وليس استخدام اخستبيا  لمعرف  الرغب  

مب  حيبا   األول إعياء اورة لمفهبوم ذكباء األعمبال البحا تانبي ناول في  ذاسنت 
فببي حببي   تيلبببات والمعوتبباتل واأل ببداف التببي يركببد عليهببا مببدير المستشببفىلوالم المراتبب 

نوذ البذكاء البذ  وتحديد  لتيبيويا  عبر اخختبارات الذكاءمرات  تحديد يتناول التان  الخاني 
مستشببفيات عامبب  فببي مدينبب  المببدراء فببي تسبب   ونببوا  تعتمببد عليبب  مواتببف تسببع  مببدراء

 ليناتش البحا الموايي  التي تناولها يم  المحاور اآلتي  الموال.
 منمجية البحا وجانبه النظريل ,المحور األول

 منمجية البحال ,أوت 
 الجانل النظريل , انياً  

 الحالة المدروسةل ,المحور ال اني
 تحليل  جابات عينة البحال ,وت  

 اً اتستنتاجات والتوصياتل اني
 المنمجية والجانل النظري ,المحور األول

 منمجية البحال , أوت 
 مشكلة البحا

وتمارس وظا ف المنظمب  شبهنها شبه   األعمال  نواذ ابحت المستشفيات تتعامل م  
سواء التي تودم خدم  كالسياحي  والمارفي  والتبهمي ل  و تلبا التبي  اإلنتاتي باتي المنظمات 

 :تيالمشكل  باآل تؤيرالتي  واألس ل وغير ا والمتبس  األدوي  كإنتا تنتج سلعا  
 نمببوذ  الببذكاء الرتبببي الببذ  يببدل علببى درتبب     ببل تسببتخدم إدارة المستشببفيات المبحوخبب 

   فيها األعمالذكاء 

 في المستشفيات اإلداري الذكاء الرتبي نوعي  الويادة  ت ل تحدد اختبارا  
 األيباء  ابحوا تتارا  ل وفيات منظمات  عمال ل  ابحت المستش 
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  اإلداري المستشفى وبي  المستويات  إدارة ل تتباي  مرات  الذكاء في  
 الذكاء تابل للتوليد  ل.  

 أهمية البحا

لمنيب  كبو  البذكاء لب  لالمستشفيات خ يخيب   وإدارةالخوب في مويوذ الذكاء  إ 
التفكيببر وعلببم الببنفس اختتمبباعي  مكونببات إلببىي ينتمبب وإنمببا لعديببدة وموبباييس متنوعبب   نببواذ

مديبد مب   إلبىالمويوذ يمكب  تهشبير الحاتب   ألدبياتوالاناعيل وم  ختل نظرة سريع  
 الدراسات النظري  والميدانيب  فبي البدول التبي تحتبل مراكبد متبهخرة فبي سبلم التنميب  البشبري 

   لاآلتيم  ختل    ميت على وت  التحديد . ويستمد البحا 
 عببد البحببا الحببالي امتببدادا  للبحببوا والدراسببات التببي تهببتم بموايببي  الببذكاءل والتفكيببر ي

 ل وتودة الخدمات.المستشفيات وإدارةاخستراتيتيل 

  مبدراء المستشبفى بمبا  إعبدادببرامج  وتابميم م  الناحي  التيبيوي  يفيد البحا في توتيب
  .األعماليتف  م  اختبارات البحا وفروي  تتاه ذكاء 

 البحا هدف

فببي تيببادة  تشببخيا واتبب  الببذكاء إلببى  البحببا الحببالي يسببعى تهسيسببا  علببى مببا توببدم فببإ
المستشبفى  إدارةتبدرتها علبى  وتشبخيا مبدذ الوسبيى واإلدارةالعليبا  اإلدارةفي  المستشفى

الوسبيى  واإلدارةالعليبا  اإلدارةتحديبد ميبول  إلبى  ييبال ويهبدف لتودم خدماتها بتودة عاليب 
تحول المستشبفى التركيد على حال  و رات  معين  في الذكاء الرتبي دو  غيرهلنحو اختيار م

و  التماعبات تؤديب البدور البذ   إبرادتاترل ومحاول   إلىوتحول اليبي    عمالمنظم   إلى
األنظمبب  اليبباغي  التببي ييببعها مببدير المستشببفى لببدعم بوا بب  فببي مناببب ل التببي تحببول دو  

 خدمات تيدة للمستفيدي .  متودي
 البحا وفريياته أنموذ 

 لر يسي   مالبحا على محوري  ل األنموذ  الموتر  يووم
  الذكاء. مرات يمخل عنار تياس  األعمالذكاء  مرات اختتف 

  لكبل مرتبب  يفتبرب بمبدير المستشبفى  لتمخل درتات لها متيلببات األعمالذكاء  مرات
 .األعمالالمرور بها للواول إلى ذكاء 

 :اآلتي ييات رت المشكل  نير  الفواتساتا  م  تساؤخ
أنمددوذ  الددذكاء الرتبددي  ةتسددتخد   دارم المستشددفيات المبحو دد ":الفريددية األولددى

 "ل الذي يدل على درجة ذكاء األعمال فيما
الددذكاء الرتبددي نوعيددة القيددادم اإلداريددة فددي  تتحدددد اختبددارات ":الفريددية ال انيددة

 المستشفيات"ل

األطبددداء أصدددبحوا مستشدددفيات منظمدددات أعمدددال, وصدددبحت الأ ":ال ال دددةالفريدددية 
 لتجاراً"

 تتبايا مراتل ذكاء األعمال في  دارم المستشفيات"ل  :الرابعةالفريية 
العليدا فدي المستشدفى  اإلدارمتتصدف بده  " الذكاء الرتبدي الدذي:الخامسةالفريية 

 الوسطى"ل اإلدارمدابل تا يقلد ما مستو  
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 1الشكل 
 للبحا المقترح نموذ األالعالدات اتفترايية المتودعة ما 

 .:باخعتماد على  الباحخي إعداد :المصدر
Source, Daft, Richard L., (2001), Organization Theory and Design, South-Western College 

Publishing Ohio, United States of America, .P,505. 
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 أساليل التحليل اإلحصا ي

  فببي  تكبرارات المتوسبيات اسبتخدمت لغبرب وابف متغيبرات البحباال :النسب  المؤيب
للمببدراء ولنببوا  المببدراء فببي  اإلتاببباتواببف عينبب  البحببا وفببي اسببتخرا  معببدخت 

 .المستشفيات
 ( اختبببار الماببفوفات المتتابعبب  لببRavensالببذ  ييببم خمببس )   الببذ  يبببي  لببذكاءلمراتبب 

فبتم تابميم اسبتمارة  .ىالمستشبف عبام للبذكاء الرتببي فبي تسلسبل  لتكبوي  الر يسب األبعباد
 إخ  Ravensوفوبا  ليريوب  اختببارات   البباحخيعنها م  تببل  اإلتاب اخختبار واحتماخت 

تعتمد على اخختبارات الاوري  )عرب ابور والسبؤال للمتيب    لRavensيريو     
وفب  معر و س ل فهي عرب لحاخت  لالموترح  الباحخا استمارة اختبار   ماع  معنا ا( 
درتب  علبى كبل سبؤال  هإعيباؤيتم سؤال المتي  عنهبا ويبتم بعبد ذلبا  ل ياإلتاب  للباحخ

 تم تاميم استمارة اختبار كتابي  ليست اوري .  آخراحيبل بمعنى 
 وصف عينة البحا

اتخبببذ البحبببا ( العوامبببل الوابببفي  للمبببدراء البببذي  تبببم اختببببار مل 2يويبببب التبببدول )
يببم  حببدود  اسببتمارة 12 وودعببت اببل ميببدانا  للبحبباالمستشببفيات العامبب  فببي مدينبب  المو

 28مستشبببفيات و علبببى مبببدراء تسببب  اسبببتمارات 9ودعبببت   1009/شبببباي/21-1دمانيببب  
للمعبببباو  الفنببببي فببببي المستشببببفىل  9ل واإلدار للمعبببباو   9ل ومببببديرالاسببببتمارة لمعبببباوني 

   دخلبب  علببى مبب  الببذكور  15  و% 91 وتودعببت عينبب  البحببا مبب  حيببا التببنس علببى
% 5ل2 نسببت البذ  بلبم مبا  األنخبو منها م  العنار   كخرفي المستشفيات ذكوري   رةاإلدا

ووتبود تلب  تبواد  الهبرم النببوعي فبي إدارة المستشبفىل مب  العلببم عبدم وتبود دراسب  تخبببت 
 والتنس. واإلبداذوتود عتت  بي  الذكاء والتنسل والويادة والتنسل 
دخلب  علبى % 20 نسببت سبن  بمبا 10-15بلغت  على ف   عمري  م  المتيبي   ي بي 

ويعببد التحاببيل  المستشببفيات فببي مدينبب  المواببل. إدارةارتفبباذ معببدل الهببرم العمببر  فببي 
% ممبب  21  مرتببب  البوبباء يببم  مراتبب  الببذكاء فببإحببد متغيببرات العلمببي الببذ  يويببب  

فبي  اإلداريب التحابيل العلمبي فبي تبولي المنااب     ميب دخلب  علبى   تدم  خاا يبعنوا  
% مب  59إ  مبا معدلب  المستفيات في مدين  الموابل. وفيمبا يخبا سبنوات الخدمب   دارةإ

-15ل فبي حببي  شببكلت الف بب  مبب  10 -10% للف بب  11  ل وإسببن 10-21العينب  لف ببات مبب  
مبب  اختدميبب  فببي   كخببر% دخلبب  علببى اخعتمبباد علبى الممارسبب  العمليبب  10 فبهكخر مببا نسبببت 

 المستشفى. إدارة
وتنميبب  الوببدرات العوليبب   األعمببالرامج التدريبيبب  فببي متببال ذكبباء الببب ذومبب  اسببتيت

عدم وتود    مشارك  لمدراء المستشفياتل وخ تعد البرامج التدريبيب  التبي  يتحظ اإلداري 
  التدريبيباخسبتفادة مب  البدورات   عب  درتب السبؤالمب  ف .دورات شبكلي  إخيشباركو  بهبا 

مفيبدة   نهبا  كبدوا% 11  ل وإاإلداريب لمنااب  م  يرورات تولي ا  نها% منهم 11يعد 
تعيبيهم متباخ  لتبتعباد عب  البدخم   نها% منهم 25 كانت مرتبي  باخختااال و رذ إذا

 الكبير في العمل.
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 وصف عينة المدراء الممتحنيا :1 الجدول

 اتحتماتت العوامل الوصفية للمجتمع ت

 عدد اتستمارات -1

 للمدراء 9

3
3

%
 

9 
وا للمعا
 الفني

3
3

%
 

9 
للمعاوا 
 اإلداري

3
3

%
 

 %5,2 اناا2 92% ذكور22 الجن  -2

 % العدد اتحتماتت العوامل الوصفية للمجتمع 

3- 
 العمر

32- 04 8 34 

02- 04 19 54 

0- 

 التحصيل العلمي

 5,2 2  انوي

 5,2 2 دبلو  صحي

 11 3 ماجستير

 50 24 (أدد  أخصا يدكتوراا)

2- 

 الخدمةسنوات 

 4 4 سنوات 0أدل ما 

5- 14 4 4 

11- 12 4 4 

10- 24 10 29 

24- 34 0 22 

 19 2 فأك ر 32

0- 

اتستفادم ما البرامج التدريبية 
في مجال تنمية القدرات العقلية 

 للمدير

ما يرورات تولي 
 اإلداريةالمناصل 

ما يرورات 
 اتختصاص

 

الدورم   ا
التدريبية 
اد فرصة لالبتع
عا زخ  
 العمل

 % العدد % العدد % العدد

15 03 0 22 0 12 

 . الباحخي إعداد :المصدر

 الجانل النظري - انياً 

الذكاء الرتببي وتبيبا  ما يتب   بو مبدذ اعتمباد مبدير  إبرادم  العوامل التي تسهم في 
ر ونببوذ علببى المسببتلدمات الماديبب  والبشببري  ونببوذ الحالبب  المريببي  وا  تكببرا ىالمستشببف

اخستعان  بالموارد يعد احد المؤشرات على مرات  الذكاءل فكلما تلت اخستعان  ببالموارد مب  
فبي   فيبل األعمبالتياب  النتا ج م  اخستعان  بهبا دخلب  علبى تمتب  اليبيب  بمسبتوذ ذكباء 

 البذ  يتيلب  تحديبد مفهبوم البذكاء الرتببيل ومراحبل ذلبا البذكاء األمبرتوديم الخدم  اليبي ل 
ومبا اسبتنتج عنهبا  آراءوف  ما ورد حولها م  على والعليا للمنظم   اإلدارةوف  محور على 

 :اآلتيم  استنتاتاتل وعلى النحو 
 لالمراحلو الذكاء الرتبي المفمو , ل أ

ا  وذكببا ل  َذَكببت   لذكببا ور"ظببخببب  من العببر يعببرف الببذكاء فببي لسببا   ببوك كت كو ذت النببارت َتببذذ
ل بب  ل كت َكتذ ببَتذذ ببَتد   لمواببورل واسذ ببَتعلتل اشذ ل ممببدود   لَهبتهببا واشذ كاءت كاءت  لوالببذ  ةت الفببؤاد. والببذ  ببد   لح 

َن  ع  الف يذ رذ بيو وذاا   وتعبدد الحلبول ست با  ذك  سذ بى الرتبلت  سباي  ت الرا  َحب    لوم  َ . لوذك    ََسب   وَببدت
ب لوولب  تعبالىغيبر التيبد وتدكيتب ل ك والتذكي  تعني التميبد عب  الشبيء بت ت إخ  مبا ومبا  ََكبَل الس 
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؛ تتمذ يذ هيمس  السبب        ما حالتم علي  دو   ذك  بر  بنه   َو ظفذ ولبم تخبر  رو  الذبيحب  بعبد  بس 
للبذكاء مراتب  لغويب  مب  تذكيب  النبار    (. يدل المعنبى العرببي علبى 925 ل  222 لخياي)

تشببار ال مراتبب  الفينبب ل وذكبباء الرا حبب  ان  علببىمراحببل اخشببتعالل وذكبباء الفببرد   علببى ببي 
 وذكاء الرتل التودم في العمر وتر ل البد ل والتذكي  التمييد للتيد دو  الرد ء.

فيعببرف  لن  شببه  التربيبب مببا  والببذكاء الرتبببي يمببر بمراحببل شببهعمو األعمببالذكبباء  إ 
 (Knutson,2009,1)مرحلبب  خحوبب  مبب  الحيبباة " إلببى اإلنسببا  إعببدادالببذكاء الرتبببي بكونبب " 

فينبب  بكون "تببدرات ممنوحبب  مبب  تبببل المنظمبب  ومكتسببب  يببتم ويعببرف مبب  حيببا سببرع  ال
في حبي  يعبرف البذكاء الرتببي   لسرع  البديه  واخستتاب " إلىتنميتها للواول بالموظف 

ليس بناء وظيف  واوخ  لتكوي  توة عولي  متكامل " يعني التكامبل اسبتخدام  تدرةبكون "بناء 
 .(Lussier, 2005, 51) لوراراتالاوا  في ا إلىالمعرف  وبسرع  في الواول 

 األعمببال  الدراسبات فبي متببال البذكاء والبذكاء اخسبتراتيتي وذكباء ركبدت العديبد مب
ومبب  حيببا  لالببذكاء وبمسببميات تتببباي  مبب  حيببا المببدلوخت اللغويبب  مبب  تهبب   نببواذعلببى 

  مبب  المفببا يم لتعريببف افظهببر نوعبب ل  والنوبباي التببي يركببدو  عليهبباالببباحخيوتهببات نظببر 
و بببي  (Frouid)تسبببتمد متغيبببرات البببذكاء مببب  العلبببوم النفسبببي  كنظريبببات     فإمبببااء البببذك

م  النظريات المرتبيب   متغيرات  يتم افتراب النفسي ل و  واألمرابمتخاا  بالسلوا 
السببلوا التنظيمببي والتتمعببات البشببري   بببإدارةبعلببم الببنفس الاببناعي والنظريببات المرتبيبب  

ل وغيببر م لنخببر  بمفهببوم يببرتبي (Herzberg)ل و(A. Maslow) والمسببتمدة مبب  نظريببات
ابناع  تببرارات داخليب  وخارتيب  فبي المنظمبب  بكيفيب  اسبتخدام البذكاء خسببيما للمبدراء فبي 

كوننببا نيببر   بذا الماببيلب ونحبباول اختبببار  الخببانيونحبب  سببنتبنى المفهبوم  لتتسبم بببالتودة
 إدارة فبي متبال البذكاء فبيمتغيرات  نظرا  لول  تناولب  فبي البحبا واخختببار وبشبكل خباا 

 المستشفيات.
 مراحل الذكاء الرتبيل ل ل

وتهي ب  لتنتوبال  إعدادبي    تعد مراحل لكل مرحل  متيلبات بخمس  لرتبييمر الذكاء 
 :اآلتيالمرحل  التحو   ذه المرات ل و ذه المتيلبات تكم  في  إلى

 مرحلة البقاءل :األولىالمرحلة 
 ل و نب  ببا   باألمبا ل فعندما يشعر المبدير في مناابهم دراء يسعو  للبواءمغل  ال  إ 

في مناب  يستخمر ذكباءه مب  الوظيفب  التبي يؤديهبال والعكبس كلمبا شبعر المبدير بالتهديبد فبي 
شببعر بالتهديببد فانبب   إذاالوظيفبب  التببي    ببداف  خببار  يحبباول اسببتخمار ذكا بب اإلدار موتعبب  

منهبا اء في  بذه المرحلب  بعبدة اعتببارات ويتهخر استخدام الذك شخاي ل   داف يسعى لتحوي 
  شببعر المببدير     نباا متغيببر غيبر منيبببي فسببيذ   الببذاتيل فبإ واألمبا اخحتبرام الببذاتيل 

 . ذه المرحل  إلىتلوا يا  
ببذكاء عنبدما خ يشبعر  المبدير خ يتابرف    بل مب  الممكب   اآلتبيونير  التساؤل 

نفسب  الوتبت  بي فبي و لستراتيتيات ذكي  للبوباءا إلىيحتا  المدير في  ذه المرحل    باألما 
المعياريببب   Double  Strategy خدمببب  أل بببداف المنظمببب ل تسبببمى اخسبببتراتيتيات المددوتببب 

والويبادةل ويكمب  البذكاء فبي  بذه المرحلب  فبي  واإلدارة واإلنسباني  والبيروتراييب والمرون ل 
 ل وتختلببف نسببب  التركيببد علببى المناسببب  فببي الوتببت والمكببا  المناسبب اإلسببتراتيتي اسببتخدام 
األمبا  التبي يشبعر بهبا المبدير. يتبهخر ذكباء المبدير فبي بحس  درت   آلخرم  موتف  إحدا ا

المبدير علبى البوباء وغالببا  تحفبد فالدواف   بي التبي  لالمهارةمرحل  البواء بالدواف ل اليات ل و
 إلشبباذنبب  والتحبرا ويمكب  تيباس البذكاء فبي  بذه المرحلب  عببر سبرع  الت لما تكو  ماديب 
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 باألمبا شبعور المبدير  تديبد متيلببات  متموعب يحتا  ذكاء المبدير فبي  بذه المرحلب  الداف .
 & Pearce) :بنبباء المكانبب  الوظيفيبب  ويببتم ذلببا عبببر تببوافر عناببري  إلببىيسببعى ل ووالبوبباء

Robinson ,2007, 416- 417) 
بالعمبببل والوببدرات الحسبببابي  المرتبيبب   األرتببامتشببمل حفبببظ  :والتقنيدددة القدددرات الردميددة ل أ

واسببتخرا  الببدليل  األرتبباموالسببرع  فببي الويبباس والتحليببل والدتبب  فببي النتببا ج واسببتخدامات 
 .األعمالالرتم المرتبي بنتا ج  مدلوختوالحلول م  

 و ختتيب المعرف  بنواحي سلوكي  واتتماعي   إلىيحتا  المدير  :النا تحسيا العالدة مع  ل ل

ي تحكببم الشخاببيات التببي تعكببس بببدور ا العتتببات التبب  نببواذير فببي تفسبب والببى المببباد ة
العتتات الذكي  مب  النباس يفتبرب تعميب  المعرفب   إتام تل التارفات بي  الناس. وم   

يتابرفها   فعبال إلبىوسرع  ترتم  التبذكر  لووة واليعف لكل شخاي والتذكر لعناار ا
 احا  المالح  معب  فتابرف  م  تبلعمها دو المدير على نحو مواود ليما  تهديتها

الموبربي  منب  يعبد تابرفا  موابودا   ألحبدالمدير مخت  لفعل معي  كمبنب حبافد مباد  معبي  
فياببحو  متمنبي   للشبخا نفسب ل الحبافدبتوليد الفعل الذ  تبام بب  بمبنب  اآلخرو ليباشر 

 في المرحل  التحو .ريا المدير 

  رياء أصحال المصلحة: ال انيةالمرحلة 

المراحل التبي يمبر بهبا المبدير التبي تشبكل اختببارا  مهمبا    اع  ذه المرحل  م   تعد
 ل  مهبايتعامل مب  عبدة اسبتراتيتيات    يفترب ب   إذالناس غاي  خ تدرال  فإرياء لذكا  

التبنسل والبدخلل والحالب  اختتماعيب  وفوا لتوسيمات وافي  ) بي   العملاستراتيتيات توسيم 
الشخابيات ووفوبا   و نبواذعتبارات عريي  متغيرة)التوسيم وفوا  للرغببات وغير ا( ووفوا  خ

 ذا التوسيم يمك  المدير بالتعامبل ببذكاء مب  كبل توسبيم مركب  كالتوسبيم وفوبا   إ ( لألحاسيس
حس  نوذ الشخاي . فالمدير الذكي الذ  يوسم العاملي  والمستفيدي  وم  خبم تلبيب  بللتنس و

  اعتبببارات الماببلح  المشببترك   و حتببى الخسببارة المؤتتبب  وفببعلببى متيلبببات كببل شخاببي  
التبي متيلببات  بي   متموعب يحتا  ذكاء المبدير فبي  بذه المرحلب  تمهيدا  لتستفادة المؤتل .

 :( 18 ل1009)الفويل لمرحل  التودير تؤ ل المدير لتنتوال
 بكونبب  فعلببى الببذكاء الشببعور  الببذ  يعببر داخعتمببايببتمك  المببدير مبب   :التقبددل الددذاتي .2

ل واإلابرار"متموع  م  الودرات التي تتيبم  الرتابب  الذاتيب ل والحماسب ل والمخبابرةل 
 بهسببالي يبد الشببعور الشخابي فو بو تببدرة المبدير علببى تحوالوبدرة علببى تحفيبد الببذاتل 

ل الببذات وإدارةو ببي فهبم الببذاتل  ل  للببذكاء الشبعور ر يسب  بعبباد  ربعب و نبباا  مبدعب "
 التعامل. وفهم اآلخري ل ومهارات

يستخدم المدير مهارات العتتات التيبدة مب  الف بات المختلفب  الداخليب   :التقبل اتجتماعي ل2

ويعببرف التوبببل اختتمبباعي  لوبببذكاء ختتمبباعياوالخارتيبب  فببي المنظمبب  لبنبباء التوبببل 
مشبترك    ريبي  إيتبادشببكات العتتبات والوبدرات علبى  وإدارةبكون "البراع  في بنباء 

بنبباء الببذكاء اختتمبباعي فببي  ببذه المرحلبب ل التببهخير فببي الفببرد   دوات" ومبب  األلفبب لبنبباء 
الاببراذ لماببلحت  وماببلح  المنظمبب  علببى نحببو متببواد ل اختاببال  إدارةوالمتببامي ل 

البذ  يتحوب  عببر الفهبم اختتمباعيل والمهبارات  بوسا ل متعددةل بناء البروابي وتوويتهبا
   ل(111 ل1020ل وإبرا يماو  )االب والعد (1اختتماعي  مويح  بالشكل )
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 2 الشكل
 ة للذكاء الشعوريالر يس األبعاد

 لالذكيبب  اإلدارة(ل 1020) خليببلل إبببرا يمل وإبببرا يماببالبل احمببد علببي والعببداو ل بشببرذ  اشببم  :المصدددر

للنشببرل عمببا ل دار وا ببل  لاألولببىمنهتيبب  التميببد اخسببتراتيتي واختتمبباعي للمنظمبباتل اليبعبب  
 .119ل األرد ا

 

المرحلبب   إلببىتببوافر عببدة مببوارد معرفيبب  تببدعم الواببول ت :مرحلددة التقدددير :المرحلددة ال ال ددة

 (9-2 ل1020الياس وحمدةل ) التالي 
 تمك  م  تنمي  الذكاء في المتال التيبيوي. :المعرف  بالعملي  -2
  .للوخا  التمك  باستذكار الوخا   دو  الرتوذ  :المعرف  بالوخا   -1
وف  المعرف  على الودرة على التتع  بتواريخ اخستحوا   :  بإدارة األموالالمعرف -1

 الفريدة بماادر األموال واستخداماتها  و ما يسمى ب )إدارة العوا د(.

التمك  م  استذكار تتار  المنظم  الذاتي  الناتح  والفاشل ل  :المعرف  بالمنظم  -1
 .األخرذ المنظماتواستذكار تتار  

وتد دخبل مرحلب  الويبادة التبي  ليال المدير  ذه المرحل  :مرحلة اتنجاز :ابعةالمرحلة الر

افاتها بما يرتبي بالبذكاء )الفبر  ببي  ذكباء المبدير البذكي والوا بد البذكي(    مم  
 واألولالفويبى والخباني يعبرفل   وتباتخ يعرف كيف يتارف في  األول    و 

والخاني يعتمد على الوبوذ المكتسبب   تاماألرم  ختل  إخخ يتمك  م  اتخاذ الورار 
 اإلتابببب  إليتبببادتحبببديات البابببيرة. يعبببرف البببذكاء باخنتببباد بكونببب  "   مهببباالتببي 

فبي  اإلنتباد يستخدموا يك األشخااالخبرة لتيويكر   ساس منهج " و و"الاحيح 
ورتبل المهمبات الابعب  منتبد للمهبام  بهنب البذكي ويتاف المبدير  التعلم والعمل"

 ل1002ل 12manage): اآلتيبب  األنشببي اخنتبباد بببذكاء يتحوبب  بممارسبب   واسببتخدام
2.) 

  . اخختبار التعلم  .  

  . بحل المشاكل المعودة اإلبداذ .  

 اإللمامعبر  األعلى إلى األدنىم  ممارس  العمل والتعلم م   اكتسا  المعرف  الموافو  . ت
  بتفاايل العمل.

ما يسمى بنظام   ووالمرافوي  للمدير  و م فر  العمل باخنتاددعم متموع  المشارك   . ا
فغالبا  ما يبنى الذكاء م  المعلومات التي يودمها العاملو  م   Shadow Systemالظل 

 إلى اء الرتبي في مرحل  اخنتادالذك ويحتا  .المدير في المراحل السابو  للذكاء
 :مرحل  اناع  المعايير  ما إلىعناري  لتنتوال 

 

 فهم اآلخرين فهم الذات

 

 إدارة الذات

 

 مهارات التعامل

 الفهم

 الفعل

 التقبل االجتماعي التقبل الذاتي
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 إلببى ببذه المرحلبب   إلببىيحتبباتو  للواببول  األذكيبباءو  لنبباتحيمببدراء االإ   :األولالعنصددر 

اليريوب  الابحيح  فبي  توافر اليات  التبي  بي وتبود الحيباةل  بذه الياتب  مسبتمدة مب 
الحياةل خم اليات  العولي ل عبر توافر الهدف م  الحياةل فتحديد األ بداف والعبدم علبى 

وتنمي  اليات  العولي  بالتدوي  لأل بداف  تحويوها  ما المادر األساسي لليات  العولي ل
 الفرعي  والموارد التدم  لتحويوها.

التمك  م  المراحبل السبابو   التدم لبلوغ مرحل  وي  المعاييرل فيت  ع  :العنصر ال اني
  بالوناعبب ل ونكببرا  الببذات وحسبب  الظبب السببتم الببداخلي الببذ  يحببداللببذكاء الرتبببي 

  دواتياتب  العايفيب ل فببالبرامج العوليب  التسبدي  تمخببل و بذا مبا يسببمى بال لبباآلخري 
فبببدل اليوكببا والتهمببل تتببوافر  لمب  الخوافبب  العربيبب  يببتتءمديبادة  ببذه الياتبب  ومنهببا مببا 

وتبراءة سبيرة الرسبول ابلى ي عليب  الاتة والتهمل بمعاني الوبرآ  ومعباني آياتب ل 
بود والتلوس في مكبا   باد ل والتتديبد واخبتعباد عب  وسلمل  العبادات والعبرف المتعك

وب  يل والتغيير والتبنفس بيرعلي  باورة خابت  ومحاول  كسر الرتاب  الخابت  في الحياة
    احي .

 مرحلة صناعة المعايير :المرحلة الخامسة
خسبتراتيتي ااء المسبتوذ اخسبتراتيتي للبذكاء فالبذك إلىفي  ذه المرحل  يال المدير 

ويبب  متموعبب  مبب  المببوارد البشببري  والتونيبب  والماديبب  والوتببتل داخببل نظببام يعببرف بكون "
تيببور منظمبب  اتتاببادي  مببال ويتعببداه حتببى يشببمل اتتابباد بلببد مببا" المعنببى  إلببىللواببول 
ل واخسبببتوراء والتابببرف ببببذكاء يكبببو  باخنتوبببال مببب  األتمتببب لهبببذا التعريبببف  بببو  األساسبببي
فويب  المعبايير  و  للكليات وا  نظام منظمت  يعمل في ظل النظام الكلي للبلدا إلىالتد يات 

فالبذكاء فبي ابناع  المعبايير يكمب  المبنهج اخسبتورا يل   سباسيبنى علبى    حذفها يفترب 
 لتعباني مب  تبهخير  ووالمهام التي يعمهبا الفويبى  لإلتراءاتتوديم الخدم    نظم في وي  

 . A Civil Intelligentالمتمد   و ذا ما ييل  علي  بالذكاء
بسبيي  لكنهبا موحبدة بحيبا ينتبد   نظمب الذكاء في ابناع  المعبايير  بو فبي ويب   إ 

 اببناع تببل نسببب  خيببه ممكنبب ل فالببذكاء لببيس فببي وتببت وتكلفبب  و  بهتببلالعمببل وتوببدم الخدمبب  
لدتب    اخسبتمراري  وال ألالحفباظ علبى النظبام و  مهباالمعيار بل في تمي  مراحل ابناعت  

في العمل  ي التي تولل الهدر فبي المبواردل فبالميلو  مب  المبدير اخسبتراتيتي البذكي لبيس 
فبي  األمخبلالنظبام  إلبىخم تنظيم منظمت  داخليا  وابوخ    وختنظيم المستفيدي  بل تنظيم نفس  

 . (PearceII & Robinson, Jr, 2007,420) توديم الخدم 
 الحالة المدروسة :المحور ال اني

 تحليل  جابات عينة البحاوتً: أ
 Ravenالمصفوفات المتتابعة لـ  ختبارا ل1

 بي   تسبام خمسب  علبى مودعب  بندا    10  م  وتتكو  للتختبار األساسي  الاورة و ي
 سبن  فبي وعبدلت لم2918 سبن  للمابفوفات ظهبرت ابورة  ول و بي ه( دل  ل ) ل  ل

 تكبو  عبادة مبا متموعب  كبل فبي األولبى والمفبردة الابعوب ل حسب ب تتباب  و بي لم2951

 وكبل مفبردات تبدريتيا ل متموعب  كبل داخل المفردات اعوب  تتدايد خم كبير حد إلى وايح 

 كبل متموعب  داخل المفردات ترتي  نظام ويعيي فيهال المتيم  المبد  في تتشاب  المتموع 

 منب  تبدءل فحبذ  ندسبي تابميم عب  عببارة مفبردة وكبل فيها العمل يريو  على موننا   تدريبا  

اعتمبد الباحخبا   معيباة. ببدا ل خماني   و ست  بي  م  الناتا التدء يختار    المفحوا وعلى
 إلبىفي البحا الحالي  ذه اليريو ل إخ    اخختبار الذ  استخدمك في البحا الحبالي لبم يسبتند 
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   سب لاختببار وابفي عببر اسبتمارة  إلىبل تم تحويل كل سؤال اور   لاخختبار الاور 
 األسبب ل  ابياغ ل وتبم سبؤاخ   10المتخااب  عببر  األسبب ل  إلبىتتباب  فبي الابعوب  وابوخ  

في منهتي  البحا الحبالي يبم   إليهم  المشار على الدراسات التي تدمها الباحخيوباخعتماد 
 .(21-25ل 2998)دمدميل  في البحا الحالي في فورة سابو  تم  البياناتفورة  سالي  

تاميم موياس اختبار يعتمد علبى الوابف علبى   Ravensفوا  ليريو  حاول الباحخا  و
 المعرفيب ل العوليب  العمليبات تعوبد  و ت اعوب مستويات حس ب يتم التتاب   ذا  إو لنحو متتاب 

 عمبره عب  النظبر بابرف للمفحبوا العاد  المتتابع  المافوفات اختبار يعيي  م   تل  

علبى   س لتهااممت  امتحا استخدم البحا استمارة  .لفردل العولي  اليات  على مؤشرا   الدمني
 إلبىحسب  مراحبل البذكاء وابوخ  بفبي الابعوب   األسب ل حال  موابوف  تتبدر   إيتادشكل 
 ذلا الويب  لياببب نظامبا    تمت ييل  من  امتحا    مام و حاخت تي  المتي    دتيو  س ل 
 10يببمت اخسببتمارة  .األداءتببودة  مسببتوذ اببناع  معببايير إلببىو ببو الواببول  لبسببييا  
 إلبىدر  فبي الابعوب  وابوخ  تبي سبؤاخ  21وييم كل مستوذ مب  مسبتويات البذكاء  لسؤاخ  

المتيب   خسبتبيا  كونب  امتحبا  للبذكاء يعيبيعب  ا الخامسل يختلبف  بذا اخختببارالمستوذ 
 .درت 10م   10 إلىتال علي  درت  

 -15ل 1008)السباحليل  خختبباروفيما يهتي سنشر  بهسلو  مختابر كيفيب  إتبراء ا
19): 
السببريع   واإلتاببب كببو  سببرع  الفينب   اإلتابب يبم  اخختبببار يؤخببذ بنظبر اخعتبببار مببدة  ل أ

عبببر تسببتيل موعببد انتهبباء  األسببرذ لإلتابببات إيببافي درتبب   إيبباف كعناببر مهببم فببي 
 اخختبار

رتب  النها يب  نتا ج اختبار الذكاء الرتبي تد رتبت بيريو  مبسي  بحيا يمك  وي  الد إ  ل ل
 بدت .

 اإلتابببباتمتمبببوذ   إ    لابببحيح  علبببى سبببؤال تعبببد درتببب  واحبببدة إتابببب كبببل  إ 
والدرتب  النها يب  لكبل  األسب ل تيب رمود تو لالاحيح   ي الدرت  التي ستلها ذلا المدير

كبل مسبتوذ مب  مسبتويات  في اإلتاباتل ويمك  تياس متموذ إتاباتسؤال ولكل متموع  
سبب  للسببؤال الواحبد. يويببب بالن  تيببم المسبتويات الخمسبب إتابباتوعبب  تيباس متم  والبذكاء 

درتب    دنبىالابحيح  لكبل درتب  نها يب  ابتبداء مب   اإلتابات( ما  و متوت  م  1التدول )
  .10 ي   عت ا إلى 25و ي  لمتوتع 

 

 الصحيحة ومستويات الذكاء الرتبي األس لةعدد  :2الجدول 

 مستو  الذكاء
صحيحة ما مجموع ال اإلجاباتعدد 

 سرال 04

 10 -25 البواء

 10-12 المالح   احا  إرياء

 10-12 التودير

 50-12 اخنتاد

 10-52 اناع  المعايير

 :باخعتماد على  الباحخي إعداد :المصدر

(ل اخببر اسببتخدام برنببامج حاسببوبي فببي تنميبب  مهببارات فهببم 1001النتببارل نببور بنببت احمببد بنببت عببوبل) -
التربيب ل تامعب  الملببا ميبذات الابف الخبامس اخساسبيل رسببال  ماتسبتير منشبورةل كليب  الخاريب  لبدذ تل

   .11تابوسل عما ل ا
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متمببوذ اإلتابببات  حسبب بتحديببد متمببوذ النوبباي التببي تببدل علببى مسببتوذ الببذكاء تكببو   -ت
محدد لكل متموذ إتابات مستوذ معي  م  الذكاء سيتم موابلتب   سؤاخ   10الاحيح  م 
 توذ اإلتاب .خحوا  م  مس

 

 مستو  الذكاء الرتبيلكل  األجوبةالمعيار المتودع ما  :3الجدول 

مجموع الدرجة 
 النما ية

 األس لةالصحيحة المتودعة في كل مستو  ما  اإلجابات

 البقاء
  رياء

 أصحال 
 المصلحة 

 اتنجاز التقدير
 صناعة

 رالمعايي 

25 8 1 1 2 0 

21 8 1 1 2 0 

22 8 5 1 2 0 

28 8 5 1 1 0 

29 8 1 1 1 0 

10 8 1 1 1 2 

12 8 1 1 1 2 

11 9 1 1 1 2 

11 9 2 1 1 2 

11 9 2 1 1 2 

15 20 2 1 1 2 

11 20 2 5 1 2 

12 20 2 5 1 2 

18 20 2 1 1 2 

19 20 2 1 5 2 

10 20 2 1 5 1 

12 20 2 2 5 1 

11 20 8 2 5 1 

11 22 8 2 5 1 

11 22 8 2 1 1 

15 22 8 2 2 1 

11 22 8 8 2 1 

12 22 9 8 2 1 

18 22 9 8 8 1 

19 22 9 8 8 1 

10 22 20 8 8 1 

12 22 20 9 8 1 

11 22 20 9 9 1 

11 21 20 9 9 1 

11 21 20 9 9 1 

15 21 20 9 9 5 

11 21 20 20 9 5 
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مجموع الدرجة 
 النما ية

 األس لةالصحيحة المتودعة في كل مستو  ما  اإلجابات

 البقاء
  رياء

 أصحال 
 المصلحة 

 اتنجاز التقدير
 صناعة

 رالمعايي 

12 21 20 20 9 1 

18 21 22 20 9 1 

19 21 22 20 20 1 

50 21 22 20 20 2 

52 21 22 22 20 2 

51 21 22 22 20 8 

51 21 22 22 22 8 

51 21 21 22 22 8 

55 21 21 21 22 9 

51 21 21 21 22 9 

52 21 21 21 22 20 

58 21 21 21 21 20 

59 21 21 21 21 22 

10 21 21 21 21 21 

 :  باخعتماد علىإعداد الباحخي :المصدر
(ل توني  اختبار راف  للمابفوفات المتتابعب  المتوبدم علبى 1002ل عبد الرحم  ب  عبد ي ب  احمدل)النفيعي -

ماتسبتير منشببورةل كليب  التربيبب ل يبت  المببرحلتي  المتوسبي  والخانويبب  بمنيوب  مكبب  المكرمب ل رسببال  
   .  210تامع  ام الورذل المملك  العربي  السعودي ل ا

 

  التببببببدول نسبببببب  مؤيببببب  معياريبببببب  باسببببببتخدام إلببببببى اإلتابببببب يبببببتم تحويببببببل درتببببببات  -ا
علببى اخسببتمارة  إتابتبب كانببت مببدير مستشببفى اببب  سببينا فمببخت   للتميبب  المسببتويات( 1)

المتابب   األسب ل عبدد  توكانبل %10احيح  فا  نسب  اإلتاب  تكبو   إتاب  10 تمعت
  فبإ لسبؤاخ   10ابحيح  مب  متمبوذ  إتابب  10إريباء  ابحا  المابلح  في مرحلب 

الابحيح  مب  تميب   اإلتاببات( يويب تحويبل 1والتدول ) .%10تكو   اإلتاب نسب  
 ي . ونس  م إلىالمستويات 

 

 تحويل اإلجابات الصحيحة  لى نسل اإلجابة :0 الجدول
عدد اإلجابات الصحيحة  ت

 ما جميع المستويات
ما يعادلما ما 

 %اإلجابةنسل 

1- 12-24 24 

2- 21-34 04 

3- 31-04 04 

0- 01-24 84 

 فما فوق 94 21-04 -2

 (251ل 1002)النفيعيل:باخعتماد على  الباحخي إعداد :المصدر
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وكمبا  لالمرتبب  التبي يحتلهبا فبي سبلم البذكاء الرتببي إلبىتحويل النسب  المسبتخرت  للمبدير - 
 اإلتاببب مببدير مستشببفى اببب  سببينا كانببت نسببب   إ  ( فمببخت  5 ببي مويببح  فببي التببدول )

 ستوذ التودير.مدير مستشفى اب  سينا  ي في م مرتب  %ل إذ20

 

 مستويات الذكاء ونسبة اإلجابة :(2) الجدول

 %اإلجابةمد  نسبة  مرتبة الذكاء ت

 94فوق ذكاء صناعة المعايير 1

 84 ذكاء اتنجاز 2

 04 ذكاء الحصول على التقدير 3

 04 المصلحة أصحال  رياءذكاء  0

 24 ذكاء البقاء 2

 (255ل 1002)النفيعيل:د علىباخعتما  إعداد الباحخي :المصدر        
 

التعرف علبى يبيعب   إلىيهدف  ذا اخختبار  :تحديد مراتل الذكاء في الحالة المدروسة ل2

 اإلدارةالمستشفيات الذكاء الرتبيل في حبي  تبنبي  إدارةاختتف المديري  م  حيا تبني 
ريبيات الف والفنبي( وتبد اختبار البحبا الحبالي اإلدار الوسيى )نا بي مبدير المستشبفى 

  :إلخباتها اآلتي 
أنمددوذ  الددذكاء الرتبددي  ةتسددتخد   دارم المستشددفيات المبحو دد ":األولددى ةالفريددي

   "ل الذي يدل على درجة ذكاء األعمال فيما
الددذكاء الرتبددي نوعيددة القيددادم اإلداريددة فددي  تتحدددد اختبددارات  ":الفريددية ال انيددة

 "ل  المستشفيات
ذكدداء األعمددال فددي  دارم المستشددفيات بحسددل  " تتبددايا مراتددل:الفريددية ال ال ددة

 "اإلداريةالمستويات 
دارم العليددا فددي المستشددفى "الددذكاء الرتبددي التددي تتصددف بدده اإل :الفريددية الرابعددة

 ا يقلد ما مستو  اإلدارم الوسطى"لدابل أل
األطبدداء أصددبحوا و صددبحت المستشددفيات منظمددات أعمددال," أ:الفريددية الخامسددة

 لتجاراً"
حسب  ب  Ravensموااد الير  الذ  يودم  البحبا. وتبد اتيبب اختببار  ذلا يحو إ  

 :اآلتيالخيوات السابو  على النحو 
 عينة المدراء - أ

العليببا بخاببوا  اإلدارةانبب  لببم تظهببر فببرو  معنويبب  بببي   إلببى (1) يشببير التببدول
فبي العليبا  اإلدارةمبدراء    خسبيما البذكاء الرتببي. فبنتحظ  األعمبالاختتف مستويات ذكاء 

 إريبباء  اببحا  الماببلح مببنهم فببي مرحلبب    ربعبب مببدراء 9الحالبب  المدروسبب  مبب  متمببوذ 
فبي  والتوببل اختتمباعي التوببل البذاتيالمستشبفى نحبو  إدارة م موتب  فبي ذكباء   دخل  على 

ذكبباء  إ بببي  العبباملي  فببي المستشببفى دخلبب  علببى رسببمي  الرسببمي  وغيببر العتتببات ال إتامبب 
 . الخاني في مراحل   المواليات في ناف مستشف األعمال
  ابحا  إريباءنابف مبدراء المستشبفيات العامب  نحبو  لبدذ األعمبال اتتاه ذكاء إ 
وخدمب   اإلببداذمنابب  وانحبراف ذلبا البذكاء عب   إلبىالمدير   والواالذي  و م  لالمالح 

% مببببدراء 50  ل وإ عمببببالمنظمببببات   ابببببحتالمستشببببفيات    المريببببى دخلبببب  علببببى 
الفريدية دبدول الفريدية و ذا يمكننبا مب   لاألعمالذكاء  إلى يحتاتو   ابحوامستشفيات ال
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أنموذ  الذكاء الرتبي الذي يددل علدى درجدة  ةتستخد   دارم المستشفيات المبحو  ":األولى
 "ل ذكاء األعمال فيما

حبيي بهبم مالمابالب والنظبام ال  ابحا  إريباءتركيد وتوتي  ذكاء المدراء نحبو  إ 
ي تببولي منابب  المببدير سببيتعلهم تلوا يببا  يتعلببو  تببودة الخببدمات وتحسببينها الببذ  يببدعمهم فبب

 إريببباءالتوتببب  نحببو    ل ذلببا األولويببات  دنبببىخانويببا ل ويببم   امبببرا  المببريب  وإريبباء
العدميددة دبددول الفريددية الماببلح  دو  توببديم خببدمات بتببودة عاليبب  سببيمكننا مبب    اببحا 
  "ل  عية القيادم اإلدارية في المستشفياتالذكاء الرتبي نو تتحدد اختبارات  ":ال انية

 
 )عينة المدراء(مستشفيات الحالة المدروسة ومستويات الذكاء :0 الجدول

 المستشفى
 ت

الموصل 
 العا 

 الجمموري
ابا 
 سينا

 الشفاء األ يرابا  الخنساء السال  البتول

مستو  
 الذكاء

إرياء 
 احا  
 المالح 

إرياء 
 احا  
 المالح 

 إرياء البواء
  احا 
 المالح 

 إرياء التودير التودير
  احا 
 المالح 

 البواء

 األس لةعدد 
 المجابة

11 11 11 11 11 11 11 19 

نسبة 
 اإلجابة

10 10 10 10 10 10 10 10 

  الباحخي إعداد :المصدر
 

 المدير يعينة معاون - ل

ى ر فروتات معنوي  في مسبتويات البذكاء الرتببي سبواء علبوظه إلى( 1يشير التدول )
علببى مسببتوذ المعباوني  فببي المستشببفى الواحببد دخلبب  علببى   ومسبتوذ المستشببفيات المبحوخبب  

 لعب  المعباو  الفنبي مب  تهب  اإلدار وتود فروتات معنوي  فبي مسبتويات البذكاء للمعباو  
يببب  ببببي  مسبببتويات البببذكاء الرتببببي ببببي  المعببباوني   نفسبببهم ومبببدراء ووتبببود فروتبببات معنو

دخلبب  علببى اخببتتف مسببتوذ ذكبباء األعمببال بببي  المسببتويات المستشببفيات مبب  تهبب  خانيبب  
  .التنظيمي  في المستشفيات ووتود ذلا اخختتف بي  اخختاااات الاحي  فيها

علبى المبدير فبي  األخيبرفي مستشفى اب   واإلدار م  ته  خاني  تفو  المعاونا  الفني 
وبداره كبل منهمبا علبى مبا م  تبا ل فوبد األعمبالمراحل الذكاء الرتببي وبالمحابل  فبي ذكباء 

مرحلبب  التوببدير فببي الببذكاء  إحتلهببمدخلبب  علببى  10ال األسبب ل مبب  متمببوذ  سببؤاخ   11و11
 إحتلهبمفيت  ع  تساو  مسبتويات البذكاء لمبدير مستشبفى التمهبور  ونا بيب  فبي  لالرتبي
األمبر البذ   المالح  وتوت  ذكا هم نحو  ذا المستوذ مب  البذكاءل  احا  إرياءمستوذ 

" تتبددايا مراتددل ذكدداء األعمددال فددي  دارم :الموسددومة ال ال ددةالفريددية يمكننببا مبب  تبببول 
 "اإلداريةالمستشفيات بحسل المستويات 

العليببا والببدنيا فببي مسببتويات الببذكاء الرتبببي  اإلدارةومبب   ببذه الموارنببات بببي  مسببتوذ 
 تبوليي  نفسها فبي الذك األسالي غل  المستشفيات يتب  فيها نوا  مدير المستشفى     نتحظ 

ل اإلدار و ببببذا مببببا حاببببل فببببي مستشببببفيات المواببببل العببببام للمعبببباو   لالمناابببب  العليببببا
ل والسبتم بالنسبب  للمعباو  اإلدار ل والبتول للمعباو  واإلدار والتمهور  للمعاوني  الفني 

عنببدما ياببل  المببدير سببيولده    مسببتوذ مبب  مسببتويات الببذكاء الرتبببي    الفنببيل دخلبب  علببى 
الذكاء الرتببي تاببل للتوليبد ببي  المسبتوذ   إكت ما بمعنى   و اإلدار   و  سواء الفني معاون

 :الرابعددةالفريددية المستشببفى. و ببذا يمكننببا مبب  تبببول  إدارةفببي  األعلببىوالمسببتوذ  اإلدار 
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ا يقلددد مددا مسددتو  دارم العليددا فددي المستشددفى دابددل ألتتصددف بدده اإل الددذي"الددذكاء الرتبددي 
 اإلدارم الوسطى"ل
السببابو  للبحببا الحببالي دخلبب  علببى التحببول فببي  األربعبب تحوبب  الفببروب  إ تهسيسببا  

مهن  الي  م  كونها مهن  تستخمر يات  المتكات الاحي  بتمي  تخاااتها نحو   ولويات
مهنب   إلى و خيرا    وخ  توديم خدم  ذات تودة عالي  تحو  العديد م  المناف  وتريي المستفيد 

تببدار مبب  تبببل  و نهببامببدير المستشببفى لمناببب ل   واببلتلتهببات التببي ا إريبباءتا مبب  علببى 
ذكباء  مب    كخبرفوبد كبا  نبوا  المبدير  لفيهبا اإلسبتراتيتي لتبتحكم بالوبدرات  األدنىالمتكات 

 لالمستشبفى إدارةالتوليد والعرف السا د  بو الحباكم والمبتحكم فبي     فيت  ع المدير نفس ل 
بحت المستشددفيات منظمدات أعمددال, " أصد:ريدية الخامسددةالفالبذ  يمكننببا مب  تبببول  األمبر

 لاألطباء أصبحوا تجاراً"و
 
 )عينة معاوني المدراء( مستشفيات الحالة المدروسة ومستويات الذكاء :5 الجدول

 
  الباحخي إعداد :المصدر

 
 اتستنتاجات والتوصيات - انياً 

 اتستنتاجات

  مستشبفيات مدينب  الموابل فبي مراحلب الذكاء الرتببي متبوافر فبي    إلىتوال البحا  .  
 اإلببداذمراحل اخنتاد الوا م على  م  الواول إلىيتمتعو  ب   الذي فلم يتمك   لاألولى

  نظمب   يتفاايل المستشفى وخ فبي مرحلب  ابن  المعبايير  و علبى تكبو بهد والمعرف  
 ولو بسيي  في المستشفى.

  ابحا  إريباءى لبفيات تناب  عمراحل البذكاء الرتببي فبي المستشب   البحا   ويب .  
   البحبا   ويببالمالح  م  المدير والداعمي  ل  الذي  لهم ماالب مشترك  معب  فوبد 

مبب  التركيببد علببى   كخببر همإريببا ذكبباء وتببرارات المببدير فببي المستشببفى تنابب  نحببو 
 تحسي  تودة الخدمات.

ود دراس  وتود تل  تواد  في الهرم النوعي في إدارة المستشفىل م  العلم عدم وت . ت
 تخبت وتود عتت  بي  الذكاء والتنسل والويادة والتنسل واإلبداذ والتنس.
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 إريباءحد الخاا ا التي تتعل م  التعامل م  المدراء الذي  يركدو  يعد الغموب   . ا
 م نحو تحوي  ذلا الريال و ذا يدف  الوبول بوبدر المالح ل حيا يتوت  ذكاؤ  احا 

 م   ذا النوذ م  الذكاء.مناس  م  المتادف  في التعامل 

فببي الببذكاء   علببىمعبباوني مببدراء المستشببفى  ببم حاببلوا علببى درتببات    بببي  البحببا  .  
 بشكل عام. مدراء المستشفىلدذ نفس  الذكاء  مستويات الرتبي م 

المعباو  فعندما يابب معاو  المبدير خ سبيما الذكاء الرتبي تابل للتوليد    ويب البحا  .  
عند توليب  المناب  التديبد  نفسها مراحل الذكاء الرتبيإن  يمر بالفني مديرا  للمستشفى ف

توببدير م خببم يبببد  بتكببوي   إلببىخببم يسببعى  لالماببلح   اببحا  إريبباءخببم  باإلبوبباءفيبببد  
مرحلب  مب  البذكاء بحيبا ييب  لب  معبايير خااب  ونظبام  إلىاخنتاد الخاا ب  ليال 
 .الذي  يخ  بهم األشخاام   إخمحدد ياع  اخترات  

 وصياتالت

فبي البنيب  التحتيب  للرعايب  الابحي  فبي  األسباسالرك   مستشفيات تعدال إدارة   خ شا  .  
دوار مدعومبب  ماديببا  تهببل مببا تحووبب   ببذه المستشببفيات مبب   خ ن   وينبغببي  ل   متتمبب 
  ذكاءه مخيي ومرات  يدرا به   النظام الاحيل وتهسيسا  يفترب  إيارومعنويا  في 

. وتهسيسبا  المتتمب تحمل  ذه المنظمات مسؤوليات كامل  تتاه وف  سياتات تيم  على 
  اختتببرا  التببام بببي  مسببتوذ يببيواببي البحببا بويبب  موببررات تانونيبب  مبب  شببهنها تحو

ل عببببر  فيبببلمسببتوذ  إلبببى بذكا بب والمببؤ تت التبببي ترتوبببي  اإلدار اسببتوتلي  العمبببل 
ل فيبببت عببب  راتيتي اإلسببتوالوبببرارات  اإلدارةاخلتببدام ببببدورات تدريبيببب  فببي متببباخت 

 التمك  م  معالت  البيانات.  

دير ذاتب  يوابي البحبا مبالذكاء م    علىوني المدير امستوذ الذكاء الرتبي لمع   بما  .  
تفااببيل  وإدارةالواتبب  التخااببي  إلببىالنببدول  إلببىبيببرورة حاتبب  مببدراء المستشببفى 

فالمببدير الببذكي المستشببفى ليتمكنببوا مبب  تنميبب  مراحببل ذكببا هم علببى نحببو مباشببرل   عمببال
 لالذ  يعيش بي  الناس خير م  الذ  يعتدلهم

للحاببول علبى فا ببدة  األعمبالتعتمببد ابيغ  تديببدة فبي اختببارات ذكبباء    مب  المفيبل  . ت
الورارات الاحيح  وتوليل الهبدرل تعتمبد  بذه اخختببارات علبى التسلسبل فبي الابعوب ل 

غييبب  متيلبببات تحليببل ت ألغببرابوالتعامببل مبب  مواتببف متعببددة والتنويبب  فببي الخبببرات 
 الورار م  توانب  المختلف .

تيبب  مبب  التغيببر االظببروف المختلفبب  التببي تمببر بهببا البي بب  العر إيبباريببرذ البحببا فببي  . ا
 األيبباءلبدذ  األعمباللبذكاء ايرورة البناء على مراحل  إلىتل  اخستورار والمتادف  و

ورة البنبباء يببر إلببىوسببيى وعليببا  إداريبب فببي مناابب   لإلحببتلعمومببا  والمرشببحي  
مرحلب  تمكنب  مبب   إلبىالتبدريتي وعلبى مراحبل مرتبب  ومعبدة تمهيببدا  للوابول بالمبدير 

مبدعبب  لتوليببل الهببدر ومعالتبب  المشبباكل علببى نحببو يحسبب    نظمبب العمببل وويبب    تمتبب 
 دو  اخنتظار لواول الدعم الحكومي.م  العمليات اعتمادا  على النفس 

   بما يهتي:المستشفيات الحالي إداراتيواي البحا  .  

 اإلدار مغادرة مناي  البذكاء اليبيو  التبي تناب  علبى المحافظب  علبى المناب   .2
خ تتفب  مب  الوسبم البذ   األتبلوالبواء في  رغبب  فبي الحابول علبى عوا بد تابيرة 

 تيع  اليبي  على نفس  في توفير الرعاي  الاحي  للتمي .

تبل تحويب  هبا عليب  مب   ي المرحلب  التبي  بو فيفي حالب  رغبب  المبدير فبي البوباء فب .1
يوسب  نيبا  التغييب      نفسب  الوتبت الح  المستشفى التي يدير ا فيمالحت  وم
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فببي الببذكاء   علببىمرحلبب   إلببىالواببول  إلببىالببذ  يببؤد  تلوا يببا   األمببر لفببي مرحلتبب 
المابلح    ابحا  إرياءمخت  بدل اختتاار في مرحل   لاليويل األمدالرتبي في 

 إلبىمنابب  العمبل علبى توسبي  الشبمولي   إلبىالمبدير  ابل وعلى نظام الظل البذ  
 اليويل. األتلمرحل  التودير في  إلىالمستفيدي  ليتحو  التحول 

فبرو  معنويب  ببي   إلبى) ( سبيؤد   فبي النويب  ةتوسي  التغيي  في المرحلب  الواحبد إ  -  
   فتبرب المبدير ي   الذ  يعدد المنيويب  فبي  األمر لمعاوني المدير وبي  المدير نفس 

وعلبى نحبو خباا  اإلدار منب  فبي المسبتوذ   دنبىم  ذكاء م   بو   وس ه يكو  ذكاؤ
 . األعمالفي متال ذكاء 

 صادرالم
 باللغة العربية صادرالم -أوتً 
ل دار عخما  لليب  والنشر والتودي ل 1ل بحوا التسوي ل ي1002الديوه تيل  بي سعيدل  .2

 األرد . لعما 

ل توني  اختبار المافوفات التتابع  الملو  2998عبد الرحم ل دمدميل عبد الرحم  معتو   .1
لتو  راف  على اليت  الام في معا د اخمل للمرحل  اخبتدا ي  بالمملك  العربي  السعودي ل 

 رسال  ماتستير منشورةل كلي  التربي  تامع  ام الورذل المملك  العربي  السعودي .

بار راف  للمافوفات المتتالي  على عينات م  ذو  ل توني  اولي خخت1008 الساحليل ندذل .1
اخحتياتات الخاا  في التمهوري  العربي  السوري ل رسال  ماتستير منشورةل كلي  التربي ل 

 تامع  دمش ل التمهوري  العربي  السوري . 

 لل اإلدارة الذكي 1020االبل احمد علي والعداو ل بشرذ  اشم وإبرا يمل إبرا يم خليلل .1
دار وا ل للنشرل عما ل  التميد اخستراتيتي واختتماعي للمنظماتل اليبع  األولىل منهتي 
 األرد .

 استخدام ل  خر1021ياشما  لغاد  والخريشلسعود والمساعيدل مفيي والمواوال محمدل .5

 مبحا في التهملي تنمي  التفكير في المفا يمي  والخرا ي المتعددةل الذكاءات لإستراتيتيتي

 التامع  تامع  اإلسراء في األرد ل متل  في الاف معلم يلب  لدذ العربي وي ال تغرافيا

 األولل يناير. العدد ل العشري  المتلد والنفسي ل التربوي  للدراسات اإلستمي 

 في العامل  التتاري  الماارف في المنظمي  الفين ل 1022سا ل احمد و الواسمل مخواللغ .1

 ع  البترال األرد .األرد ل تسم إدارة األعمالل تام

ل  سرار التسوي  اخستراتيتيلاليبع  األولىل المركد الكند  للتنمي  1009الفوي إبرا يمل  .2
 البشري ل الوا رةل مار.

ل تونبي  اختببار رافب  للمابفوفات المتتابعب  1002النفيعيل عبد الرحم  ب  عبد ي بب  احمبدل .8
بمنيوبب  مكبب  المكرمبب ل رسببال  ماتسببتير المتوببدم علببى يببت  المببرحلتي  المتوسببي  والخانويبب  

 لورذل المملك  العربي  السعودي .منشورةل كلي  التربي ل تامع  ام ا

ل الذكاء اخستراتيتي كآلي  في دعم وتعديد الودرة 1020لعيداني و حمدةل يويفيلالياسل ا .9
ستراتيتي  المنافس  واإل لالتنافسي  لمنظمات األعمال المعاارةل الملتوى الدولي الراب  حول

التنافسي  للمؤسسات الاناعي  خار  تياذ المحروتات في الدول العربي ل المركد التامعي 
 تيسميسليتل عما ل األرد .

ل لسا  العر  المحيي للعتم  إب  منظور م  اإللف إلى الياءل   222يوسف خيايل  .20
 المتلد الخالال ميبع  لسا  العر ل بيروتل لبنا .

22.  12manage تحلك في فر  العمل شر  التعلم  التيتعلم بالتترب  و المشاكل المعوكدة الل 1002ل
 .  www.12manager.comلباخنتاد م  ريفانس

http,//www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/ 
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