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 المستخلص

، لذكاء الناجح بأنواعه ) التحليلي، االبداعيهدف البحث الى التعرف على تأثير ا

ً تك ً منهجا ً وتحليالً لمتغيراتهالعملي( في التمكين الوظيفي متبنيا ً وصفا ، تكونت عينة امليا

 -ومراكز البلديات في أمانة بغداد  األقسام والشعبفرداً يمثلون مدراء  41البحث من 

دائرة بلدية الشعب التي كانت ميداناً إلجراء البحث الذي تضمن عدداً من االسئلة المعبرة 

ً لبناء الجانب الم على التساؤالت المثارة  ولإلجابة، يدانيعن مشكلته والتي كانت أساسا

رتبا  والتأثير بين متغيراته في مشكلة البحث صيغ مخطط فرضي يعكس عالقة اال

نتجت عنه فرضيتين رئيسيتين بفرضيات فرعية ثالث لكل منها اختبرت باستخدام عدد 

(   SPSSمن األساليب االحصائية الوصفية والتحليلية المتاحة في البرامجية الجاهزة )

 من خالل استبانة صممت اعتماداً على المصادر العلمية المعتمدة وتوصل البحث الى

مجموعة من االستنتاجات كان أهمها: استطاعت المنظمة المبحوثة االستفادة من الذكاء 

الناجح في احداث تغييرات للتأثير في التمكين الوظيفي من خالل القدرات العملية التي 

( ، التحليلية)االبداعية كان لها اسهام ودور مؤثر في التمكين الوظيفي أكثر من القدرات

جموعة من التوصيات المناسبة أهمها : تعزيز ممارسات ادارة الموارد وانتهى البحث بم

البشرية ضمن خطوات عملية االختيار باختبارات تركز على قدرات الذكاء الناجح 

)التحليلية، االبداعية العملية( والتي يحدد على ضوئها قبول المدير المرشح للوظيفة 

 الشاغرة او حجب القبول عنه. 

 .: الذكاء الناجح، التمكين الوظيفييةرئيسالكلمات ال
 

 المقدمة 

أفرزت البيئة العديد من التحديات تركت انعكاسات على المنظمات مما جعلها أمام 

في ممارساتها وأنشطتها تستند الى مفاهيم ادارية حالة البحث وباستمرار عن آليات جديدة 

حديثة تضمن لها االستفادة من اسهامات مواردها البشرية على نحو كفوء في معالجة 

مشكالتها وتدعم امكانياتها الستغالل الفرص المتاحة والتصدي للتهديدات التي تواجهها 

mailto:Agsahr@yahoo.com
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لها المنظمة بلوغ من خال تمتلكه من قدرات ومهارات ومعارف تستطيع من خالل ما

. وفي ضوء ذلك سعت الباحثة الى البحث عن السبل واألساليب االدارية التي أهدافها

لناجح تمكن المنظمات من النمو واالستمرار والبقاء من خالل االعتماد على الذكاء ا

يان تأثيره في التمكين ) التحليلية واالبداعية والعملية ( وبكنظام متكامل من القدرات 

 الوظيفي.

جاء هذا البحث ليسلط الضوء على اهمية هذين المتغيرين في المنظمة المبحوثة من 

اول ، إما المبحث الثاني فقد تنساسية يتناول االول منهجية البحثأربعة مباحث أخالل 

، واهتم مبحث الثالث ليبين الجانب العملي، وجاء الاال ار النظري لمتغيري البحث

 .تاجات والتوصيات للميدان المبحوثاالستنالمبحث الرابع بأهم 

 

 منهجية البحث: المبحث األول

 أوالً: مشكلة البحث

تواجه المنظمات بيئة متغيرة باستمرار تفرض عليها تحديات عدة مما يتطلب منها 

ويعد الذكاء الناجح المؤشر األساس مواجهتها حتى تتمكن من النجاح. قدرات متكاملة ل

دافها كنظام متكامل من القدرات المنظمة ومدى نجاحها في تحقيق أهالذي يعكس قدرة 

التحليلية واالبداعية والعملية(، واعتمادها على آلية عمل في ممارساتها تركز على )

اسهامات مواردها البشرية لتحقيق مستوى عاٍل من األداء من خالل منحها الصالحية 

 الزمة لتنفيذ العمل.المعنوية الالكافية وتهيئة الظروف المادية و

في أن أغلب األفراد يمتلكون يحاول البحث أن يعالج مشكلة أشرها بعض الباحثين 

ً ولكنه يقتصر على الذكاء التحليلي، وأن العديد من البرامج التعليمية تطور  ذكاًء ناجحا

ذكاء األفراد في هذا المجال وتعطي اهتمام أقل لمجالين مهمين من الذكاء هما االبداعي 

ألقسام وشعب  والعملي على أن يؤديان الى الذكاء الناجح كما يتمثل بإجراء مسح شامل

 دائرة بلدية الشعب .   -ومراكز البلديات في أمانة بغداد 

 ن خالل إثارة التساؤالت اآلتية:ويمكن التعبير عن مشكلة البحث م

 . كين الوظيفي في المنظمة المبحوثةما مستوى الذكاء الناجح والتم .1

 لذكاء الناجح والتمكين الوظيفي.ما مستوى العالقة بين ا .2

 كاء الناجح في التمكين الوظيفي.تأثير الذما مستوى  .3

هل يتباين تأثير أنواع الذكاء الناجح )التحليلي، االبداعي، العملي( في التمكين  .4

 الوظيفي.
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 ً  : أهمية البحثثانيا

 :تتجلى أهمية البحث في اآلتي

، و رائق العمل وأداء امتداد للبحوث والدراسات التي تهتم بموضوع الذكاء .1

 .المهمات

ع كتب المعرفة االدارية في حقل ادارة األعمال من حيث اضافة موضو راءثإ .2

اال وهو )الذكاء الناجح( على الرغم من كثرة الدراسات المحلية  قليالً حوله

 . على حد علم الباحثة انها درست في غير الحقل آنفاً والعالمية اال

بيعة معرفة  ، والبحث ربية الرابطة لمتغيريمحدودية الدراسات العراقية والع .3

 . في حدود ا الع الباحثةالعالقة والتأثير بينهما 

 ثالثاً: أهداف البحث

 د أهداف البحث على النحو اآلتي:تتحد

تقديم إ ار نظري يؤ ر متغيرات البحث بتقديمه الخبرات السابقة للباحثين  .1

 (.كاء الناجح والتمكين الوظيفي والتي اجتهدوا من خاللها في بلورة مفاهيم ) الذ

التعرف على مستوى االهمية التي توليها ادارة المنظمة المبحوثة ألنواع الذكاء  .2

تخلص الناجح والتمكين الوظيفي بما يساعدها على تعزيز نقا  القوة والحد أو ال

 من نقا  الضعف بهذا الشأن.

كين الوظيفي في المنظمة تأشير العالقة والتأثير بين الذكاء الناجح والتم .3

 . المبحوثة

تقديم التوصيات التي يمكن أن تساعد ادارة المنظمة المبحوثة على االهتمام  .4

 بالذكاء الناجح وانعكاس ذلك على التمكين الوظيفي . 

 رابعاً: مخطط البحث الفرضي

 

 

 

 

 ارتباط           

 تأثير            

 مخطط البحث الفرضي  (  1الشكل ) 

 المصدر : اعداد الباحثة
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 ً  : فرضيات البحثخامسا

فرضيات فرعية لغرض  عنهايتفرع  البحث حول فرضيتين رئيسيتين، يتمحور

 :عن التساؤالت المثارة في مشكلته االجابة

 الفرضية الرئيسة االولى: .1

( وتتفرع كين الوظيفي في المنظمة المبحوثة)يرتبط الذكاء الناجح بعالقة معنوية مع التم

 عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الثالث اآلتية:

 . عالقة معنوية مع التمكين الوظيفييرتبط الذكاء التحليلي ب 1.1

 يرتبط الذكاء االبداعي بعالقة معنوية مع التمكين الوظيفي.   1.2

 .قة معنوية مع التمكين الوظيفييرتبط الذكاء العملي بعال  1.3

 

 الفرضية الرئيسة الثانية:  .2

)يؤثر الذكاء الناجح معنوياً في التمكين الوظيفي في المنظمة المبحوثة( وتتفرع عن هذه 

 :الفرضيات الفرعية الثالث االتية الفرضية

 .ليلي معنوياً في التمكين الوظيفييؤثر الذكاء التح 2.1

 يؤثر الذكاء االبداعي معنوياً في التمكين الوظيفي .  2.2

 . يؤثر الذكاء العملي معنوياً في التمكين الوظيفي   2.3

 سادساً: منهج البحث

بع المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة المدروسة وصفاً كمياً وكيفياً من ت  ا

خالل جمع المعلومات وتصنيفها،  ومن  ثم  تحليلها  وكشف  العالقة  بين  أبعادها  

شخيص والوصول الى استنتاجات تسهم في فهم الحاضر وتالمختلفة  من  اجل  تفسيرها 

( أي ان الهدف تشخيصي فضالً عن كونِه      865:  2013، وأسبابه ) مراد وتوفيقالواقع 

 . ( 33:  2010ي ) غرابية وآخرون، وصف

 ً  مجتمع البحث وعينته: سابعا

ة دائرة بلديتم اختيار أمانة بغداد كمجتمع للبحث، وقد تمثلت عينته بالمدراء في 

، ومعاونيه الفني واالداري، وكافة مدراء األقسام والشعب الشعب ابتداء من المدير العام

( من  41، تم توزيع االستبيان عليهم، استلم منها ) ( 45بلديات، والذي بلغ عددهم ) وال

يعرض الجدول . وهم وفق استبيان البحثالموزعة جرى استبيان اراءمجموع االستبانات 

 . عينة البحثوصفاً ألفراد ( 1)
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 ( المعلومات التعريفية لعينة البحث1جدول )

    س ة    ئ  ة     ر ر    ئ ت    س ه فة      غ ر ت

     س
 14.6 6 انثى

 85.4 35 ذكر

    ؤهل       

 14.6 6 اعدادية

 9.8 4 دبلوم

 73.2 30 بكالوريوس

 0 0 دبلوم عالي

 0 0 ماجستير 

 2.4 1 دكتوراه

   ة   خ  ة

5 – 10 5 12.19 

11 – 16 19 46.35 

17 – 22 5 12.19 

23 - 28    8 19.51 

29 – 34 3 7.32 

 2.44 1 فأكثر  34

     صب     ري

 2.44 1 مدير عام

 7.32 3 معاون اداري

 12.2 5 معاون فني

 24.39 10 مدير قسم

 43.9 18 مدير شعبة

 9.75 4 مركز بلدي مدير

        ر ت 
     ر   ة

في مجال 
 العمل

0 – 2 100 14.63 

3 – 5 21 51.23 

6 – 8 7 17.07 

9 – 11 2 4.88 

 12.19 5 فأكثر 12

في مجال 
 الحاسوب

0 – 2 27 65.85 

3 – 5 10 24.39 

6 – 8 2 4.88 

9 – 11 1 2.44 

 2.44 1 فأكثر 12

 

 وتحليل البيانات أساليب جمعاً: ثامن

اعتمدت الباحثة على األساليب المبينة في أدناه بهدف الحصول على البيانات الالزمة 

 .أهداف البحث والوصول الى نتائجه وتحليلها التي تساعد في تنفيذ
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 :أساليب جمع البيانات .1

 الجانب النظري: .أ 

كمصادر مكتبية ذات صلة بمتغيري  تيسر من كتب ودوريات وأ اريح مااستخدم 

 . االنترنيت( لتغطية هذا الجانبالبحث، فضالً عن االستعانة بشبكة المعلومات العالمية )

 الجانب التطبيقي: .ب 

، ، وتضمنت ثالثة محاورالمطلوبة استخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات

البحث، فيما خصص المحور  المحور األول على البيانات الشخصية ألفراد عينةاشتمل 

والتمكين  المتغير المستقل(كاء الناجح )األول والثاني ليقيس الفقرات الخاصة بأنواع الذ

     ( سؤال لكل منهم، وتم استخدام مقياس24المتغير المعتمد( وبواقع )الوظيفي )

(Likert-scale)  الوصفية الى صيغ كمية باستخدام االوزان االتية اآلراءلتحويل 

 ً ً ، ال اتفق، محايد، اتفقللمقياس ) ال اتفق تماما هذه (، وقد تم تصميم واعداد ، اتفق تماما

بتة في الجانب والطروحات الفكرية المتوافرة والمثاالستبانة باالعتماد على االدبيات 

وتم اجراء اختبار الصدق والثبات للتحقق من مالئمة االستبانة  النظري من البحث.

 لمجريات البحث:

 :اهرة المراد قياسها من حيث اآلتيالصدق، ويدل على مدى قياس الفقرات للظ .1

  من خالل عرض فقراته على ً الصدق الظاهري: تحقق صدق المقياس ظاهريا

(، كانت نسبة اتفاقهم 1مجموعة من األساتذة المتخصصين في ادارة االعمال )ملحق 

بعد األخذ  ةنسبة معقول%( وهي 85على صدق فقرات المقياس لقياس الظاهرة )

 بجميع مالحظاتهم . 

 :تحقق صدق المقياس في جميع فقراته من خالل استخدام اختيار  صدق المحتوى

(Mann–Whitney حيث تم ترتيب مجاميع ،) البحث عن اجابات أفراد عينة

 ً % ( من 27) ، وتقسيمها الى مجموعتين متساويتين، تم أخذ فقرات المقياس تنازليا

( P – Value ، ومن ثم قياس الفرق بين المجموعتين فكانت )الدرجات وأدناهاأعلى 

 . صدق مقياس البحث في جميع فقراته ( مما يؤشر0.05أقل من )

الثبات، وهو االتساق في نتائج المقياس، اذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه  .2

 :طريقتين، ويتم حساب الثبات بمرتين في زمنين مختلفين على االفراد نفسهم

 ( الثبات بطريقة التجزئة الصفيةSpilt–Halfتم تقسيم فقرات المقياس البالغ عدد )ه 

( فقرة الى نصفين متجانسين، يضم القسم األول الفقرات الزوجية، واالخر 48)

استخراج معامل ارتبا  بيرسون بين درجات النصفين فبلغ الفقرات الفردية، وتم 

، بلغت قيمة الثبات بهذه بروات التصحيحية-ان( باستخدام معادلة سبيرم0.85)

 ( وهو معامل ثبات عالِ   0.92الطريقة )

 ( معامل الفا كرونباخCranach's Alphaلالتساق الداخلي ) ،معامل  بلغت قيمة

( 0.85متغيري الذكاء الناجح والتمكين الوظيفي )ثبات مقياس الفا كرونباخ ل

ً اق التوالي مما يعكس مدى اتس على)0.91)  . فقرات هذين المتغيرين داخليا
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ً تاسع  : األساليب والمقاييس االحصائيةا

المؤشرة أدناه في اعتمد البحث على مجموعة من األساليب والمقاييس االحصائية 

عملية تحليل ومعالجة واختبار الفرضيات وصوالً الى أهدافه من خالل تطبيق برنامج 

 (.SPSSالتحليل االحصائي ) 

 .(Percentage) النسبة المئوية .1

 .(Weighted Meanالوسط الحسابي المرجح ) .2

 .(Standard deviationاالنحراف المعياري ) .3

 .(The relative importanceاألهمية النسبية ) .4

 .(Spearmanمعامل ارتبا  الرتب لسبيرمان ) .5

Rمعامل التحديد  .6
2

 (Coefficient of Determination). 

 .F (F–Test)اختبار  .7

 .Z (Z–Test)اختيار  .8

 .( (Step Wise Regressionاختيار االنحدار المتسلسل  .9

 . Split – Half ريقة التجزئة النصفية   .10

 . Cranach's Alfaالفا كرونباخ   .11

 .(Mann–Whitneyاختبار )  .12

 

 االطار النظري :الثانيالمبحث 

 (Successful Intelligenceالذكاء الناجح ) 

 مفهوم الذكاء الناجح :والً أ

( نظرية جديدة توضح  بيعة الذكاء R. Sternbergقدم روبرت ستيرنبرغ )

( تقوم Triarchic theory of Intelligenceومكوناته تدعى بالنظرية الثالثية للذكاء )

على ربط القدرات العقلية بعمليات التفكير المتضمنة في تلك القدرات، حيث يرى ان 

، اذ يحاول الفرد دم في شتى مناحي الحياةاعلة تستخالذكاء البشري يشكل عملية متف

باستمرار فهم البيئة التي يعيش فيها، وبالتالي فإن اختبارات الذكاء التقليدية ال تقيس اال 

 .(71:   2010)نوفل ، االنسانيجزءاً بسيطاً من مهارات العقل 

( الذكاء الناجح بأنه استخدام Sternberg & Grigorenko , 2004 : 275عرف )

د ، ومع ذلك يعرفه فرلمطلوبة لتحقيق النجاح في الحياةمن القدرات امجموعة متكاملة 

الناجح هو ( الذكاء 9:  2008، ابو حمدانويرى ) معين ضمن سياق اجتماعي ثقافي.

قدرة الفرد على تحقيق االهداف وفق معايير معينة أو خاصة ضمن السياق االجتماعي 

 يتالءموالثقافي الموجود فيه ذلك الفرد ، أي أن الفرد يضع أهدافه ويعمل على تحقيقها بما 

 ، ويتكون الذكاء الناجح من النجاح التحليلي ،االجتماعي والثقافي الموجود فيه مع السياق

 , Palos & Maricuto iu. أما من وجهة نظر كل من ) ذكاء العملي والذكاء االبداعيال
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( فإن الذكاء الناجح هو القدرة على تحقيق النجاح في الحياة بتعبير المعايير 160: 2013

 . ، الثقافي للفردالشخصية ضمن السياق االجتماعي

التحليلية واالبداعية )يتضح مما تقدم ان الذكاء الناجح هو مجموعة من القدرات 

نقا   حيحوتص( الالزمة لتحقيق النجاح تمكن الفرد من االفادة من نقا  القوة والعملية

من خالل اختيار البيئة وتشكيلها والتكيف  الضعف لديه ضمن السياق االجتماعي الثقافي

 معها. 

 

 جحأبعاد الذكاء النا :ثانياً 

بين ثالثة أنواع من مكونات معالجة المعلومات التي يعدها المصدر  يميز ستيرنبرغ

األساس للفروق الفردية في الذكاء واصفاً تصوراً يقوم على ربط القدرات العقلية بعملية 

( أشار لها في كتابه 46:  2011)ابراهيم،  التفكير المتضمنة لتلك القدرات

(Metaphors of Mind   ( المنشور عام )1990 ) ( وهذه  72:  2014، )الكعبي

 األبعاد هي:

   Componentsالمكونات  .1

 Martin and) فرد معينيعكس هذا الجانب القدرات التحليلية التي يمتلكها 

Fellenz, 2010:101 ،2010( وهي عملية تؤدي ثالث وظائف )الصالحي والذهبي :

298). 

وهي : (Meta componentsما وراء المكونات أو المكونات االسمى ) .أ 

، واتخاذ القرارات في ، والتوجيهعمليات عقلية عليا تستعمل مهارات التخطيط

  .(46: 2011،)ابراهيم اتنفيذهوأداء المهمات 

االساسية  وتشكل القاعدة:   Performance componentsالمكونات االدائية  .ب 

 ،العديد من العمليات المعرفية )المقارنة، التصنيف( لحل المشكالت وتشمل

( تستعمل ضمن استراتيجيات متنوعة لتنفيذ وانجاز 78:  2010جاويش، )

 .(18:  2008، المهام وفق ثالث مراحل هي: )ابراهيم

  ترميز المثيرات، وهنا ينبغي أن ترمز جميع عناصر المشكلة وهو عمل ال

يتساوى االفراد فيه من حيث المهارة، ولكن الحلول الذكية تعتمد بوضوح 

 .مهمة للمشكلة ماثلة في عقل الفردع الجوانب العلى ان تكون جمي

 لتجميع أو المقارنة بين المثيراتا. 

  االستجابة 

: Knowledge – Acquisition components مكونات اكتساب المعرفة .ج 

وتتمثل في العمليات المعرفية التي تتيح لألفراد استرجاع الخبرات السابقة 

 2004لول، عمليات تخزين المعلومات )الزغعن واالفادة منها في التعلم فضالً 

 :316  ) 
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ن ثم لوظيفة الذكاء نبرغ ان اهم العناصر المحددة الكتساب المعرفة ومرويعتقد ستي

 (47:  2011، )ابراهيم: هي

 الترميز االختياري (Selective Encoding:)  انتقاء المعلومات الجديدة

المالئمة للموضوع عن المعلومات غير المالئمة التي يقابلها الفرد في مادة 

  التعلم.

 ( التجميع االختياريSelective Combination دمج وترتيب المعلومات :)

التي تم ترميزها انتقائياً بطريقة خاصة تسهم في تماسكها الداخلي الى أقصى حد 

  ممكن. 

 ارية رنة االختيالمقا(Selective Comparison ،) ربط المعلومات المكتسبة

الجديدة بالمعلومات التي تم تخزينها في الذاكرة لتعمل على تماسك الترابط بين 

  البيئة المعرفية الجديدة والبناء المعرفي السابق.

( انه مع زيادة عمر الفرد فإن التعلم المستمر يجعل هذه المكونات  ويرى ) ستيرنبرغ

لعمر أو الذاكرة أي هبو  متعلق باجميعها أقوى، ويسمح بتزايد الذكاء على الرغم من 

( الى ان ستيرنبرغ  32-30:  2006)ابو جادو،  ويشير. (31:  2012)ابراهيم،  الحية

الذكر متفاعلة، فالمكون االول يفعل المكونين أشار الى ان مكونات الذكاء الثالثة آنفة 

 Sternberg andاالخرين، اللذان يزودان المكون االول بالتغذية العكسية بعد ذلك )

Grigorenko , 2002 : 265) 

 (:  Contextالسياق ) .2

ً للظر وف السائدة في ظل يعكس هذا الجانب قدرة فرد معين على أن يكون مدركا

 ن أجل استخدام البيئة وفقاً اظهار أو تقديم قدرة معينة موقدرته على  سياقات معينة،

أنواع من الذكاء  ( وتتجلى فيه ثالثة  Martin & fellenz , 2010: 101ادته)الستع

 (  299 : 2010 الصالحي والذهبي ،) :  على النحو اآلتي

  الذكاء التحليليAnalytical  

  الذكاء االبداعيCreative  

 العملي  الذكاءPractical  

 .قرة ثالثاً من البحث بشكل تفصيليفي الفسيتم تناول هذه األنواع من الذكاء الناجح 
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 بنية نظرية الذكاء الناجح / النظرية الثالثية في الذكاء (2الشكل )

Source: Sternberg, Robert J. and Griogrenko , Elena L. " The 

Theory of Successful Intelligence as a basis for Gifted Education" 

Gifted Child Quarterly , Vol. 46, No 4, 2002 : 265    

  Experientialالخبرات  .3

يعكس هذا الجانب القدرات االبداعية التي يمتلكها فرد معين ليكون قادراً على جمع 

 ,Martin and Fellenzفي ظل نماذج غريبة معينة ) أو ضم االشياء التي يواجهها

،  Creativeواالبتكار   Insight( وهنا تبرز قدرتان هما االستبصار2010:101

فالقدرة على التعامل مع المواقف الجديدة أو المألوفة بمرونة وبأقل جهد، فضالً عن 

 سريع، وهذا ماابتكار الحلول في حل المشكالت المستجدة وانتاج حلول جديدة وبشكل 

ويصور  ( 299:  2010)الصالحي والذهبي،  ينطبق على قدرة الفرد االبداعية في حلها

 .بنية نظرية الذكاء الناجح (2الشكل )

 

 

 

 

مهمات وموا   ت  

 ً  معالجتها  اتيا

 مكونات أدائية 

مكونات اكتساب 

المعرفة  

وراء المكونات  ما

 الخبرة

موا   ومهمات 

 جديدة

 المكونات

 النظرية الثالثية في الذكاء

 التكي  مع البي ة السياق البي ي

 تشكيل البي ات اختبار البي ات
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 ثالثاً: أنواع الذكاء الناجح 

( بأن التنظيم الناجح يتطلب اكتساب وتطبيق مدى كامل من Sternbergيؤكد )

المهارات الفكرية باندماج استراتيجي لجوانب الذكاء التحليلية واالبداعية والعملية والتي 

 (    : Blog , 2012)   تشكل معاً الذكاء الناجح 

  Analytical Intelligenceالذكاء التحليلي  .1

لذكاء التحليلي بالقدرة على التعامل مع اوضاع ( ا  Shearer , 2006 : 15يعرف )

جديدة من خالل استخدام معالجة المعلومات ) التحليل، التقييم، النقد، المقارنة، الحدس، 

التعامل معها أسهل )جاويش، االستبصار( للتمكن من تدبر المواقف الجديدة بحيث يصبح 

2010  :77 ).  

( الذكاء التحليلي بالقدرة Palos & Maricution , 2013 : 160ويصف كل من )

ل المشكالت وعمليات اتخاذ المستخدمة في التحليل والمقارنة والتقويم المطلوبة لح

( للذكاء الناجح   Sternberg. وتعتمد دراسة هذا النوع من القدرات وفقاً  لنظرية )القرار

التي يحددها في ثالث على معرفة وفهم العمليات المعرفية المتضمنة في هذا السلوك ، و

:  2014ب المعرفة( )الكعبي، اكتسا، )التنظيمية، األداء مكونات لمعالجة المعلومات

 2012)ابراهيم،  :لتفكير التحليلي على النحو االتي. ويمكن اختصار مراحل  ريقة ا(79

 :36-37  ) 

 القيام بالنشا ات الضرورية للحل وجود مشكلة تواجه الفرد تدفعه الى. 

  المالحظة والمشاهدة لجمع المعلومات الضرورية عن المشكلة من أجل

 فهمها وتحليلها 

 وتحقيق المشكلة وتحليلها.وضع الفروض بعد جمع المعلومات ، 

 ان عليها واثباتها بمعلومات أخرى، وبما لدى تحقيق هذه الفروض والبره

 .الفرد من خبرات سابقة

 والقواعد العامة.عية والقوانين الوصول الى النتائج القط 

 

 (   Creative Intelligenceالذكاء االبداعي ) .2

( الذكاء االبداعي بالقدرة على التفكير االبداعي 17: 2011عرف ) الالمي،

يتميز به المخترعون  واالستجابة للمواقف الجديدة ، وايجاد حلول للمشكالت، وهو ما

( فإن الذكاء االبداعي هو القدرة على   Blog , 2012 : 1والمبدعون. ومن وجهة نظر )

ويتضمن الذكاء االبداعي قدرتين  دة تحديد المشاكل وبيع األفكار.توليد أفكار غريبة، وإعا

  ( 37:  2012أساسيتين: ) ابراهيم ، 

قدرة الفرد على استعمال معلوماته السابقة، وعلى حسن تنظيم مكوناته  .أ 

 كل الجديدة بشكل توافقي. االدائية للتعامل مع المواقف أو المشا
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القدرة على تحويل المهارات الجديدة المتعلمة في المواقف التي لم يسبق  .ب 

كثير من مصادر الذاكرة تستغرق ال مواجهتها من قبل الى مهارات آلية ال

، وبالتالي تتاح الفرصة الستعمال هذه المصادر في تعلم مهارات واالنتباه

 وخبرات جديدة. 

الجامعة ... ( كما  ،( على دور البيئة في هذا الذكاء مثل )المدرسةSternbergوأكد )

وأشار الى أن هذا الذكاء يتضمن ثالث نقا  رئيسية ) التكيف مع البيئة الحالية، العمل 

: 2010جاويش، ( )على اختيار البيئة األمثل، تشكيل البيئة الحالية لجعلها أكثر مالئمة

77). 

 (  Practical Intelligenceالذكاء العملي ) .3

االعمال في الواقع  إلنجازويعني القدرة على استنبا  الطرق العملية الفعالة 

 (. 148:  2009، والتصرف العملي في مواجهة المشاكل اليومية )جرينبرغ وبارون

ً لـ ) ( يتضمن الذكاء العملي تطبيق قدرات فرد معين على انواع Sternbergو بقا

         الحياة اليومية عن  ريق التكيف مع البيئة واختيارهاالمشاكل التي تنشأ في 

(chooi et. al. ,2014:57) .وتنطوي هذه القدرة على ثالثة عناصر وهي: التطبيق 

ديد وهو تعلم كيفية عمل األشياء، واالستخدام وهو التخطيط لألشياء المراد فعلها ثم تح

 . (77:  2010واالنجاز وهو القيام بالعمل فعلياً )جاويش،  اآللية التي يتم القيام بها

لديهم  ويمكن ارجاع سر نجاح األفراد الذين لديهم قدر كبير من الذكاء العملي الى ما

 Razali , Zol)  (148:   2009نبرغ وبارون،جري) ت ومعارف كامنةمن خبرا

Bahri , 2013 : 2 ). ها االفراد من خالل وهي مهارة عملية مرتبطة بالعمل يكتسب

والتي  ( Ivancevich , et al , 2011 : 69المالحظة والتجربة فيما يخص الوظيفة )

 ( 148: 2009جرينبرغ وبارون ،) تتميز باآلتي

 (ذات توجهات عملية )تتضمن انجاز وتسيير األمور في الواقع العملي . 

 تسمح لألفرا ً  .د بتحقيق األهداف المفيدة عمليا

 كتسابها دون الحاجة الى مساعدة.يمكن ا 

 الى مساعدة مباشرة من االخرين. يمكن اكتسابها دون الحاجة 

قادة ومدراء أذكياء من الناحية العملية الذين  منفراد ( فإن األSternberg) و بقاً لـ

سيرفعون من فرص نجاحهم ضمن المنظمات يستخدمون ويطورون المعرفة الضمنية 

 (   Irancevich et al , 2011 : 69خالل : ) التي يتواجدون فيها من

  قوتهم والتغلب على نقا  ضعفهم. االعتماد على نقا 

 راف بأنهم ليسوا جيدين في كل شيءاالعت . 

  من تجاربهم االيجابية والسلبية.التعلم 
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 .وجود قدرات امكانية عمل األشياء 

  حولهم.المطروحة من قبل االخرين السلبية التغلب على التوقعات 

 رابعاً: مفهوم التمكين الوظيفي 

(  في الفكر االداري ليطالب بالتخلي عن   Empowermentجاء مفهوم التمكين )

النموذج التقليدي في القيادة، الذي يركز على التوجيه الى قيادة تؤمن بالمشاركة والتشاور 

ً بأدوار العمللزيادة االفادة من االفراد العاملين، وهذا بدوره يتطلب تغييراً جذ  ريا

صنع ( من خالل زيادة مساحة مشاركتهم في عملية 182:  2011المعاني وآخرون، )

:  2012القرارات وتعزيز فاعليتها وبما ينعكس على أداء المنظمة )النعمة وسليمان، 

وعلى هذا األساس تقع على عاتق ادارة الموارد البشرية في المنظمة مهمة نجاح ( 170

الوظائف وتحديد التمكين باعتبارها الجهة المسؤولة عن ادارة األداء والتدريب وتصميم 

ارد االخرى األجور، اذ يتعين تدريب المدراء ليكونوا حلقة الوصل بين العاملين والمو

ض اآلخر في املين في التفاعل بعضهم مع البعاعدة الع، ومسداخل المنظمة وخارجها

، فضالً عن ضمان جعل هؤالء العاملين مواكبين للقضايا المهمة جميع مستويات المنظمة

تصال وجمع المعلومات وتقاسمها التي قد تطرأ بما في ذلك تدريبهم على ادوات اال

 (. 19:  2013، الحسيني وجالب)

، اذ تزخر األدبيات ره من المفاهيم االدارية الحديثةغي وال يختلف مفهوم التمكين عن

بالعديد من التعاريف التي تعددت بتعدد الكتاب والباحثين الذين تناولوه وحسب األ ر 

( Stevenson , 2005 : 399. إذ عرفه  )نظريات التي يستقون منها أفكارهمالفكرية وال

زها بقوة ت والسلطة لصنع تغييرات إلنجابأنه إعطاء األفراد العاملين المسؤولية للتحسينا

ومنهم من نظر اليه على انه عملية المشاركة وبدرجات متفاوتة  دافعة مجهزة للعاملين.

 ةعمليمن القوة مع العاملين في المستويات الدنيا للحصول على المنافع المحتملة لهذه ال

(kinick & kreintner , 2007:486 ). 

( بالترتيبات Buchanan & Hugzynski, 2010: 285)كل من وأشار اليه 

التصرف ومسؤولية اتخاذ التنظيمية التي تعطي العاملين استقاللية أكثر وحرية أكبر في 

ويد العاملين ( بتز  Gomez – Mejia et al , 2010 : 48ووصفه )القرار . 

تتخذ تقليدياً من قبل  بالمهارات والسلطات المطلوبة التخاذ القرارات التي عادة ما

 المدراء.

األهداف ( بعملية وضع العاملين Griffin & Morhead, 2014: 134وعبر عنه )

  الخاصة بعملهم واتخاذ القرارات وحل المشاكل ضمن إ ار مسؤوليتهم واستقالليتهم.

( فقد أشار الى ان هناك منظورين في تعريف التمكين يركز 322: 2014أما )جودة، 

ى تفويض السلطة التخاذ القرارات وتوفير النظم المالئمة التي تدعم التمكين األول عل

كربط األجور والمكافآت باألداء، وتوفير التدريب الالزم، وبناء فريق العمل، أما الثاني 



 2016/  39العدد    د. سحر احمد َكرجي ..الذكاء الناجح وتأثيره في التمكين الوظيفي : دراسة تحليلية

 

 ISSN (1681-6870)                               251                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

ً تحفيزياً فهو يركز على تحفي ز المرؤوسين وهو المنظور النفسي الذي يتضمن مفهوما

 عند تطبيق التمكين.

( الى أربعة أبعاد  Mcshan & Glinow ,2009 :106 الخصوص يشير )وبهذا 

 النفسي هي على الوجه اآلتي: للتمكين 

: يشير الفرد الممكن بامتالكه الحرية (Self – determinationالتحديد الذاتي ) .1

به  الذي يقوم ملواالستقاللية وحرية التصرف أزاء النشا ات التي يتضمنها الع

 (. 447:  2011) جالب، 

 يقوم به(: يهتم الفرد الممكن بعمله ويؤمن بأن ما Meaningالمعنى ) .2

 ً  .(447: 2011)جالب،مهما

)جودة  هارةمهامه بم ثقة الفرد بقدرته على تأدية: (Competenceالمقدرة ) .3

،2014 :322.) 

جودة، ) العملخرجات (: إدراك مدى إمكانية تأثير الفرد في مImpactاألثر ) .4

2014 :322  . ) 

بأنه ممارسة ادارية تركز من خالل ما تقدم يمكن إعطاء مفهوم للتمكين الوظيفي 

العاملين السلطة والقوة والموارد والمعلومات وحرية التصرف لصنع االفراد  على منح

 .القرارات والمشاركة في اتخاذها في مجال األعمال المنا ة بهم

 

 ً  التمكين الوظيفي : أبعادخامسا

يشير بعض الباحثين الى أبعاد التمكين الوظيفي بمفاتيح أو محاور التمكين التي 

تترابط فيما بينها بشكل متفاعل لتحقيق أكبر التأثيرات االيجابية لتطوير العمل في 

( ولم يتفق الباحثون الذين اهتموا بدراسة التمكين على 80 :2003 ،)الدوري المنظمة

عناصر أو أبعاد موحدة له، اذ تجلى ذلك التباين في عدد ونوع هذه األبعاد )محمد ومحمد 

( واتجاه تركيز آرائهم على االبعاد ذات التأثير البارز على التمكين. اال ان 175: 2013،

( وكما هو واضح  8: 2013م ) المعاضيدي، هذا التنوع لم يقد الى حدة التناقض بآرائه

 .(2في الجدول )

  ( أبعاد التمكين الوظيفي2جدول )

  أل          ث     ت

1 Irancevich et al , 1997 : 488  رق العمل، الهيكل التنظيمي المشاركة في المعلومات، ف 

2 Daft , 2001 : 504 المعلومات، امتالك المعرفة، القوة، المكافآت. توافر 

 المشاركة في المعلومات، الحرية واالستقاللية، امتالك المعرفة.   63:  2002الملوك ،  3

 .المشاركة في المعلومات، الهيكل التنظيمي، فرق العمل 80:  2003الدوري ،  4

5 Melhem , 2006 : 588 المكافآت، المشاركة في المعلومات. المعرفة، الثقة ، 

 المشاركة في  المعلومات  الحرية واالستقاللية فرق العمل الذاتية  54:  2010الدوري ،  6

 المشاركة في المعلومات، الحرية واالستقاللية، امتالك المعرفة. 48:  2011عزيز ،  7
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 الحرية واالستقاللية، فرق العمل الذاتية المشاركة في المعلومات،  172:  2012سليمان والنعمة ،  8

المشاركة في المعلومات، الحرية واالستقاللية، الحوافز والمكافآت  133:  2013مراد وتوفيق ،  9
 التدريب 

10 Chital et al , 2013 : 210 الهيكل، فآت (اجراءات القيادة، انظمة الموارد البشرية ) المكا ،
 تصميم الوظيفة 

11 Griffin & Moorhead , 2014 : 
133 

 التدريب التحفيز، االلتزام، الحرية واالستقاللية، الثقافة. 

فرق العمل، الحرية االقناع، المنهجية العلمية في التفكير،  75:  2015الدنان ،  12
 ، امتالك المعرفة.واالستقاللية

 المصدر : اعداد الباحثة 

ً واستن     األبعاد االتية للتمكين الوظيفي ثم االعتماد على، اداً الى ما ورد في الجدول آنفا

امتالك المعرفة( والتي ، ، فرق العمل، الحرية واالستقاللية) المشاركة في المعلومات

 .أكثر الباحثين بولنالت ق

 :المشاركة في المعلومات .1

، تعطي معنى وقيمة لمستلمها ) جالبتعرف المعلومات بأنها بيانات نظمت بطريقة 

 وحتى يتمكن المرؤوسين من اتخاذ قرارات أفضل فأنهم يحتاجون الى( 454:  2011

الى يجب أن يتوفر لهم فرصة الوصول ، لذلك معلومات عن وظائفهم وعن المنظمة

المعاني بنجاح المنظمة ) لإلسهامالمعلومات التي تساعدهم على تفهم كيفية القيام بوظائفهم 

احة هذه المعلومات يعتمد في واقع األمر على الثقة ( ولكن إت211:  2011وآخرون، 

بالعاملين وتحملهم مسؤولية المعلومات التي يعرفونها، فضالً عن توافر قنوات االتصال 

 . ( 243:  2010المعلومات ) بريس ، المناسبة التي تسهل تبادل هذه 

 

 :الحرية واالستقاللية .2

( حرية التصرف عامالً مهماً في التمكين الوظيفي إن  68:  2002تعتبر ) الملوك، 

الخاصة تمنح االفراد سرعة التصرف في النشا ات  ألنهالم يكن العامل األكثر اهمية، 

 . ( 51:  2011، )عزيزبالمهمات التي يمارسونها 

، الحرية والمرونة في أداء المهام أما االستقاللية فيقصد بها توفر درجة عالية من

، واعتماد الفرد على نفسه في تخطيط العمل تحمل المسؤولية وممارسة الصالحيةو

ويعرفها )السالم، (  26:  2008( نقالً عن ) الهواسي،  193:  2013وتنفيذه ) جمعه، 

 ( بأنها درجة حرية الفرد في اتخاذ القرارات بشأن أفضل الطرق النجاز141: 2009

الشواهد على ان المنظمات التي نجحت في إعطاء وتدل المهام او االعمال المكلف بها 

 (  193: 2009ون،التزمت بما يأتي ) جرينبرغ وبار االستقاللية للعاملين فيها



 2016/  39العدد    د. سحر احمد َكرجي ..الذكاء الناجح وتأثيره في التمكين الوظيفي : دراسة تحليلية

 

 ISSN (1681-6870)                               253                      مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

  انفاق الكثير من الوقت والجهد لضمان اختيار االفراد الذين يستطيعون القيام

 من جانب المدراء.ى اشراف مباشر بأعمالهم دون حاجة ال

  تقديم االفراد على كيفية أداء أعمالهم بكفاءة حيث يجب أن يكونوا على إلمام

 . بمفردهم للقيام بهاكامل بأعمالهم قبل أن يتركوا 

  ان االستقاللية في العمل ال يكتب لها النجاح اال في المنظمات التي تعنى بتحقيق

 مستويات أداء عالية. 

 (  173:  2012عاد الفرعية االتية ) سليمان والنعمة ، ويتضمن هذا البعد األب

 الة واستراتيجيات وأهداف وضوح الرؤية، وتتعلق بمعرفة العاملين لرس

 . المنظمة

  تحديد األ ر االرشادية، لضمان التعرف على وفق ما خطط له في إ ار رؤية

 المنظمة واستراتيجياتها وأهدافها. 

  الرقابة الذاتية لدى العاملين. عاملنظام الرقابة، ويتعلق بإشاعة 

 

 فرق العمل: .3

العمل خطوة مهمة جداً في تنفيذ عملية التمكين الوظيفي، فما هو يعتبر تكوين فرق 

يتأتى اال من خالل اعضاء ممكنين قادرين على اتخاذ القرارات  مطلوب من الفريق ال

لمفهوم فرق العمل العديد من ( . ولقد تطرق  211:  2011المختلفة ) المعاني وآخرون، 

( لفريق العمل بأنه   Hellriegel et al , 2001 : 226الكتاب والباحثين فلقد أشار )

هدف  إلنجازونون امجموعة من األفراد الذين يتمتعون بمهارات يكمل احدهم اآلخر، يتع

 تحافظ على المسؤولية المتبادلة.مشترك، ويعملون وفق عالقات 

( فيعرف فريق العمل بأنه مجموعة Robbins & Judge , 2013 : 309أما )

ويتضمن  ء أكبر من مجموع مدخالت كل فرد.أفراد تؤدي جهود كل منهما الى وجود أدا

 (  173:  2012: ) سليمان والنعمة ، ة االتيةهذا البعد األبعاد الفرعي

  السائدة ثقافة المنظمة: قيم المنظمة ومعاييرها ومدى دعمها للتخلص من الهرمية

 باتجاه بناء األدوار الذاتية. 

  نزوع االشخاص باتجاه العمل الفرقي: ويتعلق بإشاعة ثقافة الجماعة والمقدرة او

القابلية االجتماعية، والتي تعني رغبة االفراد على اخضاع االهداف الشخصية 

 أفعال الى أهداف وأفعال جماعية.يصاحبها من  وما

 

 امتالك المعرفة : .4

اصبحت المعرفة ) وليست رأس المال أو غيره من عناصر االنتاج ( هي التي ترتكز 

االدارية بكافة مجاالتها ووظائفها ، فهي المعيار األهم في تقييم العاملين عليها العملية 

المدراء. وهي التي حولت المنظمات من منظمات قائمة على األوامر  وفي مقدمتهم
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( و الما  53:  2009واستخدام السلطة الرسمية الى منظمات تقوم على المعرفة )السالم، 

ان المنظمات في مجتمع المعرفة بحاجة مستمرة الى المعرفة التي تعد أحد الموجودات 

الخفية غير المرئية الموجودة في عقول العاملين، فأن العاملين بدورهم بحاجة الى 

داد لديهم على وفق المعلومات المنقولة اليهم والتي تتراكم المعرفة الجديدة التي تز

وتتفاعل مع معارفهم السابقة لخلق وتكوين معارف جديدة تصب في تحقيق أهداف 

( تعتلي المعرفة قمة الهرم الذي يبدأ 11:  2013المنظمة ) المعاضيدي والحافظ، 

 2003، )كليبج ذاتهاالمعرفة صل في النهاية الى تها من خالل المعلومات ليبنيت وبالبيانا

 :14). 

التجانس بين ويقصد بالمعرفة األنشطة التي يمارسها الفرد عند حل إشكالية عدم 

:  2009، من مثيرات )السالمتصرفاته الذهنية عن البيئة وما يدركه فعلياً لما يترشح عنها 

البد من اكساب الفرد المعارف  فيتنفيذ نماذج وخطوات التمكين الوظيوللبدء في  (.53

والمهارات التي تنمي قدراته على تأدية مهامه بكفاءة واستقاللية من خالل ) تحديد 

-52:  2011، وهي على النحو االتي: )عزيز( العوامل التي تساهم في تعزيز المعرفة 

53 .) 

 :تعلم يعرف التدريب بأنه جهود مخططه من قبل المنظمة لتسهيل  التدريب

 & Denisظفين المعرفة والمهارات والسلوكيات المتعلقة بالوظيفة )المو

Griffin , 2001 : 266  . ) 

  :يقصد بالحوار تبادل الخبرة والثقافة والمعلومات التي تقلل من ارتكاب الحوار

ن خالل أفكار اآلخرين وتجاربهم األخطاء مستقبالً، وهي الطريق للتعلم م

 (.54:  2011، عزيز)

 :تعرف الخبرة بأنها التراكم العلمي الذي يكتسبه الفرد عبر التعلم  الخبرة

الرسمي أو الحياة العملية، أو من خالل التعامل مع اآلخرين، او تشمل القدرات 

االساسية والموهبة، وهي سمة شخصية تسهم في تكوين وبناء المعرفة الضمنية 

 (. 14: 2002، ي) الكبيس

 

 التطبيقيالجانب : المبحث الثالث

 اوالً: عرض وتحليل نتائج شدة اجابة افراد العينة لمتغيرات البحث 

ترمي هذه الفقرة الى بيان شدة إجابة العينة حول محتويات أسئلة استبانة البحث 

الذكاء التحليلي، أنواع الذكاء الناجح والتي تضم )والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة المتمثلة ب

الذكاء االبداعي، الذكاء العملي( والمتغير المعتمد المتمثل بالتمكين الوظيفي، حيث تم 

اعتماد الجداول التي توضح اتجاهات اجابات العينة لكل فقرة ولكل محور من محاور 

ف المعياري والنسبة المئوية والوسط الحسابي واالنحراالبحث اذ استخدمت التكرارات 

ً يتناسب مع اجابات أفراد العينة مية النسبية لهاوااله ، ومن ثم أضافت الباحثة تعليقا

 :( فرد وكانت النتائج كما يلي 41 )والبالغ عددهم 
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( وهي أكبر من 4.03بلغت قيمة الوسط الحسابي لهذا المتغير ) الذكاء الناجح: .1

هة نحو ( وهذا يعني بأن اجابات العينة متج3قيمة الوسط الفرضي البالغة )

( والذي يشير الى مدى تجانس اجابات عينة 0.85) االنفاق، وبانحراف معياري

%(  80.71، في حين كانت االهمية النسبية )البحث بخصوص هذا المتغير

الذكاء الناجح كما وهي نسبة مقبولة تؤكد اتفاق عينة البحث على معظم فقرات 

لذكاء الناجح كانت النتائج اما على مستوى المتغيرات الفرعية ل. (3في جدول )

 على الشكل االتي:

( وهي أكبر من 4.08سجلت قيمة الوسط الحسابي للذكاء التحليلي ) الذكاء التحليلي: .أ 

ذا نحو االتفاق له اتجاه اجابات العينة( مما يؤشر 3قيمة الوسط الفرضي البالغة )

اجابات عينة  ( والذي يشير الى مدى التجانس في0.84) المتغير، وبانحراف معياري

%( وهي نسبة مقبولة تؤكد اتفاق  80.06البحث، في حين كانت االهمية النسبية )

 .على معظم فقرات الذكاء التحليلي أفراد عينة البحث

( أكبر من قيمة 4.03شكلت قيمة الوسط الحسابي للذكاء االبداعي ) الذكاء االبداعي: .ب 

، االتفاق نة لهذا المتغير متجهة نحو( يعني بأن اجابات العي3)الوسط الفرضي البالغة 

تجانس اجابات عينة البحث لهذا المتغير، وكانت  مؤشر( 0.83) وبانحراف معياري

%( كنسبة مقبولة تؤكد اتفاق عينة  80.63( )3كما يظهرها الجدول )النسبية  االهمية

 .بحث لمعظم فقرات الذكاء االبداعيال

( وهي أكبر من قيمة 4.07الحسابي للذكاء العملي )بلغت قيمة الوسط  :الذكاء العملي .ج 

( مما يدل على ان اجابات العينة لهذا المتغير 3الوسط الحسابي الفرضي البالغة )

ؤشر تجانس اجابات عينة البحث، م( 0.77) متجهة نحو االتفاق، بانحراف معياري

%( وهي نسبة مقبولة تؤكد اتفاق عينة البحث على  81.44) غت االهمية النسبيةوبل

 معظم فقرات الذكاء العملي.

 اجابات عينة البحث لألس لة المتعلقة بالمتغير المستقل )الذكاء الناجح( (3جدول )
 

  ت

ال اتفق 

 تماما
 اتفق محايد ال اتفق

اتفق 

الوسط  تماما

 الحسابي

االنحراف 

 العياري

االهمية 

النسبية 

% 
1 2 3 4 5 

 النسب الم وية

1 
لديك المعارف الكاملة عن المهمة 

 التي تؤديها
2.5 0 10.5 46.3 31.7 4.07 0.86 81.5 

2 

تمتلك الرغبة في البحث عن 

المشاكل لغرض تحليلها وحلها 

 ومنع تكرارها مستقبالً 

0 2.4 7.3 46.3 44.0 4.35 0.7 87 

3 
تتميز بتوليد أفكار فريدة تطويرية 

 مجاراتها.يتجنب زمالئك 
2.4 4.9 9.1 46.1 97.5 4.03 0.83 80.5 

4 

تتمكن من التفاعل مع الموا   

الجديدة عن طريق معالجتك 

  هنياً.للمعلومات 

0 9.8 9.8 53.7 26.7 3.95 0.88 79 

5 
تمتلك  درة الحدس واالستبصار لما 

 عليه الموا   المستقبلية . ستغدو
0 14.6 9.8 51.2 24.4 3.85 0.98 77 

6 
تتوفر الرغبة في االستطالع بشأن 

 الطرائق الحديثة في إنجاز األعمال.
7.3 22.0 22.0 36.6 12.1 3.25 1.9 65 
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7 
تعتمد عمليات المقارنة بين البدائل 

 الفكرية من أجل اختيار أنسبها
2.4 0 2.4 43.9 51.3 4.4 0.78 88 

8 

تحصل على برهان أو إثبات لكل 

افتراض  هني بشأن ما يرتبط 

 بنواتج العمل.

0 2.4 14.6 51.3 31.7 4.13 0.76 82.5 

 80.06 0.84 4.08 الذكاء التحليلي

9 

تستعمل المعلومات السابقة في 

االدائية للتفاعل مع  المفرداتتنظي  

 الموا   

2.4 2.4 14.6 31.7 48.8 4.2 0.97 84 

10 

 يتالءمتستخدم القدرات الجديدة بما 

مع المو   الذي يواجهك في 

 العمل.

2.4 0 9.1 26.8 53.7 4.27 0.93 85.5 

11 
تحقق نجاحات متواصلة في تقديمك 

 للحلول التي ترتبط بمشاكل العمل .
4.9 4.9 24.4 43.9 22 3.73 1.04 74.5 

12 

 تمتلك المهارات الروتينية التي ال

تأخذ حيزاً في الذاكرة وتستفيد منها 

 في أداء أعمالك.

0 2.4 9.8 58.5 29.3 4.15 0.7 83 

13 
تساعدك مهاراتك الروتينية في 

 اكتساب مهارات جديدة.
4.9 4.9 22 41.4 26.8 3.77 1.05 75.5 

14 
تتمكن من تحويل مهاراتك الجديدة 

 الى مهارات آلية )روتينية(.
0 0 9.7 53.7 36.6 4.27 0.64 85.5 

15 
تتعل  من األخطاء السابقة بما يرفع 

 من مستوى خبراتك في العمل
0 2.4 24.4 46.4 26.8 3.95 0.78 79 

16 

تستطيع تشكيل بي ة العمل الحالية 

المهام  إلنجازوجعلها أكثر مالئمة 

 التي تكل  بها.

0 2.4 29.3 43.9 24.4 3.9 0.81 78 

 80.63 0.83 4.03 الذكاء االبداعي

17 
تحرص على استنباط طرائق جديدة 

 النجاز المهام .
0 0 9.8 61.0 29.2 4.2 0.61 84 

18 

ة تتمكن من توظي  مهاراتك األدائي

في انجاز األعمال بشكل ريادي 

 متفوق( )

0 4.9 9.1 51.2 26.8 3.97 0.8 79.5 

19 

تجري عملية تخصيص الموارد 

المتاحة في الوظيفة بشكل ناجح 

 األولى.المرة  منذ

2.4 2.4 36.6 31.8 26.8 3.77 0.97 75.5 

20 

يسهل تحويل معارفك الضمنية 

( الى معارف غير المالحظة)

صريحة )مالحظة( االستدالل عليها 

 من  بل اآلخرين .

4.9 12.2 39.0 29.3 14.6 3.35 1.05 67 

21 

( )تخاطب ةاللفظيتسه  القدرات 

تجاه اآلخرين في تحقيق النجاح في 

 حياتك اليومية 

0 2.4 9.8 58.5 29.3 4.13 0.69 82.5 

22 
تراعي تشخيص مواطن الضع  

 والخلل في المهام الموكلة لك.
0 0 7.3 56.1 36.6 4.33 0.57 86.5 

23 
متطلبات  تحقق التوافق الكفوء بين

 .البي ة و دراتك الفردية
0 2.4 22.0 48.8 26.8 4.55 0.78 91 

24 

تسمح معالجة المشاكل بشكل 

عقالني تحقيق أهداف  ات  يمة لك 

 وللمنظمة.

0 0 14.6 41.5 43.9 4.28 0.72 85.5 

 81.44 0.77 4.07 الذكاء العملي

 80.71 0.85 4.03 الذكاء الناجح
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يبين بينما ( ترتيب متغيرات الذكاء الناجح حسب االهمية النسبية . 4ويوضح الجدول )

يالحظ من خالل . و ذكاء الناجح حسب االهمية النسبية( توزيع متغيرات ال3الشكل )

( ان الذكاء العملي األكثر اهمية بين متغيرات الذكاء الناجح وبواقع 3( وشكل )4جدول )

 .(80.06) ( ثم الذكاء التحليلي % 80.63( يليه الذكاء االبداعي بواقع )% 81.44)

 

 ترتيب تنازلي لمتغيرات الذكاء الناجح حسب االهمية النسبية  (4جدول )

 االهمية النسبية % ترتيب المتغيرات 

 81.44 الذكاء العملي

 80.63 الذكاء االبداعي

 80.06 الذكاء التحليلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 توزيع متغيرات الذكاء الناجح حسب االهمية النسبية (3شكل )

 لهذا المتغير( ان قيمة الوسط الحسابي 5الجدول )يالحظ من  :التمكين الوظيفي .2

( وهذا يعني ان 3( وهي أكبر من قيمة الوسط الفرضي البالغة )3.62) بلغت

( والذي يشير 0.96اجابات افراد العينة متجهة نحو االتفاق ، بانحراف معياري )

، في حين كانت ات عينة البحث بخصوص هذا المتغيرالى مدى تجانس اجاب

فاق عينة البحث على ( وهي نسبة مقبولة تؤكد ات% 72.4النسبية ) االهمية

 .معظم فقراته

 

 

79

79.5

80

80.5

81

81.5

 الذكاء التحليلي الذكاء االبداعي الذكاء العملي
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 اجابات عينة البحث لألس لة المتعلقة بالمتغير المعتمد التمكين الوظيفي  (5جدول )

  ت

ال اتفق 

 تماما
 اتفق محايد ال اتفق

اتفق 

الوسط  تماما

 الحسابي

االنحراف 

 العياري

االهمية 

النسبية 

% 
1 2 3 4 5 

 النسب الم وية

1 
تعتمد االدارة العليا التقارير التطويرية 

 المستلمة من المرؤوسين
0 7.3 39.0 41.5 12.2 3.6 0.81 72 

2 
ك المنظمة شبكة اتصاالت داخلية تمتل

انترانيت ( توفر للعاملين المعلومات )

 المطلوبة ألداء أعماله  بشكل ناجح .

9.8 9.8 22.0 41.5 16.9 3.45 1.2 69 

3 
يؤدي مشاركة المرؤوسين بالمعلومات 

 الى رفع مستوى الدافعية في العمل .
2.4 7.3 22.0 43.9 24.4 3.8 0.99 76 

4 
تحقق االدارة العليا مستويات عالية في 

 مجال االثراء الوظيفي .
7.3 9.7 39 22 22 3.43 1.9 68.5 

5 
يمتلك المرؤوسين القدرات التشغيلية 

 في مجال العمل . الكافية
2.4 7.3 43.9 26.8 10.5 3.53 0.99 70.5 

6 
تعزز االدارة العليا نمط االستقاللية في 

 أداء العمل .
7.3 7.3 43.9 34.2 7.3 3.25 0.98 65 

7 
تتطلب المهام المطلوب أدائها في 

 المنظمة السرعة في االنجاز .
0 2.4 10.6 46.3 31.7 4.05 0.78 81 

8 
يرتبط المستوى التنظيمي االعلى 

مباشرة بالمستوى التنظيمي األدنى دون 

 وجود ادارة وسطى بالمنظمة 

9.8 24.4 39 9.1 9.8 2.95 1.11 59 

9 
تتص  المهام داخل المنظمة بالتغير 

المستمر واالبتعاد عن التكرار الروتيني 

. 

7.3 9.1 31.7 34.1 9.8 3.25 1.08 65 

10 
العليا في المنظمة تمارس االدارة 

 سياسة الباب المفتوح .
4.9 9.1 26.8 31.7 10.5 3.43 1.15 68.5 

 74 0.99 3.7 24.4 34.1 36.6 0 4.9 تحقق االدارة العليا مبدأ الر ابة الذاتية . 11

12 
تؤكد االدارة العليا على ان يتناسب 

عبء العمل مع  درات األفراد المكلفين 

 به .

7.3 4.9 26.8 43.9 9.1 3.55 1.06 71 

13 
تحظى اال سام الوظيفية  ات االستقاللية 

 العالية في المنظمة بدع  االدارة العليا .
4.9 7.3 31.7 34.1 22.0 3.6 1.08 72 

14 
تسعى ادارة المنظمة الى تطوير معارف 

 المرؤوسين بشكل واضح.
7.3 4.9 41.5 34.1 12.2 3.38 1.03 67.5 

15 
بأن اشراك األفراد  تؤمن االدارة العليا

في برامج تدريبية وتطويرية يعزز من 

 امتالكه  للمعرفة و درته  على األداء .

2.5 9.8 10.5 34.1 34.1 3.88 1.09 77.5 

16 
يشجع المدير مرؤوسيه في مجال 

االتصاالت الالسلكية والتخاطب 

 االلكتروني معه .

2.5 7.3 10.5 46.3 24.4 3.83 0.98 76.5 

17 
عمليات الحوار التي تجري بين تسه  

المدير ومرؤوسيه في زيادة معدالت 

 تبادل الخبرة والثقافة والمعلومات .

2.5 0 9.8 41.5 46.3 4.27 0.85 85.5 

18 
يمتلك األفراد الرغبة في التعل  من 

تجارب اآلخرين وبما يقلل من ارتكابه  

 لألخطاء مستقبالً .

0 2.5 31.7 34.1 31.7 3.95 0.88 79 

19 
يتحقق مستوى عاِل من التدوير 

الوظيفي وبما يؤدي الى تراك  الخبرة 

 العلمية والعملية لدى األفراد 

0 2.5 31.7 48.7 9.1 3.8 0.76 76 

20 
تسعى ادارة المنظمة لحل المشاكل من 

 خالل اللجوء الى فرق العمل .
4.9 7.3 26.8 51.1 9.8 3.52 0.96 70.5 

21 
ارادي في التفكير يشترك األفراد بشكل 

 واألداء .
2.5 14.6 29.3 39 14.6 3.53 0.99 70.5 

22 
تحرص إدارة المنظمة على تنويع 

 تشكيل أعضاء اللجان ) فرق العمل ( .
2.5 4.9 24.4 46.2 22 3.78 0.92 75.5 
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23 
تؤكد إدارة المنظمة على تشكيل اللجان 

من أجل انجاز المهام الرئيسة  الدائمية

 في المنظمة .

4.9 4.9 39 46.3 4.9 3.43 0.87 68.5 

24 
تلجأ إدارة المنظمة الى تشكيل فريق 

 األزمة في حالة الطوارئ .
4.9 0 14.6 58.5 22 3.9 0.9 78 

 72.4 0.96 3.62 التمكين الوظيفي

 

 ً  الفرضيات الخاصة بالعال ة االرتباطية بين متغيرات البحث  : اختبارثانيا

الختبار الفرضيات الخاصة بالعالقة االرتبا ية بين المتغيرات المستقلة المتمثلة 

، الذكاء العملي ( والمتغير المعتمد ، الذكاء االبداعيبأنواع الذكاء الناجح )الذكاء التحليلي

(، ومعامل ارتبا  الرتب Z Test) Z، ثم استخدام اختبار تمثل بالتمكين الوظيفيالم

 تبا ية بين المتغيرين.رمان ( الختبار معنوية العالقة اال –)لسبير

( الى وجود عالقة ارتبا  معنوية بين الذكاء الناجح والتمكين 6يشير الجدول )

البالغة  الجدولية Z( وهي أكبر من قيمة  4.74المحتسبة )  Zالوظيفي، اذ بلغت قيمة 

( 0.75مان ( بين المتغيرين **) –، وسجلت قيمة معامل االرتبا  البسيط )لسبير(1.96)

. وقبول الفرضية الرئيسة االولى د عالقة ارتبا   ردي جيدة بينهمامما يعني وجو

 .في المنظمة المبحوثة(يرتبط الذكاء الناجح بعالقة معنوية مع التمكين الوظيفي )

ارتبا  المتغيرات الفرعية للذكاء الناجح والتمكين الوظيفي يالحظ أما على مستوى 

لذكاء التحليلي والتمكين وجود عالقة ارتبا  معنوي  ردي بين ا( 6من الجدول )

، وسجلت (1.96( أكبر من قيمتها الجدولية )3.41) المحتسبة Z، اذ بلغت قيمة الوظيفي

( في حين بلغت 0.54المتغيرين نحو **)مان( بين -قيمة معامل االرتبا  البسيط )لسبير

مل ، وسجلت قيمة معا(1.96( وهي أكبر من قيمتها الجدولية )4.17) المحتسبة Zقيمة 

مؤكدة  (0.66مان( بين الذكاء االبداعي والتمكين الوظيفي **)–لسبير) االرتبا  البسيط

ردي معنوية بين ( عالقة ارتبا   6. ويظهر الجدول )معنوية العالقة االرتبا ية بينهما

( وهي أكبر من قيمتها 4.68المحتسبة ) Zالذكاء العملي والتمكين الوظيفي. فبلغت قيمة 

)**  مان بين المتغيرين-( وبلغت قيمة معامل االرتبا  البسيط لسبير1.96الجدولية )

وهذا يعني قبول الفرضيات الفرعية الثالث للفرضية الرئيسة األولى: القائلة . (0.74

 .عالقة معنوية مع التمكين الوظيفي، العملي بالذكاء التحليلي، االبداعيرتبط ي
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( بين متغيرات  Zمان ونتيجة اختبار ) – يمة معامل االرتباط لسبير (6جدول )

 الذكاء الناجح والتمكين الوظيفي

 المستقلة تاالمتغير
المتغير 

 المعتمد

 يمة معامل 

 البسيط االرتباط

 مان –لسبير

 Z يمة 

 المحتسبة

 Z يمة 

 الجدولية
 التفسير

 الذكاء التحليلي 
التمكين 

    الوظيفي
0.54 ** 3.41 1.96 

معنوي   يوجد ارتباط

طردي بين المتغير 

 المستقل والمعتمد

 الذكاء االبداعي 
التمكين 

    الوظيفي
0.66 ** 4.17 1.96 

يوجد ارتباط معنوي 

بين المتغير  طردي

 المستقل والمعتمد

 العملي الذكاء
التمكين 

    الوظيفي
0.74 ** 4.68 1.96 

يوجد ارتباط معنوي 

طردي بين المتغير 

 المستقل والمعتمد

 الذكاء الناجح
التمكين 

    الوظيفي
0.75 ** 4.74 1.96 

يوجد ارتباط معنوي 

طردي  بين المتغير 

 المستقل والمعتمد

 (  0.01) **  القة  ر   ط      ة      س  ى      ة 
 (  0.05) *  القة  ر   ط      ة      س  ى      ة 

 
 ثالثاً: اختبار الفرضيات الخاصة بالتأثير 

، المتمثلة بأنواع الذكاء الناجح )الذكاء التحليليالختبار تأثير المتغيرات المستقلة 

، ثم استخدام اختبار التمكين الوظيفيملي( في المتغير المعتمد الذكاء االبداعي، الذكاء الع

F  (F – Test  )لذكاء الناجح في التمكين لقياس معنوية تأثير كل من متغيرات ا

والتي تبين نسبة تأثير المتغير المستقل  R2، وكذلك احتساب قيمة معامل التحديد الوظيفي

 ر التغير في المتغير المعتمد عندفي المتغير المعتمد، في حين تشير قيمة بيتا الى مقدا

ئج كاآلتي كما يعرضها الجدول تغير المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة وكانت النتا

(7) . 

 جح معنوياً في التمكين الوظيفي(يؤثر الذكاء الناختبار الفرضية الرئيسة الثانية )ا. 

( عند مستوى 82.49ت )المحتسبة بلغ F( ان قيمة 7يالحظ من خالل الجدول )

( ما يؤكد وجود عالقة تأثير 4.08الجدولية البالغة ) F( أكبر من قيمة 0.05)معنوية 

معنوية للذكاء الناجح في التمكين الوظيفي، وبذلك تقبل الفرضية أعاله، في حين سجلت 

الذكاء الناجح( في المتغير المستقل )تمثل بذلك نسبة تأثير % ل 67.9قيمة معامل التحديد 

)الذكاء الناجح( ظيفي(، كما بلغت قيمة بيتا للمتغير المستقل المتغير المعتمد )التمكين الو

)التمكين الوظيفي(،  بإشارة موجبة مما يعني ان التأثير  ردياً في المتغير المعتمد 0.88

 غير الذكاء الناجح بوحدة واحدة.والتي تشير الى مقدار التغير فيه عند ت
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الناجح في التمكين الوظيفي كانت أما على مستوى تأثير المتغيرات الفرعية للذكاء 

 النتائج على النحو االتي:

  في التمكين يؤثر الذكاء التح)اختبار الفرضية الفرعية االولى ً ليلي معنويا

 .(الوظيفي

من قيمتها  ر( أكب0.05( عند مستوى معنوية )23.10المحتسبة ) Fبلغت قيمة 

معنوية للذكاء التحليلي في التمكين ( مما يؤشر وجود عالقة تأثير 4.08) الجدولية البالغة

( كما سجلتها % 37.2، في حين كانت نسبة التأثير )الوظيفي، وبذلك تقبل الفرضية أعاله

قيمة بيتا للمتغير المستقل )الذكاء التحليلي( بإشارة بلغت و ،R2قيمة معامل التحديد 

ً في ال0.69موجبة ) ( عند )التمكين الوظيفيمتغير المعتمد ( مما يعني ان التأثير  رديا

 تغير المتغير المستقل الذكاء التحليلي بمقدار وحدة واحدة . 

 ( ظيفييؤثر الذكاء االبداعي معنوياً في التمكين الو) اختبار الفرضية الفرعية الثانية 

من قيمتها  ( أكبر0.05( عند مستوى معنوية )46.71المحتسبة ) Fسجلت قيمة 

، كاء االبداعي في التمكين الوظيفيوجود تأثير معنوي للذيؤكد  ما (4.08الجدولية )

لك بنسبة تأثير ( لتمثل بذ54.5وبذلك تقبل الفرضية أعاله، وسجلت قيمة معامل التحديد )

( مؤشرة 0.86للذكاء االبداعي )الذكاء االبداعي في التمكين الوظيفي، كما بلغت قيمة بيتا 

الى مقدار التغير في التمكين الموجبة، والتي تشير التأثير الطردي من خالل اشارتها 

 في عند تغير الذكاء االبداعي بمقدار وحدة واحدة. الوظي

 ( عملي معنوياً في التمكين الوظيفياختبار الفرضية الفرعية الثالثة )يؤثر الذكاء ال 

( أكبر من 0.05( عند مستوى معنوية )65.89المحتسبة بلغت ) Fيالحظ ان قيمة 

ي في (، مما يعني وجود عالقة تأثير معنوية للذكاء العمل4.08الجدولية البالغة ) Fقيمة 

 R2ل الفرضية أعاله ، بينما سجلت قيمة معامل التحديد قبالتمكين الوظيفي، وبذلك ت

( لتمثل نسبة التأثير، كما بلغت قيمة بيتا للذكاء العملي كمتغير مستقل وبإشارة % 62.8)

للذكاء العملي من خالل التغير في التمكين ل على ان التأثير  ردي ( مما يد0.91موجبة )

 .الذكاء العملي بمقدار وحدة واحدةالوظيفي عند تغير 
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 لقياس تأثير متغيرات الذكاء الناجح في التمكين الوظيفي  F( نتائج اختبار 7جدول )

المتغيرات 

 المستقلة
 المتغير المعتمد

الحد 

الثابت 

 ألفا

  يمة بيتا

 يمة معامل 

 R2 التحديد 

% 

 F يمة 

 المحتسبة
 التفسير

 الذكاء التحليلي 
  التمكين الوظيفي

  
0.74 0.69 37.2 23.10 

يوجد تأثير معنوي 

للمتغير المستقل على 

 المتغير المعتمد

 الذكاء االبداعي 
  التمكين الوظيفي

  
0.43 0.86 54.5 46.71 

يوجد تأثير معنوي 

للمتغير المستقل على 

 المتغير المعتمد

 العملي الذكاء 
  التمكين الوظيفي

  
0.17 0.91 62.8 65.89 

يوجد تأثير معنوي 

للمتغير المستقل على 

 المتغير المعتمد

 82.49 67.9 0.88 0.55   التمكين الوظيفي الناجح الذكاء 

يوجد تأثير معنوي 

المستقل على   متغير لل

 المتغير المعتمد

 4.08( =  1,39(   ر ة  ر ة )  0.05 س  ى      ة )         ة     Fق  ة 
 

  (Stepwise Regressionرابعاً: اختبار االنحدار الخطي المتسلل ) 

 من بين متغيرات الذكاء الناجح )الذكاء المتغيرات المستقلة األكثر تأثير لتحديد

(، تم التمكين الوظيفيالتحليلي، الذكاء االبداعي، الذكاء العملي( على المتغير المعتمد )

دار خطي استخدام اختبار االنحدار الخطي المتسلسل بغية الوصول الى أفضل نموذج انح

التمكين الوظيفي( خير تمثيل، تم الحصول على النتائج كما في يمثل الظاهرة المدروسة )

( حيث يالحظ من الجدول المذكور ان المتغيرات األكثر تأثير من بين 8الجدول )

الذكاء الناجح الثالث هي )الذكاء العملي والذكاء االبداعي(، إذ بلغت قيمة ت متغيرا

(، والتي تشير الى نسبة تأثير هذا المتغير في % 56.2للذكاء العملي ) R2معامل التحديد 

( % 14.6للذكاء االبداعي ) R2)التمكين الوظيفي(، في حين بلغت قيمة معامل التحديد 

، وهي (38.3المحتسبة ) Fفي )التمكين الوظيفي(، بينما سجلت قيمة  هوهي نسبة تأثير

، مما (3.23الجدولية البالغة ) F( السيما انها أكبر من قيمة 0.05معنوية عند مستوى )

الذكاء العملي، الذكاء االبداعي( لة معنوية للمتغيرين المستقلين )يؤكد وجود تأثير ذو دال

ذج الذي يمثل الظاهرة المدروسة )التمكين النمو في التمكين الوظيفي وبذلك يكون

 جح.الذكاء النا ( يضم متغيرين مستقلين من بين متغيراتالوظيفي

     Y = 0.17 + 0.28X2 + 0.65X3 
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نتائج اختبار االنحدار المتسلسل لتحديد المتغيرات األكثر تأثيراً في  (8جدول )

 التمكين الوظيفي 

المتغيرات 

األكثر  المستقلة

تأثير في 

 المتغير المعتمد

  يمة بيتا الحد الثابت الفا المتغير المعتمد
 يمة معامل 

 R2%التحديد 

 F يمة 

 المحتسبة

 التمكين الذكاء العملي

 الوظيفي

0.17 
0.65 56.2 

38.3 
 0.28 الذكاء االبداعي

14.6 

  3.23(  س  ي  2.38 ر ة  ر ة )    0.05       ة      س  ى      ة  Fق  ة 
Y                 : 

X2                : 
X3               : 

 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

، والتي هي نتاج لما أظهرته نتائج الستنتاجاتيتضمن البحث عرض أهم ا

ومعلومات متغيري مخطط وفرضيات االختبارات االحصائية لتحليل ومعالجة بيانات 

 البحث، وتقديم مجموعة من التوصيات التي تخدم المنظمة المبحوثة في تعزيز أدائها.

 أوال: االستنتاجات 

أظهرت نتائج التحليل االحصائي للبيانات من خالل استقصاء آراء أفراد عينة  .1

 :ء الناجح والتمكين الوظيفي االتيالبحث لمتغيري الذكا

ً بامتالكها ذكاء ناجح ، وقد ساهم في هذا حققت  . أ دائرة بلدية الشعب نجاحا

المستوى امتالك مديريها لقدرات عملية أكثر من القدرات )االبداعية، 

، مما يؤشر حاجة الدائرة المذكورة لتعميق الذكاء التحليلية( وعلى الترتيب

 لدى مديريها في جميع انواعه.الناجح 

بمستوى جيد في المنظمة  الوظيفي يحظىتبين ان مستوى التمكين  . ب

، األمر الذي يؤشر منح موظفيها الصالحية الكافية بالتصرف في المبحوثة

 والمعنوية المناسبة ألداء أعمالهم .األمور ، وتهيئتها الظروف المادية 

ً لتعزيز تبين ان الدائرة المبحوثة  .2 قد استفادت من امتالك مديريها ذكاءاً ناجحا

ً عبر توظيف القدرات تمكين موظفيه ا من أداء أعمالهم، وقد ظهر ذلك جليا

 في التمكين الوظيفي. )االبداعية، التحليلية ( لعملية أكثر من القدرات ا

استطاعت الدائرة المبحوثة االستفادة من الذكاء الناجح في احداث تغييرات  .3

ية بحيث كان للتأثير في التمكين الوظيفي، اذ ظهر ذلك التغيير في القدرات العمل

االبداعية، تمكين الوظيفي أكثر من القدرات )لها اسهام ودور مؤثر في ال

 ( وعلى الترتيب.التحليلية
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الذكاء الناجح الثالث في التمكين ظهر ان هناك تباين في تأثير متغيرات  .4

)الذكاء العملي، الذكاء االبداعي( أكثر متغيرات الذكاء  الوظيفي بحيث كان

 في التمكين الوظيفي. اً الناجح تأثير

 

ً ثاني  التوصيات : ا

الذكاء الناجح، التمكين الوظيفي( أمام المنظمات  رح مفاهيم ادارية حديثة ) .1

بشكل عام والمنظمة المبحوثة بشكل خاص للعمل بها بما يخدم موقعها بين 

 دوائر البلدية االخرى التابعة ألمانة بغداد وأدائها التنظيمي . 

العليا في دائرة بلدية الشعب وعبر أقسامها وشعبها ضرورة سعي االدارة  .2

، مستويات الذكاء الناجح لمديريها ومديريات بلدياتها الى الكشف وباستمرار عن

 كونه يمثل أحد المرتكزات األساسية في الدعم واالسهام للتمكين الوظيفي . 

ً لقدرات مديريها )التحليلية ةضرورة أن تجري المنظمة المبحوث .3 ً دقيقا ، مسحا

لتحديد الفجوة بينها وبين دوائر البلدية االخرى باعتماد االبداعية، العملية( 

معايير موضوعية لتشخيص موا ن القوة والضعف والتي   رحت في الجانب 

 النظري من البحث. 

ة في الحكم على تحسين قدرات المديرين )التحليلية واالبداعية والعملية( المتمثل .4

جودة األفكار، توليد االفكار وتوظيفها، والعمل على اقناع االخرين بجودتها من 

والمؤتمرات المحلية خالل ادخالهم دورات تدريبية والمشاركة في الندوات 

 وتعزيز عملية التمكين الوظيفي. والخارجية بما يؤدي الى امتالكهم ذكاء ناجح

ار العاملين يوات عملية اختالبشرية ضمن خطتعزيز ممارسات ادارة الموارد  .5

باختبارات تركز على قدرات الذكاء الناجح )التحليلية، االبداعية، العملية( والتي 

 حجب القبول عنه.يحدد على ضوئها قبول المدير المرشح للوظيفة الشاغرة أو 

اعتماد التمكين الوظيفي في دائرة بلدية الشعب، وذلك لزيادة الوعي به، اذ ان  .6

 تشجع على زيادة تفعيل هذه الممارسة االدارية. نتائج البحث الوصفي والتحليلي 

تسهيل إكمال الدراسات العليا لمديري المنظمة المبحوثة، إذ إن نتائج مواصفات  .7

التي من شأنها زيادة قدراتهم وتحقيق ، وراد عينة البحث تؤشر الحاجة لذلكاف

 .مستوى عال من التمكين الوظيفي 

منح العاملين فرصة للتعلم واكتساب المعرفة من خالل توفير وسائل اتصال  .8

حديثة لتبادل المعلومات والخبرات بين اقسام وشعب ومراكز البلديات بما يقلل 

 من ارتكاب األخطاء. 

تقديم الدعم للموظفات بفسح المجال لهن في ادارة أقسام وشعب ومراكز البلديات  .9

سب ما اظهرته للمنظمة المبحوثة وعدم اقتصار ذلك على الذكور فقط، ح

 .مواصفات عينة البحث
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 المصادر

 : المصادر العربية أوالً  

 الكتب  .أ 

دار صفاء للنشر  ،، الطبعة االولى"الذكاء المتعدد"، يق محمدابراهيم، نبيل رف [1]

 .2011، والتوزيع، عمان

الطبعة  ،"ادارة الموارد البشرية : مدخل استراتيجي تكاملي" ،السالم، مؤيد سعيد [2]

 .2009، االردن، ، إثراء للنشر والتوزيعاالولى

يوسف والصالح، أسماء رشاد المعاني، احمد اسماعيل وعريقان، احمد  [3]

رة"، الطبعة االولى، دار وائل "قضايا ادارية معاص ،وجرادات، محمد سعود

 .2010، للنشر، عمان

"ادارة السلوك في المنظمات"، دار  ،بارون، روبرتو جرينبرغ، جيرالد [4]

 . 2009المريخ للنشر، السعودية، 

"ادارة السلوك التنظيمي في عصر التغيير"، الطبعة  ،، احسان دهشجالب [5]

 . 2011االولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

 ، "ادارة التمكين واالندماج" ،جالب، احسان دهش والحسيني، كمال كاظم  اهر [6]

 . 2013، عمان، الطبعة االولى، دار صفاء للنشر والتوزيع

"ادارة الموارد البشرية"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر  ،جودة، محفوظ احمد [7]

 . 2014، والتوزيع، عمان

 .2002، "ادارة العقل"، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر ،كليج، بريان [8]

"الذكاء المتعدد في غرفة الصف: النظرية والتطبيق"، الطبعة  ،، محمد بكرنوفل [9]

 . 2010، االولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

 

  الدوريات  .ب 

دراسة  - "تمكين العاملين في منظمات االعمال ،الدوري، زكريا مطلك [10]

، ، مجلة االدارة واالقتصاد"عية في عينة من المصارف العراقيةميدانية استطال

 .2003، 46، العدد الجامعة المستنصرية، كلية االدارة واالقتصاد

"توظيف بعض  ،، معن وعد هللا والحافظ علي عبد الستارالمعاضيدي [11]

يلية في عينة من أبعاد استراتيجية التمكين في خلق المعرفة الجديدة: دراسة تحل

"، بحوث مستقبلية، مركز الدراسات المصارف االهلية في مدينة الموصل

 .2013، 43، العدد المستقبلية، كلية الحدباء الجامعة

ين في دعم دور تمكين العامل، سرحان "النعمة، عادل ذاكر وسليمان [12]

لصناعة االدوية : دراسة ميدانية في الشركة العامة اهداف التحسين المستمر

والمستلزمات الطبية في نينوى"، تنمية الرافدين، جامعة الموصل، كلية االدارة 

 . 2012، 108، العدد 34، المجلد واالقتصاد

: ة التمكين في ادارة معرفة الزبون"أثر استراتيجي ،بريس، احمد كاظم [13]

ت الجلدية دراسة ميدانية لعينة من مدراء معمل االلبسة الرجالية ومعمل الصناعا
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المجلة العراقية للعلوم االدارية، جامعة كربالء،  ،في محافظة النجف االشرف"

 .  2010، 28، العدد 7كلية االدارة واالقتصاد، المجلد 

في تحقيق "استراتيجية تمكين العاملين وأثرها  ،جمعة، محمود حسن [14]

"، الكهربائيةيالى العامة للصناعات : دراسة تطبيقية في شركة داالبداع التنظيمي

، المجلد مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، جامعة بغداد، كلية االدارة واالقتصاد

 . 2013، 71دد ، الع19

"دور التمكين في تطوير  ،مراد، نجله يونس وتوفيق، احمد زهير [15]

تطبيقات المستفيد النهائي من انظمة المعلومات االدارية: دراسة استطالعية 

آلراء عينة من مسؤولي الشعب االدارية في كليات جامعة الموصل، تحليلية 

 .  2013، 16 – 15المؤتمر العلمي السنوي السادس، ايار 

 

 الرسائل واألطاريح  .ج 

"الذكاء الناجح وعالقته باستراتيجيات ما وراء  ،ابراهيم، فا مة مدحت [16]

كلية  -داد المعرفة لدى  لبة المرحلة االعدادية"، رسالة ماجستير، جامعة بغ

 .  2012التربية ابن رشد، علم النفس التربوي، 

"الذكاء المتعدد لدى  لبة مدارس المتميزين  ،ابراهيم، نبيل رفيق محمد [17]

دكتوراه، دراسة مقارنة "، ا روحة  -وأقرانهم االعتياديين في المرحلة الثانوية 

 . 2008، جامعة بغداد، كلية التربية ابن الهيثم، علم النفس التربوي

ر برنامج تدريبي في تنمية مهارات الذكاء ثأ، "ابو حمدان، عبد الجليل [18]

، "اقف حياتية لدى  لبة الصف العاشرالناجح وادارة الذات للتعلم في مو

 .2008راسات العليا، االردن، ، كلية الدأ روحة دكتوراه غير منشورة

"دور تمكين العاملين في األداء  ،الدوري، ياسمين خضير عباس [19]

"، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية مي في ا ار عناصر الجودة الشاملةالمنظ

 .2010، االدارة واالقتصاد، قسم ادارة االعمال

عرفة وأثرها في االبداع "ادارة الم ،الكبيسي، صالح الدين عواد [20]

قطاع الصناعي من شركات ال: دراسة استطالعية مقارنة لعينة التنظيمي

الجامعة  -، كلية االدارة واالقتصاد ، ا روحة دكتوراه غير منشورة"المختلط

 المستنصرية. 

"ادارة الهوية االجتماعية وعالقتها بالذكاء  ،الكعبي، هشام مهدي كريم [21]

الناجح وحل المشاكل لدى  لبة الجامعة"، ا روحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية 

 .  2014علوم التربوية والنفسية، االنسانية، قسم ال التربية ابن رشد للعلوم

" الذكاءات المتعددة وعالقتها بتنظيم  ،سالمالالمي، عامر عبد الكريم  [22]

، كلية التربية ابن جامعة بغداد -الذات لدى  لبة جامعة بغداد"، رسالة ماجستير 

 .2011، ، قسم التربية وعلم النفسالهيثم

االبداع "أثر استراتيجية التمكين في تعزيز  ،الملوك، جالل سعيد [23]

دراسة  تحليلية"، ا روحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل،  -المنظمي 

 .2002، كلية االدارة واالقتصاد
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"التفضيالت المهنية وعالقتها بالذكاءات  ،، صافيناز سميرجاويش [24]

مدارس محافظة  الث الثانوي فيثالمتعددة: دراسة ميدانية على عينة من  لبة ال

، كلية التربية، قسم االرشاد ، جامعة دمشقدمشق الرسمية"، رسالة ماجستير
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Abstract: The research aims to identify the impact 

of successful intelligence types  (analytical, creative 

and practical) in career empowerment, adopting an 

integral approach, description and analysis of its 

variables. The research sample consists of 41 

individuals, representing the departments and 

sections managers and centers of municipality in the 

Baghdad Municipality-Al Shaab Municipality, which 

was a field to conduct the research. To answer the 

questions raised in the problem of the research, it 

formulated a supposed scheme to reflect the impact 

and the correlation between variables, resulting in 

two major hypotheses with three sub-hypotheses, 

each was tested using a number of statistical 

descriptive and analytical methods available in ready  

made software ( SPSS ), through a questionnaire 

designed based on the approved scientific sources. 
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The research arrived at conclusions, the most 

important of them is that the surveyed organization 

take advantage of the successful intelligence to make 

changes to influence the career empowerment, 

through practical capacities that have a contribution 

and an influential role in the career empowerment 

more than capacity ( creative and analytical ). 

The research ends with a set of appropriate 

recommendations, including: strengthening the 

practices of human resources management within the 

steps of  Selection process, focusing on the 

capabilities of the successful intelligence ( analytical, 

creative and practical), in which it determines the 

acceptance of director candidate for the vacant job 

or withhold acceptance of his . 

Keywords: Successful Intelligence, Empowerment. 


