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 إهداء
 إلى مف أحمل اسمو كبكل فخر...

 إلى مف أفتقده في ىذه المحظات الجميمة.....

 إلى ركح كالدؼ الغالي أسكنو هللا الفردكس األعمى إف شاء هللا

 إلى حكمتي كعممي........إلى أدبي كحممي.... إلى ينبكع المحبة كالتفاؤؿ كاألمل

مف أبتغي برىا كرضاىا، كأرجك ليا الصحة كالعافية.......إلى أمي الحنكنةإلى   

يـ........إلى  عزكتي، إخكتي كأخكاتي. ئإلى مف تحمك الحياة بكجكدىـ كدعا  

 إلى زكجتي الغالية الكفية، المخمصة، رفيقة دربي، كشريؾ حياتي.

تي)دمحم، محمكد، أنساـ، أفناف(      ، كأمل الغد المشرؽ إف شاء هللا، أبنائي كبناكبدؼإلى فمذات   

جعميـ هللا مف الذرية الصالحة.   

 إلى مف تربطني بيـ عالقة النسب، كعطر الصداقة.

 إلى زمالئي الكراـ في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، قادة كجندا.

 إلى كل مف كاف عكنا لي في إنجاز ىذه الدراسة.

  أف ينف  بيا، كيتقبل منا الصالحات.أىديكـ جميعا ىذه الدراسة راجيا مف هللا

 االىداء

 الباحث                                                                        
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 شكر وتقدير
الشكر هلل سبحانو كتعالى الذؼ أسعى لرضاه، كأتمنى أف يكرمني بالشيادة في سبيمو، بعد طكؿ عمر    

 كحسف عمل كجياد.

الشكر الجزيل إلى أستاذؼ الدكتكر/ دمحم إبراىيـ المدىكف، عميد أكاديمية اإلدارة دـ بكمف ثـ أتق   
بق، الذؼ قدـ لي النصح كاإلرشاد، كتفضل اكالسياسة لمدراسات العميا، كزير الشباب كالرياضة كالثقافة الس

 باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة.

لتفضميما التمباني  عبد اليادؼ ة/ نيايةدكتكر ، كالسمكرإسماعيل مدكتكر/ أكـر لشكر لأتقدـ باكما    
ثرائيا بتكجيياتيما القيمة.   بمناقشة ىذه الرسالة كا 

تماـ ىذه الرسالة، األساتذة محكمي االستبانة،     كالشكر أيضا لكل مف ساىـ كساعد عمى إنجاح كا 
مالئيًا. /كالدكتكر  ماجد الزياف الذؼ تفضل بتدقيق الرسالة لغكيًا كا 

عمى تشجيعو كتسييمو ميمة  بق،اسني الفتحي حماد كزير الداخمية كاألمف الكط /ألستاذبالشكر ل أتقدـك    
في كزارة الداخمية  إلخكة قادة األجيزة األمنية كمدراء اإلدارات العامة كالمركزيةالبحث، كالشكر مكصكؿ ل

ساعدكا في تكزي  كتعبئة  الذيفء الزمالكذلؾ ك المركزية، الزمالء في اإلدارة المالية جمي  ك ، كاألمف الكطني
جمي  الزمالء الضباط كذلؾ  ، ك(عبد العظيـ جكدةك  ،أحمد ميناك  ،فادؼ المكح) ستبانة كتقديـ النصحاال

  .عمى تكرميـ بتعبئة االستبانة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني

خكانبخ كالشكر لكالدتي أطاؿ هللا في عمرىا، كأحسف هللا في عمميا كختـ ليا    ي كأخكاتي اتمة السعادة، كا 
الصعاب كصبركا عمى  لتشجيعيـ كمساندتيـ لي، كالشكر أيضا لزكجتي كأبنائي كبناتي مف تحممكا معي

  ليـ جميعا كل الشكر كالتقدير. انشغالي عنيـ،

 

 

 الباحث                                                                          

 جمال أمين النخالة                                                                               
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 ممخص الدراسة
س المػػاؿ الفكػػرؼ فػػي تحسػػيف األداء لػػدػ كزارة الداخميػػة لػػى التعػػرؼ عمػػى دكر رأذه الدراسػػة إىػػدفت ىػػ     

 كافر متطمبػػػػػػػات كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػكطني الفمسػػػػػػػطينية فػػػػػػػي قطػػػػػػػاع  ػػػػػػػزة، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى مػػػػػػػدػ تػػػػػػػ
)البشػػػرؼ كالييكمػػػي كالعالقػػػات( لػػػدػ كزارة الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني،  رأس المػػػاؿ الفكػػػرؼ ، ب بعػػػاده الػػػثالث

 .ؾ المتطمبات كتحسيف مستكػ األداءكالعالقة بيف تكافر تم

 كما ىدفت الدراسة لتكضيح ما إذا كاف ىنا تفاكت في مككنات رأس الماؿ الفكرؼ في تحسيف األداء     
 .لكزارة الداخمية كاألمف الكطني

 كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي فػػػي جمػػػ  المعمكمػػػات، كتكػػػكف مجتمػػػ  الدراسػػػة مػػػف      
 الداخميػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكطنيكزارة فػػػػػي ىيكميػػػػػة  ا  كظيفيػػػػػ أك مسػػػػػمىً  اً منصػػػػػب جميػػػػػ  الضػػػػػباط الػػػػػذيف يشػػػػػغمكف 

كليػذا (، اً طضػاب 3248) رئيس قسـ(، كالبالغ عددىـك  مدير دائرةك  مدير إدارةئب كمساعد ك )قائد جياز كنا
نة سػػػػػػػتباا( 363) ، كتػػػػػػػـ اسػػػػػػػترداد(اسػػػػػػػتبانة 400) ىاعػػػػػػػددعينػػػػػػػة عشػػػػػػػكائية طبقيػػػػػػػة تػػػػػػػـ تكزيػػػػػػػ   الغػػػػػػػرض
 .%90.75بنسية

حصػػائية بػػيف تػػكافر متطمبػػات رأس المػػاؿ الفكػػرؼ سػػة عػػدة نتػػائج أىميػػا، كجػػكد عالقػػة إكأظيػػرت الدرا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطني،األداء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػ كزارة الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاأل ب بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده الػػػػػػػػػػػػػػػػػػثالث، كتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكػ 

 كضػػػػػػػػػحت الدراسػػػػػػػػة أف ىنػػػػػػػػػاؾ تفػػػػػػػػاكت فػػػػػػػػػي دكر مػػػػػػػػف األداء، كأ اً مسػػػػػػػػتكػ مرتفعػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػكزارة تحقػػػػػػػػػقكأ 
 ف رأس المػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػرؼ إمككنػػػػػػػات رأس المػػػػػػػاؿ الفكػػػػػػػرؼ فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػق مسػػػػػػػتكػ عػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف األداء، حيػػػػػػػث 

 تحقيػػػػق مسػػػػتكػ عػػػػاؿ مػػػػف األداء. يسػػػػيـ بشػػػػكل أكبػػػػر مػػػػف المكػػػػكنيف اكخػػػػريف لػػػػرأس المػػػػاؿ الفكػػػػرؼ فػػػػي
 

 مػػػػػف مؤسسػػػػػات القطػػػػػاع العػػػػػاـ  اىتمػػػػػاـككػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػـ مػػػػػا أكصػػػػػت بػػػػػو الدراسػػػػػة، أف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ 
 فػػػػي رفػػػػ  مسػػػػتكػ األداء  إيجػػػػابي بػػػػرأس المػػػػاؿ الفكػػػػرؼ لمػػػػا لػػػػو مػػػػف دكر كاألمػػػػف الػػػػكطني ككزارة الداخميػػػػة

كأف ، يط االسػتراتيجي ليػذه المؤسسػاتمف التخطػ أساسياً  كأف يككف ىذا االىتماـ جزءاً في ىذه المؤسسات، 
 .يككف ىناؾ اىتماـ بمتطمبات رأس الماؿ الفكرؼ 

في مسار عمل القادة  جتماعيةاالشاعة ركح كثقافة المسؤكلية كمما أكصت بو الدراسة أيضا إ     
ة م  عمى أداء العامميف كتفاعل الكزار  إيجاباً ينعكس ، كبما كظيفتيـمف  كالمدراء حتى يككف ذلؾ جزءاً 

 المجتم  كمؤسساتو.
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Abstract 
        The aim of the study is to recognize the role of intellectual capital in improving the 
performance of the Ministry of Interior and National Security in Gaza Strip, through the 
recognition of how far are the requirements of intellectual capital available in its three 
dimensions (human-structural and relational), and the relationship between the 
availability of these requirements and the improving of the level of performance.    
        The study also aimed to clarify whether there was any disparity in the intellectual 
capital in improving of the performance of the Ministry of Interior and National Security. 
       The descriptive analytical method was used in collecting information. The 
population of the study consisted of all officers who occupy a position or a named 
category in the structure of the Ministry (Commander, Deputy and Assistant, Director of 
an Administration, Director of a Department or Head of a sector) totaling (3248 
officers). A number of 400 stratified random sample were distributed for this purpose, 
(363) of these inquiries were retrieved with a percentage of 90.75%. 
      An existence of a statistical relationship between the availability of the intellectual 
capital in its three dimensions and the improvement of the level of performance in the 
ministry was found. A high level of performance was achieved by the ministry 
according to the study. A disparity in the role of the components of intellectual capital 
in achieving a high level of performance was concluded, due to the greater role of the 
human capital comparing with the other two components. 
      The study recommended that: There should be an attention from the public sector 
institutions and the Ministry of Interior and National Security for the intellectual capital 
and its requirements, due to its positive role in raising the level of performance. This 
attention should be an essential part of the strategic planning of these institutions.  
      Spreading of the spirits and the culture of social responsibility in the track of 
leaders and Directors task, is also recommended. For this to be a part of their jobs. 
Which will reflects positively on the performance of the employees and the 
interaction of the ministry with the society and its establishments. 
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 :الدراسة مقدمة 1.1
العالمي، شػيد العػالـ فػي اككنػة  جتماعيكاال قتصادؼاالفي ظل التغيرات المتالحقة كالكبيرة في الكاق  

دارة المقكمػػات المتاحػػة لػػدػ األمػػـ اً كبيػػر  اخيػػرة تطػػكرً األ  االسػػتغالؿكذلػػؾ بيػػدؼ تحقيػػق  ،فػػي سػػبل اسػػتغالؿ كا 

 (.1 :2013نجـ، ) مثل مف كل ما ىك متاح لدػ الدكؿ لتحقيق التنمية المطمكبةاأل

العكامػل نميػة، بصػفتو المػتحكـ بقكػ في تحقيق منظكمػة التأف اإلنساف ىك العامل األككما ىك معركؼ      

قػػد نسػػاف، ك يجػػب أف يكجػػو نحػػك تػػدريب كتطػػكير اإل االىتمػػاـالتػػي قػػد تمػػـز لتحقيػػق التنميػػة، كأف جػػل  خػػرػ األ

تنميػػة المػػكارد البشػػرية بشػػكل عػػاـ إال أنػػو ينبغػػي أف يكجػػو ىميػػة "أنػػو بػػالر ـ مػػف أ  (2 :2013، )ىيجػػاف ذكػػر

لػب نمػاء كازدىػار المنظمػات كالمجتمعػات، لػى فئػة خاصػة مػف المػكارد البشػرية يقػكـ عمييػا فػي الغاإ االىتماـ

مػرا مطمكبػا تيا كاسػتثمارىا كالمحافظػة عمييػا أبداعية بما يجعل تنميمتمؾ الخبرة كالمعرفة كالقدرة اإلىذه الفئة ت

د البشػرية عػداد كت ىيػل المػكار ف النظػرة الػى إ بل يمكف القكؿ إ، في ظل التنافس الشديد عمى الكفاءات البشرية

نحك النظرة إلييـ باعتبارىـ أحد مصادر  استراتيجيايكـ رأس الماؿ الفكرؼ يجب أف تتحكؿ في ظل ظيكر مف

 التي يمكف استكشافيا كرصد مقكماتيا كتصديرىا". ستثماراال

بامتالؾ المنظمػة نخبػة متميػزة مػف العػامميف عمػى كافػة نو يتمثل رأس الماؿ الفكرؼ ب   Spinder كقد عرؼ    

ليا القدرة عمى التعامل المرف في ظل نظاـ إنتاجي متطكر كليا القدرة عمى إعادة تركيب  المستكيات كىذه النخبة

 (.5 :2011، )أكسرير ك بكذري  كتشكيل ىذا النظاـ اإلنتاجي بطرؽ متميزة

ىميػة مكقػ  الفئػة الحاممػة لػو، كىػي فئػة ذات تػراكـ معرفػي كتجػارب كتنب  أىمية رأس المػاؿ الفكػرؼ مػف أ     

دخاؿ إلى إ تتجاكز ذلؾ لطبيعي بلمح لممنظمة فقط بتجاكز العراقيل كالمشاكل التي تعيق نمكىا اكبيرة ال تس

عمػػاؿ جديػػدة تسػػمح ليػػا بػػالتكي  مػػ  تعػػديالت الجكىريػػة عمػػى كػػل شػػيء فػػي أعمػػاؿ المنظمػػة كابتكػػار نمػػاذج أ ال

كنكلكجيػػػة الت بتكاريػػػةالاكذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ قػػػدراتيا  ،ة ثانيػػػةمحيطيػػػا العػػػاـ مػػػف جيػػػة كالبقػػػاء فػػػي الريػػػادة مػػػف جيػػػ
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 "بداعيػػػػػػػػػػػػػػػة المتجػػػػػػػػػػػػػػػددة فػػػػػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػػػػػق القيمػػػػػػػػػػػػػػػة كزيػػػػػػػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػػػػػػػدراتيا التنافسػػػػػػػػػػػػػػػيةكالتنظيميػػػػػػػػػػػػػػػة كطاقاتيػػػػػػػػػػػػػػػا اإل

 .(147: 2011الشيمي، ) 

 االىتمػاـالمؤسسات كالكزارات تيتـ بتقديـ أفضل خدمة لمجميكر، مف خػالؿ ف نجد العديد مف مف الطبيعي أ

دارة المعرفػػة لتحسػػي كمػػف ك الػػكزارة، الميػػزة التنافسػػية ليػػذه المؤسسػػة أ داء، كتحقيػػقف األبػػرأس المػػاؿ الفكػػرؼ كا 

 س المػػاؿ الفكػػرؼ فػػي المؤسسػػات الحككميػػةأمكقػػكؼ عمػػى كاقػػ  ر ل خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة يحػػاكؿ الباحػػث جاىػػداً 

 ،المؤسسػاتىػذه  لتطػكيره فػيليػات مناسػبة آ كالعمل عمى اسػتخالصلتخدـ خصكصية القطاع العاـ، العامة 

كالتي يتمركز بيا  ،الفمسطينية مف الكطنيكزارة الداخمية كاألال سيما في  ذلؾ عمى مستكػ األداءكمعرفة أثر 

نيػا مػف ، حيػث إجم  فييا الخبرات كالمقدراتس الماؿ الفكرؼ بمككناتو البشرية كالتنظيمية كتتأكبر كـ مف رأ

 ت ىامػػة كضػػركريةبتقػػديـ خػػدما ىػػـ المؤسسػػات الحككميػػة السػػيادية  فػػي السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية، كتقػػكـأ 

كرفاىيػة المجتمػ  كيعكػس  ستقراراالرقي، يعبر عف  ف يككف أداؤىا عمى مستكػ عاؿ مفلممكاطنيف تتطمب أ

  الصكرة الحقيقية لألمف الذؼ يريده المكاطف.

 شكمة الدراسة:م 2.1
ت جكىرية في اث تغيراحدلكامنة في المؤسسة كالقادرة عمى إس الماؿ الفكرؼ الثركة العممية ارأ د  عيُ 

بتنميتو كتطكيره، كاستغالؿ ما تممكو ىذه المؤسسة مف معارؼ  ىتماـاالعمل كمسار أؼ مؤسسة إذا ما تـ 

تسيـ في رف   ، كىياكل تنظيمية، كعالقات داخمية كتحالفات استراتيجية،كنظـ، كبرامج كخبرات كميارات

متميز مف  كأىميتيا في تحقيق مستكػ العممية،  ركةمستكػ األداء، إال أف بعض المؤسسات قد تغفل ىذه الث

في قطاع  زة، يمحع أف ىناؾ  األداء، كمف كاق  عمل الباحث في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية

أثر  كاالىتماـ مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، كلكف ىل ىذا التكاجدتكاجد مف قيادة الكزارة مف خالؿ  ا  اىتمام

مشكمة الدراسة في إلى صيا ة الباحث ب امما حدداء في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، عمى مستكػ األ

 التالي: السؤاؿ الرئيس
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 داء في وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطينية في المال الفكري في تحسين مستوى األ سما دور رأ

 قطاع غزة؟

 :أسئمة الدراسة 3.1
 ة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة؟س الماؿ الفكرؼ لدػ كزار كاق  رأ ما 1

 ما كاق  األداء لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة؟ 2

 ؟س الماؿ الفكرؼ كاألداءىل ىناؾ عالقة بيف رأ 3

رأس الماؿ الفكرؼ عمى مستكػ  أثر استجابات أفراد العينة حكؿبيف متكسطات ىل ىناؾ فركقات  4

 - دمةعدد سنكات الخ -الكظيفي مىالمس -المؤىل العممي  -العمر -تعزػ ؿ )الجنسداء األ

  ؟(الرتبة

 :ىداف الدراسةأ: 4.1
 الفمسطينية في قطاع  زة. كزارة الداخمية كاألمف الكطني التعرؼ عمى كاق  رأس الماؿ الفكرؼ لدػ 1

 نية في قطاع  زة.التعرؼ عمى كاق  األداء لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطي 2

 س الماؿ الفكرؼ كاألداء.التعرؼ عمى العالقة ما بيف رأ  3

حكؿ أثر رأس الماؿ الفكرؼ عمى مستكػ فراد العينة أ اتاستجاب بيف متكسطاتالفركؽ بياف    4

عدد  -المسمى الكظيفي-المؤىل العممي  -العمر –الجنس ) لممتغيرات الشخصيةتبعا األداء 

كزارة الداخمية  دػالفكرؼ عمى مستكػ األداء لس الماؿ دكر رأ ( حكؿ الرتبة - ةكات الخدمسن

 الفمسطينية في قطاع  زة. كاألمف الكطني

الفمسطينية  كزارة الداخمية كاألمف الكطنيلدػ  كاألداء تقديـ تكصيات لتطكير رأس الماؿ الفكرؼ    5

 في قطاع  زة.
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 :: أىمية الدراسة5.1
 :التالي تكمف أىمية البحث مف خالؿ

 ىميتو لمباحث:أ  1.5.1
 ف تزيد ىذه الدراسة مف معرفتو كاىتماماتو بمكضكع رأس الماؿ الفكرؼ.يتكق  الباحث أ  -

 كاألمف الكطني ماـ الباحث كالذؼ يعمل في مركز قيادؼ في كزارة الداخميةقد يككف ىناؾ فرصة أ -

 ا.لييى النتائج كالتكصيات التي يتكصل إلممشاركة في صن  القرار بناء عم

 :واألمن الوطني ىميتو لوزارة الداخميةأ  2.5.1
ىـ الكزارات الفمسطينية، كالتي كل ما كاألمف الكطني محل الدراسة، مف أكبر كأ  كزارة الداخمية د  عتُ  -

 مف لممجتم .كاأل االستقرارقدـ كرقي في أدائيا كمما تحقق كاف ىناؾ ت

نية لمعرفة أىمية ملقرار مف القيادات األًا لصانعي اف تككف الدراسة مرجعًا ىاممف المتكق  أ -

 س الماؿ الفكرؼ بالشكل المطمكب.كآليات تطكير رأ

يجابا ف ذلؾ سينعكس إصل إلى نتائج إيجابية يؤخذ بيا فإالتك  ذا ما تـ مف خالؿ ىذه الدراسةإ  -

 عمى سرعة كجكدة الخدمات المقدمة لمجميكر.

 األكاديمية:أىميتو   3.5.1
أكاديمية اإلدارة  في تمت ـ الباحث مف أكائل الدراسات التيكعمى حد عمالدراسة  ىذهّد عتُ 

ة لمكتبتيا العممية، خاصة جديد ضافةإ س الماؿ الفكرؼ، كقد تككف مستقبالً رأ كتناكلتكالسياسة 

 منية الفمسطينية.البحث في المؤسسة األ تتناكلكأنيا 
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 فرضيات الدراسة:   6.1
 ة االولى:الفرضية الرئيس-   

س الماؿ رأمتطمبات  بيف α ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة  عالقة ارتباطية تكجد

منيا نية في قطاع  زة، يتفرع الفمسطي لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطنيالفكرؼ ك مستكػ األداء 

 التالية: الفرضيات

س الماؿ رأ متطمباتبيف  α ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية  -1

 .الفمسطينية في قطاع  زة مف الكطنيكزارة الداخمية كاألالبشرؼ ك مستكػ األداء لدػ 

س الماؿ رأ متطمباتبيف  α ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية   -2

  .ع  زةالفمسطينية في قطا كزارة الداخمية كاألمف الكطنيالييكمي ك مستكػ األداء لدػ 

س ماؿ رأ متطمباتبيف  α ≤ 0.05ذات داللة احصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية  -3

 .الفمسطينية في قطاع  زة كزارة الداخمية كاألمفالعالقات ك مستكػ األداء لدػ 

الثانية:  الفرضية  -

اء لكزارة الداخمية كاألمف س الماؿ الفكرؼ في الت ثير عمى مستكػ األدىناؾ تفاكت في دكر مككنات رأ      

 .α ≤ 0.05 الكطني الفمسطينية عند مستكػ داللة

 الفرضية الثالثة:  -

المبحكثيف  متكسطات استجابات بيف α ≤ 0.05يكجد فركؽ ذات دالة احصائيا عند مستكػ الداللة      

الداخمية كاألمف كزارة س الماؿ الفكرؼ كتحقيق مستكػ عالي مف األداء لدػ مستكػ تكفر متطمبات رأحكؿ 

المؤىل ، العمر كالكظيفية لممبحكثيف )الجنس، الشخصية لمسماتالفمسطينية في قطاع  زة ترج   الكطني

 سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي، الرتبة( العممي،
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 انًخغُز انًسخقم     )رأص انًال انفكزٌ (

 متغيرات الدراسة:  7.1
 المتغير المستقل: رأس المال الفكري وفيو: 1

 رأس الماؿ البشرؼ. - أ
 رأس الماؿ الييكمي.  - ب
 رأس ماؿ العالقات.  - ت
 المتغير التابع: مستوى األداء. 2.7.1

 الكفاءة كالفعالية. - أ
 المسؤكلية االجتماعية. - ب

 كذج الدراسةم( يكضح ن 1.1كالشكل ) 

 نموذج الدرادة( 1.1ذكل)
  

  

 

 

 

                                                  

 انًخغُز انج

  

 

 

 المتغير التابع 

 

 

 

 

 رأص انًال انبشزٌ

الوهاراث 

الخبراث 

 التذرية

 والتطىير

 رأص انًال انهُكهٍ

 ًظن

 الوعلىهاث

هيكليت 

تكٌىلىجيا 

 انؼالقاثرأص يال 

 رضا

 الجوهىر 

اإلعالم 

 تعاوى

هؤسساث 

الوجتوع 

 الوذًي

 

 األداء

الكفاءة والفعاليت 

 الوسؤوليت
 االجتواعيت

 

 جزد بىاسغت انباحث
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  مصطمحات الدراسة:   8.1
 س المال الفكري: رأ  1.8.1
 كضعيا يمكف التي الخبرة الفكرية، الممكية المعمكمات، الفكرية، المعرفة ب نو" stewart عرفويُ  -

 ( 86: 2011)الشيمي،  الثركة لتنشئ االستخداـ مكض 
 القدرات ىذه نيـكتمك  يرىـ، دكف  كتنظيمية معرفية قدرات يمتمككف  الذيف العامميف مف نخبة ىك -
 مستكػ  في يرتكز كال قكتيا، نقاط تعظيـ مف تمكف قديمة فكارأ تطكير كأ جديدة، فكارأ نتاجإ مف
 (.18 :2003 ،المفرجي) بو يتص  لمف كاديميةأ شيادة تكافر يشترط كال معيف، دارؼ إ

. 

 األداء:  2.8.1

  أىداؼ ك إنتاج مخرجات متنا مة ميعني، قدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة ك  -
 (.7 :2011مستخدمييا)الكساسبة،

كىك المستكػ الذؼ تتمت  بو مخرجات المنظمة بعد إجراء العمميات عمى مدخالتيا، فاألداء ىك  -
 (.4 :2012 )حمكدؼ، ي تشكل داخل المنظمةمخرجات األنشطة كاألحداث الت

 التعريف اإلجرائي لألداء: -
ات المتاحة في مكانداء الكظيفي ىك حصيمة الجيكد كاإلأف األيرػ الباحث  لغرض الدراسة الحالية -

جكد الخدمات لممكاطف الفمسطيني أسرع ك ية لتحقيق األمف كاألماف كإلنجاز أمنية الفمسطينالمؤسسة األ
 .الفمسطينية مف الكطنيفيما يتعمق بعمل كزارة الداخمية كاأل

بعدة  هت ثر م  نشطة داخل المؤسسة، يائي لمحصمة جمي  األالناتج النىك داء األ فإفكبمعنى آخر   -
كمناخ العمل كالعالقة بيف الزمالء كالرؤساء، كالتجييزات كمكاف العمل كالضغكطات، خارجية عكامل 

 كعكامل داخمية تتضمف قدرات كميارات الفرد كاستعداده لمعمل كمدػ رضاه الكظيفي.

 حدود الدراسة:  9.1
 .2014 -2013 خالؿ العاـ الدراسة :ةيزمانحدود   1.9.1
مف الكطني في قطاع  زة الشق الدراسة عمى كزارة الداخمية كاألأجريت  حدود مكانية:  2.9.1
 العسكرؼ.
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مف الكطني، ممف يشغمكف تـ اختيار فئة الضباط في كزارة الداخمية كاأل الحدود البشرية:3.9.1  
 كظائ  قيادية. 
س الماؿ أكالتطكير في ر  االىتماـثر أكؿ الدراسة مكضكع قياس تتناالحدود الموضوعية:  4.9.1

، كانعكاس س ماؿ العالقات(أر ك  س الماؿ الييكميأر  ك س الماؿ البشرؼ أر  ) الفكرؼ بمككناتو الثالث
 )الشق العسكرؼ(.الداخمية الفمسطينية  بقطاع  زة داء في كزارة ذلؾ عمى مستكػ األ

 صعوبات الدراسة:   10.1
بحاث العربية كالفمسطينية التي تحدثت عف رأس الماؿ الفكرؼ في المؤسسات الحككمية ندرة األ 1

 .، عمى حد عمـ الباحثعامة، كالمؤسسة األمنية خاصة

في المكتبات المركزية في الجامعات  الفكرؼ  ندرة المراج  التي تتناكؿ مكضكع رأس الماؿ 2

 .عمى حد عمـ الباحث كالمكتبات الخاصة في قطاع  زة

، 2014عدكاف صي الحالة األمنية في قطاع  زة م  العدك الصييكني ككاف آخرىا  استقرارـ عد 3

عدكاف صي  شاقة، حيث استغرقت شير قبل  االستباناتمما جعل ميمة تكزي  كتعبئة كجم  

كعدـ دكاـ الضباط، كاستمرار العدكاف خمسكف يكما،  منيةاأل إشارة اإلخالء لممقراتبسبب  2014

أربعة  حكالي بإجمالي ب حتى تمكف الباحث مف انياء ميمة جم  اإلستبانات،الحر  ثـ شير بعد

 شيكر.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة -2

 مقدمة: 1.2
كالتي تمثمت في رأس  ،ا الفصل لمتعرؼ عمى المفاىيـ كالمرتكزات األساسية ليذه الدراسةيدؼ ىذي

الخاصة منيا كالعامة، ة كاالقتصادية التي تيتـ بيا مؤسسات األعماؿ الماؿ الفكرؼ ك حد المفاىيـ اإلداري
كتنفق الماؿ كالجيد مف أجل تطكيرىا كتنميتيا، ألف تكافر متطمبات رأس الماؿ الفكرؼ في المؤسسة 
سيكسبيا الكثير مف التميز كاالرتقاء، كقد خصص الباحث المبحث األكؿ مف ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى 

 دارتو كتنميتو كتطكيره، ككذلؾ كيفية إتىميتو لممؤسساالماؿ الفكرؼ كمككناتو كخصائصو كأ مفيكـ رأس 
 .لمكصكؿ إلى أعمى مستكػ مف التميز كاالرتقاء

أىمية في لألداء مف  امكلِ  ،داء كمتغير تاب  في ىذه الدراسةالمبحث الثاني، تـ تناكؿ األكفي 
ا ، كمدػ قبكؿ المجتم  لممؤسسة مف خالؿ الرضخرػ سسات األر شيرة المؤسسة كمكانتيا بيف المؤ ظياإ

 ،ساسية التي يرتكز عميياو كالعناصر األداء مف حيث مفيكمكؿ األكخدماتيا، كقد تـ تنا داءىاعف أ
منية محل في المؤسسة األ داءاأل ككذلؾ فكائد تقكيـ ،كسبل تنميتو كتطكيره و،كمحدداتو كمؤشرات قياس

األداء في المؤسسة ات التي قد تحد مف نجاح تقكيـ الدراسة الحالية، كقد عرض الباحث بعض الصعكب
 .منيةاأل

 كلربط العالقة ما بيف المتغير المستقل رأس الماؿ الفكرؼ، كالمتغير التاب  األداء، تـ تخصيص 
 داء.تناكؿ العالقة بيف رأس الماؿ الفكرؼ كاألل الثالث المبحث 

باحث خصص المف الكطني الفمسطينية فقد ة الحالية ىي كزارة الداخمية كاألالدراس مجتم ف كأل
منية األ  ب جيزتيامف الكطني الفمسطينية صل لمحديث عف كزارة الداخمية كاألمف ىذا الف المبحث الراب 

، كعف كاق  ماف، كتكفر ليـ األمف كاألداراتيا المركزية المختمفة كمؤسسة خدماتية تقدـ خدماتيا لمجميكركا  
 مف الكطنيالمركزية في كزارة الداخمية كاأل تداراالماؿ الفكرؼ مف خالؿ عمل ىذه األجيزة األمنية كاإلس رأ

  .الفمسطينية في قطاع  زة
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 المبحث األول
 رأس المال الفكري  2.2

 مقدمة:  1.2.2
لتعرؼ عمى رأس الماؿ الفكرؼ مف حيث مفيكمو، كمككناتو كخصائصو، ييدؼ ىذا المبحث إلى ا

دارة رأس الماؿ الفكرؼ، كتطكيره، كيتناكؿ المكضكعات التالية: مفيكـ رأس الماؿ  االىتماـ كفكائد بو، كا 
مكاق  تكاجد رأس الماؿ الفكرؼ، ك خصائص رأس الماؿ الفكرؼ، ك مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، ك الفكرؼ، 2ط
 برأس الماؿ الفكرؼ، تطكير رأس الماؿ الفكرؼ. االىتماـفكائد ك 

 :س المال الفكري أمفيوم ر  2.2.2
مف يعد  المعرفة" بل  اقتصاد" المعاصر االقتصادرأس الماؿ الفكرؼ مف المكارد األساسية في ظل عد  يُ  -

ألنيا تمثل قكػ عممية قادرة عمى إدخاؿ  ،أكثر األصكؿ كالمكجكدات قيمة كأىمية في العصر الحديث
ضافة جديدة لممؤسسة عناصر عمى إضافة قيـ مالتعديالت الحيكية في أعماؿ المنظمة، ككذلؾ قدرة تمؾ ال

 (.1 :2013النقيب،  يا)الدليمي كالتي يعممكف في

س الماؿ الحقيقي أكعصر المعمكماتية ىك ر  التنافسيفي ظل االقتصاد  س الماؿ الفكرؼ أصبح  ر ألقد  -
القائد في عممية كالتجديد، كىك  االبتكارفي عممية  ره الركف الذؼ يمعب الدكر الرئيسباعتبا ،لممنظمات
ف أمما يعني  ،لى ميزة تنافسيةإلى قيمة كمف ثـ إىك القادر عمى تحكيل المعرفة  كبالتالي ،بداعالتغيير كاإل

 صكؿ الفكريةاأل استغالؿى إلالمكارد الطبيعية )المادية(  استغالؿمف  انتقلمركز الثقل في تكليد القيمة قد 
 ى قانكف تزايد العكائدإل)الذؼ ينطبق عمى السم  المادية(  د) ير المممكسة(، كمف قانكف تناقص العكائ

 (.44 :2010)الركساف كالعجمكني، ، كار(ف)فيما يتعمق بالمعرفة كاأل

دارية في عقد س الماؿ الفكرؼ بشكل صريح في الكتابات المحاسبية كاإلأاستخداـ مصطمح ر  أبد  -
 (.AL-Ali, 2003:10) مف القرف الماضي اتيالتسعين
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  س المال الفكري:ف رأتعري 
س أكاديمية التي قدمت الكثير مف التعريفات التي تناكلت مفيـك ر ىناؾ العديد مف الدراسات األ     
 الفكرؼ، كمف بيف ىذه التعريفات: الماؿ

رؾ دارة المعرفة باعتبارىا المحإفكرؼ ىك المظمة التي تنظـ تحتيا س الماؿ الأف ر أ ROS ما ذكره -
رات لى حيازة المعرفة كتطبيق الخبرات كالمياإس الماؿ الفكرؼ أيا، كبشير ر كالطاقة الدافعة ل

 (.3 :2011مراد، بندؼ ك )دكات داخل المنظمة لتحقيق استراتيجياتياكالتكنكلكجيات كالعالقات كاأل
فية المعر  ذات القدراتس الماؿ الفكرؼ يتمثل في نخبة مف الكفاءات أف "ر أفيرػ  Druckerما أ -

فكار القديمة، بما يمكف المؤسسة ك تطكير األأفكار الجديدة نتاج األإالتي تمكنيـ مف كالتنظيمية ك 
الفرص  قتناصاكتيا كتجعميا في مكق  يمكنيا مف مف تكسي  حصتيا السكقية كتعظيـ نقاط ق

يشترط تكافر  س الماؿ الفكرؼ في مستكػ تنظيمي معيف دكف  يره، كما الأسبة، كال يتركز ر المنا
 ") المصدر السابق(.ديمية لمف يتص  بوكاأشيادة 

مجمكعة الميارات المتكفرة في المؤسسة التي تتمت   ب نوس الماؿ الفكرؼ أ" ر  Ulrichعرؼ ي ك -
 لمتطمبات الزبائف، ستجابةاالى جعل المؤسسة عالمية مف خالؿ بمعرفة كاسعة تجعميا قادرة عم
 (.5 :2011زركخي ك سكر، ا)كالفرص التي تتيحيا التكنكلكجي

فراد الذيف يستخدمكف نو مجمكعة مف األ ب، س الماؿ الفكرؼ أر  Ghaziri & Awad كقد عرؼ -
بداع كاإل االبتكار، ثقافة، قدرة عمى نيـ يمتمككف خبرات، قيـ، ألأليدييـ استعماليـكثر مف أعقكليـ 
 .(2 :2011)مزريق ك قكشيح، قيمةك خمق أيجاد حل متخصص إجل أمف 

 السابقة: اتريفالربط بين التع 

بداع نسانية كاإللى المعرفة اإلإقد استندت  اتريفتعف معظـ الأ يرػ الباحثمف خالؿ ما سبق 
بداعية التي اإل س الماؿ الفكرؼ يرتبط بالقدراتأف ر إكبالتالي ف ،كالذؼ يزداد م  الخبرة كتكافر الميارات

دائيا كخمق ميزة تنافسية أتحسيف ك  المؤسسةكالتي يمكف تكظيفيا لخدمة  ،يمتمكيا العاممكف في المؤسسة
مكر ىامة كتكاد أالسابقة قد ركزت عمى  اتريفـ التعف معظأفتجد  ،كية بيف المؤسسات المماثمةق

 يا:مكر كمنتشترؾ في ىذه األ
صحاب المؤىالت كالقدرات العممية العامميف في المؤسسة كأس الماؿ الفكرؼ يمثل النخبة مف ف رأأ -1

 كالعقمية.
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افر الجيكد ، بل تحتاج إلى تضيجاد بديل عنيـ خالؿ فترة زمنية بسيطةيصعب إ أف ىذه النخبة -2
 كالخبرات.

فكار قديمة تصبغ المؤسسة أف راس الماؿ الفكرؼ يتطكر إما ب فكار جديدة أك تحسيف كتطكير أ -3
 بمميزات مختمفة تشكل مصدر قكة ليذه المؤسسة.

كال يشترط فيو تكافر ظيفي معيف دكف  يره، ك ك الماؿ الفكرؼ ال يرتكز في مستكػ إدارؼ أف راس أ -4
 كاديمية.الشيادات األ

و" يتمثل في مجمكعة الكفاءات البشرية كمف ذلؾ يخمص الباحث إلى تعري  رأس الماؿ الفكرؼ ب ن -
 ،ا تـ استثمارىا كتكظيفياذا مالميارية كالقادرة عمى اإلبداع إقمية ك ذات الخبرة، كالمتميزة بالقدرات الع

المؤسسة بما يضمف ليا التي تمتمكيا  ستراتيجياتكاالاء عمميات المنظمة كفق األنظمة لتحسيف أد
 ".ستدامةكاالالتميز 

كس، س الماؿ الالمممرأس الماؿ المعرفي، كرأ :تسميات متعددة لرأس الماؿ الفكرؼ منيا تكقد كرد -
 International Federationفالدكلي لممحاسبي تحاداالرية، ك يره مف التسميات، كيرػ صكؿ الفككاأل

of Accountants (IFAC,1998أف مصطمح رأ )دؼ م  كل س الماؿ الفكرؼ عادة ما يستخدـ بالترا
ك مف الممكية الفردية كاألصكؿ الفكرية المعرفية، كما يمكف أف ينظر لو كمخزكف كمي لرأس الماؿ أ

ك ج النيائي لعممية تحكيل المعرفة ألناتيضا االتي تمتمكيا المنش ة، كيمثل أالحقكؽ المبنية عمى المعرفة ك 
 (.6 :2012)بدكؼ،  ةالمعرفة ذاتيا كالتي تتحكؿ إلى ممكية أك أصكؿ فكرية لممنش 

يمكف التفريق صكؿ المادية التي تمتمكيا المؤسسة، كالتي كىذه التسميات كاألصكؿ الفكرية تقابميا األ -
 (1.2المكضحة في جدكؿ رقـ )بعاد بينيا مف خالؿ األ
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 ( يقارَت بٍُ رأص انًال انفكزٌ ورأص انًال انًاد2.3ٌ)جذول 

 س المال الفكري رأ س المال الماديرأ البعد م
  ير مادؼ  ير مممكس مادؼ مممكس ساسيةالميزة األ 1

فراد العامميف في في عقكؿ األ ضمف البيئة الداخمية لمشركة. مكق  التكاجد 2
 الشركة.

 فراد ذكؼ المعارؼاأل المعدات. المبانياكلة.  التمثيل النمكذجي 3
 كالخبرات

 متزايدة باالبتكار متناقصة باالندثار القيمة 4

 باالستخداـ المادؼ نمط خمق الثركة 5
كالخياؿ  نتباهكاالبالتركيز 

 الكاس .
 العمل المصرفي العمل العضمي المستخدمكف لو 6

عند حدكث  يزدادد ك يتكق يتكق  عند حدكث المشاكل الكاق  التشغيمي 7
 المشاكل.

نتاجي كتناقص لو عمر إ الزمف 8
 بالطاقة.

لو عمر، م  تزايد في  ليس
 بداعية.القدرات اإل

 )قكة( دكرة تكليد كتعزيز ذاتي دكرة تقادـ )ضع ( القكة كالضع  9

10 
ىمية في الكقت األ

 الحاضر
 ىميةتزايد األ ىميةتناقص األ

 (2010،)ال يقاسدارة ما إ مممكسات:دارة الالإنجـ عبكد نجـ،  المصدر:

 :أىمية رأس المال الفكري في المؤسسة األمنية 
كبير  ىتماـالكالتميز، كيحتاج  ستدامةاالس الماؿ الفكرؼ يمثل أف ر أ الباحث رػ يكبناء عمى ما سبق    
منية المؤسسة األ مجتم  الدراسة الحالية يمثل جزء ميـ فيف أ كحيث ،صحاب القرار في المؤسسةأمف 

كعمى تراكـ الخبرات كتميز الميارات كمدػ  ،تعتمد في عمميا عمى العنصر البشرؼ كالتي الفمسطينية 
مف  ي مل فإف الجميكر، فضل خدمة لمجميكرأبداع الذؼ يظيره ىذا العنصر الميـ في سبيل تقديـ اإل

الشعب المستفيد مف ف تككف العيف الساىرة كالحضف اكمف لكل فئات أ األمنية الفمسطينية المؤسسة
س الماؿ أداءىا مف خالؿ تطكير كتنمية ر أف تسعى لتحسيف أخدمات ىذه المؤسسة، كالتي يجب 
 كالعالئقية.الفكرؼ بمككناتو البشرية كالييكمية 
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 س المال الفكري:أمكونات ر  3.2.2
اىاتيـ كمجاالت ف الباحثيف قد تعددت اتجأس الماؿ الفكرؼ، نجد أالسابقة كمفيـك ر  اتريفمف خالؿ التع
 مب الباحثيف اتفقكا عمى أ ف أال إس الماؿ الفكرؼ أىدافيـ، فتعدد بذلؾ مفيكميـ لمككنات ر أ اختصاصيـ ك 

 .(1.2،  كالمكضحة بالشكل )الفكرؼ يتحدد بالمككنات التالية س الماؿأف ر أ

 س الماؿ الييكمي.أر   2                  ؼ.بشر س الماؿ الأر  1
 )الزبكف(. س ماؿ العالقاتأر  3 

 ( مكونات رأس المال الفكري1.2) ذكل

في رأس الماؿ الفكرؼ كالطرؽ المحاسبية لقياسو، كأثره عمى الميزة  االستثمار النقيب،كماؿ الدليمي، ك : جماؿ المصدر
 (7 :2013) التنافسية

 

 

 رأص انًال انهُكهٍ:   

وَشًم يجًىػت نألَظًت 

انفزػُت نهًُظًت أو 

انؼًهُاث انخشغُهُت ، 

ضافت إنً انًهكُت باإل

انفكزَت انخٍ حًخهكها 

 انًُظًت

ص انًال انبشزٌ َؼٍُ أر

انًهاراث وانًؼزفت انخٍ ًَخهكها 

 انؼايهىٌ فٍ انًُظًت

ؼًالء َخضًٍ رأص يال ان 
يا َحققه يٍ قًُت نهشزكت 
وانخٍ َكىٌ يصذرها َىػُت 
انخذياث انخٍ َقذيها سبائٍ 
انًُظًت ويذي اقخُاػهى 

ووالئهى، وهذا انُىع َسهى 
بال شك فٍ خهق قًُت 

 يضافت نهًُظًت.
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 عمى النحو التالي: مكونات رأس المال الفكري يمكن تفصيل  وبناًء عمى ما سبق

  ال البشري:س المأر  
سرار أكفيو تكمف  ،بداع كالمعرفةكاإل بتكاراالكىك القكػ الكبرػ المحركة لممنظمة كمصدر  -

ف المنظمة ميما أ" Peter Druckerكفي ذلؾ يشير ،المنظمة تيجيةراستاالعمل كعميو تبنى 
بداع ف ليا مكردا حقيقا ىك العنصر البشرؼ فيك مصدر اإلإف ،كانت طبيعتيا كنكعيتيا كممكيتيا

  كيرػ  ،"كقدراتوالكامل لطاقاتو  ستثماراالمف خالؿ  ،تحقيق الميزة التنافسيةكمصدر  بتكاركاال
Daft ة كالميارات كالقابميات لممعرفة كالخبر  قتصاديةاال" أف رأس الماؿ البشرؼ ىك القيمة
 بتكاراالك المعرفة المشتركة كالميارات  نوؼ ب س الماؿ البشر فيعرؼ رأ Bontisا "، أملمعامميف

س الماؿ البشرؼ بمة مياميا كثقافتيا كفمسفتيا، كأف رأكالقدرات الفردية لمعامميف في المنظمة لمقا
 (.97: 2012 )دمحم ك سعيد، لدػ المنظمة متالكواكف ال يم

نو س الماؿ البشرؼ مف أىـ مككنات رأس الماؿ الفكرؼ ألأف رأ( "4: 2013 ،)عبيدات كحسب -
التفكير كالمعرفة كالميارات كاإلبداعات التي يتمت  بيا األفراد  يركز عمىيتعمق بالعقل البشرؼ، ك 

القيـ التي يتحمكف بيا، كيمعب رأس الماؿ البشرؼ  لى صفاتيـ كسمككياتيـ كمنظكمةضافة إباإل
 في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمات كالدكؿ عمى حد سكاء." ساسياً أ دكراً 

    فراد المعرفة التي يمتمكيا كيكلدىا األس الماؿ البشرؼ يمثل ف رأأ :كتبعا لذلؾ يمكننا القكؿ     
كىي  ،يمكف تنميتيا بالتدريب كالتطكير ، كالتيبتكاراتكاالممكف كتضـ الميارات كالخبرات كالعا
 .س الماؿ البشرؼ الحالية لتكضيح رأبعاد التي يمكف اعتمادىا في الدراسة األ

 س المال الييكمي:رأ 
ى أؼ مكػاف خػارج المنظمػة كيضػـ البيانػػات لػى البيػت أك إلػالػذؼ ال يمكػف نقمػو إاؿ س المػىػك رأ -

 التنظيميػػة يياكػػلكالمعمكمػػات كالنشػػرات كثقافػػة المنظمػػة كاالبتكػػارات المكثقػػة كاالسػػتراتيجيات كال
 (.3 :2013 )عبيدات،كالعمميات 

لمتػكفرة عػف بػرة اىك عبارة عف قدرة المؤسسة عمػى نقػل كنشػر كتكظيػ  المعرفػة كالميػارة كالخ ك -
 كيػػتـ ذلػػؾلييػػا، نتاجيػػا كالتػػي بحاجػػة إإلػػى مكاقػػ  إ لػػى الكاقػػ  الفعمػػي، أؼالعػػامميف فػػي المنظمػػة إ

كلديػػو الكفػػاءة فػػي تطبيػػق  ،مػػف خػػالؿ ىيكػػل تنظيمػػي مالئػػـ ككاضػػح الصػػالحيات كالمسػػئكليات
  (.6 :2013 )سالـ، فة كالميارة كالخبرة في المنظمةالمعر 



   
[19] 

 

 تػػػػتمكف بمجمكعيػػػػا التػػػػي ،كاإلجػػػػراءات كالػػػػنظـ كاليياكػػػػل ،راتيجياتاالسػػػػت مػػػػف مجمكعػػػػة ىػػػػك ك -
 (.175 :2009 الفضل،) الزبائف لىإ المنتجات كتسميـ نتاجإ مف المنظمة

ة الصريحة التي س الماؿ الييكمي" عبارة عف المعرفف رأفإ (93 :2011 ، الشيمي)كحسب  -
جراءات عمل المنظمة ة كا  نظمكالتي تكجد في أ ،مة مضافة لممنظمةلى قييمكف تحكيميا إ

كيمكف تحكيمو  ،كيمكف الرجكع إليو في أؼ كقت ،ككل ما ىك معرفي مخزف ب ؼ كسيمة ،كىياكميا
 و يمثل قيـ الشركة التي يتـ تداكليا داخميا".ب ن :كبالتالي يمكف القكؿ ،ية فكريةلى ممكإ

ال يستطيعكف ء المدراس الماؿ الييكمي مكانو المؤسسة، فالعاممكف ك أف رأ يرػ الباحثكعميو  -
خدمتيـ، فيك يعبر عف نظاـ  نتياءك عند ابيكتيـ في نياية دكاميـ، ألى نقمو مف المؤسسة إ
س الماؿ الييكمي القكة الداعمة لرأ سرأ اعتبارض الدراسة الحالية يمكف كىيكل المنظمة، كلغر 

ي، كلثقافة ىذه المؤسسة مف الكطنكل التنظيمي لكزارة الداخمية كاألالماؿ البشرؼ متمثال في اليي
ركقتيا التنظيمية، كلما تعتمد عميو مف تكنكلكجيا كنظـ جراءات داخل أكاإلكالبرامج كقكة النظـ 

يـ في تميز كجكدة لتس ستخداميااحكـ في إدارتيا كتخزينيا كا عادة كمات كبيانات تمتمكيا كتتمعم
 الخدمة التي يتمقاىا المكاطف. 

 ن:زبولو ارأس مال العالقات، أ 
لزبكف ككالئو، يمثل قيمة العالقات التي تقيميا المنظمة م  الزبائف مف خالؿ زيادة رضا ا  -

ق االىتماـ بمقترحاتو كاالستماع إلى الشكاكػ المقدمة مف قبمو، عف طريكمدػ االحتفاظ بو 
ات امة عالققيا بالسرعة الممكنة، كمشاركتو في أعماليا كصفقاتيا، أك إيجاد الحمكؿ الناجعة لكا  

  .(13: 2000تعاكف قكية )عبيد، 
طراؼ الخارجية التي تتعامل ة التي تربط الشركة بعمالئيا كاألعف العالقات المتميز  عبارةىك   -

 (.93: 2011الشيمي، ) جيات لممنظمةكالذؼ يظير في شكل رضا ككالء مف ىذه ال ،معيـ
ات( يعبر عف المعرفة )العالق س الماؿ الزبائنيأف رأ( (Solitander, 2006: 198كقد ذكر -

المتعمقة ب صحاب المصالح كخاصة الزبائف المؤثريف عمى حياة المنظمة، كعميو يكمف جكىر 
المعرفة المكجكدة لدػ الزبائف التي البد مف اكتسابيا بضماف استمرار كالئيـ  المككف فيىذا 

س الماؿ البشرؼ األدبيات ب نو انعكاس كامل قكة رألممنظمة، ككسب زبائف جدد، كلذلؾ تصكره 
مف خالؿ تحديد المعرفة المطمكبة  ،كالييكمي باتجاه العالقة م  الزبائف لتحقيق رضاىـ ككالئيـ

كتككيف شبكة مف التحالفات االستراتيجية م  البيئة بيدؼ تر يبيا  ،لتمبية احتياجاتيـ كر باتيـ
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 :2009)الفضل،  فات حميمة م  الزبائبالمنظمة، كنيل استحسانيا، كدفعيا نحك بناء عالق
175.) 

رضا الجميكر  س ماؿ العالقات يمثل القيمة التي يفرزىا مستكػ ف رأإ يمكف القكؿمف ذلؾ  ك -
يو المؤسسة األمنية مف عالقات متميزة م  الجميكر متمقي الخدمة، كم  ككالئيـ، كما كصمت إل

العالقات التي كىذه نسانية كمنظمات مجتم  مدني، يات الخارجية مف مؤسسات حقكقية كا  الج
ف حيث إ ،كعناصر بيئتيا الخارجية ليا أىمية كبيرة كقيمة حيكية تبنى بيف المؤسسة األمنية
ألنو لتميز كالتقدـ الحاصل في المؤسسة، كمف ا ،كؿ مف ىذه العالقةالجميكر ىك المستفيد األ

، كبالتالي تعبر عف حاجاتو كر باتو كتحقق لو األماف سيتمقى خدمة متميزة كذات مستكػ راؽٍ 
تعاكف مف المؤسسات الحقكقية  يضا سيككف ىناؾؾ في تقديـ المقترحات كاكراء، كأسيشار 
مما  ،بحاثشاركة في الندكات ككرش العمل كاألنسانية في تقديـ الخدمات كالمقترحات كالمكاإل

يا لى خدمة ينتف  بكرة إجديدة كيحكؿ الف اً قكيفتح أماميا أف سيعزز مكق  المؤسسة األمنية
 ،ؼ س الماؿ الفكر ي مجمميا تساعد عمى تحديد قيمة رأف ىذه المككنات فإ الجميكر، ثـ

كيمثل  ،س الماؿ البشرؼ رأ تتمثل في،ؿ الفكرؼ س الماف مككنات رأفإكلغرض ىذه الدراسة 
س الماؿ الييكمي كما يمثمو مف معارؼ كخبرات متراكمة لدييـ، كرأ العامميف كما يممككنو مف

كتخزف  ،فرادة مختمفة تحتفع بيا المؤسسة بعد أف يتركيا األمات كممتمكات فكريمعرفة  كمعمك 
كىك ناتج القيمة المحصمة  ،س ماؿ العالقاتكرأفي قكاعد بيانات كمستندات كىياكل تنظيمية، 
عالمية ف جميكر كمؤسسات مدنية كحقكقية كا  مف تعامالت المؤسسة م  البيئة الخارجية م

 .اك يرى
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 س المال الفكري:رأ خصائص 4.2.2
ف ىناؾ بعد مراجعة العديد مف األدبيات التي تناكلت خصائص رأس الماؿ الفكرؼ، يمكف القكؿ أ

الخصائص المينية، ك الخصائص لتنظيمية، ك لخصائص امجمكعة مف الخصائص يمكف تمخيصيا با
 (6 :2011،)مزريق كقكيدرؼ  :الشخصية كالتاليالخصائص ك  ،السمككية

  كحسب  ،االستراتيجييخص فيما   مية:التنظيالخصائصBarall س الماؿ الفكرؼ نجد أف رأ
كص الييكل التنظيمي بخص نو كأ Robbin ذكر في المستكيات كميا كبنسب متفاكتة، كقد ينتشر

ة فتستخدـ بشكل ما الرسميبالت كيد التنظيمي العفكؼ المرف، أس الماؿ الفكرؼ فيك الذؼ يناسب رأ
 .ضحدارة بشكل كالالمركزية في اإلمنخفض جدا كيميل إلى ا

  ثرائي كليس بالضركرة تعميـ المنظمي كالتدريب اإلينصب عمى ال االىتماـ المينية:الخصائص
 س الماؿ الفكرؼ بالميارة العالية كالمتنكعة كالخبرة العريقة.رأ ، كيمتازكاديميةالشيادة األ

 فقد ذكر السموكية والشخصية: الخصائص Davis اطرة لى المخإ يميل الفكرؼ  رأس الماؿ أف
 .بالت كدى التعامل م  مكضكعات تتسـ بدرجة كبيرة لذا فيك يميل إل

كلديو قدرة عمى حسـ القرارات  ،فكار كالمقترحاتلى المبادرة كتقديـ األإ كرؼ مياؿس الماؿ الفكرأ 
 . بالنفسدكف تردد، كلديو مستكيات ذكاء عالية، كمثابرة حادة في العمل، كثقة عالية 

 :س المال الفكري أمواقع تواجد ر   5.2.2
 ((Stewart, 1997: 3ة، ىي: في ثالثة مكاق  رئيسفكرؼ رأس الماؿ اليتكاجد 

  كذلؾ  ،اس ماؿ فكرؼ ليبمثابة رأ د  عـ العامل اقتراحا لزيادة أرباح الشركة فيك يُ : فإذا قدالعاممون
 كة.ف يقدـ حمكال مفيدة لمشر ينطبق عمى كل ابتكار مف ش نو أ

 :لى مكاق  عرفة المفيدة إلى تبادؿ كنقل كنشر المحيث يؤدؼ ىيكل العمل الجيد إ نظام العمل
 ييا مف خالؿ نظاـ مالئـ لتدفق المعمكمات.الحاجة إل

 الفائدة عف المعمكمات مف قدر أكبر إعطاء عمى القادركف  الكحيدكف  ىـ باعتبارىـ :العمالء 
 .الشركة فم المقدمة كالخدمات لممنتجات الحقيقية
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 س المال الفكري:فوائد االىتمام برأ 6.2.2
بل كتعطييا  ،س الماؿ الفكرؼ ألؼ مؤسسة القيمة التي تميزىا عف المؤسسات المماثمةرأ د  عيُ 

ننا نعيش كبما أ ،عرفة كالمعمكمات كالمياراتفمعيار التنافس اليكـ الم ،الصدارة في حاؿ تفكقيا عف  يرىا
المجاالت ف الدكؿ كبالتالي المؤسسات تيتـ بتطكير ىذه فإ ،كجي كعصر المعرفةلتقدـ التكنكلفي عصر ا

 )بدكؼ، لى ما يمييؤدؼ بالمؤسسات كيقكدىا إ ىتماـكالتي تعبر عف مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، كىذا اال
2012: 9). 
 بداعية.زيادة القدرة اإل -1
 كالئيـ.بيار كجذب العمالء كتعزيز إ -2
المتطكرة، كتقميل الفترة بيف  ديـ المزيد مف المنتجات الجديدة أكبالكقت مف خالؿ تقتعزيز التنافس  -3

 كل ابتكار كالذؼ يميو.
  مكانية البي  ب سعار تنافسية.خفض التكالي  كا   -4
 نتاجية.تحسيف اإل -5
 تعزيز القدرة التنافسية. -6
يمثمو مف قكة  المؤسسة كخارجيا بماس الماؿ الفكرؼ يمثل قكة كبيرة داخل أف رأ الباحث رػ ي سبق ماكم

كحفع المعمكمات  ،كفي ترتيب اليياكل التنظيمية ،داث التغيرات في قدرات العامميفعممية قادرة عمى إح
ككذلؾ المحافظة عمى مكانة المؤسسة عند العمالء كجميكر المستفيديف مف خدماتيا،  ،الخاصة بالمؤسسة

الحقيقي لمفئة المتميزة مف العامميف في مياراتيـ  كاالستثمارأنو يعكس التطكر في الفكر اإلدارؼ  اكم
 كمعرفتيـ المتراكمة خالؿ سنكات الخدمة.

س الماؿ الفكرؼ الذؼ اسبة لممحافظة عمى رأساليب المنف تض  الخطط كاألكىذا يحتـ عمى المؤسسة أ
تدرؾ المؤسسة كيفية ف ؤسسة، فالبد مف حكافز لممبدعيف كأصحاب األفكار المتميزة، كأيدير ىذه الم

تمفة، ككذلؾ ترجمة ىذه بل ككيفية نقميا لمعامميف الجدد بالطرؽ التدريبية المخ ،استغالؿ الخبرات كالمعارؼ
 شخاص.  ى فييا كال تنتيي برحيل ىؤالء األى معارؼ كمعمكمات تميز المؤسسة ك تبقالخبرات إل

 إدارة رأس المال الفكري: 7.2.2
دارة، كبيرا عند مفكرؼ اإلالبارزة التي القت اىتماما  اتعك ضصبح مف المك أ دارة رأس الماؿ الفكرؼ إ

البد  ((Kawatra, 1995: 68 كفي ذلؾ يقكؿ ،ماؿ المنظمات المعاصرةبل مف أىـ البنكد في أجندات أع
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س الماؿ الفكرؼ كالمحافظة كية تعمل ب قصى ما يمكف عممو مف أجل ضماف استثمار رأدارة قمف تكافر إ
 عميو.

 :مبادئ اإلدارة الفاعمة 

 س الماؿ الفكرؼ، ىي:خمسة مبادغ أساسية لإلدارة الفاعمة لرأ (Stewart, 1997: 168) كلقد كضح

ؼ لصالح المنظمة إلقامة العالقات س الماؿ الفكر فادة قدر اإلمكاف مف أفكار كأعماؿ رأاإل -1
 الكدية م  مستخدمييا كزبائنيا كمجيزييا كعمى المدػ الطكيل.

مية، كتعزيز فرؽ العمل تكفير المكاد الضركرية التي تساعد في بناء شبكة معمكمات داخ -2
خرػ لمتعمـ، ككذلؾ السماح ليـ باستخداـ كل ما يمنحيـ المزيد كجماعات االنجذاب كأية أشكاؿ أ

 مف الميارات كالمعمكمات كالمعارؼ في اىتماماتيـ.

 ف سر نجاحيا يكمف في ركحيا االبتكارية.ألس الماؿ الفكرؼ دارة رأعدـ المبالغة في إ -3

الكمية المنطقية كعند الضركرة، ييا فعال، كبلى المكق  الذؼ بحاجة إلمعمكمات إتكجيو تيار ال -4
 ىمية.ييز بينيا مف حيث األلى عدـ التميادتيا عف الحد المطمكب قد يؤدؼ إف ز أل

ييا كسيكلة الرجكع إل ،ككفاءتيا ،عميتوفاس الماؿ الفكرؼ في اتجاه المعمكمات لزيادة ىيكمة رأ -5
 عند الحاجة.

 س المال الفكري: نموذج إلدارة رأ 

نمكذجا يت ل   (Daniel, 1997: 3) س الماؿ الفكرؼ، فقد طرحدمت نماذج عدة إلدارة رأقُ 
 ي:التلمف خمس خطكات إلدارة المكجكدات الفكرية، كىي كا

ىمية االستثمارات الفكرية في تطكير في العمل، كبياف أ  يد دكر المعرفةتحد البدء باالستراتيجية، -1
 المنتجات.

التي  بيئة التنافسيةتقييـ استراتيجيات المنافسيف، كالمكجكدات الفكرية التي يمتمككنيا كفيـ ال -2
 س الماؿ الفكرؼ. يعيش فييا رأ



   
[24] 

 

 فتح مم  خاص بالمكجكدات الفكرية. 3-

 يا كماذا تحتاج لتعظيـ قيمتيا.تقييـ المكجكدات الفكرية التي تمتمك -4

 ىميتيا.المكجكدات الفكرية حسب قيمتيا كأ  تجمي  مم  المعرفة كتكرار العممية كتصني  -5

دارة التي إلنيا الى إدارة رأس الماؿ الفكرؼ عمى أ( أنو البد مف النظر إ44 :2000، عبيد)كيبيف 
التعاكف  يا مف خالؿ اعتمادىا مبدأئيا كبقاية كتكيفماـ التغيرات البيئبالقضايا الحاسمة كقكة المنظمة أ تيتـ

 كالتكافق بيف القدرات التقنية كالقدرات الفكرية.

نو يتطمب مف إلنسانية كالعمكـ اإلدارية، فإانظرا لمتطكر الحاصل في العمكـ  نوكيرػ الباحث أ
س ماليا منظمات أف رألسابق، عندىا ستجد ىذه النشطتيا بفمسفة مختمفة تماما عف اأف تدير المنظمات أ

كنمكىا ي تي مف خالؿ قدرتيا عمى إدارة كجكدىا  كأف استمرار ،ىك مف يحمل سر بقاؤىا ككجكدىا الفكرؼ 
ف السرعة ية كما المؤسسة األمنية محل الدراسة الحالية فإاتالمؤسسات الخدمففي س الماؿ الفكرؼ لدييا، رأ

كذلؾ لضماف رضى ككالء  ،ضافة لجكدة ىذه الخدمةإ ،نجاز الخدمة لمجميكر ميـ جدات إكالتقميل مف كق
 ،ماف، كىذا يتطمب جذب المكارد البشرية الكفؤةالمؤسسة التي تكفر لو األمف كاأل الجميكر كالتفافو حكؿ ىذه

كتكفير المستمزمات المادية كالتكنكلكجية  ،دارية كالعممية المناسبةكتدريبيا كتسكينيا في المكاق  اإلكتطكيرىا 
لى ما تنسجو مف عالقات كتحالفات استراتيجية خارج إضافة إ ،ةتساعد في تنفيذ الميمات االستراتيجيالتي 

 المؤسسة.

 المال الفكري:س تطوير رأتنمية و  8.2.2
 نقال عف الفرا:( 94 :2011الشيمي،) ذكرهس الماؿ الفكرؼ يمـز ما تطكير رألتنمية ك 

س الماؿ الفكرؼ لدييا، كىذا يتطمب د رأيجب عمى المؤسسات أف تككف قادرة عمى تحدي  -1
س الماؿ كيتـ تحديد رأ ،س الماؿ الفكرؼ لديياحة كالمنيجية العممية في تحديد رأالمكضكعية كالصرا

ضركرة  الفكرؼ عبر تشكيل فريق عمل مف المؤسسة يمثل مختم  الدكائر كالكحدات العاممة فييا م 
المؤسسة لتعزيز المكضكعية في عممية التحميل  كاديمييف مف خارجتطعيـ الفريق مف مختصيف كأ

 كالتصني .
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ارؼ، كىذا العمل عمى تكفير المناخ المناسب الستغالؿ ما لدػ العامميف مف قدرات كميارات كمع -2
مف الكظيفي في المؤسسة، ككذلؾ عقد اجتماعات كندكات يقكـ فييا يتطمب منح المكظفيف األ

 دكف تدخل البيركقراطييف كالكسطاء. ،فكارظفكف بطرح ما لدييـ مف مقترحات كأالمك 
ية العمل عمى تطكير النظاـ الداخمي لممؤسسة، كيككف ذلؾ بخطكات، منيا تطكير الثقافة التنظيم -3

بداعية، كتقميل العمل فكار اإللعميا، كسيكلة انسياب األدارة اإلالممؤسسة، كسيكلة التكاصل م  
 ،ف، كالتركيز عمى اإلنجازات كليس عمى اإلجراءاتحيات المبدعيالركتيني لممبدعيف، كتعزيز صال

 كما شابو. نصراؼكاالمكاعيد الحضكر ك 
س الماؿ الفكرؼ لدييا، فكثير مف القيادات تعتقد أف رأس الماؿ الفكرؼ كجكد قيادة تؤمف بتطكير رأ -4

 ىك القيادة نفسيا، كما سكػ ذلؾ يمكف تحقيقو بسيكلة.
 ،ة بكل ثقة كسيكلةلى تبادؿ المعرفسيؤدؼ إ ،بيف العامميف اعيةاالجتمتعزيز الثقة كتشجي  العالقات  -5

 نجاز المشترؾ.بتقديـ الحكافز الجماعية عمى اإل يضاكيحدث التعزيز أ
كتسييل جمب  ،كبناء شبكة تكاصل داخمية ،س الماؿ الفكرؼ يل تكفير المكارد التي يحتاجيا رأتسي -6

 تيـ.مف يزيد مف مياراتيـ كمعمكماتيـ في مجاؿ اىتماما
كتطكيرىا كتصنيفيا حسب النكع  ،تطكير نظاـ معمكمات داخمي يساعد عمى جم  المعمكمات -7

 ليو.كاألىمية، ككقت الحاجة إ
يمكف بمقتضاىا معرفة احتياجات كمطمب الفئة المستيدفة، مما  ،بناء عالقو م  الفئة المستيدفة -8

 يساعد في حل مشاكل الطرفيف، المؤسسة كالفئة المستيدفة.
س الماؿ الفكرؼ عف التدريب التقميدؼ مف حيث النكعية، فيذه الفئة ف يختم  التدريب عمى رأيجب أ -9

تمتمؾ معرفة كخبرات كميارات تراكمية نتيجة لتجاربيـ السابقة، فاألساليب التقميدية مف محاضرات 
م  ذكؼ ات كالميارات كجمكس في قاعات ال تجدؼ بالنسبة ليـ، فيـ يحتاجكف لتبادؿ المعرفة كالخبر 

رات كالميارات كنقل ىذه الخب ،م  ضركرة استثمار خبراتيـ كمياراتيـ في التدريب ،خرػ الثقافات األ
 خرػ.جياؿ األكالمعرفة لمفئات كاأل
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 :ممخص المبحث األول 9.2.2
 

مكرد مف المكارد مف خالؿ ىذا المبحث تـ استعراض رأس الماؿ الفكرؼ مف حيث المفيكـ ك
المعرفة، كتبيف أف رأس الماؿ الفكرؼ ىك رأس الماؿ الحقيقي لممنظمات مف  صاداقتاألساسية في ظل 

 اىتماـ الكتابات المحاسبية كاإلدارية فيو الرتباطو بالقدرات اإلبداعية التي يمتمكيا العاممكف في المؤسسة.خالؿ 

لحالية، كدراسة ذلؾ تـ استعراض أىمية رأس الماؿ الفكرؼ في المؤسسة األمنية محل الدراسة ا ثـ بعد
مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، البشرية كالييكمية كالعالئقية، كمف ثـ استعراض خصائص رأس الماؿ الفكرؼ، 

، كأماكف تكاجد رأس الماؿ الفكرؼ، إف كاف فيما يمثمو العاممكف أك التنظيمية كالمينية كالسمككية كالشخصية
ئف في حاؿ المؤسسة الربحية، أك إف كانكا جميكر في في األنظمة كالبرامج، أك في العمالء إف كانكا زبا

 حاؿ المؤسسة الخدماتية.

أىمية رأس الماؿ الفكرؼ كقكة كبيرة داخل المؤسسة كخارجيا، ككي   عرض كمف خالؿ المبحث أيضا تـ
 يتـ إدارة رأس الماؿ الفكرؼ مف خالؿ عرض بعض النماذج إلدارة رأس الماؿ الفكرؼ.

استعراض سبل تنمية كتطكير رأس الماؿ الفكرؼ مف خالؿ تحديد المؤسسة لرأس كفي نياية المبحث تـ 
المناخ المناسب الستغاللو، كتبني قيادة المؤسسة لرأس الماؿ الفكرؼ كتدعيمو كتسييل  ماليا الفكرؼ، كتكفير

 كل ما يحتاجو، كتشجي  كل ما يمكف أف يؤدؼ إلى بناء رأس ماؿ فكرؼ قكؼ لممؤسسة.
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 المبحث الثاني

 األداء 3.2

 :مقدمة 1.3.2
ا العامة كالخاصة ك يرىا بتحقيق أفضل النتائج كالكصكؿ إلى تيتـ المنظمات كالمؤسسات ب نكاعي

ب داء العامميف  ىتماـاالكذلؾ مف خالؿ  ،ارسمتيا ىذه المنظمة أك المؤسسة مسبقىداؼ المنشكدة التي األ
فتنمي ىذه العكامل  ،اً يجابمل المحددة لألداء كالمؤثرة فيو إفتعمل قيادة المنظمة عمى معرفة العكا ،فييا

 ،داء داخل المؤسسةعمى األ كتسعى جاىدة لمحصكؿ عمى أحدث الكسائل كأنجحيا لمت ثير إيجاباً  ،كتطكرىا
سمبيات فتبحث في تصحيح ىذه ال ،داءبيات المؤثرة عمى ضع  كتردؼ األسمكفي المقابل تبحث عف ال
دارة الحكـ عمى السياسات خالؿ القياس كالتقكيـ تستطي  اإل داء كضعفو، فمفكالمؤثرات لتفادؼ تردؼ األ

أك ، أك النظـ كالسياسات ،ك برامج التدريب كالتطكيرأ ،االستقطابعتمدىا سكاء في سياسة كالبرامج التي ت
  لبرامج اإللكتركنية.ا

 الدراسة، ىذه في تاب  كمتغير فيو المؤثرة كالعكامل ،األداء مفيكـييدؼ ىذا المبحث لتكضيح ك 
 نجاح مف تحد صعكبات ىناؾ كىل األمنية، المؤسسة في خاصة ،األداء تقكيـ كفكائد األداء، تطكير ككيفية
 كاألداء مستقل، كمتغير الفكرؼ  الماؿ سرأ بيف قةالعال يخدـ بما ذلؾ كل األمنية، المؤسسة في األداء تقكيـ
 .الدراسة ىذه في تاب  كمتغير

 :داءمفيوم األ 2.3.2
 كيحتل مكانة خاصة داخل أؼ منظمة ،داء الكظيفي بكل مف سمكؾ الفرد كالمنظمةيرتبط مفيـك األ

كقد تعددت تعريفات  ،كلةكذلؾ عمى مستكػ الفرد كالمنظمة كالد ،نشطة بياباعتباره الناتج لمحصمة جمي  األ
جراءات كالتقنيات التي نساني في ضكء اإلمحصمة السمكؾ اإللى ف لألداء، فاألداء الكظيفي يشير إالباحثي

 (.58 :2004 )الربيق، ىداؼ المر كبةاأل تكجو العمل نحك تحقيق

قياـ ب عباء الكظيفة يني ىك الداء المعمل معيف، كاأل إلنجازـ ببذلو فرد ىك نتاج جيد معيف قا :داءاأل   
 (.48 :ق1419 )الكذناني،المدرب  المطمكب مف العامل الكفؤكفقا لممعدؿ  ،مسئكليات ككاجباتمف 
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المكظ  بمتطمبات كظيفتو  اـلتز ادة معاف كاعتبارات، فيي تعبر عف داء عمى عطمق كممة األكتُ 
بكاجبات  تزاـلكاال ،كاالنصراؼكر دكاـ الرسمي في الحضعيد البمكا  لتزاـاالالتي أسندت إليو مياميا مف 

عباء منظمة التي يعمل فييا، كتحممو لألخالؽ الحميدة داخل الباكداب كاأل كااللتزاـكمياـ الكظيفة، 
 (.32 :2004 )العنزؼ، قوالمسندة عمى عاتكالمسئكليات 

سمكؾ ال فاء مف خالؿ عالقتو م  السمكؾ كاإلنجاز، ذلؾ أدمقي تكماس الضكء عمى مصطمح األكيُ 
نتائج بعد ك اؿ في المنظمة التي يعمل لدييا، أما اإلنجاز فيك ما يبقى مف أثر أعمىك ما يقكـ بو الفرد مف أ 

سمككيات نو مجمكع اليف السمكؾ كاإلنجاز، أؼ أداء فيك نتاج التفاعل بتكق  الفرد عف العمل، أـ األ
 (.37 :2009)الجعبرؼ،  كالنتائج التي تحققت معا

أف ىناؾ عدة كجيات نظر لتعري  " ة المكارد البشرية(دار )إ أرمستكنج قد ذكر في كتابوف ف أفي حي        
أنو إنجاز  ،كسفكردكيعرفو قامكس إ عماؿ المنجزة،األداء، حيث يمكف اعتباره ببساطة أنو سجل مف نتائج األ

  (.Armstong, 2001: 468 ) ك مكم  بتنفيذىا"أ، كتنفيذ تحقيق أعماؿ متعيد بيا

ي لخمق النجاح المنظم ،قدرة المنظمة عمى استعماؿ مكاردىا بكفاءة كفعالية "داءكقد كرد أف األ        
 (.46: 2005)العنزؼ كخميل،  كتحقيق ميزة تنافسية مستديمة"

 ىػػػػػػػػػػػػداؼ المحػػػػػػػػػػػػددةنتػػػػػػػػػػػػائج األنشػػػػػػػػػػػػطة التػػػػػػػػػػػػي يتكقػػػػػػػػػػػػ  منيػػػػػػػػػػػػا أف تقابػػػػػػػػػػػػل األىػػػػػػػػػػػػك األداء  عػػػػػػػػػػػػدُ كي    
March & Suttion,1997: 698)) 

ىداؼ العمكاني أف األداء" ىك إنجاز األبل اعتبر  ،أك نشاطء عمى ككنو سمكؾ يق  مفيكـ األدا كلـ
العناصر الفريدة التي التنظيمية باستخداـ المكارد بكفاءة كفعالية، لذا فاألداء المؤسسي يقتضي التركيز عمى 

 ،كبالتالي تشمل المؤشرات المالية ،كالتي تككف محكرا لمتقييـ ،خرػ تميز المنش ة عف  يرىا مف المنشآت األ
ك ير المممكسة، كتشمل الجكانب العريضة لألداء المؤسسي  ،ك ير المالية، كقياس المكجكدات المممكسة
 (.64 :2011  )الزطمة، د البشرية كالنظـ"مكار المرتكزة عمى االستراتيجيات كالعمميات كال

ىداؼ يسعى لتحقيق أ  ا  كظيفي اً داء سمككالمفاىيـ السابقة يمكف اعتبار األكمف خالؿ استعراض  
 ستراتيجياتلالات التي تكفرىا المنظمة كتبعا مكانمكانتيا بيف المنظمات كفق اإل ىعمكالحفاظ  ،المنظمة

 ك متدنيا.الفرد إذا كاف جيدا أك متكسطا أداء كبناء عمى ىذا السمكؾ يتـ تحديد أالمرسكمة مسبقا، 
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ػ الميارة في استغالؿ المكارد األمنية مف أفراد منية، فيك يتمثل في" مدألأما مفيكـ األداء في األجيزة ا
داء في التكقيت كذلؾ لتحقيق مستكػ مر كب مف األمف مف خالؿ األ ،ةجيزة متنكعكأدكات كمركبات كأ

 :1992 )مصطفى، ممكنة في العنصر البشرؼ كالمادؼ"المناسب، كبالطريقة المناسبة، كب قل التكالي  ال
123.) 

ات المتاحة في المؤسسة لكظيفي ىك حصيمة الجيكد كاإلمكانف األداء اكلغرض الدراسة الحالية فإ
فيما يتعمق  ،جكد الخدمات لممكاطف الفمسطينيكإلنجاز أسرع كأ ،األمف كاألماف لتحقيق ،األمنية الفمسطينية

 مف الكطني.ل كزارة الداخمية كاألبعم

نشطة داخل المؤسسة، كيت ثر بعدة عكامل محصمة جمي  األنيائي لداء الناتج الاأل كبمعنى آخر ُيعد  
كمكاف  ،كالعالقة بيف الزمالء كالرؤساء، كالتجييزات ل،خارجية تتضمف مؤثرات البيئة الخارجية كمناخ العم

كمدػ رضاه  ،ستعداده لمعملكا ،كالضغكطات، كعكامل داخمية تتضمف قدرات كميارات الفرد ،العمل
 الكظيفي.

 :داء الوظيفيعناصر األ 3.3.2
ف ىناؾ عكامل تجم  ىذه التعريفات ختالؼ بيف الباحثيف في تعري  األداء إال أعمى الر ـ مف اال

 (32 :2002 )الصغير، كىي كما يمي:

 : كما يمتمكو مف معرفة كميارات كقيـ كاتجاىات كدكاف .الموظف -1
 ص عمل.كما تتص  بو مف متطمبات كتحديات كما تقدمو مف فر  الوظيفة: -2
كاألنظمة  ،كاإلشراؼ ،كالتي تتضمف مناخ العمل ،يمية: كىك ما تتص  بو البيئة التنظالموقف -3

 .كالييكل التنظيمي ،ةدارياإل

 ىميا:أداء الوظيفي يتكون من مجموعة من العناصر ( أن األ72 :1994الحسيني، ويذكر )

لفنية كالمينية كالخمفية العامة كتشمل المعارؼ العامة، كالميارات ا المعرفة بمتطمبات الوظيفة: -1
 عف الكظيفة كالمجاالت المرتبطة بيا.

تتمثل في مدػ ما يدركو الفرد عف عممو الذؼ يقكـ بو كما يمتمكو مف ر بة  نوعية العمل: -2
 خطاء.مل دكف الكقكع في األكميارات كبراعة كقدرة عمى التنظيـ كتنفيذ الع
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عادية نجازه في الظركؼ الستطي  المكظ  إمقدار العمل الذؼ يأؼ  كمية العمل المنجز: -3
 نجاز.لمعمل، كمقدار سرعة ىذا اإل

المكظ  عمى تحمل مسؤكلية كقدرة  ،كتشمل الجدية كالتفاني في العمل المثابرة والوثوق: -4
نجاز األ ،العمل كمدػ حاجة ىذا المكظ  لإلرشاد كالتكجيو مف  ،كقاتيا المحددةعماؿ في أكا 

 قبل المشرفيف.

 داء، وىي:العناصر التي يتكون بسببيا األ (29 :2009ر )العمري، وقد ذك   

 ،كجسدية ،مف عقمية: كىي قدرات الشخص التي يتص  بيا عنصر الخصائص الفردية -1
ك ر بات تمعب معتقدات ىذا الفرد كاتجاىاتو كتصكراتو دكرا ىاما كخطيرا أ ،كدكاف  ،كميارات

 في تككينيا كتكجيييا)تككيف الدكاف (.
كتمثل كل ما يتعمق ببيئة التنظيـ الذؼ يعمل بو الفرد المكظ ،  الخصائص الموقفية:عنصر  -2

بيا كالبيئة  كيت ثر)خارج المنظمة( التي يعيش بيا ىذا الفرد،  ككذلؾ البيئة الخارجية
 االجتماعية مثال.

 :، ىيداءعناصر األ ف ( م  ما ذكره الصغير ب97:،2003 كيتكافق )دره،

اتجاىات كقيـ كىي تمثل ي تعني ما لدػ المكظ  مف معمكمات كميارات ك كى كفايات الموظف: -1
 داًء فعاال يقكـ بو ذلؾ المكظ .خصائصو األساسية التي تنتج أ

كالخبرات التي دكار كالميارات كىي تشمل المياـ كالمسؤكليات أك األ ة(:)الوظيف متطمبات العمل -2
 ك كظيفة مف الكظائ .يتطمبيا عمل مف األعماؿ أ

 خرػ خارجية:كف مف عكامل داخمية كأكىي تتك ة التنظيم:بيئ -3
التنظيـ كىيكمو كأىدافو كمكارده كمركزه ، داء الفعاؿلعكامل الداخمية التي تؤثر في األتتضمف ا  - أ

 جراءات المستخدمة.كاإل االستراتيجي
 داء الفعاؿ فيي:ي تشكل بيئة التنظيـ كتؤثر في األما العكامل الخارجية التأ - ب
 كالقانكنية(. ،كالسياسية ،كالحضارية ،كالتكنكلكجية ،كاالجتماعية ،االقتصاديةالعكامل )

داء تتركز في المكظ  كمدػ أف ىناؾ شبو إجماع عمى أف عناصر األ يرػ الباحثمف ذلؾ   
البيئة كالتحديات التي تكاجييا، ك  مباتياكمتطفاعميتو في المؤسسة، كخبراتو كمياراتو، ككذلؾ الكظيفة 
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تماـ متطمبات الكظيفة كما يؤثر بيا مف عكامل داخمية الكظيفة كالتي يعمل بيا المكظ  إلبالمحيطة 
 كخارجية.

 داءاأل محددات 4.3.2
اء مف خالليا دل منيا درجة ت ثير مختمفة عمى األداء الفردؼ بعكامل مختمفة يككف لكيت ثر مستكػ األ

 داء الفردؼ.يتحدد مستكػ األ

 يعد   كقيـ كدكاف فالمكظ  كما يمتمكو مف معرفة كميارة كر بة كاىتماـ ثر بالمكظ ، األداء يت ف 
داء كالكظيفية بما يتطمبو مف مياـ ككاجبات كما تفرضو مف تحديات كما في تحديد مستكػ األ اً رئيس محدداً 
نو مف داء، كالمكق  بما يتضمفي تحديد مستكػ األ اً محددًا رئيس يضاأ عد  دمو مف فرص لمنمك الكظيفي تُ تق

 نماط القيادة يعدف مكارد مادية كىيكل تنظيمي مرف أك جامد كأساليب الكقاية كأبيئة تنظيمية كما تكفره م
 .(28 :1988 كالصباغ، مرسي) داءمحددا رئيسيا في تحديد مستكػ األ

تمؾ اف في محددات األداء، ف حيانا يملرئيسلمتغيراف اف لدػ العامل ىما اف القدرة كالداف  المتكافريإ
كلكنيا ستككف بال جدكػ دكف تكافر الدافعية لمعمل كالعكس صحيح، فقد  ،فضل القدرات كالمياراتالعامل أ

القدرة كلكف دكف قدرتو عمى العمل سينعدـ تكافر العالقة بيف الداف  ك  ،يتكافر لدػ العامل القكػ لمعمل
 (.63 :1983 )عامر كالخم ، داءاألك 

 ىي:( 26: 2013)العشي،  ،عكامل ةـ بو الفرد بثالثداء الذؼ يقك سمكؾ األكيحدد   

يمثل حقيقة درجة  داء عممو، فالجيد المبذكؿكىك يعكس درجة انسجاـ الفرد أل الجيد المبذول: -1
 داء عممو.دافعية الفرد أل

يمثل قدرات الفرد كخبراتو السابقة التي تحدد درجة فعالية الجيد  :القدرات والخصائص الفردية -2
 المبذكؿ.

كعف  ،يا عممونشطة التي يتككف مني تصكرات الفرد كانطباعاتو عف األيعن اك الفرد لوظيفتو:در إ -3
 ف يمارس بيا دكره في المنظمة.الكيفية التي ينبغي أ
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ا يجب أف يتفاعل دنى مف ىذه المحددات، كمالبد مف تكافر حد أ ،مف األداء لتحقيق مستكػ مرضٍ ك 
باإلضافة داء، م  قدرتو عمى األ ،الفرد ىك محصمة تفاعل دافعيتو لألداء داءفيما بينيا لتحديد األداء، ألف أ
 :ف، حيث إإلى إدراكو لمحتكػ عممو كدكره

 

 (49 :2011، )الحربي

 

 التالية: لألسبابسيال، نظرا مر ليس األ ف( أ161 :2003، الحربي)يرػ ك      

 خرػ.أف محددات أداء فئة معينة ليست ىي محددات أداء فئة أ -1
ليست بالضركرة ىي نفسيا محددات أداء األفراد  فراد العامميف في منظمة معينةأداء األ محددات أف -2

 خرػ.العامميف في منظمة أ
 داء.إيجابي في تحديد محددات األ كأ ،أف العكامل البيئية الخارجية ليا أثر سمبي -3

 :داءمؤشرات األ 5.3.2
داء كثيرة كقد ألداء تبيف أف مؤشرات قياس األعمى األدبيات الخاصة باإلدارة كا االطالعمف خالؿ 

راسة الحالية الد كلغرضذلؾ حسب طبيعة الدراسة قيد البحث، ك  ،تختم  نسبيا مف كجية نظر الباحثيف
 عتمادا نو يمكف ، فإة تقدـ خدمات لممجتم ياتمنية باعتبارىا مؤسسة خدمككنيا تبحث في أداء المؤسسة األ

 المؤشرات التالية:

 لكفاءة:ا 1.5.3.2

طريقة صحيحة"، كيقصد عماؿ بكف تعري  الكفاءة كبصكرة بسيطة ب نيا "أداء األيمأنو  Daftذكر     
يق حجـ أك مستكػ معيف مف المخرجات ب قل التكالي ، مثل لممكارد المتاحة لتحقاأل االستخداـبالكفاءة 

 ب كبرتـ استغالؿ المكارد المتاحة بحيث ي ،لى العمل بطريقة معينةكبمعنى آخر فإف مفيكـ الكفاءة يشير إ
 .(53: 2010الجنيدؼ، لى رضا العامميف )ة م  مراعاة التكالي  كالكقت باإلضافة إصكرة ممكن

 + القدرات + اإلدراؾ داء= الدافعيةاأل
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ر المدخالت مف لى العالقة بيف المكارد كالنتائج، كترتبط بمس لة ما مقداالكفاءة تشير إ "أف حنفيكيرػ 
 (.224: 2006 )حنفي، كػ معيف مف المخرجاتحقيق مستمكاؿ كالمكارد البشرية، لتالمكاد الخاـ، كاأل

ف تككف ( فإف الكفاءة تعني تحقيق أعمى منفعة مقابل التكالي  كأ10 :2000كحسب )القريكتي، 
 مثل.المكارد بشكل أ استخداـكفؤة، أؼ  المنظمة

 الفاعمية: 2.5.3.2 

مفيـك الصحيحة"، كما يزاؿ  عماؿ"أداء األ فيمكف تعريفيا بصكرة بسيطة عمى أنيا ما الفاعميةأ 
مكر نسبية نظرا الختالؼ طبيعة المؤسسات كتعدد الجكانب كاختالؼ المعاني التي اعمية يعتمد عمى أالف

، كلذلؾ فقد  ختمفت كما ا ،في تعري  الفاعمية كتحديدىاكجيات النظر  اختمفتيحتكييا ىذا المفيـك
 (.52: 2010 ،الجنيدؼ) اتيا كتعددت معايير قياسيامؤشر 

عمية ب نيا القدرة عمى تحقيق األىداؼ في ظل المكارد ( الفا17 :1992 كقد عرؼ )العمرؼ،
 دكدة المتاحة.المح

عمى مكارد المتاحة بالشكل الذؼ يحقق أ الرشد في استخداـ ال ىي ف الفاعميةبينما اعتبر القريكتي أ
لمعنكية لدييـ ليعزز ر بتيـ فراد العامميف كرف  الركح احاجات كر بات األ بإشباعكذلؾ  ،مردكدية

خمق درجات الرضا الكظيفي لدػ أفرادىا ضمف  ال تستطي كعميو فالمنظمات التي  ،كاندفاعيـ لمعمل
ل طاقات المنظمة لى تعطيفإف ىذا يؤدؼ إ ،ى استثمار طاقاتيا المادية فقطلكتسعى إ ،اإلطار المعنكؼ 

 )القريكتي، مثلالمالية كالمعمكماتية بشكل أدية ك استثمار الجيكد البشرية كالماكخفض كفاءتيا في 
2000: 104.)  

 معايير الفاعمية:  -

 ىميا:كتشمل الفاعمية عدة معايير أ 

 ىداؼ المنشكدة.اس فاعمية المنظمة بمدػ تحقيق األحيث تق ىداف:تحقيق األ -1
 ممنظمة.تقاس فاعمية المنظمة بالقدرة عمى ت ميف المكارد الضركرية ل :)المدخالت( تأمين الموارد -2
 االنتماءت المعمكمات بيسر كسيكلة كساد ف تدفقمنظمة فاعمة إتككف ال العمميات الداخمية: -3

 قدر مف النزاع كالصراع السياسي. دنىالكظيفي بيف العامميف م  أ كااللتزاـكالرضا 
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بقاء المنظمة مصالحيا بالمنظمة كليـ مصمحة في  تت ثرالتي  طراف:رضا الجماعات واأل -4
 (.331 :2000 ،كحمكد )الشماع كاستمرارىا

 العالقة بين الكفاءة والفاعمية: -
فقد تككف  ،ف يستخدما بالتبادؿكلكف ال يجب أ ،ـز لمفيكـ الفاعميةمفيـك الكفاءة مال د  عيُ 
ذا كانت الفاعمية تشير إ ،كلكف ليست كفؤة ،لمنظمة فاعمةا ى لأؼ أنيا تحقق أىدافيا كلكف بخسارة، كا 

نيا نسبة يف المدخالت ككمية المخرجات، أؼ أف الكفاءة ىي عالقة بالمطمكبة فإ معنى تحقيق النتائج
 ف يؤخذ ضمف مقاييس نجاح أؼ منظمة.ككالىما يجب أ ،ة كالنتائج المنجزةما بيف المكارد المستخدم

 المسئولية االجتماعية: 3.5.3.2 

ساليب في ح الكسائل كأفضل األبعيا مف جزاء كتعميق مفيكميا مف أنجف الشعكر بالمسئكلية كما يتإ  
 يماف باهلل.بناء يرتكز عمى اإل ،يتونساف كبناء شخصتقكيـ حياة اإل

ـْ ُأمٌَّة َيْدُعكَف " القرآف يقكؿ تعالى:كقد اىتمت الشريعة االسالمية بالمسئكلية االجتماعية ففي   َكْلَتُكْف ِمْنُك
ِئؾَ  ۚ  ْكَف َعِف اْلُمْنَكِر ِإَلى اْلَخْيِر َكَيْ ُمُركَف ِباْلَمْعُركِؼ َكَيْنيَ   (.104آؿ عمراف:) "كفَ اْلُمْفِمحُ  ُىـُ  َكُأكلََٰ

ـْ َمْسُئكٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو َفاأْلَِميُر الَِّذؼ َعَمى  ":كفي السنة النبكية، يقكؿ المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص   ـْ َراٍع َكُكم ُك َأال ُكم ُك
ـْ َكاْلَمْرأَُة َراِعَيٌة َعَمى َبْيِت النَّاِس َراٍع َكُىَك َمْسُئكٌؿ َعْف رَ  ِعيَِّتِو َكالرَُّجُل َراٍع َعَمى أَْىِل َبْيِتِو َكُىَك َمْسُئكٌؿ َعْنُي

ـْ َكاْلَعْبُد َراٍع َعَمى َماِؿ َسيِِّدِه َكُىَك َمْسُئكٌؿ َعْنُو َأال َفُكم   ـْ َراٍع َكُكم  َبْعِمَيا َكَكَلِدِه َكِىَي َمْسُئكَلٌة َعْنُي ـْ َمْسُئكٌؿ ُك ُك
 (.ق1422)البخارؼ،   "َعْف َرِعيَِّتوِ 

فراد عمى ئكلية االجتماعية كأىمية كجكدىا في المجتم  كبيف األقاط  لمعنى المس ت كيدفيذا الحديث    
مف أشمل كأىـ الصفات التي يجب أف يتمت  بيا أفراد  االجتماعيةاختالؼ مستكياتيـ، كالمسئكلية 

 .رتقاءكاالاحل متقدمة مف التطكر المجتم  لمكصكؿ إلى مر 
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 االجتماعيةالمسئولية  تعريف:  
  مف خالؿ ممارسة المسؤكلية اإلجتماعية لمشركة ب نيا التزاـ لتحسيف حالة المجتم ككتمر عرؼي -

حيث يعبر عف ىذا التعري  عمى أف المسؤكلية  ،سيامات مكارد الشركةأعماؿ تطكعية كا  
 (.10: 2012شيف، ) اختيارية اإلجتماعية ىي فعل الخير بصكرة

ىي ىدؼ استراتيجي شمكلي يفكؽ في مضمكنو كمداه اليدؼ الربحي كالمنصب عمى تحقيق التدفق  -
 (.Wheelen & Hunger,2009: 56النقدؼ تحديدا" )

ة لعمـك ف يسيـ في تحقيق الرفاىييار الفعل المناسب الذؼ مف ش نو أكىي تعيد اإلدارات الخت" -
 (.Daft, 2010: 175) يضا"ذاتيا أالمجتم  كالمنظمة 

برأس الماؿ الفكرؼ، كالذؼ  االجتماعيةلية ئك كفيما يتعمق بمكضكع الدراسة الحالية كعالقة المس -
 ب نيا" عقد االجتماعيةكلية ئ( المس7 - 6 :2008البكرؼ، جكىره العنصر البشرؼ، فقد عرؼ )

ك" أ مة مف عمميات اتجاه المجتم "لمنظبيف منظمات األعماؿ كالمجتم ، لما تقكـ بو ا جتماعيا
 لمتعامل م  المجتم ". أك طريقةأنيا مكق  فمسفي كأخالقي أكثر مف ككنيا أداء 

عتمد عمى التزاميا بمعايير ي جتماعيةاال ةنجاح المنظمات بدكرىا في المسئكلي فرػ الباحث أكي -
فراد البيئة الخارجية )أف(، ك )العاممي البيئة الداخمية حتراـابمعنى ، كالمسئكلية حتراـاالمنيا، 

ككذلؾ دعـ المجتم  كمساندتو كذلؾ بتكافق الخدمة التي تقدميا المنظمة لممجتم  م  المجتم (، 
 البيئة كالمبادرة بتقديـ كل ما يخدـ المجتم  كيعمل عمى حل مشاكمو.

يـ آرائ حتراـكاف اتجاه حقكؽ العاممي بااللتزاـفإف المؤسسة األمنية مطالبة  كلغرض الدراسة الحالية -
لمجتم  الذؼ مطالبة بالتزامات اتجاه ا ما أنياكتكفير البيئة المناسبة إلنجاز العمل المطمكب منيـ، ك

من  الجريمة ك مف خالؿ تكفير األمف كاألماف  ،مانيو كيسعد في حياتويكلييا ثقتو كي مل ب ف تتحقق أ
فيذه مسؤكلية المؤسسة  ،كف أؼ ت خيرلنداء كاستغاثة أؼ مكاطف كفي أؼ كقت كاف كد كاالستجابة

 األمنية اتجاه المكاطف كالمجتم  عامة. 
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داء الوظيفي:تطوير األ  6.3.2 
نتاجية العمميات كتحقيق التكامل بيف مكارد المتاحة لتطكير المخرجات كا  ىك استخداـ جمي  ال

ية منظمة تكازف ف أداء أبالطريق المثالي، كيتطمب تحسي س الماؿالتكنكلكجيا الصحيحة التي تكظ  رأ
 رب  التالية:العناصر األ

 الجكدة. -1

 نتاجية.اإل -2

 التكنكلكجيا. -3

 التكمفة. -4

 عتباراالخذت في ألف تكازف ىذه العناصر يؤكد أف تكقعات كاحتياجات أصحاب المصمحة في المنظمة قد أُ 
 (.11 :1999 )الخزامي، حسيف  الشامل"دارة التكيطمق عمى ىذا المنيج المتكامل" إ

 :يف الشاممة تتككف مفدارة التحسفإف عناصر إ( 83: 2006المان ، كحسب )

التي تعمل عمى تحديد اتجاىات التحسيف المستقبمية كالتي  االستراتيجيةكيمثل التكجيو  التوجيو: -1
 ة في المنظمة.جيكد لتحسيف عالقات العمل الرئيستعمل عمى تركز الطاقات كحشد ال

تتكامل م  ساس في تحديد منيجيات التحسيف التي د  ىذه الطبقة األعتُ  ية:المفاىيم االساس -2
 عماؿ.ألداء األنشطة العادية األ
حفيز صناعة المنتج أك الخدمة التي تجعل يرتكز بناء ىذه الطبقة عمى عمميات ت عمميات التسميم: -3

لكقت ذاتو تخفض كثر كفاءة كفاعمية، كتعمل عمى زيادة قدرتيا عمى التكي ، كفي االمنظمة أ
 الكقت كالجيد كالتكمفة.

 تختص ىذه الطبقة بكض  المقاييس التنظيمية كتحديد الييكل التنظيمي لممنظمة. التأثير التنظيمي: -4
تختص ىذه الطبقة بنظاـ المكافآت المالية ك ير المالية بيدؼ دعـ  بالفضل: االعتراف والمكافآت  -5

 المياـ المختمفة داخل البناء التنظيمي.
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فوائد تقويم األداء في المؤسسات األمنية:  7.3.2 
 راض متعددة في المؤسسة األمنية، قد تختم  عف بعض المؤسسات المدنية كقد تقكيـ األداء لو أ 

 ( بعض ىذه الفكائد كمنيا:110: 1998الطيرؼ، )ابو في بعضيا، كقد ذكرؾ تشيككف ىنا
 .ألىداؼ المحددة سمفاً لى اتكجيو األنشطة كاألعماؿ التي ُتمكف الكصكؿ إ 1
 إيجابية- كالمعنكية -) الحكافز المادية اطالترقية كالنقل كالتعييف كالمكافآت كمنح األكسمة كاألنك  2

 كسمبية(.
 .انحرافيا لتصحيح مسارات األنشطة في حاؿ خاذ قرارات جديدةتا 3
كذلؾ  ستقراركااللى تحقيق األمف في العمميات كاأل راض التي تؤدؼ إيعتمد عمى تقكيـ األداء  4

 مف خالؿ الرقابة المستمرة لمعامميف.
مستمرة ال رةالمباشمف تقكيـ األداء عبر التقارير كالمالحظة  االستفادةفي مجاؿ التدريب يمكف  5

 حداث تغيرات في برامجو.في زيادة معدالت التدريب أك إ

 :األمنية المؤسسة في األداء تقويم نجاح من تحد التي الصعوبات  8.3.2
 فاألعماؿ األخرػ، المؤسسات في عنيا األداء قياس معايير في األمنية المؤسسة حاؿ ختم ي قد
 البدنية، كالمياقة كالرماية كالتدريب الميدانية األعماؿ بيف ما تتنكع التي المختمفة طبيعتيا ليا األمنية
 .كالمطافئ كاإلسعاؼ الطارئة كاألعماؿ كالميمات، الخاص الطاب  ذات كاألعماؿ

 األعماؿ بتقسيـ( 109: 1998، الطيرؼ ) قاـ األداء تقكيـ نجاح مف تحد الني الصعكبات لتكضيحك 
 :حيث مف األمف رجاؿ عماؿأ  فييا تبيف قساـأ عدة لىإ األمنية

 خدمات ال تككف  كقد محددة  ير الخدمات كىذه لممكاطف، خدمات تقديـ خالؿ مف األمني األداء يظير -1
ال  حيث القياس، فييا يصعب كىذه ،(نسانيةإ خدمات) كصحية اجتماعية خدمات تككف  فقد بحتو منيةأ

 .يبذؿ الذؼ كالجيد الكقت لقياس معيف مقياس يكجد

 في األمنية األجيزة عمل يككف  حيث ،الدكلة يزةأج مف لمعديد مساعدا حياناأ األمني األداء فييا يككف  -2
 يمكف كاضحة مدخالت ىناؾ ال يككف  ألنو قياسو يصعب بالطب  كىذا خرػ،أ ألجيزة مكمال الحاؿ ىذه

 .بالمخرجات مقارنتيا

 تحديد ال يمكف كىذه اكثار، كرف  البصمات أخذ مثل األمنية األجيزة بيا تقكـ فنية أعماؿ ىناؾ -4
 .إلنجازىا يمكف الذؼ الجيد مقدار أك كقت
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ممخص المبحث الثاني:   9.3.2
 

مف حيث المفيكـ العاـ، كمفيكـ األداء في المؤسسة مف خالؿ ىذا المبحث تـ استعراض األداء 

األمنية محل الدراسة الحالية، ككذلؾ عناصر األداء كالتي تمثمت في المكظ  كالكظيفة كالبيئة 

التنظيمية، كمف ثـ تـ التعرؼ عمى محددات األداء كمؤشرات األداء كالتي تمثمت في الكفاءة كالفاعمية 

 ر الباحث أرب  عناصر لتطكير كتحسيف األداء الكظيفي.كالمسؤكلية االجتماعية، ثـ ذك

ككذلؾ تـ استعراض فكائد تقكيـ األداء في المؤسسة األمنية كمؤسسة خدماتية تيتـ ب مف المكاطف     

قكيـ األداء في كراحتو كالعيش بسالـ، كلكف ىناؾ بعض الصعكبات التي تـ ذكرىا تحد مف نجاح ت

 ؼ األعماؿ كالخدمات التي تقدميا المؤسسة األمنية.المؤسسات األمنية، كذلؾ الختال
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 المبحث الثالث
 رأس المال الفكري واألداء 4.2
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 العوامل المؤثرة في رأس المال الفكري والتفوق المؤسسي   2.4.2
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 المبحث الثالث

 رأس المال الفكري واألداء 4.2

 :مقدمة 1.4.2
مف خالؿ ما تـ عرضو في المبحث األكؿ عف مفيكـ كمككنات رأس الماؿ الفكرؼ، يتبيف أف رأس الماؿ 
الفكرؼ ىك عنصر اإلبداع الذؼ يجب عمى أؼ مؤسسة أك منظمة امتالكو مف أجل الكصكؿ إلى أعمى 

بالتالي تحقيق التميز كالتنافس بيف المؤسسات المثيمة، فتعمل عمى امتالؾ رأس ماؿ المستكيات مف األداء ك 
 فكرؼ متميز تطكره كتستثمره في المكاف المناسب.

كما تـ بيانو مف خالؿ  كتبحث المؤسسة عف العكامل كالمحددات التي تؤثر ايجابا عمى أداء المؤسسة
تكضيح العالقة بيف رأس الماؿ الفكرؼ كمتغير بحث مف خالؿ ىذا الميحاكؿ الباحث ك ، المبحث الثاني

، كبياف بعض الدراسات التي ربطت بيف مفيكـ رأس الماؿ مستقل، كاألداء كمتغير تاب  في ىذه الدراسة
 .الفكرؼ كاألداء معا

 العوامل المؤثرة في رأس المال الفكري والتفوق المؤسسي: 2.4.2
أداء العامميف في المؤسسة مما قد يكصميا إلى التفكؽ المؤسسي،  يعتبر رأس الماؿ الفكرؼ أثرا إبداعيا عمى

كلكي تككف المؤسسة مبدعة البد عمييا أف تعتمد عمى األفكار اإلبداعية في كل المستكيات، كمف العكامل 
 (10: 2011المؤثرة في األداء كالتفكؽ المؤسسي: )منكر كصميحة، 

كالفنية كالميارات، كالدكاف  الداخمية كالخارجية تفاعل كل مف عنصر الخبرة المعرفية كالفكرية  -
 لممؤسسة.

 استثارة التفكير اإلبداعي في كل مستكيات المؤسسة، كتحسيف الخدمة.  -
 التجديد كاألصالة لعنصر رأس الماؿ الفكرؼ في عقكؿ المكظفيف كالعامميف داخل المؤسسة. -
 تحسيف العالقات م  )العمالء( مف خالؿ تقديـ خدمة متميزة. -

 الدراسات التي بينت العالقة بين رأس المال الفكري واألداء:  3.4.2
رؼ كتحقيق مستكػ متميز مف س الماؿ الفكاسات التي بينت العالقة بيف رأىناؾ العديد مف الدر  -

ف استثمار ( أف المكارد الفكرية تعد أىـ مكارد المؤسسة، كأ3 :1999) Stewart داء، فقد بيفاأل
لى التفكؽ يزىا كتسييرىا بشكل فعاؿ يحقق األداء الفكرؼ المؤدؼ إعمل عمى تعز المقدرة العقمية كال
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التنافسي مف خالؿ تحكيل القيمة الميممة المتاحة في عقكؿ العامميف بالمؤسسة ككالء الزبائف كالنظـ 
 كالمعرفة الجماعية.

ؼ مؤسسة كىما المذاف المكجكدات الفكرية األساسية لدػ أ اإلى أف المعرفة كالذكاء ىم Miller كأشار -
يؤثراف عمى األداء الكمي لممؤسسة، كيرػ أيضا أف نجاح المؤسسة يعتمد عمى مدػ استثمارىا 

ف القيمة الحقيقية المادة الخاـ الرئيسة لما يتـ إنتاجو كبيعو، حيث إ لمقدرات العقمية، فالذكاء ىك
يؤدؼ إلى ما  يز التطبيق، ىذالممؤسسة تتكق  عمى قدرة التعمـ كنقل المعرفة الجديدة ككضعيا ح
 (.134: 2005تعزيز رأس الماؿ الفكرؼ، كبالتالي ضماف األداء المتفكؽ )سماللي، 

فقد بيف أف البيئة التنافسية الجديدة سريعة التغير، كأف شدة المنافسة كتغير أذكاؽ  Pfelferأما  -
بالتالي تحسيف إنتاجيتيا كجكدة الزبائف كتعدد حاجاتيـ مازالت تدف  بالمؤسسات إلى تحسيف أدائيا، ك 

منتجاتيا عف طريق االبتكار كتطكير الكظائ  كالعمميات مف خالؿ تكظي  رأسماليا الفكرؼ، كىذا 
ما يؤكد عمى دكره المحكرؼ في تعزيز أداء المؤسسة كمميزاتيا التنافسية، إذ ينظر إلى المكجكدات 

 (.133 :2005)سماللي،  الفكرية كمصدر إلنشاء القيمة
اف االستثمار في راس الماؿ الفكرؼ يرف  مف مستكػ نجاعة المؤسسة بسبب  Brownكيؤكد  -

استبعاده لمعامميف  ير الجيديف، كقدرة استقطابو لمعامميف األذكياء الذيف تق  عمييـ مسؤكلية االبتكار 
 (.134 :2005)سماللي،  كالتجديد لمخدمات المقدمة لمزبائف

اؿ لراس الماؿ الفكرؼ يعتبر محددا اساسيا ألداء كنجاح المنظمة، اف التكظي  الفع Youndtكذكر  -
كبالتالي يتطمب االمر مف المنظمات الرا بة في التفكؽ التنافسي اف تحسف االستثمار في اصكليا 
الفكرؼ كقدرتيا عمى جذب الكفاءات ذات القدرات كالميارات التي تفكؽ ما لدػ المنافسيف، كبالتالي 

عامميف االنتقاؿ مف العمل التقميدؼ ذك المسئكليات لمحددة الى العمل المعرفي فانو مطمكب مف ال
 (.141: 2011حيث تتكس  مسئكلياتيـ الى مجمكعة اكس  كاعمق مف النشاطات )الشيمي، 

  

فيرػ أف القيمة الحقيقية لممنظمة تكمف في رأسماليا الفكرؼ كقدرة تكظيفيا لممعرفة  gwan  أما -
يميا إلى تطبيقات األداء العالي، كبالتالي تحسيف قدرتيا التنافسية )زركخي ككنزة، الكامنة فيو، كتحك 

2011 :17.) 
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 ممخص المبحث الثالث: 4.4.2
مف خالؿ ىذا المبحث تبيف أنو إذا ما تـ االىتماـ برأس الماؿ الفكرؼ في كل مستكيات المؤسسة، 

دمة متميزة لمعمالء كالجميكر حسب فإنو سيككف لو األثر الكبير عمى األداء مف خالؿ تقديـ خ

طبيعة المؤسسة، كالتي تستمد قكتيا كحسف أداءىا مف خالؿ أذكاؽ العمالء كرضاىـ كتعدد حاجاتيـ، 

فيتكلد لدييا استثمار لممعرفة كالذكاء كالقدرات العقمية لمعامميف، مما يؤدؼ إلى تعزيز رأس الماؿ 

قد تـ عرض مجمكعة مف الدراسات التي تبيف العالقة ، ك الفكرؼ كبالتالي تحسيف األداء في المؤسسة

 بيف رأس الماؿ الفكرؼ كاألداء.
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 لرابعالمبحث ا
 وزارة الداخمية واألمن الوطني

 مقدمة  1.5.2

 .وزارة الداخمية واألمن الوطني )الشق العسكري(  2.5.2

 وزارة الداخمية واألمن الوطني ورأس المال الفكري. 3.5.2

 العامة لمعالقات العامة واإلعالم. اإلدارة 1.3.5.2

 اإلدارة العامة لمعمميات المركزية. 2.3.5.2

 اإلدارة العامة لمحاسوب واالتصاالت.  3.3.5.2    

 ىيئة التنظيم واإلدارة.  4.3.5.2

 ممخص المبحث الثالث . 4.5.2    
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 رابعالمبحث ال
 

 

 :مقدمة 1.5.2
ـ، 1994كؿ لقياـ السمطة الكطنية الفمسطينية عاـمف الكطني منذ اليكـ األنشئت كزارة الداخمية كاألأُ      

ىـ الكزارات السيادية لدكرىا في تكفير أ ت باىتماـ كرعاية القيادة السياسية باعتبارىا كاحدة مف كقد حظيَّ 
مف الصفر، حيث كانت الخدمات في زمف مف لممكاطف الفمسطيني، كانطمق عمل القائميف عمى الكزارة األ

 سرائيمية كبعض المجالس القركية كالبمدية.دارة المدنية اإلتقدـ مف خالؿ مكاتب اإل االحتالؿ

يسر أيصاؿ إف تض  خطط لمبناء التنظيمي كالييكمي كاستطاعت في زمف قصير أاستطاعت الكزارة      
دارات كالمديريات التي تقدـ الخدمة لممكاطف نشاء اإلإالؿ منية مف خالخدمات المتعمقة بالشؤكف المدنية كاأل

 .(48: 2012، )الغصيف لى المحدإمف الميد 

كييدؼ ىذا المبحث إلى التعرؼ عمى كاق  رأس الماؿ الفكرؼ في كزارة الداخمية كاألمف الكطني مف     
دػ االستفادة مف التكنكلكجيا برامج الكزارة، كمف خالؿ التطكير في النظـ كالمعمكمات، كمىيكمية ك خالؿ 

الحديثة، ككذلؾ القكػ البشرية كما يتعمق بتدريبيا كت ىيميا كالحفاظ عمى المعارؼ كالخبرات فييا، أك ما 
دارات الكزارة، كت ثيره عمى المجتم  الفمسطيني،  يتعمق باإلعالـ كالعالقات كت ثير ذلؾ عمى أبناء كأجيزة كا 

المؤثرة في رأس الماؿ الفكرؼ، إضافة لبعض اإلدارات التي ترعى رأس  ككذلؾ مف خالؿ فعالية اإلدارات
الماؿ الفكرؼ في جمي  األجيزة األمنية كاإلدارات المختمفة، كالتي مف خالليا يتـ تطكير رأس الماؿ الفكرؼ 

 كاستثماره في سبيل الكصكؿ ألداء متميز لكزارة الداخمية كاألمف الكطني. 
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 واألمن الوطني )الشق العسكري(:وزار الداخمية  2.5.2
الشق العسكرؼ في قطاع  زة مف عدد مف األجيزة األمنية  كزارة الداخمية كاألمف الكطني تككف ت

 (.2014كىي:)اإلدارة المالية المركزية، مارس

 .الشرطة بإداراتيا كأجيزتيا المختمفة  األمف الكطني. 
 األمف الداخمي.  الدفاع المدني. 
 األمف كالحماية.  

 

 إضافة الى عدد مف الييئات كاإلدارات التي تخدـ قطاع األمف كالمتمثمة في:

                                 .ىيئة التنظيـ كاإلدارة  .ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكؼ 
                       .اإلدارة العامة لإلمداد كالتجييز  .اإلدارة المالية المركزية 
  لمحاسكب كاالتصاالت العسكرية.         العامةاإلدارة  .اإلدارة العامة لمعمميات المركزية 
                            .مديرية اإلصالح كالت ىيل  .المديرية العامة لمتدريب 
                   .مديرية الخدمات الطبية     .القضاء العسكرؼ 
 

 مال الفكري:وزارة الداخمية واألمن الوطني و رأس ال 3.5.2
ىناؾ إدارات ليا ت ثير في رأس الماؿ الفكرؼ في كزارة الداخمية  كاألمف الكطني كمف خالليا يتـ 

كاإلدارات المركزية، كل حسب تخصصيا كبما يخدـ لماؿ الفكرؼ في األجيزة األمنية مراعاة ك تطكير رأس ا
الماؿ الييكمي، كرأس ماؿ العالقات (،  أحد مككنات رأس الماؿ الفكرؼ الثالث ) رأس الماؿ البشرؼ، كرأس

 كذلؾ عمى النحك التالي:

  :اإلدارة العامة لمعالقات العامة واإلعالم 1.3.5.2
 (2014، تقرير العالقات العامة كاإلعالـ: )والواجبات ميامال 

داراتيا كمديرياتياتقـك باإلشراؼ عمى عالقة الكزارة  .1 كزارة ، كتحسيف كتطكير عالقات الم  أجيزتيا كا 
بالمؤسسات الرسمية الحككمية ك ير الحككمية، كم  المؤسسات الدكلية، كاستقباؿ الكفكد كضيكؼ 
الكزارة الرسمييف، كاإلعداد لالجتماعات كالمؤتمرات الرسمية، كاإلشراؼ عمى اإلعالـ الداخمي 

 كالخارجي.
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أقصى درجات الفيـ لطبيعة ت سيس عالقات قكية كمتميزة بيف إدارات الكزارة كالعامميف فييا لتحقيق  .2
 الكزارة كالرسالة التي تؤدييا.

تكثيق عالقة الكزارة بالمؤسسات المحمية كاألجنبية عبر البرامج كالزيارات المتبادلة كالبرامج المشتركة  .3
 لتحقيق التعاكف في مختم  المجاالت.

 كأدائيا. إجراء البحث كاالستطالعات لمتعرؼ عمى اتجاىات الجميكر كآرائو نحك الكزارة .4
إصدار المطبكعات كالنشرات المختمفة كا عداد التقارير اإلخبارية التي تحمل أىـ كأخر التطكرات  .5

 كالنشاطات داخل الكزارة، كذلؾ بالمغة العربية كالمغة اإلنجميزية.
نيا فإإدارة العالقات العامة كاإلعالـ في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية، مف خالؿ مياـ       

إف كاف عمى الصعيد الداخمي  حد مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، تخدـ تطكير رأس ماؿ العالقات ك
 لمكزارة، أك عمى صعيد العالقات خارج الكزارة.

 االدارة العامة لمعمميات المركزية. 2.3.5.2
 (2014)تقرير اإلدارة العامة لمعمميات المركزية،  الميام والواجبات:

، كجم  كتحميل المؤشرات السمبية، كتقديميا لمقيادة مقركنة ض  األمني بشكل عاـد كمراقبة الك رص .1
 بالحمكؿ المقترحة لممساعدة في سرعة اتخاذ القرار.

 كزارة عند التعامل م  الحدث كفق الخطط األمنية المعدة لكل حالة.التنسيق جيكد أجيزة  .2
ات الحككمية كالمدنية كالخاصة ذات التنسيق م  القطاعات العسكرية األخرػ، اإلدارات كالمؤسس .3

العالقة، فيما يخدـ معالجة األحداث التي تظير في حينيا أل راض المساندة م  مراعاة أنظمة 
جراءات التنسيق.  كا 

المتابعة اليكمية م   رؼ العمميات المشتركة م  األجيزة كاإلدارات لمعرفة الحالة األمنية، كالتنسيق  .4
 طارئة لتمرير المعمكمة لمقيادة في حينة.الفكرؼ معيـ في الحاالت ال

تمرير المعمكمات التحذيرية لمقطاعات األمنية كالجيات المسئكلة عف أمف المنشآت الحيكية  .5
 كممثميات الدكؿ األجنبية كالمجمعات السكنية.

القطاعات األمنية كا عداد الخطة األمنية العامة كتكثيق الخطط األمنية التي تعدىا رصد كتصني   .6
 المكق . حسب
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مف خالؿ استعراض مياـ اإلدارة العامة لمعمميات المركزية يرػ الباحث أف ليا الدكر الكبير في  -
تكفير المعمكمات لألجيزة كاإلدارات العاممة في الكزارة، مما يعزز تطكير رأس الماؿ الييكمي في الكزارة، 

يصاليا إلى ككذلؾ سرعة الربط بيف الجميكر كعمل األجيزة األمنية مف خالؿ  تمقي المعمكمة كتحميميا كا 
الجية المسؤكلة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كمف ثـ تكفير الرد المناسب لمجميكر، كيبرز دكرىا 

، كقد كاف لو الدكر الكبير في 109التفاعمي م  الجميكر مف خالؿ  رفة اإلشارة كالخط المجاني 
 .2014ـ كاستغاثتيـ خالؿ العدكاف الصييكني في صي  التفاعل م  الجميكر كاالستجابة لنداءاتي

 اإلدارة العامة لمحاسوب واالتصاالت العسكرية: 3.3.5.2
تـ اختيار ىذه اإلدارة ألىمية دكرىا في تكفير البرامج اإللكتركنية، كنظـ المعمكمات، كتمديد 

ية كاألمف الكطني، كتدريب الشبكات التي تخدـ األجيزة األمنية كاإلدارات المختمفة في كزارة الداخم
الككادر عمى ىذه البرامج، كالربط بيف األجيزة كاإلدارات، بما يخدـ رأس الماؿ الييكمي في الكزارة ك حد 

 مككنات رأس الماؿ الفكرؼ.

 .( 2014)تقرير اإلدارة العامة لمحاسكب كاالتصاالت العسكرية،  الميام والواجبات:

 معمكمات كاالتصاالت حسب األىداؼ المكضكعة.الستخداـ تكنكلكجيا ال كض  الخطط .1
دراسة نظـ العمل القائمة م  اإلدارات المختمفة، بيدؼ تطكيرىا كربطيا ببعضيا لمكصكؿ إلى  .2

 التكامل كالترابط بيف اإلدارات.
 طكرة.تتدريب العامميف عمى استخداـ األنظمة الم .3
 لنظـ األمنية كسرية البيانات.م  الكزارات األخرػ، بما ال يتعارض كا يالتعاكف المعمكمات .4
بخطكط كالربط بينيا اإلدارات عمى شبكات الحاسكب كاالتصاالت في األجيزة األمنية ك اإلشراؼ  .5

 االتصاؿ، كذلؾ لسرعة كسيكلة التكاصل كنقل المعمكمات بيف األجيزة المختمفة.
 : ىيئة التنظيم واالدارة 4.3.5.2

لتنظيـ كاإلدارة إلحساسو ب ف ليا دكرًا كبيرًا كأىمية في اختار الباحث في دراستو الحالية، ىيئة ا
خدمة األجيزة األمنية كاإلدارات العسكرية في الكزارة، بما يعزز امتالؾ الكزارة لرأس ماؿ فكرؼ قكؼ ذؼ 
قيمة ثمينة، مف خالؿ ت ثيرىا المباشر في القكػ البشرية )كرأس ماؿ بشرؼ( ككذلؾ في الييكميات 

 .اؿ ىيكمي(كالتسكيف )كرأس م
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ف (، ذكر أف م23/4/2014مكق  ىيئة التنظيـ كاإلدارة،)كفي مقابمة لمدير عاـ ىيئة التنظيـ كاإلدارة  -
اعتماد الييكميات، كتحديد االحتياجات البشرية كالعمل عمى ( 2014ضمف خطة الييئة عف العاـ ) 

 .كفق ضكابط  محددة كمعايير نزيية ياتسكين استقطابيا ك
ة التنظيـ كاإلدارة بالتعاكف م  األجيزة كاإلدارات المختمفة ترتيب ىيكمية كزارة الداخمية كقد أنيت ىيئ  -

)مكق  ىيئة التنظيـ  2014كذلؾ في أبريل ، كاألمف الكطني، كتسكيف الضباط حسب ىذه الييكمية
 (.2014كاإلدارة،

ستقطاب عدد مف ، عدة مسابقات عمنية ال2011اب، عقدت الييئة كمنذ العاـ كفي إطار االستقط -
المنتسبيف الجدد، كحرصا عمى تعزيز رأس الماؿ البشرؼ ك حد مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، تـ 
استقطاب مجمكعة متميزة مف الميندسيف سميت بالركاف ، ككذلؾ مجمكعة مف الحقكقييف، كالميف 

 .ألجيزة األمنيةالطبية، إضافة إلى استقطاب مجمكعة مف األفراد لمعمل في المجاالت المختمفة في ا
كضمف ىذه ، كض  الرجل المناسب في المكاف المناسب، بتطبيق النظاـ كالمعايير لتكلي المناصب -

مناصب إدارية، بعد الخضكع لمشركط كالمعايير ل مترشيحالسياسة فقد عقدت الييئة عدة مسابقات ل
كقضاة كمحاِمي  المناسبة لكل مسمى كظيفي كمنيا، العمل في مناصب في ىيئة القضاء العسكرؼ 

دفاع، كفي مجاؿ اإلعالـ كصحافة كا عالـ، كذلؾ في مجاؿ اإلحصاء التطبيقي، كفني إلكتركنيات 
 (. 20/4/2014)مكق  ىيئة التنظيـ كاالدارة، 

تنصب في ترقية  ية،ينز طبقا لمعايير كضكابط كبشفافية  ختيار كالتعييف بالشكل السميـف عممية االأ -
 2013، كضمف ىذا المفيكـ صدر خالؿ العاـ س الماؿ الفكرؼ أككنات ر م ك حدس الماؿ البشرؼ أر 

مجمكعة مف اإلعالنات لشغل كظائ  مختمفة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، منيا إعالف رقـ 
جراءات 1/2013) ( 2/2013محددة، ككذلؾ إعالف رقـ )( بش ف التسجيل لمعمل ك فراد ضمف شركط كا 

)مكق  ىيئة  كيرباء ضمف شركط كمعايير محددة فنيي الكتركنيات، كفنييبش ف حاجة الكزارة لتخصص 
  .(2013التنظيـ كاإلدارة،
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 :رابعممخص المبحث ال 4.5.2
مف  الشق العسكرؼ  مف خالؿ دراسة ىذا المبحث تـ التعرؼ عمى، كزارة الداخمية كاألمف الكطني

داراتيا المختمفة لماؿ الفكرؼ لكزارة الداخمية كاألمف الكطني مف ، كمف ثـ دراسة كاق  رأس اخالؿ أجيزتيا كا 

خالؿ دراسة مياـ ك ايات مجمكعة مف اإلدارات المركزية في الكزارة، فمنيا ما ييتـ بالكادر البشرؼ لكزارة 

، مما يسيـ كاإلدارة التنظيـ ىيئة خالؿ مف كت ىيمو كا عداده لمعمل استيعابو بداية الداخمية كاألمف الكطني مف

رأس الماؿ البشرؼ، كمنيا ما ييتـ بنظـ المعمكمات كالبرامج كالتكنكلكجيا كالييكميات، مف خالؿ في تعزيز 

اإلدارة، كذلؾ لتطكير كتعزيز رأس مديريات العمميات المركزية، كالحاسكب كاالتصاالت، كىيئة التنظيـ ك 

يسعى جاىدا لتطكير العمل الماؿ الييكمي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني، أيضا ىناؾ مف اإلدارات ما 

اإلعالمي، كتعزيز العالقات الداخمية كالخارجية لكزارة الداخمية كاألمف الكطني، كتمثل ذلؾ في اإلدارة العامة 

لمعالقات العامة كاإلعالـ، كاإلدارات العاممة في ىذا المجاؿ في األجيزة األمنية كاإلدارات المركزية، مما 

إضافة إلى األجيزة  معالقات، كفي مجمل عمل ىذه اإلدارات مجتمعةيسيـ في خمق رأس ماؿ متميز ل

األمنية األخرػ متمثمة في الشرطة كالدفاع المدني، كىيئة التكجيو السياسي كالمعنكؼ ككذلؾ الخدمات الطبية  

رؼ ما يخدـ مككنات رأس الماؿ الفكب كمديرية التدريب ككمية الشرطة، ك يرىا مف األجيزة كاإلدارات األخرػ 

 . الفمسطينية لكزارة الداخمية كاألمف الكطني
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 ثالثالفصل ال

 الدراسات السابقة

 :مقدمة 1.3
ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت رأس الماؿ الفكرؼ بمكضكعاتو المختمفة، بمفيكمو كأىميتو 

قة في كمككناتو كسبل تطكيره، ككذلؾ األداء كطرؽ تحسينو، كقد اطم  الباحث عمى مجمكعة مف الدراسات الساب

ىذا المجاؿ بما يخدـ الباحث في دراستو كمنياجيتيا، ك لمكقكؼ عمى الجيكد المبذكلة كاالستفادة مف النتائج 

كالتكصيات التي تكصل إلييا الباحثيف كلتككف خطكة لألماـ مف أجل استكماؿ مسيرة البحث العممي مف حيث 

 (1-3محاكر، جدكؿ ) كقد قاـ الباحث بتقسيـ الدراسات الى ثالثة انتيى اكخركف.

 ( َبٍُ انذراساث انسابقت حسب انًحاور وَىع انذراست2-4جذول )

 نوع

 الدراسة

 المحور األول

 رأس المال الفكري 

 المحور الثاني

 األداء

 المحور الثالث
 رأس المال الفكري واألداء معا

 دراسات

 فمسطينية

 (2014مينا)

 (2013جر كف)

 (2012(، أبك ككيؾ)2012المدلل)

 (2009(، الجعبرؼ)2012يف)الغص

 (2011(، الزطمة)2013الخطيب)

 (2008السر)

 دراسات

 عربية

 (2014رحمة)

 (2011زركخي ككنزة  )

 (2010العجمكني كالركساف)

 

----- 

 

 (2012(،دمحم كسعيد)2013راضي)

(،الجياللي كبك 2011الزعبي)

 (2011(،البكرؼ)2011قسرؼ)

 دراسات

 أجنبية

AL-Dujaili (2012), 

  Annika & Samkia(2012) 

 

----- 

Mushref(2014), Hormiga.     

Et. Al.(2010),  Michel &       

     Nourish (2007)                

 رد بكاسطة الباحثج
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 المحور األول: الدراسات المتعمقة برأس المال الفكري  2.3

 الدراسات الفمسطينية المتعمقة برأس المال الفكري: 1.2.3
 فادة يٍ انذراساث انفهسغُُُت انًخؼهقت بزأص انًال انفكزٌ( َبٍُ يجال االسخ..3جذول )

 

 مجال االستفادة أىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث

 دراسة مينا
 (2014) 

بناء نمكذج كصفي  
جديد لقياس رأس الماؿ 
الفكرؼ، النمكذج 
النكعي المقارف )نحك 
إطار ناظـ لعممية 

 القياس(.
 

لرأس  المفاىيمي اإلطار أف
 الى بحاجة الفكرؼ  ماؿال

مستمر مزامنة  كتحسيف تطكير،
 بعممية القياس.

ضركرة تطكير نمكذج كصفي 
يساىـ كإطار عاـ يصمح 

 لغالبية البيئات.
 

االستفادة مف مفاىيـ       
كمككنات رأس الماؿ 

 الفكرؼ.
حيث استخدمت الدراسة 
 المنيج الكصفي التحميمي.

دراسة جرغون 
(2013) 

 تكنكلكجيا دكر
 التنسيق في لمعمكماتا

 األمنية األجيزة بيف
 قطاع في الفمسطينية،

 . زة

ضع  كاق  تكنكلكجيا  -1
المعمكمات المستخدمة في 
 األجيزة األمنية العاممة في

 قطاع  زة.
 بيف طردية عالقة كجكد -2
 في المعمكمات تكنكلكجيا كاق 

 بيف كالتنسيق األمنية األجيزة
األجيزة )كجكد عالقة  ىذه
 .ة ضعيفة(طردي
عدـ كجكد فركؽ ذات  -4

داللة إحصائية بيف 
استجابات المبحكثيف 
تعزػ لممؤىل العممي، 

 كلسنكات الخبرة.
5-  

االستفادة مف كاق  تكنكلكجيا 
األعماؿ في مجتم  الدراسة 
الذؼ يتكافق م  مجتم  
الدراسة الحالية كىك األجيزة 

 األمنية.
كذلؾ في تحميل فقرات رأس 

 الماؿ الييكمي.
ؾ في منيج الدراسة ككذل

 الكصفي التحميمي.
كاستخداـ اداة الدراسة، 

 االستبانة.
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 مجال االستفادة أىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث

دراسة 
 م(2011شعبان)

رأس الماؿ الفكرؼ 
كدكره في تحقيق الميزة 
التنافسية لشركة 
االتصاالت الخمكية 

 الفمسطينية، جكاؿ."

كجكد عالقة إحصائية بيف  -
تكافر متطمبات رأس الماؿ 

بشرؼ، الفكرؼ ب بعاده الثالثة)ال
كالييكمي، كالعالقات( كتحقيق 
الميزة التنافسية لشركة 
االتصاالت الخمكية جكاؿ، 
السيما فيما يتعمق بمجاؿ 
الجكدة المتفكقة، كأف الشركة 
تمتمؾ مستكػ مرتف  لمميزة 

 التنافسية.

أف ىناؾ تفاكت في دكر  -2
مككنات رأس الماؿ الفكرؼ في 
تحقيق الميزة التنافسية لمشركة 

رأس ماؿ العالقات  حيث أف
يسيـ بشكل أكبر مف المككنيف 
االخريف لرأس الماؿ الفكرؼ في 
 تحقيق الميزة التنافسية لمشركة.

كأف الشركة تمتمؾ مستكػ  -3
 مرتف  لمميزة التنافسية.

 

التعرؼ عمى العالقة ما بيف 
رأس الماؿ الفكرؼ ب بعاده 
الثالثة، كمدػ ت ثير ىذه 
سية العالقة عمى الميزة التناف

لمجتم  الدراسة، كالتعرؼ 
عمى مدػ التفاكت في دكر 
مككنات رأس الماؿ الفكرؼ 

 لتحقيق الميزة التنافسية.

 جرد بواسطة الباحث
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 الدراسات العربية المتعمقة برأس المال الفكري: 2.2.3
 (  َبٍُ يجال االسخفادة يٍ انذراساث انؼزبُت انًخؼهقت بزأص انًال انفكزٌ..4جذول )

 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة لباحثاسم ا

 دراسة  رحمة
 (2014) 

دكر إدارة المكارد 
البشرية بالمعرفة في 
تنمية رأس الماؿ 

 الفكرؼ.
دراسة حالة مديرية  

المكارد البشرية 
)مكبيميس( بالجزائر 

 العاصمة.

 مف كاعتماد اىتماـ كجكد -1
 عاـ بشكل (مكبيميس) قبل
 مختم  في ؼ الفكر  الماؿ برأس

 .أنشطتيا
 درجة في تبايف كجكد -2

 الفكرؼ، الماؿ برأس االىتماـ
 المتعمق الماؿ رأس إف حيث
 عمى المستحكذ ىك بالزبائف
 مككنات باقي مف أكثر االىتماـ
 .األخرػ  الفكرؼ  الماؿ رأس
 عمى كمكافقة اىتماـ كجكد -3

 لمتدريب ميزانية تخصيص
 كالتكاصل كالميارات كتطكير
 لتطكير خارجية جيات م 

 .األداء أساليب

كيفية اىتماـ المؤسسة برأس 
الماؿ الفكرؼ، كالتدريب  

كالتطكير لمكادر البشرؼ مف 
أجل تنمية رأس الماؿ 

 الفكرؼ.
كذلؾ في اىتماـ المؤسسة 
باستقطاب العامميف ذكؼ 
الميارات كالمعارؼ المميزة 
مف أجل منح المؤسسة ثركة 
تساعد في تميز أداء 

 المؤسسة.
كفي استخداـ المنيج 
 الكصفي التحميمي لمدراسة.
كاستخدمت الدراسة عينة 
شاممة لصغر مجتم  

 الدراسة.

 دراسة زروخي وكنزة
(2011) 

دكر رأس الماؿ الفكرؼ 
تحقيق الميزة التنافسية 

 لممنظمات.

 ىك الفكرؼ  الماؿ رأس أف -1
 التقدـ لبناء األساسية الركيزة

 كنجاح عامة بصفة االقتصادؼ
 .خاصة بصفة لمنظماتا
 الحقيقي الماؿ رأس أف -2

 رأس ىك المنظمات تممكو الذؼ
 في كيتمثل الفكرؼ  الماؿ
 إلى تحكيميا يمكف التي المعرفة
 .قيمة
 برأس المتعمقة القرارات أف -3

القرارات المتعمقة برأس الماؿ 
الفكرؼ تعتبر قرارات 

استراتيجية بالنسبة لممنظمة، 
كتختم  ىذه القرارات تبعا 
لنكع المنظمة كتكافقا م  

س الماؿ رؤيتيا، حيث إف رأ
الفكرؼ ىك الركيزة األساسية 
لبناء التقدـ االقتصادؼ 

 كنجاح المنظمة.
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 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة لباحثاسم ا
 قرارات ىي الفكرؼ  الماؿ

 أداة أك كسيمة ألنيا استراتيجية،
 .المنظمة أىداؼ لتحقيق
 المنظمة اختيار أف -4

 لرأسماليا األدكار مف لمجمكعة
 المنظمة نكع م  يتكافق الفكرؼ 
 لذاتيا، رؤيتيا كعمى نفسيا،

 .تختارىا التي كاالستراتيجية

دراسة العجموني 
 والروسان
 (2010) 

أثر رأس الماؿ الفكرؼ 
في اإلبداع في 

 المصارؼ األردنية.

أف أبعاد رأس الماؿ الفكرؼ  
)الصناعة كالتنشيط كالمحافظة( 
تميزت بإيجابية أثرىا في تنمية 

بداعية لدػ األفراد القدرات اإل
العامميف في المصارؼ 

األردنية، في حيف  ابت ىذه 
العالقة اإليجابية بيف 

بعدؼ)االستقطاب، كالزبائف( 
كأثرىا في تنمية القدرات 

 اإلبداعية.
 

أف ىناؾ اختالؼ في أثر 
أبعاد رأس الماؿ الفكرؼ 

عمى تنمية القدرات اإلبداعية 
 لدػ األفراد.

رؼ كفي تحميل فقرات المعا
 كالميارات.

كتـ االستفادة مف اتباع نفس 
المنيج في جم  المعمكمات 
)الكصفي التحميمي( اضافة 

الستخداـ اداة الدراسة 
 االستبانة.

 جرد بكاسطة الباحث

 الدراسات األجنبية المتعمقة برأس المال الفكري   3.2.3
 أص انًال انفكزٌ( َبٍُ يجال االسخفادة يٍ انذراساث األجُبُت انًخؼهقت بز..5جذول )

 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث
 دراسة

 Al-Dujaili 
(2012) 
 

أثر رأس الماؿ الفكرؼ 
 عمى اإلبداع التنظيمي

أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف رأس 
الماؿ الفكرؼ كاإلبداع 

 التنظيمي.
االىتماـ برأس ماؿ العالقات 

العالقة الكثيقة بيف رأس 
الماؿ الفكرؼ كاإلبداع 

 التنظيمي.
كمف أجل بناء قدرات البشر 
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 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث
لبناء قدرات البشر اليادفة، 

العالقة م  العمالء كتكطيد 
 كالشركاء.

 

اليادفة البد مف االىتماـ 
 برأس ماؿ العالقات.

Annika & دراسة 
 

 Samkin 
 (2012 

تقرير بعنكاف "تطبيق 
رأس الماؿ الفكرؼ في 
قطاع الحككمة المحمية 

 دية"النيكزلن
 

أف تطبيقات ىذه الحككمات 
لمفيكـ رأس الماؿ الفكرؼ 
ف كاف التركيز  متبايف جدا، كا 
عمى رأس الماؿ الفكرؼ يعد مف 
أقل األنشطة اىتماما لدػ ىذه 
الحككمات مقارنة باالىتماـ 

 برأس الماؿ الفكرؼ.

إف الحككمات ال تيتـ كثيرا 
برأس الماؿ الفكرؼ قدر 
 اىتماميا باألنشطة األخرػ.

 جرد بكاسطة الباحث

 

 المحور الثاني: الدراسات المتعمقة باألداء 3.3

 الدراسات الفمسطينية المتعمقة باألداء 1.3.3
 ( َبٍُ يجال االسخفادة يٍ انذراساث انفهسغُُُت انًخؼهقت باألداء..6جذول)

 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث

 دراسة المدلل 
(2012) 

إدارة المعرفة في  تطبيق
المؤسسات الحككمية 
كأثرىا عمى مستكػ 

 األداء.
 

دراسة ميدانية عمى 
مؤسسة رئاسة مجمس 

 الكزراء الفمسطينية.

ضع  مستكػ تكافر  -1
متطمبات تطبيق إدارة المعرفة 

 في المؤسسة. 
كجكد عالقة طردية قكية  -2

بيف تكافر متطمبات إدارة 
المعرفة كمستكػ األداء في 

 سة.المؤس
عدـ كجكد فركؽ حكؿ  -3

متطمبات تطبيق إدارة المعرفة 

التعرؼ عمى متطمبات 
المعرفة في  تطبيق إدارة

مؤسسة رئاسة مجمس 
الكزراء كمؤسسة حككمية 
عامة تكافقت م  بيئة 
الدراسة الحالية الحككمية 
كت ثير ذلؾ عمى مستكػ 

 األداء.
أيضا في تكزي  عينة 
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 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث
كمستكػ األداء في المؤسسة 
تعزػ لمعكامل الشخصية)العمر، 
كالمؤىل العممي كسنكات 
 الخبرة، ك المسمى الكظيفي(.

محدكدية سنكات الخبرة  -4
لغالبية مكظفي المؤسسة بسبب 

 االستنكاؼ السياسي.
 

 الدراسة حسب العمر.
كفي تحميل فقرات المعارؼ 

 كالميارات.
ككذلؾ في استخداـ المنيج 

 الكصفي التحميمي.

دراسة أبو كويك 
(2012) 

دكر اليياكل التنظيمية 
كاألنظمة اإلدارية في 
تطكير أداء األجيزة 

 األمنية.
دراسة تطبيقية عمى 
ضباط األجيزة األمنية 

 في قطاع  زة.

عدـ رضا المجتم  المحمي  -1
عف أداء األجيزة األمنية 
كمخرجاتيا بسبب حداثة 
 التجربة كاالستنكاؼ السياسي.

كجكد ضع  في مراعاة  -2
ت التعييف كاالستقطاب اجراءا

 في الكظائ .
ىناؾ مكاكبة لمتطكر  -3

 التكنكلكجي كالبرامج اإلدارية.
كجكد عالقة متكسطة بيف  -4

اليياكل كاألنظمة اإلدارية 
 المطبقة كأداء األجيزة األمنية.

تشابو ىذه الدراسة م  
الدراسة الحالية في استخداـ 
المنيج الكصفي التحميمي 

مما أفاد كفي بيئة الدراسة، 
في التعرؼ عمى اليياكل 
التنظيمية ك حد أبعاد رأس 
الماؿ الييكمي، ككذلؾ في 
تكزي  عينة الدراسة حسب 
 سنكات الخبرة كحسب الرتبة.
كفي تحميل فقرات المعارؼ 

 كالميارات.
كفي بناء كتصميـ أداة 

 الدراسة االستبانة.

دراسة الغصين 
(2012) 

أثر اإلعالـ األمني 
امميف في عمى أداء الع

األجيزة األمنية في 
 قطاع  زة.

يكجد أثر لإلعالـ األمني  -1
عمى أداء العامميف في األجيزة 

 األمنية.
العاممكف في اإلعالـ جزء  -2

أساسي مف مككنات كزارة 
الداخمية كىـ بحاجة لتطكير 

 القدرات.

في اإلطار النظرؼ حيث تـ 
استخداـ المنيج الكصفي 
  التحميمي كاالستبانة لجم
المعمكمات، ككذلؾ في 
تكزي  عينة الدراسة حسب 
سنكات الخبرة، ككذلؾ في 
النتائج المرتبطة باإلعالـ 
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 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث
كتطكيره، حيث تشابيت بيئة 
 الدراسة م  الدراسة الحالية.

دراسة الجعبري 
(2009) 

"دكر اإلبداع اإلدارؼ 
في تحسيف األداء 

الكظيفي في الييئات 
 المحمية الفمسطينية"

داـ اإلدارة إف مدػ استخ
لألساليب التي تحقق مفيـك 
اإلبداع اإلدارؼ كتعززه كانت 

 بدرجة متكسطة.
أف دكر اإلبداع اإلدارؼ في  -2

تحسيف األداء الكظيفي كاف 
 بدرجة قميمة.

 

التعرؼ عمى األساليب التي 
تستخدميا اإلدارة في تحقيق 
مفيكـ اإلبداع اإلدارؼ، 
كمدػ الدكر الذؼ يمعبو 

رؼ لتحسيف اإلبداع اإلدا
األداء الكظيفي، مف خالؿ 
االستفادة مف اإلطار 
النظرؼ لمدراسة حيث 
استخدمت المنيج الكصفي 

 التحميمي.
 جرد بكاسطة الباحث

 المحور الثالث: الدراسات المتعمقة برأس المال الفكري واألداء معا 4.3

 الدراسات الفمسطينية المتعمقة برأس المال الفكري واألداء 1.4.3
 ( َبٍُ يجال االسخفادة يٍ انذراساث انفهسغُُُت انًخؼهقت بزأص انًال انفكزٌ و األداء..7)جذول

 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث

دراسة الخطيب 
(2013) 

دكر رأس الماؿ الفكرؼ 
في تطكير الكفاءة 

اإلدارية لدػ العامميف 
في كزارة التربية ك 
 التعميـ الفمسطينية في

 قطاع  زة.

يكجد مستكػ جيد لرأس  -1
الماؿ الفكرؼ لدػ العامميف في 
كزارة التربية كالتعميـ 

 الفمسطينية.
احتل رأس الماؿ البشرؼ   -2

المرتبة األكلى ثـ الييكمي ثـ 
العالقات حيث أف ىناؾ تفاكت 
في دكر مككنات رأس الماؿ 

 الفكرؼ.

تشابو بيئة الدراسة م  
الدراسة الحالية ككنيا 
مؤسسة حككمية عامة تقدـ 

 خدمات مجانية.
تقييـ جمي  فقرات رأس 

 الماؿ الفكرؼ.
االستفادة مف اإلطار 
النظرؼ حيث تشابو المنيج 
 المستخدـ)الكصفي التحميمي(
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 مجاؿ الدراسة أىـ النتائج عنكاف الدراسة اسم الباحث

الزطمة  دراسة
(2011) 

 كأثرىا المعرفة إدارة"
" األداء تميز عمى
 عمى تطبيقية دراسة
 التقنية كالمعاىد الكميات
 في عاممةال المتكسطة
 . زة قطاع

 ذات فركؽ  كجكد عدـ -1
 متكسطات بيف إحصائية داللة
 لدكر الدراسة عينة تقديرات
 تميز عمى كأثرىا المعرفة إدارة
 .الجنس لمتغير تعزػ  األداء
 داللة ذات عالقة كجكد -2

 متكسطات بيف إحصائية
 لدكر الدراسة عينة تقديرات
 تميز عمى كأثرىا المعرفة إدارة
 مكاف لمتغير عزػ ت األداء
 مدة لمتغير تعزػ  كأيضا العمل،
 .الخدمة

 
 

معرفة الفركقات بيف تقديرات 
عينة الدراسة لدكر إدارة 
المعرفة كأثرىا عمى األداء 
تبعا لمتغيرات الجنس 

 كالخدمة.
ككذلؾ في ت ثير رأس الماؿ 

 البشرؼ عمى األداء.
االستفادة مف األساليب 
اإلحصائية المستخدمة 

 لكصفي التحميمي.كالمنيج ا

 
 دراسة السر

 (2008) 

كاق  إعادة ىندسة 
العمميات اإلدارية في 
كزارة الداخمية كاألمف 
 الكطني في قطاع  زة.

يتـ التدريب كتنمية  -1
الميارات في الكزارة بصكرة 

 بطيئة.
 ياب اليياكل التنظيمية  -2

لبعض األجيزة األمنية، كعدـ 
كضكح اليياكل المكجكدة 

 مسبقًا.
اليياكل التنظيمية لألجيزة  -3

األمنية تتب  النظاـ العسكرؼ 
)الضيق مف أعمى كعريض مف 

 أسفل(.

تشابو بيئة الدراسة ككذلؾ 
المنيج الكصفي التحميمي 
المستخدـ ساعد في ربط 
النتائج المتعمقة بتكزي  
العينة، حسب المسمى 
الكظيفي ككذلؾ الييكل 

 التنظيمي.
كما يخص التدريب 

ت التدريبية كاالحتياجا
لألجيزة األمنية ك حد 
متطمبات رأس الماؿ 

 البشرؼ.
 جرد بكاسطة الباحث
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 الدراسات العربية المتعمقة برأس المال الفكري واألداء معا:  2.4.3

 (  يجال االسخفادة يٍ انذراساث انؼزبُت انًخؼهقت بزأص انًال انفكزٌ واألداء يؼا 8-4جذول )

 مجال االستفادة اىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث

 دراسة راضي
 (2013) 

أثر رأس الماؿ الفكرؼ "
عمى أداء المكاتب 
 السياحية في األردف".
 

 الماؿ رأس مستكػ  أف -1
 السياحية المكاتب في الفكرؼ 
 كاف الدراسة شممتيا التي

 .متكسطا
 الفكرؼ  الماؿ رأس مككنات -2

 كجاء المستكػ  في متباينة كانت
 رأس التالي، النحك عمى ترتيبيا
 الماؿ رأس العالقات، ماؿ

 الماؿ رأس كأخيرا البشرؼ،
 .الييكمي

 بيف قكية عالقة كجكد -3
 الفكرؼ  الماؿ رأس مككنات

 تؤثر أنيا يعني الثالث، كىذا
 البعض، كبالتالي بعضيا في

 كتحسيف ستؤثر في زيادة
 .األداء

التبايف في مككنات رأس 
الماؿ الفكرؼ كالعالقة بيف 

ذه المككنات، مما ساعد ى
في الربط بيف ىذه المككنات 
كالت ثير عمى األداء، حيث 
أف الزيادة في أحدىا يؤثر 
عمى اكخر، كبالتالي يؤثر 

 عمى مستكػ األداء.
حيث استخداـ المنيج 
الكصفي التحميمي في 

 الدراسة.

 دراسة دمحم و سعيد
(2012) 

"أثر رأس الماؿ الفكرؼ 
في تحسيف األداء 

 ظمي"المن

أف رأس الماؿ الفكرؼ يعتبر  -1
مف المكجكدات  ير المممكسة 
كالميمة التي يؤدؼ تفعيميا 
كاستثمارىا إلى تكفير قدرة كبيرة 
لممنظمة لتحقيق النجاح 

 كتحسيف األداء.
تمثل المعرفة كالميارات التي  -2

تمتمكيا المؤسسة مصدر قكة 
 لرأس الماؿ البشرؼ.

تفعيل دكر رأس الماؿ 
الفكرؼ كاستثمار مككناتو 
لتكفير قدرة كبيرة لممنظمة 
لتحقيق النجاح كتحسيف 

 األداء.
في تحميل فقرات المعارؼ 
كالميارات،ككذلؾ في تحميل 

يكر، فقرات رضا الجم
كتحميل فقرات المتغير التاب  
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 مجال االستفادة اىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث
 متغير الكفاءة كالفاعمية -3

حصل عمى نسبة اتفاؽ عالية 
مما يدلل عمى قدرة المنظمة 
عمى استخداـ المكارد األمثل 

 لتحقيق أىدافيا.

المتمثمة في الكفاءة كالفعالية 
 كالمسؤكلية اإلجتماعية.

كأيضا في بناء كتصميـ 
 االستبانة ك داة لمدراسة.

 الزعبي دراسة
 (2011) 

 الماؿ الفكرؼ  سأر 
 مدخل )المعرفي(

استراتيجي لتطكير 
داء الكفاءات كتحقيق األ
المتميز في منظمات 

 دنية.ر عماؿ األاأل

ف طبيعة اختيار المنظمة أ -1
الحديثة لمدخالتيا المعرفية 

كطبيعة كنكعية المدخالت التي 
جرػ التركيز عمييا ىي عكامل 
ميمة في بناء نمكذج متكامل 

 س الماؿ الفكرؼ.ألر 
نجاح المنظمة الحديثة  أف -2
المدخالت المعرفية  اختيارفي 
العمميات المعرفية بصكرة  كتنفيذ

داء ألى إة سيؤدؼ فاعمة ككفؤ 
متميز في صكرة مخرجات 
معرفية متميزة كتحقيق قيمة 

 .عالية
 تمعب التغذية العكسية دكراً  -3
في تحقيق  كجكىرياً  ساسياً أ

التحسيف المستمر كالتطكير 
كىذا  ،الدائـ لممدخالت المعرفية

ينعكس بصكرة تمقائية عمى 
شكاؿ مختمفة مف أداء في األ

 يزة.المخرجات المعرفية المتم

مف أجل بناء نمكذج متكامل 
لرأس الماؿ الفكرؼ يجب 

االىتماـ بالمقدرات 
كالمدخالت المعرفية في 

المنظمة، كأف عممية اختيار 
المدخالت المعرفية كبصكرة 
فاعمة ككفؤة تؤدؼ إلى نتائج 
 معرفية متميزة كأداء عاؿ.
كأف االستفادة مف التغذية 

العكسية في تطكير 
المدخالت المعرفية 

 لمحصكؿ عمى أداء متميز.

 
 
 

ت ثير رأس الماؿ الفكرؼ 
عمى أداء أعماؿ 
المؤسسات، دراسة 

 بيف معنكية عالقة كجكد -1
 ماؿ كرأس البشرؼ  ماؿ رأس

 أعماؿ كأداء العالقات،

في تحميل جمي  فقرات رأس 
الماؿ البشرؼ كرأس الماؿ 
الييكمي، كفي الربط ما بيف 
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 مجال االستفادة اىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث
 
 

دراسة الجياللي وبو 
 قسري 
 (2011) 

ميدانية عمى المؤسسات 
 الجزائرية.

 .المؤسسات
 الماؿ لرأس ت ثير يكجد ال -2

 أعماؿ أداء عمى الييكمي
 .المؤسسات

رأس الماؿ لبشرؼ كاألداء 
حيث ظير أف ىناؾ 
اختالؼ في ت ثير مككنات 
رأس الماؿ الفكرؼ عمى 
األداء، ك أف رأس الماؿ 
الييكمي ليس لو ت ثير عمى 

ر ت ثير األداء، في حيف ظي
رأس الماؿ البشرؼ كرأس 
 ماؿ العالقات عمى األداء.

 دراسة البكري 
(2011) 

المسؤكلية االجتماعية 
كاستدامة رأس الماؿ 

 الفكرؼ.
باإلشارة إلى ىجرة 

 العقكؿ العربية

تنمية رأس الماؿ الفكرؼ في  -1
المؤسسة يصب في مصمحة 
المجتم  ألنو ُيعُد إضافة نخبة 

  .جديدة متقدمة لممجتم
المسؤكلية االجتماعية ال  -2

تنحصر في حدكد مؤسسة 
األعماؿ بل ىي جزء كركف 
أساسي مف المؤسسات 

 الحككمية.

مدػ الترابط بيف رأس الماؿ 
الفكرؼ كبعد المسؤكلية 
االجتماعية، ك حد أبعاد 
 األداء في الدراسة الحالية.

 الباحث ةجرد بكاسط

 المال الفكري واألداء معا:الدراسات األجنبية المتعمقة برأس  3.4.3
 انًخؼهقت بزأص انًال انفكزٌ واألداء يؼًا ( َبٍُ يجال االسخفادة يٍ انذراساث األجُبُت 9-4جذول) 

 مجال االستفادة اىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث
 
 دراسة

Mushref,  
(2014) 

 

دكر رأس الماؿ الفكرؼ 
عمى أداء األعماؿ 

 التجارية
 

 
أس الماؿ الفكرؼ أف عناصر ر 

)البشرؼ، كالييكمي، كالعمالء( 
مباشر عمى أداء ليا ت ثير 

 األعماؿ التجارؼ 

 
العالقة ما بيف األداء ك 
 مككنات رأس الماؿ الفكرؼ 
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 مجال االستفادة اىم النتائج عنوان الدراسة اسم الباحث

 دراسة
Hormiga,et.     
Al. (2010). 

ثر رأس الماؿ الفكرؼ أ 
بمككناتو عمى المتغير 
التاب  )نجاح المشاري  

 .الجديدة(

بيف المكجكدات كجكد عالقة 
كاألصكؿ  ير المممكسة كنجاح 

 الشركات الجديدة.
أىمية رأس الماؿ البشرؼ ألداء 

الشركات، كأىمية التعاكف 
كالتكاصل بيف فريق العمل لنقل 

 الخبرات بيف العامميف.

مف أجل أداء متميز البد 
مف االىتماـ برأس الماؿ 
البشرؼ كاالىتماـ بعمل 
الفريق كالتكاصل المستمر 

 ف فرؽ العمل.بي
في تحميل فقرات الخبرات 
العممية، ككذلؾ رأس الماؿ 

 البشرؼ م  األداء.

 
 دراسة

"Michel& Nourish 
(2007) 

 
تطكير الميزة التنافسية 
مف خالؿ إدارة المعرفة 
 كرأس الماؿ الفكرؼ 

 

 
تعتبر معرفة العنصر البشرؼ 
كنمكه كالتحالفات االستراتيجية، 

القرار  كانسياب المعرفة التخاذ
أىـ شركط نجاح األداء 

 المؤسسي.

 
مف متطمبات التميز في 
األداء االىتماـ بالعنصر 
البشرؼ كالتحالفات 

 االستراتيجية.
في تحميل جمي  فقرات رأس 

 الماؿ البشرؼ.
كذلؾ في تحميل فقرات 
 مؤسسات المجتم  المدني. 

 جرد بكاسطة الباحث

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  5.3
بعد استعراض الدراسات السابقة لمكضكع البحث، كاالطالع عمى ما تكصل إليو الباحثكف كالدارسكف   -    

مف نتائج كتكصيات، بدا كاضحا أىمية )رأس الماؿ الفكرؼ( في إدارة المنظمات الحديثة كتحسيف أدائيا 
 سكاء المنظمات كالمؤسسات الخاصة أك العامة.

أف االىتماـ برأس الماؿ الفكرؼ ظير حديثا مف خالؿ االىتماـ  كتبيف مف خالؿ الدراسات -      
بالدراسات كتعديل المفاىيـ اإلدارية، م  مالحظة أف االىتماـ البحثي العربي جاء مت خرا عف البحث 

 األجنبي الذؼ كاف لو اىتماـ في الجكانب التطبيقية.
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دارة المعرفة عمى الر ـ مف لكحع بدء اىتماـ الباحثيف الفمسطينييف في مجاؿ رأس ا  -     لماؿ الفكرؼ كا 
 قمة الدراسات البحثية في ىذا المكضكع عمى حد عمـ الباحث.

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة: -

اطم  الباحث عمى مجمكعة مف الدراسات كاألبحاث، المحمية كالعربية كاألجنبية السابقة 
 لي:عمى النحك التا لالستفادة منيا في إعداد دراستو

 تحديد مكضكع الدراسة. -
 تحديد محاكر الدراسة. -
 تعري  المصطمحات المتعمقة بالدراسة. -
 المنيج الكصفي التحميمي. ،اختيار منيج الدراسة -
 تحديد متغيرات الدراسة. -
 تصميـ االستبانة )ك داة لمدراسة(. -
 مناقشة النتائج كتفسيرىا، كتقديـ التكصيات. -
كدراسات ك يره مما اعتمدت عميو  كتبمف مراج  ف العمى الباحث ميمة البحث عسيمت  -

 الدراسات السابقة.
 التشابو واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:  -
حاكؿ الباحث تقديـ إضافة جديدة لـ ت خذ حظيا مف البحث في الدراسات السابقة، السيما أف ىذه   -

اخمية كاألمف الكطني الفمسطينية" في قطاع الدراسة تبحث في مجاؿ المؤسسات الحككمية" كزارة الد
  زة، كالتي يندر كجكد دراسات في ىذا المجاؿ الحككمي األمني.

( ناقش أثر التدريب في تطكير رأس الماؿ الفكرؼ 2011ففي الدراسات الفمسطينية، دراسة )حمادة، -
سة الحالية في في السمطة الكطنية الفمسطينية، حيث كانت مف الدراسات التي تكافقت م  الدرا

مجاؿ رأس الماؿ الفكرؼ في المؤسسات الحككمية الفمسطينية، كاختمفت في المتغير التاب  أال كىك 
 التي بحثت في المجاؿ الحككمي ايضًا. (2013،التدريب، إضافة لدراسة )الخطيب

اسة شعباف الدراسات الفمسطينية لـ تتناكؿ مكضكع رأس الماؿ الفكرؼ كت ثيره عمى األداء، إال أف در  -
( تناكلت دكر رأس الماؿ الفكرؼ في تحقيق الميزة التنافسية، كلكف في مؤسسة خاصة 2011)
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( تناكلت 2013ربحية تختم  عف الدراسة الحالية كمؤسسة حككمية خدماتية، كدراسة الخطيب)
ـ دكر رأس الماؿ الفكرؼ في تطكير الكفاءة اإلدارية في مؤسسة حككمية كزارة التربية كالتعمي

( فقد تناكؿ الباحث في دراستو دكر اإلبداع في تحسيف األداء، 2009الفمسطينية، أما الجعبرؼ )
ف كاف ىناؾ اختالؼ في البيئة محل البحث.  كا 

كفي الدراسات العربية معظميا تكافقت م  الدراسة الحالية في أنيا تناكلت البحث في دكر رأس   -
ىذه ختالؼ كاف في البيئة محل الدراسة فمـ تتعرض الماؿ الفكرؼ في تحسيف األداء، إال أف اال

 الدراسات لمبحث في مؤسسات حككمية عامة بل بحثت في مؤسسات خاصة كمعظميا ربحية.
أما الدراسات األجنبية فقد تكافقت م  الدراسة الحالية في البحث في مجاؿ رأس الماؿ الفكرؼ،  -

ي المجاؿ الحككمي، كلكف بعيدا (، التي بحثت ف2012) Annika & Samkinكخاصة دراسة 
( التي تكافقت م  الدراسة الحالية في 2007)  Michel & Nouriعف المجاؿ األمني، كدراسة

 Mushref بحث أثر رأس الماؿ الفكرؼ في األداء م  اختالؼ بيئة الدراسة، ككذلؾ دراسة
 (، التي بحثت في ت ثير رأس الماؿ الفكرؼ عمى األداء.2014)
الباحث مف مجمل الدراسات التي بحثت في رأس الماؿ الفكرؼ ككذلؾ الدراسات التي كقد استفاد  -

بحثت في األداء، كالدراسات التي بحثت في المجاليف معا، عمما ب نو كاضح مف ىذه الدراسات 
التقدـ في بداية االىتماـ برأس الماؿ الفكرؼ، إلى جانب ظيكر األثر التطبيقي لرأس الماؿ الفكرؼ 

ىذه األبحاث، كأظيرت أيضًا أف ىناؾ اىتما كبير في تحسيف مستكػ األداء في  مف خالؿ
 .المؤسسات
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
 

 :مقدمةال 1.4
جراءاتيػا محػكرا رئيسػا يػتـ مػف خاللػو  نجػاز الجانػب التطبيقػي مػف الدراسػة, إتعتبر منيجية الدراسػة كا 

لمتكصل إلػى النتػائج التػي يػتـ  ،يا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميل اإلحصائيكعف طريق
كبالتػػػالي تحقػػػق األىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى  ،الدراسػػػة المتعمقػػػة بمكضػػػكع الدراسػػػةتفسػػػيرىا فػػػي ضػػػكء أدبيػػػات 

 تحقيقيا. 
أداة الدراسة المستخدمة  ككذلؾ ،الدراسةكعينة كمجتم   متب نيج اللممتناكؿ ىذا الفصل كصفا حيث 

كينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي  ،, كمدػ صدقيا كثباتياككيفية بنائيا كتطكيرىاإعدادىا كطريقة 
 يمي كص  ليذه اإلجراءات. اكفيم ،كاستخالص النتائجلبيانات استخدمت في تحميل ا

 منيج الدارسة. 2.4
 خاللو مف الذؼ يحاكؿ التحميمي الكصفي المنيج خداـباست الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيق أجل مف

 كالعمميات حكليا تطرح التي مككناتيا كاكراء بيف بياناتيا، كالعالقة كتحميل الدراسة، مكضكع الظاىرة كص 

 .تحدثيا التي كاكثار تتضمنيا التي
كص  "المنيج الذؼ يسعى ل ب نو التحميمي الكصفي المنيج (100 :2006) الحمداني كيعرؼ

الراىنة فيك أحد أشكاؿ التحميل كالتفسير المنظـ لكص  ظاىرة أك  أكالظكاىر أك األحداث المعاصرة، 
 كتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة كالظكاىر التي مشكمة، كيقدـ بيانات عف خصائص معينة في الكاق ،

  .التي نستعمميا لجم  البيانات" كاألكقاتندرسيا 
 صدرين أساسين لممعمومات:وقد استخدم الباحث م

مصادر البيانات الثانكيػة  معالجة اإلطار النظرؼ لمدراسة إلى: حيث اتجو الباحث في المصادر الثانوية - أ
كالتػػػػي تتمثػػػػل فػػػػي الكتػػػػب كالمراجػػػػ  العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة ذات العالقػػػػة، كالػػػػدكريات كالمقػػػػاالت كالتقػػػػارير، 

لدارسػػػة، كالبحػػػث كالمطالعػػػة فػػػي مكاقػػػ  اإلنترنػػػت كاألبحػػػاث كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع ا
 المختمفة.
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جم  البيانات األكلية مف  ية لمكضكع الدراسة لج  الباحث إلىلمعالجة الجكانب التحميم: وليةر األ المصاد - ب
 ك داة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصاً ليذا الغرض. االستبانةخالؿ 

 : العسكري( وزارة الداخمية واألمن الوطني )الشق العاممون في3.4 
الشق  -بمغ عدد العاممكف في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة 

 ( 1 -4( أفراد كضباط كص  ضباط، كما ىك مكضح في الجدكؿ )17583العسكرؼ)

 حسب انزحبت انؼسكزَتانؼايهىٌ فٍ وسارة انذاخهُت واأليٍ انىعٍُ ( :  2-5جذول )

 العدد الرتبة م
 اً فرد 9962 كص  ضباط جنكد -1
 اً ضابط 6600 نقيبضابط مف مالـز الى  -2
 اً ضابط 1021 رائد فما فكؽ)الرتب السامية( -3

 17583 جمالياإل
 ( 2014،دارة كزارة الداخمية الفمسطينيةالمصدر)ىيئة التنظيـ كاإل              

 الدراسة: وعينة مجتمع  4.4
عمػػى مشػػكمة  كبنػػاءً  ،التػػي يدرسػػيا الباحػػثدات الظػػاىرة يعػػرؼ ب نػػو جميػػ  مفػػر  :مجتمػػ  الدراسػػة

جميػػ  ضػػباط كزارة الداخميػػة يتكػػكف مػػف  فػػي الدراسػػة الحاليػػة ف المجتمػػ  المسػػتيدؼ، فػػإالدراسػػة كأىػػدافيا
الػػذيف يشػػغمكف مسػػميات كظيفيػػة قياديػػة، كتػػـ اسػػتبعاد مػػف الفمسػػطينية فػػي )قطػػاع  ػػزة(  كاألمػػف الػػكطني

مسمى كظيفيا قياديا في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  تنطبق عميو الرتبة كال يشغل
 (.2 -4( ضابطا كما في الجدكؿ )3248 زة، كبمغ مجتم  الدراسة )

( 3248كالبػػػالغ ) جمػػػاليمػػػف مجتمػػػ  الدراسػػػة اإل دراسػػػةخػػػذ العينػػػة محػػػل الأتػػػـ عينػػػة الدراسػػػة: 
العشػكائية الطبقيػة لتحديػػد العينػة، كبنػاء عمػى حسػػاب ة قػاـ الباحػث باسػػتخداـ طريقػة العينػ قػد ك ضػابطا،

 .( عمى األقل433العينة فإف حجـ العينة المناسب ىك )
  



   
[71] 

 

 حساب حجم العينة من المعادلة التالية:

2

2

Z
n

m

 
  
 

       (1) 

 حيث:

Z  :القيمة المعيارية المقابمة لمستكػ داللة معمكـ )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستكػ داللة .) 
m :مثاًل( 0.05: الخط  اليامشي: كُيعّبر عنو بالعالمة العشرية) 

 يتن تصذيخ دجن العيٌت في دالت الوجتوعاث الٌهائيت هي الوعادلت3

n الُمَعّدؿ   = 
1 

nN

N n
        (2) 

 توثل دجن الوجتوع Nديج 

 ط( نجد أف حجـ العينة يساكؼ:1باستخداـ المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

 

 ( يساكؼ:4، فإف حجـ العينة الُمَعّدؿ باستخداـ المعادلة ) = 4433Nحيث أف مجتم  الدراسة 
n الُمَعّدؿ   = 344

13843248

3248384





  

 

 .(2-4كما في جدكؿ) عمى األقل 433العينة المناسب في ىذه الحالة يساكؼ كبذلؾ فإف حجـ 

 يجخًغ وػُُت انذراست( َىضح 3-5جذول )

 المسمى الوظيفي م
 الفعمي العدد

 )مجتمع الدراسة(
العشوائية العينة 

 الطبقية
 3 27 القادة كالمدراء العامكف  -1
 4 33 النكاب كالمساعدكف  -2
 28 269 تدارات ككحداإمدراء  -3
 52 489 مدراء دكائر -4
 257 2430 قساـأرؤساء  -5

 ضابطاُ  344 اً ضابط 3248 جمالياإل
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ختبػػار الصػػدؽ كالثبػػات اسػػتبانة ال 43تػػـ تكزيػػ  عينػػة اسػػتطالعية حجميػػا  كبنػػاًء عمػػى مػػا سػػبق

تمػػػ  اسػػػتبانة عمػػػى مج 333ختبػػػار تػػػـ تكزيػػػ  نة، كبعػػػد الت كػػػد مػػػف صػػػدؽ كسػػػالمة االسػػػتبانة لاللالسػػػتبا
لػى مجمػكع إضافة العينة االسػتطالعية %، كقد تـ إ53.09بانة بنسبة است 464كقد تـ استرداد  ،الدراسة

 .نظرا لصعكبة الكصكؿ إلى أفراد العينة، كعدـ كجكد مشاكل في الصدؽ كالثبات االستبانات

 :أداة الدراسة 5.4
من في وزارة الداخمية واألين األداء س المال الفكري في تحسأدور ر  "حكؿ  استبانةتـ إعداد 

 " الوطني الفمسطينية، الشق العسكري 

 أقسام رئيسة: ةالدراسة من ثالث استبانةتتكون 
المؤىل العممي,  ك العمر, ك الجنسكىك عبارة عف البيانات الشخصية عف المستجيب )القسم األول: 

 (.الترتيب ك الخدمةسنكات ك المسمى الكظيفي, 
 

 أبعاد: 4عمى  ةفقرة, مكزع 40, كيتككف مف تقييم أبعاد رأس المال الفكري رة عف كىك عبا القسم الثاني:
 أقساـ: 4فقرة, مقسـ إلى  11, كيتككف مف رأس المال البشري البعد األول: 

 ( فقرات.3, كيتككف مف )أوال: المعارف والميارات
 ( فقرات.3كيتككف ) ثانيا: التدريب,

 ( فقرات.4)كيتككف مف  ثالثا: الخبرات العممية,
 أقساـ: 4فقرة, مقسـ إلى  14, كيتككف مف رأس المال الييكميالبعد الثاني: 

 ( فقرات.3, كيتككف مف )أوال: تكنولوجيا المعمومات
 ( فقرات.3كيتككف ) ثانيا: الييكل التنظيمي,

 ( فقرات.3كيتككف مف ) ثالثا: البرامج,
 أقساـ: 4ة, مقسـ إلى فقر  13, كيتككف مف رأس مال العالقاتالبعد الثالث: 

 ( فقرات.9, كيتككف مف )أوال: رضا الجميور
 ( فقرات.9كيتككف ) ثانيا: اإلعالم,

 ( فقرات.3كيتككف مف ) ثالثا: التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني,
 فقرة, مقسـ إلى بعديف: 14, كيتككف مف مستوى األداءكىك عبارة عف  القسم الثالث:
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 ( فقرات.6كيتككف مف ) لفاعمية,البعد األول: الكفاءة وا
 ( فقرات.0كيتككف مف ) البعد الثاني: المسؤولية االجتماعية,

دؿ عمى المكافقة العالية عمى ما كرد في  13بحيث كمما اقتربت الدرجة مف  13-1كقد تـ استخداـ المقياس 
 العبارة كالعكس صحيح.

 :االستبانةخطوات بناء  6.4
المال الفكري فـي تحسـين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور " لمعرفػة راسة قاـ الباحث بإعداد أداة الد

 -: االستبانة، كاتب  الباحث الخطكات التالية لبناء "الوطني الفمسطينية، الشق العسكري  واألمن
 الرجكع الى فرضيات كأسئمة كمتغيرات الدراسة. 1
كاالستفادة منيا في  ،بمكضكع الدراسةلسابقة ذات الصمة الدراسات اك  اإلدارؼ األدب عمى  االطالع 2

 كصيا ة فقراتيا. االستبانةبناء 
استشػػػار الباحػػػث عػػػددًا مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية كالمشػػػرفيف اإلداريػػػيف فػػػي تحديػػػد أبعػػػاد   3

 .كفقراتيا االستبانة
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا   4
 تحديد الفقرات التي تق  تحت كل مجاؿ.  5
لمشػػػرؼ مػػػف أجػػػل اختبػػػار مػػػدػ فػػػي صػػػكرتيا األكليػػػة كتػػػـ عرضػػػيا عمػػػى ا االسػػػتبانةتػػػـ تصػػػميـ   6

 لجم  البيانات كتـ األخذ بتكجييات المشرؼ.  مالءمتيا
( مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي أكاديميػػة اإلدارة 5عػػددعمػػى ) االسػػتبانةتػػـ عػػرض   7

  .كجامعة األزىر الجامعة اإلسالمية،ك كالسياسة، 
 كأمػػػف حيػػػث الحػػػذؼ أك اإلضػػػافة  ،االسػػػتبانةراء المحكمػػػيف تػػػـ تعػػػديل بعػػػض فقػػػرات آفػػػي ضػػػكء ك   8

 (.1) رقـ قممح ( فقرة،93في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانة رلتستق التعديل،

 صدق االستبانة: 7.4
(، كما 139: 4313ستبياف ما كض  لقياسو" )الجرجاكؼ، " أف يقيس االصدؽ االستبانة يعني

قصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكل العناصر التي يجب أف تدخل في التحميل مف ناحية، ككضكح ي
 (،4331)عبيدات كآخركف،  يث تككف مفيكمة لكل مف يستخدميا"فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بح

 بطريقتيف: االستبانةكقد تـ الت كد مف صدؽ 
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 "الصدق الظاىري": المحكميناالستبانة من وجية نظر صدق  1.7.4

 المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف ىكالمحكميف "مف كجية نظر صدؽ اليقصد ب

حيث تـ  ،(13 :4313 " )الجرجاكؼ،الدراسة مكضكع المشكمة أك الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف
األكاديمييف في متخصصيف ال مفعمى مجمكعة مف المحكميف ت لفت مف عدد تسعة  االستبانةعرض 
 (،4)الممحق رقـ في كأسماء المحكميف إلبداء الرأؼ حكؿ االستبانة، دارة كاإلحصاء كالتربية ؿ اإلمجا

كقد استجاب الباحث كراء المحكميف كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديل في ضكء المقترحات 
 (.1الممحق رقـ )انظر  -المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرتو النيائية 

 لمقياس:صدق ا 2.7.4
 Internal Validityاالتساق الداخمي  1.2.7.4

م  البعد الذؼ تنتمي  االستبانةالداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات  ؽكبذلؾ اتسا يقصد
كذلؾ مف خالؿ حساب ،  لالستبانةإلية ىذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

 كالدرجة الكمية لمبعد نفسو. االستبانةعاد معامالت االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات أب
 االتساق الداخمي لـ " تقييم أبعاد رأس المال الفكري" 1.1.2.7.4

رأس الماؿ  معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات البعد األكؿ " ( 4-3جدكؿ )يكضح 
د مستكػ معنكية " كالدرجة الكمية لمبعد، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عن البشرؼ 
3.39 ≥  α، لما كض  لقياسو. اً البعد األكؿ صادق يعدكبذلؾ 

 وانذرجت انكهُت نهبؼذ رأص انًال انبشزٌيؼايم االرحباط بٍُ كم فقزة يٍ فقزاث انبؼذ  (4-5)جذول 

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 أوال: المعارف والميارات

1.  
العامميف ذكؼ المعرفة كالميارات اإلدارية  استقطابعمى تعمل مؤسستؾ 

 لشغل المكاق  اإلدارية الميمة.
.895 *0.000 

4.  
العامميف ذكؼ المعرفة كالميارات الفنية  استقطابتعمل مؤسستؾ عمى 

 كالتقنية في مجاالت العمل المختمفة.
.873 *0.000 
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 0.000* 839. داني.بداع العممي كالميتيتـ المؤسسة بالعامميف أصحاب اإل  .4

3.  
بالخبرات كالمعارؼ  االحتفاظتساعد األنظمة اإلدارية في مؤسستؾ عمى 

 التنظيمية في المؤسسة.
.724 *0.000 

 ثانيا: التدريب

1.  
 استراتيجيةتنفق المؤسسة عمى التطكير المستمر لت ىيل العامميف، ك كلكية 

 ليا.
.835 *0.000 

4.  
ة لتطكير ميارات كقدرات العامميف بشكل تنفذ المؤسسة برامج تدريبية متعدد

 مستمر.
.882 *0.000 

 0.000* 938. تعد البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في مؤسستؾ كفق خطة معتمدة.  .4

3.  
تساعد البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في مؤسستؾ في تحقيق أىداؼ 

 المؤسسة.
.909 *0.000 

 ثالثا: الخبرات العممية
 0.000* 878. . باستمرارالمختصكف بالمؤسسة  تقكيـ البرامج التدريبية يتاب    .1

تكفر العالقات الداخمية بيف العامميف في مؤسستؾ الظركؼ المالئمة لمعمل   .4
 كفريق، كتبادؿ الخبرات.

.792 *0.000 

يمتمؾ العاممكف في المؤسسة المقدرة كالمؤىالت الالزمة ألداء مياميـ   .4
 ب فضل كجو.

.868 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *

" كالدرجة  رأس الماؿ الييكمي بيف كل فقرة مف فقرات البعد الثاني " رتباطاال( معامل 3-3جدكؿ )كضح ي
ر يعدكبذلؾ  α ≤ 3.39الكمية لمبعد، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 لما كض  لقياسو. اً اني صادقالبعد الث

 " وانذرجت انكهُت نهبؼذ"رأص انًال انهُكهٍيؼايم االرحباط بٍُ كم فقزة يٍ فقزاث انبؼذ  (5-5)جذول  

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 أوال: تكنولوجيا المعمومات

1.  
تستخدـ المؤسسة قكاعد بيانات متكاممة كمتاحة لألقساـ كالدكائر كالكحدات 

 المختمفة في مؤسستؾ.
.809 *0.000 
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 0.000* 937. تمتمؾ المؤسسة نظاـ معمكمات محكسب يمتاز بالدقة.  .4

 0.000* 949. تمتمؾ المؤسسة نظاـ معمكمات محكسب يمتاز بسرعة التنفيذ.  .4

 تتفيذكجيا معمكمات المكارد البشرية تمكنيا مف تمتمؾ المؤسسة شبكة تكنكل  .3
 خططيا كبرامجيا بكفاءة.

.799 *0.000 

 ثانيا: الييكل التنظيمي
 0.000* 889. خطكط السمطة كالمسئكلية في المؤسسة.يكجد ىيكل تنظيمي يكضح   .1

 0.000* 938. يغطي الييكل التنظيمي جمي  مياـ ك أنشطة المؤسسة.  .4

 0.000* 909. جعة الييكل التنظيمي دكريًا بشكل منيجي. تقـك اإلدارة بمرا  .4

 0.000* 923. يمتاز الييكل التنظيمي لممنظمة بمركنتو كقدرتو عمى تطكير أداء المنظمة.  .3

 ثالثا: البرامج
 0.000* 857. المؤسسة رسالتيا كأىدافيا.برامج  تعكس  .1

4.  
لخطة عمل المجتم  المستيدؼ كفقًا  خدمةعمى المؤسسة  تعمل برامج 
 .كاضحة

.814 *0.000 

 0.000* 886. تشارؾ اإلدارة العامميف في تصميـ البرامج كتطبيقيا كمتابعتيا.   .4

3.  
تحرص المؤسسة عمى التطكير المستمر لمعمميات اإلدارية فييا بشكل يقمل 

 مف األخطاء.
.912 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *
 

" كالدرجة  رأس ماؿ العالقات بيف كل فقرة مف فقرات البعد الثالث " رتباطاالمعامل   (9-3ؿ )جدك يكضح 
البعد يعد كبذلؾ α  ≤ 3.39الكمية لمبعد، كالذؼ يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكػ معنكية 

 لما كض  لقياسو. اً الثالث صادق

 وانذرجت انكهُت نهبؼذٍ فقزاث انبؼذ" رأص يال انؼالقاث" حباط بٍُ كم فقزة ييؼايم االر (6-5) جذول

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 أوال: رضا الجميور
 0.000* 854. تعمل المؤسسة عمى كسب ثقة كقبكؿ الجميكر كدعمو ليا.  .1

 0.000* 758.يات تكفر المؤسسة إمكانية التكاصل السري  م  الجميكر فيما يخص العمم  .4
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 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 الطارئة)الطكارغ(.

تنفذ المؤسسة فعاليات مشتركة م  الجميكر لتكطيد العالقات عمى المدػ   .4
 البعيد.

.890 *0.000 

تتمقى المؤسسة المالحظات كالشكاكػ المتعمقة بعمميات خدمة الجميكر   .3
 كتسعى لحميا.

.890 *0.000 

9.  
تفادؼ المشاكل  تستفيد المؤسسة مف مالحظات كشكاكػ الجميكر في

 مستقبال.
.931 *0.000 

 ثانيا: اإلعالم
 0.000* 896. كسائل اإلعالـ بصكرة إيجابية. انتباهتمتمؾ المؤسسة قدرة عمى جذب   .1

4.  
نجازات المؤسسة بكاسطة كسائل اإلعالـ  يتـ نشر معمكمات عف أنشطة كا 

 المختمفة.
.828 *0.000 

 0.000* 729. صكرة المؤسسة إيجابية في المجتم .  .4

 0.000* 862. لمتعامل م  اإلعالـ. استراتيجيةتمتمؾ المؤسسة   .3

9.  
تمتمؾ المؤسسة مكاق  إلكتركنية تتكاصل مف خالليا م  الجميكر مف أجل 

 تسييل الخدمات.
.706 *0.000 

 ثالثا: التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
 0.000* 733. دني الفمسطيني.مف السيل إقامة عالقات بيف المؤسسة كمنظمات المجتم  الم  .1

4.  
تطمب المؤسسة باىتماـ مقترحات مؤسسات المجتم  المدني الستخداميا في 

 تطكير جكدة خدماتيا.
.826 *0.000 

4.  
تعقد المؤسسة تحالفات كاتفاقيات م  المؤسسات المدنية كالحقكقية ذات 

 الصمة مف أجل تطكير العمل.
.947 *0.000 

3.  
اقيات م  مؤسسات المجتم  المدني  في تقديـ تستفيد المؤسسة مف االتف
 أفضل خدمة لمجميكر.

.830 *0.000 

 .α  ≤ 0...االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *
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 الداخمي لـ " مستوى األداء" االتساق 2.1.2.7.4
"  مستكػ األداء " ( معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات البعد األكؿ6-3جدكؿ )يكضح 

 المبينة دالة عند مستكػ معنكية رتباطااللمبعد، كالذؼ يبيف أف معامالت درجة الكمية كال
 3.39 ≥ α لما كض  لقياسو. اً البعد األكؿ صادق ، كبذلؾ يعد 

 وانذرجت انكهُت نهبؼذفقزة يٍ فقزاث انبؼذ" يسخىي األداء"  يؼايم االرحباط بٍُ كم (7-5)جذول  

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 طلالرتبا

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 أوال: الكفاءة والفاعمية
 0.000* 838. تمتمؾ المؤسسة متخصصيف ذكؼ ميارات عالية في استخداـ تقنيات العمل.  .1

تشج  المؤسسة عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف العامميف الستثمار طاقاتيـ   .4
  الفكرية.

.777 *0.000 

ات ت ثير في فاعمية العمميات داخل تيتـ المؤسسة في تكفير تقنيات ذ  .4
 المؤسسة.

.707 *0.000 

دارات داخل مؤسستؾ يساعد عمى   .3 تنظيـ العمل ك قساـ كدكائر ككحدات كا 
 تقديـ الخدمة األفضل لمجميكر.

.650 *0.000 

تيتـ المؤسسة بتعديل أؼ إجراءات في عممياتيا الميدانية ك الفنية بيدؼ   .9
 كر.تحسيف الخدمات المقدمة لمجمي

.755 *0.000 

6.  
الكفيمة بتطكير كفاءة  كاالستراتيجياتتعمل المؤسسة عمى تبني األساليب 

 الخدمات كالعمميات المختمفة.
.820 *0.000 

 ثانيا: المسؤولية االجتماعية

األفضل  االىتماـتطكر المؤسسة أداء العامميف ليصبح مكجيا نحك   .1
 بالجميكر.

.754 *0.000 

مف عكامل التميز  القيادة كالعامميف في مؤسستؾ عامالً تشكل العالقة بيف   .4
 في األداء.

.717 *0.000 

 0.000* 859. المؤسسة باألمف الكظيفي.في يشعر العاممكف   .4

 0.000* 792. اإلنجاز في العمل. بمستكياتتربط المؤسسة نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية   .3
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 الفقرة م
معامل 
 بيرسون 
 طلالرتبا

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 819. تقديـ خدماتيا لمجميكر.  تحرص المؤسسة عمى المساكاة بيف الجمي  عند  .9

6.  
العامة لممجتم  عند  االقتصاديةتحرص المؤسسة عمى مراعاة الظركؼ 

 تقديـ الخدمة لممكاطنيف.
.845 *0.000 

 0.000* 758. مف خالؿ الخدمات التي تقدميا مؤسستؾ. كاالستقراريشعر الجميكر باألمف   .0

 .α  ≤ 0...لة االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكػ دال  *
 

 Structure Validity البنائيالصدق   2.2.7.4
د األداة الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقق األىداؼ التي تري يعد

 .االستبانةارتباط كل بعد مف أبعاد الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  الكصكؿ إلييا، كيبيف مدػ
عند مستكػ دالة إحصائيًا  االستبانةفي جمي  أبعاد  رتباطاالمالت ( أف جمي  معا0-3يبيف جدكؿ )

 لقياسو. تلما كضع صادقة االستبانةكبذلؾ يعتبر جمي  أبعاد ، α  ≤ 3.39معنكية 

 نالسخباَتوانذرجت انكهُت  االسخباَتيؼايم االرحباط بٍُ درجت كم بؼذ يٍ أبؼاد  (8-5جذول )

 البعد
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 867. .المعارؼ كالميارات

 0.000* 847. .التدريب

 0.000* 884. .الخبرات العممية

 0.000* 874. .رأس المال البشري 

 0.000* 765. .تكنكلكجيا المعمكمات

 0.000* 800. .الييكل التنظيمي

 0.000* 882. .البرامج

 0.000* 934. .رأس المال الييكمي

 0.000* 879. .الجميكررضا 

 0.000* 842. .اإلعالـ
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 البعد
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 848. .التعاكف م  مؤسسات المجتم  المدني

 0.000* 912. .رأس مال العالقات

 0.000* 880. .الكفاءة كالفاعمية

 0.000* 965. .ةالمسؤكلية االجتماعي

 0.000* 930. .مستوى األداء

 .α  ≤ 0...د مستكػ داللة االرتباط داؿ إحصائيًا عن*               

:  Reliability االستبانةثبات   8.4
 "متتالُت مراث عدة تطبُقه أعُد إذا الىتائج وفساالستبُان  َعطٍ أنَقصد بثباث االستباوت هى "

(، كيقصد بو أيضا "إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة 50 :4313 )الجرجاكؼ،
ي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند تكرار استخدامو في أكقات مختمفة" أك ما ى ا،يستخدـ فيي
 (. 4334 )القحطاني،

 الدراسة مف خالؿ: استبانةكقد تحقق الباحث مف ثبات 
 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
 (.3-3ائج كما ىي مبينة في جدكؿ )، ككانت النتاالستبانةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات 

 االسخباَتيؼايم أنفا كزوَباخ نقُاص ثباث  (9-5جذول )

 البعد
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 *الذاتي

 0.957 0.915 11 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.955 0.912 12 .رأس الماؿ الييكمي

 0.962 0.925 14 .رأس ماؿ العالقات

 0.958 0.918 13 .مستكػ األداء

 0.987 0.974 50 جميع األبعاد معا

 الصدؽ الذاتي= الجذر التربيعي المكجب لمعامل ألفا كركنباخ*    
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حيث  ،( أف قيمة معامل ألفا كركنباخ مرتفعة لكل بعد3-3كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
(. ككذلؾ قيمة الصدؽ الذاتي 0.974) االستبانة(، بينما بمغت لجمي  فقرات 0.912،0.925)تتراكح بيف 

( كىذا يعنى أف 0.987) االستبانة(، بينما بمغت لجمي  فقرات 0.955,0.962حيث تتراكح ) ،مرتفعة لكل بعد
  الصدؽ الذاتي مرتف .
قابمػة لمتكزيػ . كيكػكف الباحػث  (1) رقػـ الممحػقفي صكرتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي  االستبانةكبذلؾ تككف 

كصػػالحيتيا لتحميػػل  االسػػتبانةالدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة تامػػة بصػػحة  اسػػتبانةت قػػد ت كػػد مػػف صػػدؽ كثبػػا
 النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 9.4
 Statistical Package for theمف خالؿ برنامج التحميل اإلحصائي  االستبانةتـ تفريغ كتحميل 

Social Sciences  (SPSS). 
 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنكؼ - اختبػػار ككلمجػػكركؼ تػػـ اسػػتخداـ

فػي جػدكؿ ، ككانت النتائج كما ىػي مبينػة الختبار ما إذا كانت البيانات تتب  التكزي  الطبيعي مف عدمو
(3-5.) 

 انخىسَغ انغبُؼٍَخائج اخخبار َىضح  (:-5جذول )

القيمة االحتمالية  البعد
(Sig.) 

 0.780 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.516 .رأس الماؿ الييكمي

 0.748 .رأس ماؿ العالقات

 0.885 .مستكػ األداء

 0.771 جميع أبعاد االستبانة
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ي  أػبعاد الدراسة جمل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 5-3كاضح مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
حيث  ،يذه األبعاد يتب  التكزي  الطبيعيكبذلؾ فإف تكزي  البيانات ل، α  ≤ 3.39مستكػ الداللة مف  أكبر

 لإلجابة عمى فرضيات الدراسة.  عمميةمالسيتـ استخداـ االختبارات 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: -

 لكص  عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئكية كالتكرارات   .1

 .المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي  .4
 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .4
الختبار ما إذا  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنكؼ - اختبار ككلمجكركؼ .3

 .مف عدموكانت البيانات تتب  التكزي  الطبيعي 
( لقياس درجة االرتباط: يقكـ ىذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسكف )  .9

. كقد استخدمو الباحث لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ االختبار عمى دراسة العالقة بيف متغيريف
 البنائي لالستبانة كاختبار الفرضيات.

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت ( T-Test) في حالة عينة كاحدة Tاختبار   .6
أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمو الباحث لمت كد مف داللة  6إلى الدرجة المتكسطة كىي 

 المتكسط لكل فقرة مف فقرات االستبانة .

( لمعرفػػة مػػػا إذا كػػػاف ىنػػػاؾ Independent Samples T-Test) فػػػي حالػػػة عينتػػيف Tاختبػػار  .0
 ت داللة إحصائية بيف مجمكعتيف مف البيانات المستقمة. ذا تفركقا

( لمعرفة ما (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميل التبايف األحادؼ  .3
كقد  ،إذا كاف ىناؾ فركقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجمكعات أك أكثر مف البيانات

 شتمل عمى ثالث مجمكعات ف كثر.استخدمو الباحث لمفركؽ التي تعزػ لممتغير الذؼ ي
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 سخامالالفصل 
 

 ومناقشتيا تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 5

 

 .مقدمةال 1.5

 البيانات الشخصية.الدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.5

 تحميل فقرات االستبانة. 3.5

 .اختبار فرضيات الدراسة 4.5
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 الفصل الخامس
 

 ومناقشتيا البيانات واختبار فرضيات الدراسة تحميل 5
 

 المقدمة:1.5 
، كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف تحميل البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصل عرضًا ل

مف خالؿ تحميل فقراتيا, كالكقكؼ  ،كالتي تـ التكصل إلييا االستبانةكاستعراض أبرز نتائج  ،أسئمة الدراسة
سنكات ك المسمى الكظيفي, ك الجنس, العمر, المؤىل العممي, )التي اشتممت عمى  لشخصيةالبيانات اعمى 

إذ تـ  الدراسة, استبانةلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف (, الترتيبك الخدمة, 
التي سيتـ  لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة (SPSS)استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 عرضيا كتحميميا في ىذا الفصل. 
 

 البيانات الشخصيةالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  2.5
 البيانات الشخصيةكفق  لخصائص عينة الدراسة كفيما يمي عرض

  عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  1.2.5

 ػُُت انذراست حسب انجُسحىسَغ  (: 2-6جذول )

%النسبة المئوية  العدد الجنس  

 92.8 337 ذكر

 7.2 26 أنثى

 100.0 363 المجموع

 

 .% إناث7.2بينما  ،ذككر مف عينة الدراسة% 92.8ما نسبتو ( أف 1-9يتضح مف جدكؿ )

 لػػػى% ذكػػػكر إ21.82ر مػػػف نسػػػبة اإلنػػػاث،) كبػػػكيعػػػزػ ذلػػػؾ إلػػػى أف نسػػػبة الػػػذككر فػػػي مجتمػػػ  الدراسػػػة أ
كقكة  اً بدني اً األمف الكطني كمؤسسة أمنية تتطمب جيدف طبيعة عمل كزارة الداخمية ك إ%( إناث، حيث 8.11
نػػاث كعػػادات كتقاليػػد تناسػػب مػػ  طبيعػػة اإلكقػػات قػػد ال تلميمػػات صػػعبة فػػي أ اً أحيانػػا كخركجػػ اً مر مسػػت اً كدكامػػ
  قكـ بيا اإلناث.تف اإلناث إال في حاالت خاصة تتطمب أكثر مف مما يتطمب تكافر الذككر أ ،طاع  زةق
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 نة الدراسة حسب العمرعيتوزيع    2.2.5
 

 ػُُت انذراست حسب انؼًزحىسَغ  (:3-6جذول )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 7.7 28 سنة 25أقل مف 

 53.7 195 سنة 35أقل مف  -25مف 

 22.0 80 سنة 40أقل مف  -35مف 

 16.5 60 سنة فما فكؽ  40

 100.0 363 المجموع

 

% 53.7 ،سػنة 25أقػل مػف أعمػارىـ  مػف عينػة الدراسػة% 7.7مػا نسػبتو ( أف 4-9يتضح مف جدكؿ )
بينمػػػا  سػػػنة، 40أقػػػل مػػػف  -35مػػف % تتػػػراكح أعمػػػارىـ 22.0, سػػػنة 35أقػػػل مػػف  -25تتػػراكح أعمػػػارىـ مػػػف 

 .سنة فما فكؽ  40% أعمارىـ 16.5

ف ىػذه الفئػة ىػي الغالبػة عمػى مجتمػ  إحيػث سنة،  50إلى أقل مف سنة  20النسبة األكبر ىي الفئة ما بيف
كاسػتنكاؼ مجمكعػة كبيػرة  اً مبكػر  اً اعػدالسياسي، كتقاعد مجمكعة مف العػامميف تق االنقساـدراسة خاصة بعد ال
يضا عف العمل، مما اضطر الكزارة الستيعاب أعداد جديدة مف فئات الشباب، ك البا تمثل القيادة الدنيا فػي أ

داريػػػة فػػػي شػػػابة فػػػي شػػػغل الكظػػػائ  اإللعمريػػػة الممػػػا يػػػدلل عمػػػى اعتمػػػاد الػػػكزارة عمػػػى ىػػػذه الفئػػػة ا ،الػػػكزارة
شػغاؿ ف الفئػة العمريػة المؤىمػة إلإحيػث ، المستكيات الدنيا، ك تتناسب ىذه النتيجػة مػ  ىيكميػة كزارة الداخميػة

 عددا في الييكمية،  البا تككف مف ىذه الفئة العمرية.كظيفة رئيس قسـ كىي الفئة األكبر 

 ،سػػػنة فيػػػـ القيػػػادة الكسػػػطى فػػػي الػػػكزارة 33أقػػػل مػػػفلػػػى إسػػػنة  49أمػػػا مػػػف ىػػػـ فػػػي الفئػػػة العمريػػػة مػػػف
سنة فيـ  البا يمثمػكف القيػادة  33كيشغمكف  البا مدراء دكائر أك إدارات في الييكمية، في خالؼ مف ىـ فكؽ 

 العميا مف قادة أجيزة كنكاب كمساعديف ليـ، كقد تدرجكا في الرتب كيتناسب عمرىـ م  رتبيـ.

 ،ف الفئػػة الغالبػػة ىػػي فئػػة الشػػبابحيػػث تبػػيف أ  ،(4314، المػػدلل)ة دراسػػ كقػػد اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػ 
السياسػػػي، ممػػػا اضػػػطر  االنقسػػػاـكذلػػػؾ بسػػػبب اسػػػتنكاؼ مػػػكظفي مؤسسػػػة مجمػػػس الػػػكزراء عػػػف العمػػػل بعػػػد 
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لسػػد  ،جػػراءات تعيػػيف لمػػكظفيف جػػدد ب عػػداد كبيػػرة فػػي كافػػة الكظػػائ  كالمسػػتكيات اإلداريػػةإالحككمػػة لتنفيػػذ 
ف ( التػي أظيػرت أ4313، حمػادة)دراسػة  يضػا مػ ، كاتفقت أاالستنكاؼدارؼ الناتج عف العجز الكظيفي كاإل

ف فئػػة الشػػباب ىػػي فمسػػطينية، مػػ  اإلشػػارة الػػى أفػػي فئػػات العمػػر فػػي كزارات السػػمطة الكطنيػػة ال اً ىنػػاؾ تنكعػػ
 ككمية العامة.الفئة العظمى بيف المكظفيف، ككجو الشبو بيف الدراستيف كالدراسة الحالية، بيئة الدراسة الح

 عينة الدراسة حسب المؤىل العمميتوزيع   3.2.5

 ػُُت انذراست حسب انًؤهم انؼهًٍحىسَغ  (: 4-6جذول )  

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 7.7 28 ثانكية عامة فما دكف 

 17.4 63 دبمـك

 64.2 233 بكالكريكس

 10.7 39 دكتكراه( دراسات عميا)ماجستير،

 100.0 363 عالمجمو 

 

 ،مؤىميـ العممي ثانكية عامة فما دكف  مف عينة الدراسة% 7.7ما نسبتو ( أف 4-9يتضح مف جدكؿ )
17.4 %  , دراسػػات  % مػػؤىميـ العممػي10.7, بينمػا % مػػؤىميـ العممػي بكػػالكريكس64.2مػؤىميـ العممػػي دبمػـك
 )ماجستير, دكتكراه(. عميا

 ،كالػدكتكراهضػافة لعػدد مػف حممػة الماجسػتير إ سالبكػالكريك النسبة األكبر مف المبحكثيف ىـ مػف حممػة 
العامميف في ت ىيل أنفسيـ بشكل عممي سميـ يتناسب م  مراكزىـ الكظيفية في كزارة  اىتماـكىذا مؤشر عمى 

كالتي تعبر عػف خبػرتيـ كتسمسػميـ فػي شػغل المسػميات الكظيفيػة، كىػذا ينسػجـ مػ   ،الداخمية كاألمف الكطني
لػى جانػب ل لشػغل المراكػز القياديػة العميػا إة في ضركرة تكفر الشيادة الجامعية األكلى عمى األقػسياسة الكزار 

مػة ف النسبة األكبر ىـ مػف حم( التي بينت أ2014، جكدة)م  دراسة الشركط كالمعايير األخرػ، كقد اتفقت 
كؿ الضػابط عمػػى دارؼ يتطمػب حصػػكيعػػكد ذلػؾ إلػػى أف شػركط الترقيػة ألؼ منصػػب إ ،سالبكػالكريك شػيادات 
ف الفئػػػة المبحكثػػػة عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف دبمـك عمػػػى األقػػػل، كىػػػذا مؤشػػػر عمػػػى أأك الػػػ سالبكػػػالكريك شػػػيادة 

 الدراسة. كمجتم  الحالية في بيئة كتشابيت م  الدراسةالمستكػ العممي، 
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  4.2.5
 

 نىظُفٍػُُت انذراست حسب انًسًً ا(: حىسَغ  5-6جذول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 1.4 5 أك إدارة مركزية( ،قائد جياز

 2.2 8 قائد جياز أك إدارة مركزية ( نائب أك مساعد)

 12.9 47 مدير إدارة أك كحدة

 17.1 62 مدير دائرة

 66.4 241 رئيس قسـ

 100.0 363 المجموع

 

أك  ،قائػػد جيػػازمسػػماىـ الػػكظيفي عينػػة الدراسػػة ف مػػ% 1.4( أف مػػا نسػػبتو 3-9) يتضػػح مػػف جػػدكؿ 
 %17.1, مػدير إدارة أك كحػدة% 12.9, )قائػد جيػاز أك إدارة مركزيػة ( نائب أك مساعد %2.2 ,إدارة مركزية(
 .رئيس قسـ% مسماىـ الكظيفي 66.4 بينما, مدير دائرة 

ف ىػـ فػي مركػز رئػيس قسػـ ف مػإىذه النسبة تتناسب م  ىيكمية كزارة الداخمية كاألمػف الػكطني، حيػث 
 كيمثمكف القيادة الدنيا في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. ،يمثمكف النسبة األكبر في ىيكمية الكزارة

(، التػػي اعتبػػرت أف اليػػـر اإلدارؼ ضػػيق مػػف أعمػػى كعػػريض مػػف 4333السػػر، )  كتكافقػػت مػػ  دراسػػة
 بػيف الدراسػتيف كاألمػف الػكطني، ككػاف كجػو التكافػقأسفل، كأف الدراسة تسػتيدؼ اإلدارة العميػا لػكزارة الداخميػة 

 بيئة الدراسة كزارة الداخمية كاألمف الكطني.
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 عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرةتوزيع  5.2.5
 

 ػُُت انذراست حسب ػذد سُىاث انخبزةحىسَغ  (:6-6جذول ) 

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخبرة
 14.0 51 سنكات 5أقل مف 

 51.8 188 سنكات 10أقل مف -5مف 

 21.5 78 سنة 15أقل مف  -10مف 

 12.7 46 سنة ف كثر 15

 100.0 363 المجموع

 

 5أقػػل مػػف سػػنكات الخبػػرة لػػدييـ  مػػف عينػػة الدراسػػة% 14.0مػػا نسػػبتو ( أف 9-9يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
مػػف سػػنكات خبػػرتيـ  % تتػػراكح21.5, سػػنكات 10أقػػل مػػف  -5مػػف سػػنكات خبػػرتيـ تتػػراكح  %51.8، سػػنكات
 .سنة ف كثر 19% سنكات خبرتيـ 12.7سنة, بينما  15أقل مف  -10

سػػنكات فػػي عينػػة الدراسػػة لػػـ يتػػ ىمكا لشػػغل مناصػػب قياديػػة بحكػػـ قمػػة الخبػػرة  0مػػف ىػػـ فئػػة أقػػل مػػف 
ك بحكػػـ الحصػػكؿ عمػى شػػيادات عميػػا أك دكرات تنظيميػة أ اً الػػبعض ممػػف اسػتحقكا رتبػػ كتػدني الرتبػػة باسػتثناء

 %.13كىـ مف يمثمكف النسبة  تخصصة تؤىميـ لشغل منصب قيادؼ في الييكميةم

مػف يمثمػكف  إف حيػث ،دارية في الييكميػةتتناسب م  المستكيات اإلم  مالحظة أف نسبة تكزي  العينة 
كىػػك دليػػل عمػػى أف  ،كىػػـ مػػف يمثمػػكف القيػػادة العميػػا ،سػػنة فػػ كثر 19النسػػبة األقػػل ىػػـ مػػف ضػػمف الفئػػة مػػف

رؼ كممػف اسػتمركا فػي العمػل بعػد صػحاب الخبػرات كاإللمػاـ بالمعػاالقيادية العميا يكم  بيا مػف ىػـ أالمراكز 
 الفمسطيني. االنقساـ

كالتػػي اعتبػػرت أف ىػػذه النسػػبة ناتجػػة عػػف (، 4314، ككيػػؾ أبػػك)كتكافقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  دراسػػة 
، كاسػتنكاؼ األجيػزة األمنيػة 4330النقسػاـ قطاع  زة بعد أحداث احداثة األجيزة األمنية كالعامميف فييا في 

د جديد ليعمل في األجيزة األمنية، كتشابيت م  الدراسة الحالية في مجتم  الدراسة أال السابقة، كتكظي  عد
 كىك المؤسسة األمنية في قطاع  زة.
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 رتبةعينة الدراسة حسب التوزيع  6.2.5
 

 ػُُت انذراست حسب انزحبتحىسَغ  (: 7-6)جذول  

تيبالتر   النسبة المئوية % العدد 
 67.5 245 نقيب فما دكف 

 21.2 77 رائد

 7.7 28 مقدـ

 3.6 13 عقيد

 100.0 363 المجموع

 
 

% 21.2 ،رتبػػتيـ نقيػػػب فمػػػا دكف  مػػف عينػػػة الدراسػػػة% 67.5مػػػا نسػػػبتو ( أف 6-9يتضػػح مػػػف جػػدكؿ )
 % رتبتيـ عقيد.3.6% رتبتيـ مقدـ, بينما 7.7, رائدرتبتيـ 

نػػو إحيػػث  ،طبيعيػػة حسػػب التسمسػػل العسػػكرؼ فػػي الرتػػب فػػي كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطنيىػػذه نسػػبة 
)مػف مػالـز حتػى نقيػب( فييػا  كمما تقدمت الرتبة العسكرية كمما قل عدد الضباط، كتجد الرتب الدنيا لمضباط

ياكػل التنظيميػة ( التي تناكلت دراسة الي2.82ككيؾ،  بكأ) مف الضباط، كقد تكافقت م  دراسةالعدد األكبر 
ف النظػػاـ العسػػكرؼ المعمػػكؿ بػػو فػػي كزارة الداخميػػة ، حيػػث بينػػت أكاإلداريػػة فػػي تطػػكير أداء األجيػػزة األمنيػػة
ف مف رتبػة مػالـز حتػى نقيػب تمثػل ثالث، العميا كالكسطى كالدنيا، كأكاألمف الكطني يمثل مستكيات اإلدارة ال

كالتػػي اعتبػػرت أف ىػػذا  (4314، الغصػػيفة، كدراسػػة )حسػػب التقسػػيمات العسػػكري ف الضػػباطالفئػػة األكبػػر بػػي
فػي تكزي  معقكؿ ألف ىذه الرتب تتناسب م  أفراد عينػة الدراسػة، كتتناسػب مػ  سػنكات الخدمػة التػي قضػكىا 

كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني، كقػػد أجريػػت الدراسػػات الثالثػػة عمػػى كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني فػػي قطػػاع 
 .، م  اختالؼ سنة الدراسةالبيانات ستبانة ك داة لمدراسة كجم   زة، كتـ استخداـ اال

 : تحميل فقرات االستبانة  3.5
لمعرفػػػػة مػػػػا إذا كانػػػػت متكسػػػػط درجػػػػة لعينػػػػة كاحػػػػدة  Tتػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػارلتحميػػػػل فقػػػػرات االسػػػػتبانة 

  أـ ال. 6االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كىي 
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 المتكسطة. ةمكافقالكىي تقابل  6درجة اإلجابة يساكؼ متكسط  :الفرضية الصفرية -
 .6متكسط درجة اإلجابة ال يساكؼ  :الفرضية البديمة -

كيكػكف فػي ىػذه  ،الفرضػية الصػفريةفإنػو ال يمكػف رفػض  ،(0.05أكبػر مػف  Sig) Sig > 0.05إذا كانػت 
مكافق بدرجة متكسطة كىػى  الحالة متكسط آراء األفراد  حكؿ الظاىرة مكض  الدراسة ال يختم  جكىريًا عف

فيػػتـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية كقبػػكؿ الفرضػػية  ،(0.05أقػػل مػػف  Sig) Sig < 0.05، أمػػا إذا كانػػت  6
، كفػي ىػذه الحالػة يمكػف رجة المكافقة المتكسػطةعف دآراء األفراد  يختم  جكىريًا البديمة القائمة ب ف متكسط 

كذلػؾ مػف  .المكافقػة المتكسػطةصػكرة جكىريػة عػف درجػة تحديد ما إذا كػاف متكسػط اإلجابػة يزيػد أك يػنقص ب
مكجبة فمعناه أف المتكسػط الحسػابي لإلجابػة يزيػد عػف درجػة قيمة االختبار فإذا كانت  ،خالؿ قيمة االختبار

 المكافقة المتكسطة كالعكس صحيح.
 

  تحميل فقرات " أبعاد رأس المال الفكري" 1.3.5
 " رأس المال البشري " تحميل فقرات البعد األول  1.1.3.5   
 تحميل فقرات "المعارف والميارات" 1.1.1.3.5     

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.0-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6المتكسطة  كىي 

 " انًؼارف وانًهاراث"فقزة يٍ فقزاث بؼذنكم  (.Sig)(انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال8-6جذول)

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  

العامميف ذكؼ  استقطابتعمل مؤسستؾ عمى 
المعرفة كالميارات اإلدارية لشغل المكاق  اإلدارية 

 الميمة.
7.40 73.98 13.56 *0.000 2 

4  

العامميف ذكؼ  استقطابتعمل مؤسستؾ عمى 
المعرفة كالميارات الفنية كالتقنية في مجاالت 

 المختمفة. العمل
7.49 74.93 15.49 *0.000 1 

 4 0.000* 10.18 70.66 7.07تيتـ المؤسسة بالعامميف أصحاب االبداع العممي   4
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

 كالميداني.

3 

 تساعد األنظمة اإلدارية في مؤسستؾ عمى
بالخبرات كالمعارؼ التنظيمية في  االحتفاظ
 المؤسسة.

7.25 72.49 12.79 *0.000 3 

  0.000* 14.88 73.04 7.30 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:0-5مف جدكؿ )
العامميف ذكؼ المعرفة كالميارات الفنية  استقطابؾ عمى تعمل مؤسستالثانية " لمفقرة المتكسط الحسابي  -

( أؼ أف المتكسط الحسابي 13)الدرجة الكمية مف  7.49ساكؼ " ي كالتقنية في مجاالت العمل المختمفة
أفراد كىذا يعني أف  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  15.49، قيمة االختبار %74.93 النسبي

 ىذه الفقرة.  عمى العينة يكافقكف 
ساكؼ " ي تيتـ المؤسسة بالعامميف أصحاب االبداع العممي كالميداني " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,10.18، قيمة االختبار %70.66أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،7.07
 ه الفقرة.عمى ىذ يكافقكف  أفراد العينةكىذا يعني أف  0.000تساكؼ 

%، قيمة 73.04، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.30يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
 " داالً  المعارف والمياراتبعد "  يعدّ لذلؾ  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,14.88االختبار 

يختم   درجة االستجابة ليذا البعد مما يدؿ عمى أف متكسط،  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة 
، مما أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة ،جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة

كيعزك ، يدلل عمى تكفر المعرفة كالميارات المؤثرة لدػ الضباط العامميف في كزارة الداخمية كاألمف الكطني
 التيالتي تتـ بناء عمى مسابقات كاختبارات، ككذلؾ الشركط كالمعايير  قطاباالستلى سياسة الباحث ذلؾ إ

كضعتيا الكزارة كالبد مف تكافرىا في الضباط المرشحيف لتكلي كظيفة قيادية في الييكل التنظيمي، كتنسجـ 
س الماؿ الفكرؼ كدكره في تحقيق الميزة ( حكؿ رأ4311،شعباف)صمت لو دراسة ىذه النتيجة م  ما تك 

التنافسية لشركة جكاؿ الفمسطينية، ك التي اعتبرت ما يمتمكو العاممكف مف ميارات كمعارؼ يمثل قكة تميز 
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ككذلؾ  المتغير المستقل رأس الماؿ الفكرؼ، ككجو التشابو بيف الدراستيف رأس الماؿ البشرؼ في المؤسسة،
 كالتيتحسيف األداء المنظمي، س الماؿ الفكرؼ في ( حكؿ أثر رأ4314، دمحم كسعيد)اسة تتكافق م  در 

 ،اعتبرت أف المعرفة كالميارات التي تمتمكيا المؤسسة ىي مصدر قكة لرأس الماؿ البشرؼ في المؤسسة
ككانت ىذه الدراسة مف أكثر الدراسات تشابيا م  الدراسة  اء المتميز في المؤسسة،كبالتالي مصدر لألد

( حكؿ أثر 4313، الركساف كالعجمكني)يضا م  دراسة تكافقت أك  و المتغيرات التاب  كالمستقل،لتشابالحالية 
ف أىـ مصادر الميزة التنافسية حيث اعتبرت الدراسة أ ،رؼ األردنيةرأس الماؿ الفكرؼ في اإلبداع في المصا

ككذلؾ ما أكصت بو  ،لمنظمات اليكـ ىك ما تحكزه ىذه المنظمات مف قكػ ذىنية تحقق ليا التفكؽ كالثركة
 لذكؼ القدرات كالمعرفة. باالستقطاب االىتماـسة مف ضركرة نفس الدرا

بالمعارؼ كالميارات مف  االىتماـالدراسة الحالية م  الدراسات الثالثة المذككرة أعاله في  تشابيتكقد  -
التاب  رأس مى الر ـ مف اختالؼ بيئة الدراسة، كتكافقت أيضا في المتغير ع االستقطابخالؿ سياسة 
 الماؿ الفكرؼ.

دارة المعرفة في إجريت حكؿ تطبيق كالتي أ ،(4314، المدلل)ة م  دراسة قد اختمفت في ىذه النتيجك  -
مستكػ تكافر في  اً ف ىناؾ ضعفأثرىا عمى مستكػ األداء، كأظيرت أالمؤسسات الحككمية الفمسطينية ك 

يف رؼ المكظفمف معا كاالستفادة االىتماـكذلؾ لقصكر المؤسسة في  ،دارة المعرفةمتطمبات تطبيق إ
مية ( حكؿ اليياكل التنظي4314، بك ككيؾأ) ا م  دراسةيضكاختمفت أ الحالييف أك المنتيية خدماتيـ،

العينة عف سياسة فراد دارية في تطكير أداء األجيزة األمنية، كالتي أظيرت عدـ رضى أكاألنظمة اإل
البت دراسة أبك ككيؾ ىيئة التنظيـ الميارات كالمعارؼ كطب االىتماـكبالتالي عدـ  كاالستقطابيف يالتع

سياسات التعيف المعمكؿ عادة النظر في كاإلدارة في كزارة الداخمية كاألمف الكطني اتباع كافة السبل كا  
 منية.بيا في األجيزة األ

، بنيت عمى استيعاب أعداد مف أبناء الحركة 4330حداثكمف المالحع أف سياسة الكزارة بعد أ -
دكف النظر  ،ا في السابق مف الكظائ  كمف حقيـ االلتحاؽ بكظيفة كما  يرىـاإلسالمية الذيف منعك 

ـ تغيرت ىذه السياسة كبدأ االستيعاب 4311لمحاجة أك النكعية التي يتـ تعيينيا، كلكف بعد العاـ 
مما عزز المعرفة كالميارات في الكزارة، لذا ظيرت  ،كالتعييف بناء عمى مسابقات كشركط ككفقا لمحاجة

كف تزامنت أك سبقت ىذه اإلجراءات، كلكف لـ تكف نتائج ائج مخالفة لدراسة أبك ككيؾ التي قد تكالنت
  ككيؾ. السياسة الجديدة قد ظيرت عمى الكاق  في تمؾ الفترة التي أجريت فييا دراسة أبك
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 ححهُم فقزاث " انخذرَب"   3.2.2.4.6     

درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (3-9أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  6كىي  المتكسطة

 انخذرَب " نكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ " (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (9-6)جذول 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
تنفق المؤسسة عمى التطكير المستمر لت ىيل 

 ليا. استراتيجيةالعامميف، ك كلكية 
7.23 72.35 11.01 *0.000 3 

4  
تنفذ المؤسسة برامج تدريبية متعددة لتطكير 
 ميارات كقدرات العامميف بشكل مستمر.

7.41 74.13 13.63 *0.000 1 

4  
مميف في تعد البرامج التدريبية المقدمة لمعا
 مؤسستؾ كفق خطة معتمدة.

7.18 71.76 11.54 *0.000 4 

3  
تساعد البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في 

 مؤسستؾ في تحقيق أىداؼ المؤسسة.
7.32 73.18 13.83 *0.000 2 

  0.000* 14.32 72.82 7.28 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0... * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة
 ( يمكف استخالص ما يمي:3-9)مف جدكؿ 

تنفذ المؤسسة برامج تدريبية متعددة لتطكير ميارات كقدرات العامميف " الثانية لمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة %74.13 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف  7.41ساكؼ " ي بشكل مستمر
كىذا يعني مكافقة مف قبل أفراد العينة عمى ، 0.000تساكؼ  (Sig).لقيمة االحتمالية اكأف  ,13.63االختبار 
 ىذه الفقرة. 

"  تعد البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في مؤسستؾ كفق خطة معتمدة " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية كأف  ,11.54، قيمة االختبار%71.76أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،7.18ساكؼ ي
.(Sig)  كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.000تساكؼ 
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%، قيمة 72.82، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.28يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
عند  إحصائياً  " داالً التدريب "بعد  دّ لذلؾ يع 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,14.32 االختبار

البعد يختم  جكىريًا عف درجة  مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا،  α ≤ 3.39مستكػ داللة 
 البعد. كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى فقرات ىذا ،المكافقة المتكسطة

الفني  ، إف كاف البدني أككيعزك الباحث ذلؾ إلى اىتماـ كزارة الداخمية كاألمف الكطني بالتدريب
ككذلؾ الميني كالعممي كالمعرفي كيظير ذلؾ مف خالؿ إنشاء كمية الشرطة، ككذلؾ أكاديمية فمسطيف لمعمكـ 
األمنية، كا عادة تفعيل مديرية التدريب كمديرية مستقمة تعنى بالدكرات العسكرية كالشرطية كالعممية، ككذلؾ 

ركزية مف اىتماـ بإدارات التدريب داخل كل جياز، ككذلؾ الشركط ما يبديو قادة األجيزة كاإلدارات الم
كالمعايير التي تضعيا ىيئة التنظيـ كاإلدارة لمترقية كاستحقاؽ الرتبة، يخض  فييا الضابط لدكرات تدريبية 

كالتي بحثت أثر  ،(4313، حمادة)متنكعة قبل حصكلو عمى الرتبة، كقد تكافقت ىذه النتيجة م  دراسة 
ب في تطكير رأس الماؿ الفكرؼ لدػ السمطة الكطنية الفمسطينية، حيث أظيرت الدراسة أف التدريب التدري

كبالتالي يؤدؼ  ،يؤدؼ إلى دعـ عممية التطكير المؤسسي كيؤدؼ إلى تبادؿ الميارات كالمعرفة بيف المتدربيف
نجاز العمل بجكدة عالية لدراسة الحالية، البحث في ، ككجو التشابو م  اإلى تطكير رأس الماؿ الفكرؼ كا 

( حكؿ دكر 4313، رحمة)كتكافقت كذلؾ م  دراسة ماؿ الفكرؼ في المؤسسات الحككمية، مجاؿ رأس ال
س الماؿ كالتي أكدت أىمية االستثمار في رأإدارة المكارد البشرية بالمعرفة في تنمية رأس الماؿ الفكرؼ، 

ككذلؾ  ،امج التدريب كالتطكير ككض  برامج تدريبيةالبشرؼ عمى مستكػ المؤسسة مف حيث اإلنفاؽ عمى بر 
القيادة العميا في  رساؿ متدربيف لمخارج لممساىمة في تطكير معارفيـ كقدراتيـ كمياراتيـ، م  مراعاة متابعةإ

مى الر ـ مف اختالؼ بيئة الدراسة، ، كقد جاء ىذا التكافق بيف الدراستيف عةمبرامج التدريبيالمؤسسة ل
عادة ىندسة العمميات اإلدارية في كزارة الداخمية كاألمف إ ( حكؿ كاق  4333، السر)راسة كاختمفت م  د

كأنيا  ،الكطني في قطاع  زة، كبينت أف كزارة الداخمية تعمل عمى تدريب عناصرىا كلكف بشكل بطيء جداً 
 التدريبية لمعامميف في الكزارة بصكرة مستمرة. االحتياجاتتحتاج الى تحديد 
أؼ في بداية عمل كزارة الداخمية  ،4333ف دراسة السر كانت في العاـلى أإاحث ذلؾ كيعزك الب

، كقبل إنشاء كمية الشرطة كتفعيل مديرية التدريب، إال أف 4330 االنقساـكاألمف الكطني بعد أحداث 
يات اليامة لبشرية مف األكلك ادر ابالتدريب كالكك  ىتماـاال حيثُ  ،الظركؼ اختمفت في حدكد الدراسة الحالية

 . الداخمية كاألمف الكطني كزارةفي 
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 "الخبرات العممية تحميل فقرات "   3.1.1.3.5  
إلػػى درجػػة المكافقػػة  لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػػد كصػػل Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.5-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة  

 انؼًهُت " بؼذ "انخبزاثنكم فقزة يٍ فقزاثُ  (.Sig)ًُت االحخًال انًخىسظ انحسابٍ وق (:-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
يتاب  المختصكف بالمؤسسة  تقكيـ البرامج التدريبية 

 . باستمرار
6.82 68.21 7.99 *0.000 3 

4  
قات الداخمية بيف العامميف في مؤسستؾ تكفر العال

 الظركؼ المالئمة لمعمل كفريق، كتبادؿ الخبرات.
7.23 72.34 12.29 *0.000 2 

4  
يمتمؾ العاممكف في المؤسسة المقدرة كالمؤىالت 

 الالزمة ألداء مياميـ ب فضل كجو.
7.44 74.44 16.09 *0.000 1 

  0.000* 14.01 71.66 7.17 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
( يمكف استخالص ما يمي:5-9مف جدكؿ )  

يمتمؾ العاممكف في المؤسسة المقدرة كالمؤىالت الالزمة ألداء مياميـ  " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة %74.44 ط الحسابي النسبيأؼ أف المتكس ،(13)الدرجة الكمية مف  7.44ساكؼ " ي ب فضل كجو
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبل أفراد  0.000 تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 16.09 االختبار 

 العينة عمى ىذه الفقرة.
ساكؼ " ي باستمراريتاب  المختصكف بالمؤسسة  تقكيـ البرامج التدريبية  " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  7.99، قيمة االختبار %68.21أف المتكسط الحسابي النسبي أؼ  ،6.82
 كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 0.000تساكؼ 

%، قيمة 71.66، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.17 يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
 "                        بعد دّ لذلؾ يع 0.000 تساكؼ  (Sig).ة االحتمالية القيمكأف  ،14.01االختبار 
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، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  " داالً  الخبرات العممية
 ،ات ىذا البعدكىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى فقر  ،ليذا البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة

ثناء ة لمقضايا كاألمكر التي تكاجييـ أىمية الخبرة التي يمتمكيا الضباط في تقديـ حمكؿ متميز مما يدؿ عمى أ 
العمل، كلعل ىذا المستكػ مف الخبرة العممية جاء نتيجة انتقاؿ الخبرة مف الضباط ذكؼ الخبرات السابقة 

كذلؾ لحرصيـ  ،الكطني كلـ يبخمكا عمى الممتحقيف الجدد الذيف عممكا مف سنكات في كزارة الداخمية كاألمف
الجدد الذيف تعمـ مف ًا عمى عمى نجاح العمل كفرض األمف في البمد كفي المقابل كاف قكة استجابة كحرص

يضا الخطط التدريبية كالسياسات التي كقد ساعد في ذلؾ أ ثبات كجكدىـ كمقدرتيـ عمى العمل،يريدكف إ
 لتي أدت لنقل الخبرة بغض النظر عف مدة السنكات التي عمل خالليا الضباط.كضعتيا الكزارة، كا

ف التدريب لو األثر في تطكير ( كالتي بينت أ4313، حمادة)دراسة  نتائج كتكافقت ىذه النتيجة م 
ك المدة التي خدـ فييا المكظ ، كأنو مف خالؿ التدريب يقـك مر أالميارات كالقدرات بغض النظر عف الع

 ظفكف القدامى بنقل الخبرات الالزمة لممكظفيف الجدد.المك 
كىذا ما يؤكد عمى ضركرة التعاكف، كالمشاركة الفاعمة لمجمي ، مف خالؿ التدريب كالندكات ككرش 

 ,Hormiga  العمل، كالعمل المشترؾ، حتى تنتقل الخبرات بكل سالسة، كجاء ذلؾ متكافقا أيضا م  دراسة

لتعاكف كالتكاصل بيف فرؽ العمل لنقل األفكار كالمعمكمات كالتي تمثل عامل ىمية اأ ( التي بينت ( 2010
كىذا يتناسب األداء في الشركات، الخبرة، كالتي تثرؼ كتطكر الكادر البشرؼ كبالتالي سيؤدؼ لتحسيف 

 كيتكافق م  طبيعة عمل كزارة الداخمية كاألمف الكطني محل الدراسة الحالية، كمؤسسة حككمية خدماتية
لى قل الخبرات مف المكظفيف القدامى إافر الجيكد لنضحتاج في عمميا كبصكرة ممحة إلى التعاكف كتت

 المكظفيف الجدد.
 

 " تحميل جميع فقرات البعد األول "رأس المال البشري 

لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.13-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة 
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 فقزاث انبؼذ األولنجًُغ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (21-6جذول )

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 16.86 72.58 7.26 رأس المال البشري 

 .α  ≤ 0...تكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة * الم         
 

)الدرجة الكمية مف  7.26ساكؼ ي فقرات البعد األكؿالمتكسط الحسابي لجمي  تبيف أف ( 5-10 جدكؿ )
 (Sig).القيمػػة االحتماليػػة كأف  16.86 ، قيمػػة االختبػػار%72.58 أؼ أف المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي ،(13

ممػا يػدلل عمػى  ،"" رأس المـال البشـري  جميػ  فقػرات بعػدي مكافقة أفراد العينة عمػى كىذا يعن، 0.000تساكؼ 
س المػاؿ الػكطني، كمػف خػالؿ تحميػل فقػرات رأ س المػاؿ البشػرؼ لػدػ كزارة الداخميػة كاألمػفتكفر متطمبات رأ

 س المػػػاؿ البشػػػرؼ المتميػػػزرات حصػػػل عمػػػى كزف نسػػػبي فػػػي تشػػػكيل رأالبشػػػرؼ نجػػػد أف بعػػػد المعرفػػػة كالميػػػا
%، يميػػػػو فػػػػي األىميػػػػة النسػػػػبية بعػػػػد التػػػػدريب بػػػػكزف 04.33حيػػػػث بمػػػػغ الػػػػكزف النسػػػػبي ليػػػػذا البعػػػػد  ،لمػػػػكزارة
مػتالؾ الػكزارة لػرأس المػاؿ ككذلؾ التدريب فػي تعزيػز ا ،مما يؤكد أىمية المعرفة كالميارات، %04.334نسبي

 البشرؼ، كحرص الكزارة عمى استيعاب ذكؼ المعارؼ كالميارات
لمميػػزة  س المػػاؿ البشػػرؼ مصػػدر رئػػيسف رأ( التػػي اعتبػػرت أ4311، شػػعباف)ة دراسػػنتػػائج  كتنسػػجـ ىػػذه مػػ  

 التنافسية، ككانت المعرفة كالميارات قد حازت عمى أعمى كزف نسبي في تشكيل رأس الماؿ البشرؼ.
كالتي بينت أف العنصر البشػرؼ كانسػياب المعرفػة  ،((Michel & Nouri, 2007 يضا م  دراسةكاتفقت أ 
( التي أكصت بضركرة 4311، جياللي كبك قسرؼ )يضا م  دراسة كأأىـ شركط نجاح األداء المؤسسي،  مف

اسػػػػػية لتحسػػػػػيف أداء أعمػػػػػاؿ باعتبػػػػػاره القاعػػػػػدة األس ،فيػػػػػو االسػػػػػتثماربػػػػػرأس المػػػػػاؿ البشػػػػػرؼ كزيػػػػػادة  االىتمػػػػػاـ
 المؤسسات.

 " رأس المال الييكميفقرات البعد الثاني " تحميل   2.1.3.5
 تحميل فقرات " تكنولوجيا المعمومات " 1.2.1.3.5         

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.11-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6المتكسطة  كىي 

 



   
[97] 

 

 "" حكُىنىجُا انًؼهىياث  نكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال (5- 11جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
تستخدـ المؤسسة قكاعد بيانات متكاممة كمتاحة 
 لألقساـ كالدكائر كالكحدات المختمفة في مؤسستؾ.

7.72 77.21 17.72 *0.000 1 

4  
ـ معمكمات محكسب يمتاز تمتمؾ المؤسسة نظا

 بالدقة.
7.70 77.02 15.89 *0.000 2 

4  
تمتمؾ المؤسسة نظاـ معمكمات محكسب يمتاز 

 بسرعة التنفيذ.
7.63 76.34 14.86 *0.000 3 

3  

تمتمؾ المؤسسة شبكة تكنكلكجيا معمكمات المكارد 
خططيا كبرامجيا  تنفيذالبشرية تمكنيا مف 

 بكفاءة.
7.15 71.46 10.38 *0.000 4 

  0.000* 16.21 75.49 7.55 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
 يمكف استخالص ما يمي:  (11-9مف جدكؿ )

تستخدـ المؤسسة قكاعد بيانات متكاممة كمتاحة لألقساـ كالدكائر األكلى " لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف  7.72ساكؼ " ي فة في مؤسستؾكالكحدات المختم

كىذا يعني مكافقة أفراد العينة  ،0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  17.72، قيمة االختبار 77.21%
 عمى ىذه الفقرة. 

يا معمكمات المكارد البشرية تمكنيا مف تمتمؾ المؤسسة شبكة تكنكلكج " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
، قيمة %71.46أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،7.15ساكؼ " ي خططيا كبرامجيا بكفاءة تنفيذ

 كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,10.38االختبار
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.55ط الحسابي يساكؼ بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكس -

تكنولوجيا "  لذلؾ يعتبر بعد 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,16.21%، قيمة االختبار 75.49
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا ،  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  " داالً المعمومات 

 عمى فقرات ىذا البعد.  يكافقكف  م  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني أف أفراد العينةيخت البعد
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مف الكطني عمى استخداـ التكنكلكجيا في عمميا كيعزك الباحث ذلؾ إلى حرص قيادة كزارة الداخمية كاأل   
كاضحا في عدـ خسارة الكزارة  ذلؾ اليكمي، كاعتمادىا لألرشفة اإللكتركنية في حفع المعمكمات، كقد كاف

حركب خالؿ  ةلممعمكمات كالبيانات عمى الر ـ مف القص  كالدمار الذؼ تعرضت لو عمى مدار ثالث
ة خاص اً (، كقد كضعت الكزارة ضمف خططيا المستقبمية بنكد4313 حتى 4330) السنكات السبعة الماضية

نجاز شبكات إالعسكرية التي عممت عمى  التصاالتكادارة العامة لمحاسكب بتطكير التكنكلكجيا، كأنشئت اإل
الحاسكب التي قممت الجيد المبذكؿ، كعممت عمى تقديـ كل جديد لمكزارة فيما يخص نظـ المعمكمات 

مف لكتركنية كالبرامج كاالتصاالت، كذلؾ مكاكبة لمتطكر التكنكلكجي كلمكصكؿ بالكزارة إلى درجة متقدمة اإل
 .كزارات كالمؤسسات العامة كالخاصةبيف الالعمـ كالتكنكلكجيا 

دارة العميا عمى حكسبة أنظمة ( كالتي حثت اإل4314، جر كف )دراسة كتكافقت ىذه الدراسة م     
خدمة األىداؼ األمنية، ككاف مف أكجو  فييجابي إلما لذلؾ مف أثر  ،المعمكمات الخاصة بالعمل األمني

 . كىي المؤسسة األمنيةالتشابو م  الدراسة الحالية، بيئة الدراسة أال
دارس لى اىتماـ الجامعات كالمإف ما نراه مف تقدـ في استخداـ التكنكلكجيا بشكل عاـ يرج  كيعمل الباحث أ

 ساسيات خالؿ حياة الطالب الدراسية.  بيذا الجانب كاعتباره مف األ
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  تحميل فقرات " الييكل التنظيمي"  2.2.1.3.5       
لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tـ اختبػػار تػـ اسػػتخدا

 (.14-9أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ ) 6كىي  المتكسطة

 نكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ "انهُكم انخُظًٍُ" (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (23-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
ابي الحس
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
خطكط السمطة يكجد ىيكل تنظيمي يكضح 
 كالمسئكلية في المؤسسة.

7.98 79.75 21.54 *0.000 1 

4  
يغطي الييكل التنظيمي جمي  مياـ ك أنشطة 

 المؤسسة.
7.59 75.87 16.82 *0.000 2 

4  
ي دكريًا تقـك اإلدارة بمراجعة الييكل التنظيم

 بشكل منيجي. 
7.18 71.76 11.04 *0.000 4 

3  
يمتاز الييكل التنظيمي لممنظمة بمركنتو كقدرتو 

 عمى تطكير أداء المنظمة.
7.20 72.02 11.65 *0.000 3 

  0.000* 16.84 74.81 7.48 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
( يمكف استخالص ما يمي:14-9جدكؿ )مف   

"  خطكط السمطة كالمسئكلية في المؤسسةيكجد ىيكل تنظيمي يكضح " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 ,21.54، قيمة االختبار %79.75 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي،(13)الدرجة الكمية مف  7.98ساكؼ ي

 كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. ، 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 
ساكؼ " ي تقـك اإلدارة بمراجعة الييكل التنظيمي دكريًا بشكل منيجي " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,11.04 ، قيمة االختبار%71.76أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ، 7.18
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  مكافقةيعني كىذا  0.000تساكؼ 
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، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.48بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
            لذلؾ يعتبر بعد  ،0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,16.84 %، قيمة االختبار74.81

مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،  α ≤ 3.39عند مستكػ داللة  ئياً إحصا " داالً الييكل التنظيمي "
كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى فقرات  ،البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة االستجابة ليذا

 البعد.  ىذا
أتمت لجنة  اىتماـ الكزارة بكض  ىيكل تنظيمي كتسكيف العامميف بناٌء عميو، كقدلى يعزك الباحث ذلؾ إك 

كذلؾ في  ،الييكميات في الكزارة مناقشة ىيكمية الكزارة م  لجنة الييكميات في الحككمة الفمسطينية
دارة مركزية عمى حدةـ، بعد أف كانت قد ناقشت ىيكم4313مايك كأجريت التعديالت عمييا  ية كل جياز كا 

ىيئة التنظيـ كاإلدارة في كزارة  حتى تـ التكافق بناء عمى أسس كمعايير كتطبيقا لمخطة التي كضعتيا
بضركرة إعادة ىيكمة  أكصت ( قد4333، السر)ـ، ككانت دراسة 4313الداخمية كاألمف الكطني خالؿ العاـ 

رية منعا لالزدكاجية، م  األجيزة األمنية التي تـ استحداثيا، كطالبت بمراجعة الييكل التنظيمي بصكرة دك 
ة عمل كزارة الداخمية كاألمف الكطني بعد أحداث االنقساـ في ف دراسة السر كانت في بدايمالحظة أ

ـ، حيث عممت الكزارة عمى الييكمية القديمة م  بعض التعديالت، ككاف ينقصيا ككادر كثيرة 4330العاـ
س الماؿ ت ثير لرأ دال يكجنو ( التي اعتبرت أ4311، لي كبكقسرؼ الجيال)كاختمفت م  دراسة  ،لشغل الييكمية
 فيو. االستثماربرأس الماؿ البشرؼ كزيادة  باالىتماـكأكصت  ،عماؿ المؤسساتمى أداء أ الييكمي ع
"البرامج  تحميل فقرات " 3.2.1.3.5          

لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.14-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة  

 

 انبزايج " نكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ " (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (24-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

 1 0.000* 14.57 73.59 7.36 المؤسسة رسالتيا كأىدافيا.برامج  تعكس  1

 2 0.000* 13.15 73.14 7.31المجتم   خدمةعمى المؤسسة  برامج  تعمل  4



   
[111] 

 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

 .المستيدؼ كفقًا لخطة عمل كاضحة

4  
تشارؾ اإلدارة العامميف في تصميـ البرامج 

 كتطبيقيا كمتابعتيا. 
7.04 70.36 9.49 *0.000 4 

3  
تحرص المؤسسة عمى التطكير المستمر 

 .لمعمميات اإلدارية فييا بشكل يقمل مف األخطاء
7.21 72.13 11.05 *0.000 3 

  0.000* 13.64 72.31 7.23 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:13-5مف جدكؿ )
)الدرجة الكمية  7.36ساكؼ " ي المؤسسة رسالتيا كأىدافيابرامج  تعكس " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف 14.57 ، قيمة االختبار %73.59 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13مف 
 كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 0.000 تساكؼ 

 

ساكؼ " ي بعتياتشارؾ اإلدارة العامميف في تصميـ البرامج كتطبيقيا كمتا " الثالثةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
 (Sig).القيمة االحتمالية كأف  9.49، قيمة االختبار %70.36أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،7.04
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني مكافقة  ،0.000تساكؼ 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.23 بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
             لذلؾ يعتبر بعد  ،0.000 تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  13.64%، قيمة االختبار 72.31

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  " داالً  البرامج "
 العينة عمى فقرات ىذا البعد. البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني مكافقة أفراد

مف الكزارة بالبرامج التدريبية كالتخطيط كالتطكير، كالتشجي  عمى  اىتماـذلؾ إلى أف ىناؾ  عزك الباحثيك 
دارية األقل، مبدأ تفكيض السمطة لممستكيات اإل التطكر العممي مف خالؿ برامج التعميـ كالتدريب، كتعزيز

التخطيط  بإداراتاـ كف كتحفيز العامميف عمى اإلبداع كالتجديد، كاالىتمكالمشاركة في كض  القرارات كالتعا
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س الماؿ الييكمي في كذلؾ لرسـ السياسات كتطبيق أىداؼ الكزارة، مما يعزز رأ ،كزيةدارة مر في كل جياز كا  
ف نت أ( كالتي بي4314، أبكككيؾ)دراسة  نتائج قد انسجمت ىذه النتيجة م كزارة الداخمية كاألمف الكطني، ك 

 في تطكير البرامج كاألنظمة كالقكانيف اإلدارية عمى كافة المستكيات اإلدارية في كزارة الداخمية اً ىناؾ تقدم
دارة مركزية تتب  كزير الداخمية كاألمف الكطني، تق  عمى عاتقيا دراسة كاألمف الكطني، كعمل ذلؾ لكجكد إ

ككذلؾ اىتماـ قادة األجيزة كالمدراء بتطبيق البرامج كمتابعة كتنفيذ األنظمة اإلدارية الخاصة بالكزارة، 
م  الدراسة الحالية في مجتم  الدراسة  ، كقد تكافقتلتي تتكافق م  طبيعة عمل كل جيازكاألنظمة اإلدارية ا

 كاستخداـ الكص  التحميمي لجم  البيانات، ككذلؾ استخداـ االستبانة ك داة لمدراسة.
 

 ي "رأس المال الييكمي "تحميل جميع فقرات البعد الثان 

لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.13-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة 

 "" رأص انًال انهُكهٍ فقزاث انبؼذ انثاٍَنجًُغ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (25-6) جذول

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 18.45 74.20 7.42 رأس المال الييكمي

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة                   
 

)الدرجػػػة  7.42سػػاكؼ ي فقػػػرات البعػػد الثػػاني المتكسػػط الحسػػابي لجميػػ تبػػػيف أف ( 13-9جػػدكؿ )كمػػف خػػالؿ 
القيمػػػة االحتماليػػػة كأف  18.45، قيمػػػة االختبػػػار%74.20 أؼ أف المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي ،(13الكميػػػة مػػػف 

.(Sig)  رأس المال الييكمي " جمي  فقرات بعدكىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى  ،0.000تساكؼ ".  
س المػػػاؿ الييكمػػػي كالمتمثمػػػة حسػػػب الدراسػػػة ب بعػػػاد رأميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني ممػػػا يػػػدلل عمػػػى اىتمػػػاـ كزارة الداخ

 ككذلؾ البرامج كالسياسات التي تعتمدىا الكزارة.  ،الحالية بتكنكلكجيا المعمكمات كالييكل التنظيمي لمكزارة
س المػػػاؿ ف بعػػػد تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات أسػػػيـ بشػػػكل أكبػػػر مػػػف األبعػػػاد األخػػػرػ فػػػي تػػػكفير رأمػػػ  مالحظػػػة أ

 كتكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاالت دارة متخصصة بالحاسػكبكذلؾ لكجكد إ%، 09.35الييكمي بكزف نسبي
دارة مركزية،  التكنكلكجيا كتشرؼ عمى البرامج  كسعي قيػادة إضافة إلى الدكائر المتخصصة في كل جياز كا 
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الػػػنظـ كالبػػػرامج فػػػي سػػػرعة  مػػػف ىػػػذه كاالسػػػتفادةالػػػكزارة لتطبيػػػق التكنكلكجيػػػا كنظػػػـ المعمكمػػػات عمػػػى البػػػرامج 
انسػجمت ىػذه النتيجػة ك الحصكؿ عمى المعمكمػات كحفػع البيانػات إلكتركنيػا كضػماف سػالمة كأمػف المعمكمػة، 

( التي أظيػرت أف أنظمػة المعمكمػات فػي شػركة جػكاؿ أسػيمت فػي 4311،شعباف ) و دراسةم  ما تكصمت ل
س ماؿ ىيكمي متميػز فػي الشػركة، كيػ تي ذلػؾ ، مما أسيـ في تككيف رأنجاز العمل بالشكل المطمكبسرعة إ

 التكافق عمى الر ـ مف اختالؼ بيئة كمجتم  الدراسة عف الدراسة الحالية.
( التي تحدثت عف ضع  كاق  تكنكلكجيا المعمكمات المستخدمة في 4314، جر كف ) كقد اختمفت م  دراسة

مجتم  الدراسة، حيث  اختالؼإلى  الؼاالختاألجيزة األمنية العاممة في قطاع  زة، كيعزك الباحث سبب 
في حيف أجريت الدراسة الحالية عمى جمي  األجيزة دراسة جر كف عمى بعض األجيزة األمنية  اقتصرت

 .األمنية كاإلدارات المركزية في الشق العسكرؼ لكزارة الداخمية كاألمف الكطني
 

 " رأس مال العالقاتفقرات البعد الثالث " تحميل  3.1.3.5
 تحميل فقرات " رضا الجميور " 1.3.1.3.5     

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة  Tتـ استخداـ اختبار 
 (.19-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6المتكسطة  كىي 

 نجًهىر"ا "رضانكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (26-6جذول )

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
تعمل المؤسسة عمى كسب ثقة كقبكؿ الجميكر 

 كدعمو ليا.
7.79 77.87 17.62 *0.000 1 

4  
تكفر المؤسسة إمكانية التكاصل السري  م  

 )الطكارغ(. الجميكر فيما يخص العمميات الطارئة
7.72 77.25 17.00 *0.000 2 

4  
تنفذ المؤسسة فعاليات مشتركة م  الجميكر 

 لتكطيد العالقات عمى المدػ البعيد.
7.13 71.29 10.86 *0.000 5 

3  
تتمقى المؤسسة المالحظات كالشكاكػ المتعمقة 

 بعمميات خدمة الجميكر كتسعى لحميا.
7.34 73.39 12.72 *0.000 3 

 4 0.000* 10.61 71.63 7.16سة مف مالحظات كشكاكػ تستفيد المؤس  9
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

 الجميكر في تفادؼ المشاكل مستقبال.
  0.000* 16.29 74.28 7.43 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
 ( يمكف استخالص ما يمي:19-9مف جدكؿ )

ساكؼ " ي تعمل المؤسسة عمى كسب ثقة كقبكؿ الجميكر كدعمو ليا"  األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -
كأف  17.62، قيمة االختبار %77.87 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف  7.79

 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني مكافقة  ،0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 
تنفذ المؤسسة فعاليات مشتركة م  الجميكر لتكطيد العالقات عمى  " الثالثةرة لمفقالمتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  ,10.86، قيمة االختبار %71.29أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،7.13ساكؼ " يالمدػ البعيد
 مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني  ،0.000تساكؼ  (Sig).االحتمالية 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.43يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ بشكل عاـ  -
           لذلؾ يعتبر بعد ،0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,16.29%، قيمة االختبار 74.28

ستجابة مما يدؿ عمى أف متكسط درجة اال،  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  " داالً رضا الجميور"
 أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد. كىذا يعني مكافقة ،يختم  عف درجة المكافقة المتكسطة ليذا البعد
منية تقدـ خدمة ميمة لمجميكر، تسعى لكسب رضا كت ييد الباحث أف كزارة الداخمية كمؤسسة أيرػ 

دكث مشكمة أك ة الجميكر عند حكذلؾ مف خالؿ سرعة استجابة األجيزة األمنية لنداءات كاستغاث ،الجميكر
شراؾ الجميكر في بعض الفعاليات كالحمالت التي تجرييا الكزارة، كدعكة المخاتير كرجاؿ طمب استغاثة، كا  

فاالت الكزارة، كاألخذ ب ؼ شككػ أك رأؼ مف العشائر كالشخصيات القيادية في البمد لحضكر فعاليات كاحت
دمحم )  دراسة صمت لو، كقد انسجمت ىذه النتيجة م  ما تك لى األفضلف يطكر األداء كيحسنو إش نو أ
( التي بينت أف تقديـ أداء جيد كنتاج عممي متميز يرضي المستفيديف مف الخدمة، ككجو 4314،كسعيد

ف  الجياللي )البيئة، ككذلؾ دراسة  اختمفتالتشابو م  الدراسة الحالية طبيعة العمل الخدماتي كا 
ككجو التشابو م  الدراسة الحالية عمى األداء،  اً إيجابي اً أف لمعالقات ت ثير  ( التي اعتبرت4311،كبكقسرؼ 

 كي تي ىذا الت ثير بناء عمى رضا ككالء الجميكر لممؤسسة قيد الدراسة.راستيف، دتشابو المتغيرات بيف ال
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  تحميل فقرات " اإلعالم " 2.3.1.3.5   
جػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط در  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.16-9أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ )  6كىي  المتكسطة
 

 "اإلػالو"نكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (27-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
كسائل  انتباهتمتمؾ المؤسسة قدرة عمى جذب 

 اإلعالـ بصكرة إيجابية.
7.13 71.29 9.88 *0.000 3 

4  
نجازات المؤسسة  يتـ نشر معمكمات عف أنشطة كا 

 بكاسطة كسائل اإلعالـ المختمفة.
7.23 72.29 11.42 *0.000 2 

 1 0.000* 14.93 74.66 7.47 تعتبر صكرة المؤسسة إيجابية في المجتم .  4

 5 0.000* 8.49 69.26 6.93 لمتعامل م  اإلعالـ. استراتيجيةتمتمؾ المؤسسة   3

9  
تمتمؾ المؤسسة مكاق  إلكتركنية تتكاصل مف 
 خالليا م  الجميكر مف أجل تسييل الخدمات.

7.04 70.43 8.41 *0.000 4 

  0.000* 12.62 71.52 7.15 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...لحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة * المتكسط ا
 ( يمكف استخالص ما يمي:16-9مف جدكؿ )

  7.47ساكؼ " ي تعتبر صكرة المؤسسة إيجابية في المجتم " الثالثة لمفقرة المتكسط الحسابي  -
لقيمة اكأف  ,14.93، قيمة االختبار %74.66 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف 

 كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  ،0.000تساكؼ  (Sig).االحتمالية 
أؼ أف  ،6.93ساكؼ " ي لمتعامل م  اإلعالـ استراتيجيةتمتمؾ المؤسسة  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  -

 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,8.49 ، قيمة االختبار%69.26المتكسط الحسابي النسبي 
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. كىذا يعني مكافقة ،
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، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.15بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
"  اإلعالم "لذلؾ يعتبر بعد  0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  ,12.62 %، قيمة االختبار71.52
البعد يختم   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا،  α ≤ 3.39عند مستكػ داللة  إحصائياً  داالً 

 البعد.  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى فقرات ىذا
ىدافيا لكزارة كأ اـ الجميكر لمتعرؼ عمى اماؿ أتيتـ باإلعالـ كذلؾ لفتح المجف الكزارة أمما يدلل عمى 

نجازاتيا كمؤسسة تقدـ خدمة ميمة لمجميكر، خدمة األمف كسالمة الطريق كمكافحة الجريمة ب نكاعيا، ا  ك 
ك نقل التكعية المكاطف عند أؼ حدث أك خطر، أ الستغاثةبة كخدمات الدفاع المدني كسرعة االستجا

ة كالتكاصل بيف عالـ فيزيد مف الثقاإليمكف تكضيحو لمجميكر عف طريق كاالرشاد األمني لمجميكر ككل ما 
نو كمما طكر كتطكر ( الذؼ اعتبر أ4314، الغصيف)دراسة كاتفقت ىذه النتائج م  الكزارة كالجميكر، 

ثر ذلؾ عمى أداء األجيزة األمنية لت ثيرىـ المباشر عمى صكرة الكزارة اممكف في اإلعالـ األمني مينيا، أالع
بالجانب  لالىتماـ ، كلذلؾ نجد أف ىناؾ تكجييات مف قيادة الكزارة لتي يقكمكف بعكسيا في المجتما

اإلعالمييف ليس فقط مف أجل إظيار إنجازات الكزارة كلكف أيضا مف أجل تكصيل  كتطكراإلعالمي، 
اإلرشادات كالتكعية لممكاطنيف في كل المجاالت األمنية أك ما يتعمق بالمكاطف نفسو كبيتو كمنش تو كمركباتو 

 أيضا.
 

 "التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  تحميل فقرات " 3.3.1.3.5    
لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 (.10-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة  

انخؼاوٌ يغ يؤسساث  م فقزة يٍ فقزاث بؼذ "نك (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (28-6جذول )

 انًجخًغ انًذٍَ "

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
مف السيل إقامة عالقات بيف المؤسسة 

 كمنظمات المجتم  المدني الفمسطيني.
7.35 73.53 13.41 *0.000 1 

 2 0.000* 9.48 69.94 6.99لمؤسسة باىتماـ مقترحات مؤسسات تطمب ا  4
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

المجتم  المدني الستخداميا في تطكير جكدة 
 خدماتيا.

4  

تعقد المؤسسة تحالفات كاتفاقيات م  المؤسسات 
المدنية كالحقكقية ذات الصمة مف أجل تطكير 

 العمل.
6.95 69.53 8.75 *0.000 4 

3  

مؤسسات تستفيد المؤسسة مف االتفاقيات م  
المجتم  المدني  في تقديـ أفضل خدمة 

 لمجميكر.
6.96 69.61 8.79 *0.000 3 

  0.000* 11.41 70.65 7.07 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
 

 ( يمكف استخالص ما يمي:10-9مف جدكؿ )
ف السيل إقامة عالقات بيف المؤسسة كمنظمات المجتم  المدني م " األكلىلمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %73.53 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف  7.35ساكؼ " ي الفمسطيني
كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى ىذه ، 0.000 تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف 13.41 االختبار 
 الفقرة.
تعقد المؤسسة تحالفات كاتفاقيات م  المؤسسات المدنية كالحقكقية ذات  " الثالثةلمفقرة الحسابي  المتكسط -

، قيمة االختبار %69.53أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ، 6.95ساكؼ " ي الصمة مف أجل تطكير العمل
 ة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني مكافقة أفراد العين، 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  8.75
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.07 بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -

              لذلؾ يعتبر بعد ،0.000 تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  11.41%، قيمة االختبار 70.65
 ، α ≤ 3.39ند مستكػ داللة إحصائيًا ع " داالً  التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني "
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  ،مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة 
 .فراد العينة عمى فقرات ىذا البعدكىذا يعني مكافقة أ
برات ف الكزارة تيتـ في بناء عالقات م  مؤسسات المجتم  المدني كتحرص عمى تبادؿ الخكىذا يدلل عمى أ

التحالفات شكاليا كعقد م  منظمات المجتم  المدني بكافة أف تكطيد العالقة أحيث يرػ الباحث  ،معيـ
ف كزارة الداخمية كاألمف الكطني، كأف يقدـ الكثير مف الخبرات لمضباط العامميف في مف ش نو أ االستراتيجية

كالندكات كالدكرات  كاالجتماعاتمقاءات نجازاتيا ليذه المؤسسات، كذلؾ عف طريق الا  ينقل صكرة الكزارة ك 
مثل  ،الكطني كالمؤتمرات، التي يمكف عقدىا بيف مؤسسات حقكؽ اإلنساف كمؤسسات كزارة الداخمية كاألمف

نسانية كالحقكقية كمديرية ة في الكزارة، ككذلؾ المؤسسات اإلك أؼ جيات رقابيمكتب المراقب العاـ أ
فقت ىذه النتيجة م  تكصيات ناء لتبادؿ اكراء كالخبرات، كقد تكااإلصالح كالت ىيل المسؤكلة عف السج

 ( بضركرة تبادؿ الخبرة كالمعرفة م  المنظمات العاممة في نفس المجاؿ، كدراسة4336، عبده) دراسة
Michel & Nouri, 2007))  سباب شركط نجاح كانت مف أىـ أ االستراتيجيةت ف التحالفاالتي بينت أ

 شركات.األداء المؤسسي لم
ف تظير الشفافية كالنزاىة التي تعمل بيا الكزارة، كأف تعكد عمى المؤسسة األمنية كىذه التحالفات مف ش نيا أ

 بالخبرات كالتجارب الالزمة لتطكير العمل كتحسيف األداء.
 " تحميل جميع فقرات البعد الثالث "رأس مال العالقات 

ط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػ Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.13-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي المتكسطة 

 " رأص يال انؼالقاث " فقزاث انبؼذ انثانثنجًُغ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (29-6جذول )

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 15.78 72.27 7.23 رأس مال العالقات

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة                   
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)الدرجة الكمية مػف  7.23ساكؼ ي فقرات البعد الثالثالمتكسط الحسابي لجمي  تبيف أف ( 5-18جدكؿ )
 (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف  15.78، قيمػػػػة االختبػػػػار%72.27 لنسػػػػبيأؼ أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي ا ،(13

 .بعد "رأس مال العالقات"جمي  فقرات كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى  ،0.000تساكؼ 
كالتفاؼ الجميكر حكؿ س ماؿ العالقات مف أجل كسب رضا اخمية برأاىتماـ كزارة الد ىذا يدلل عمىك 

يمكف أف يراىا المكاطف أك المؤسسات األخرػ، إف كانت  عماؿ الكزارة التي الكأ  ر إنجازاتايالكزارة كإلظ
ك شعر بيا األخركف مف خاصة أك مؤسسات مجتم  مدني، إال إذا عرضت مف خالؿ اإلعالـ أ كحككمية أ

س ماؿ عالقات قكؼ يؤثر في ي لقاءات كفعاليات مشتركة تبني رأخالؿ عالقات الكزارة بيـ كمشاركتيـ ف
 اء العامميف في كزارة الداخمية كاألمف الكطني.أد

ظيرت تكافر متطمبات رأس ماؿ العالقات ( التي أ4311،شعباف)دراسة  نتائجكاتفقت ىذه النتائج م  
سيـ في تحقيق التميز لمشركة، ككجو التشابو م  الدراسة الحالية اىتماـ المؤسستيف محل في الشركة أ

 قات لكسب رضا ككالء الجميكر متمقي الخدمة.الدراسة بمتطمبات رأس ماؿ العال
ر مف كبتضح مف خالؿ تحميل فقرات أبعاد رأس ماؿ العالقات أف بعد رضا الجميكر يسيـ بشكل أكي

 %.03.43س ماؿ العالقات لمكزارة بكزف نسبياألبعاد األخرػ في تكفر رأ
سسة خدماتية عامة تقدـ خدماتيا ألف المؤسسة قيد البحث ىي مؤ  ،كيعتبر الباحث أف ىذه النتيجة طبيعية

 كبالتالي تسعى دائما لرضا الجميكر مف خالؿ تمبيتيا لمتطمباتو كتكفير األماف لو.لمجميكر، 
  تحميل جميع فقرات " تقييم أبعاد رأس المال الفكري" 

لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.5-19النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي سطة المتك 

 فقزاث "حقُُى أبؼاد رأص انًال انفكزٌ"نجًُغ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (19-5جذول )

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 19.13 72.99 7.30 تقييم أبعاد رأس المال الفكري 

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة                   
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سػػػاكؼ ي فقػػرات تقيػػيـ أبعػػػاد رأس المػػاؿ الفكػػرؼ المتكسػػط الحسػػػابي لجميػػ  أف ( 15-9جػػدكؿ )يكضػػح 
كأف  19.13 تبػػػػار، قيمػػػػة االخ%72.99 أؼ أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي النسػػػػبي ،(13)الدرجػػػػة الكميػػػػة مػػػػف  7.30

جميػ  فقػرات تقيػيـ أبعػاد رأس كىػذا يعنػي مكافقػة أفػراد العينػة عمػى  ،0.000تسػاكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية 
  .الماؿ الفكرؼ 

س مػػاؿ فكػػرؼ الفمسػػطينية فػػي قطػػاع  ػػزة، تمتمػػؾ رأف كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني ممػػا يػػدلل عمػػى أ
س مػػاؿ العالقػػات(  يمكنيػػا مػػاؿ البشػػرؼ، كرأس المػػاؿ الييكمػػي، كرأ)رأس ال متمػػثال فػػي مككناتػػو الثالثػػة اً جيػػد

ف مف ضػمف ( التي كا4311،شعباف) كاتفقت ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراسةمف تقديـ خدمة جيدة، 
)البشػػرؼ، كالييكمػػي، كالزبػػائني( لتحقيػػق  س المػػاؿنتائجيػػا تػػكفر متطمبػػات رأس المػػاؿ الفكػػرؼ كالمككنػػة مػػف رأ

( كالتي أظيرت بعض نتائجيا أف ىناؾ مستكػ 4314،الخطيب)كذلؾ دراسة تنافسية لشركة جكاؿ، ك الميزة ال
الفمسػػطينية متمػػثال فػػي متطمبػػات رأس  داريػػيف فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـميف اإلس المػػاؿ الفكػػرؼ لػػدػ العػػاملػػرأ

لدراسة الحالية مككنات رأس ابو م  اككاف كجو التش ،س ماؿ العالقاتالماؿ البشرؼ كرأس الماؿ الييكمي كرأ
كتشػابو دراسػػة الخطيػب مػػ  الدراسػة الحاليػػة  قػػات(، )البشػػرؼ كالييكمػي كالعال س المػاؿالمػاؿ الفكػرؼ الثالثػػة رأ

رت مػػػف ضػػػمف ظيػػػ( التػػػي أ4314، راضػػػي)كدراسػػػة كمؤسسػػػات حككميػػػة تقػػػدـ خػػػدمات مجانيػػػة لمجميػػػكر، 
)البشػػرؼ كالييكمػػػي كالعالقػػات( عمػػػى  اتػػػو الػػثالثس المػػػاؿ الفكػػرؼ بمككننتائجيػػا أف ىنػػاؾ مسػػػتكػ مػػؤثر لػػرأ

حػد ىػذه ت تػؤثر فػي بعضػيا، كأف أؼ زيػادة ألف ىػذه المككنػاء لممكاتب السػياحية فػي األردف، كأمستكػ األدا
 س الماؿ الفكرؼ كبالتالي سيؤدؼ لتحسيف األداء. لمككنات سيؤدؼ لزيادة في مستكػ رأا

صػػيا عمػػى تحسػػيف األداء مػػف خػػالؿ مػػا يتػػكفر إلييػػا مػػف مقػػدرات الػػكزارة كحر  اىتمػػاـذلػػؾ الباحػػث إلػػى  ككيعػػز 
فػي  بشرية تعمػل عمػى ت ىيميػا كتػدريبيا كالمحافظػة عمػى ذكؼ الميػارات كاإلبػداع، كتسػكينيـ فػي مراكػز مػؤثرة

الػػكزارة، قػػادرة عمػػى اسػػتثمار البػػرامج كالتكنكلكجيػػا المتػػكفرة فػػي الػػكزارة، إلػػى جانػػب مػػا تممكػػو مػػف عالقػػات مػػ  
في إظيار الصكرة المي في تثقي  كتكعية الجميكر، ك الجانب اإلع كاستغالؿ  كالمؤسسات األخرػ، المجتم

 المضيئة لمكزارة.
 

 " مستوى األداء "تحميل فقرات  2.3.5 
 " الكفاءة والفاعميةتحميل فقرات "  1.2.3.5             

قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.43-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي  المتكسطة
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 وانفاػهُت" "انكفاءةنكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (31-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
تمتمؾ المؤسسة متخصصيف ذكؼ ميارات عالية 

 في استخداـ تقنيات العمل.
7.64 76.39 17.95 *0.000 3 

4  
تشج  المؤسسة عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف 

  العامميف الستثمار طاقاتيـ الفكرية.
7.03 70.30 9.99 *0.000 6 

4  
تيتـ المؤسسة في تكفير تقنيات ذات ت ثير في 

 ية العمميات داخل المؤسسة.فاعم
7.08 70.83 11.34 *0.000 5 

3  

دارات داخل  تنظيـ العمل ك قساـ كدكائر ككحدات كا 
مؤسستؾ يساعد عمى تقديـ الخدمة األفضل 

 لمجميكر.
7.86 78.65 19.54 *0.000 1 

9  

تيتـ المؤسسة بتعديل أؼ إجراءات في عممياتيا 
لمقدمة الميدانية ك الفنية بيدؼ تحسيف الخدمات ا

 لمجميكر.
7.64 76.44 17.57 *0.000 2 

6  

تعمل المؤسسة عمى تبني األساليب 
الكفيمة بتطكير كفاءة الخدمات  كاالستراتيجيات

 كالعمميات المختمفة.
7.39 73.95 13.94 *0.000 4 

  0.000* 18.38 74.42 7.44 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...داللة * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ 
 ( يمكف استخالص ما يمي:43-9مف جدكؿ )

دارات داخل مؤسستؾ يساعد  " الرابعةلمفقرة المتكسط الحسابي  - تنظيـ العمل ك قساـ كدكائر ككحدات كا 
أؼ أف المتكسط الحسابي  ،(13)الدرجة الكمية مف  7.86ساكؼ " ي عمى تقديـ الخدمة األفضل لمجميكر
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كىذا يعني مكافقة  ، 0.000تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  19.54االختبار  ، قيمة%78.65 النسبي
 أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

تشج  المؤسسة عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف العامميف الستثمار "  الثانيةلمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمة كأف  9.99، قيمة االختبار %70.30بي أؼ أف المتكسط الحسابي النس 7.03ساكؼ " ي طاقاتيـ الفكرية
 .أفراد العينة عمى ىذه الفقرةمكافقة كىذا يعني  ،0.000تساكؼ  (Sig).االحتمالية 

، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.44بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -
             لذلؾ يعتبر بعد  ،0.000 تساكؼ  (Sig.)القيمة االحتمالية كأف  18.38%، قيمة االختبار 74.42

، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  " داالً  الكفاءة والفاعمية "
كىذا يعني مكافقة أفراد العينة عمى فقرات  ،االستجابة ليذا البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة

 ىذا البعد. 
لتحقيق أداء متميز  ،مكاردىا بكفاءة كفعالية ف كزارة الداخمية كاألمف الكطني تستخدـدلل عمى أىذا ي
ف الكزارة الذؼ تمتمكو، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أ س الماؿ الفكرؼ اؼ الكزارة مف خالؿ استثمارىا لرأىديحقق أ 

ذلؾ البناء التنظيمي الجيد مثل، ككركرية كتعمل عمى استخداميا بشكل أتكفر المكارد كالمستمزمات الض
 جراءات كالبرامج المستخدمة كالتي تعتمدىا الكزارة.نفيذ الكادر البشرؼ لمسياسات كاإللمكزارة، كت

الكفاءة ف متغير ضمف نتائجيا أظيرت ( التي أ4311، دمحم كسعيد)  دراسة كاتفقت ىذه النتيجة م
األمثل لتحقيق ة المنظمة عمى استخداـ المكارد عالية مما يدلل عمى قدر  اتفاؽكالفاعمية حصل عمى نسبة 

 أىدافيا.
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 " المسؤولية االجتماعيةتحميل فقرات "  2.2.3.5   
لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصػمت إلػى درجػة المكافقػة المتكسػطة   Tتـ استخداـ اختبار 

 (.41-9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 6كىي 

 االجخًاػُت" "انًسؤونُتنكم فقزة يٍ فقزاث بؼذ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (32-6جذول )

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

يب
ترت
ال

 

1  
تطكر المؤسسة أداء العامميف ليصبح مكجيا نحك 

 األفضل بالجميكر. االىتماـ
7.67 76.72 16.25 *0.000 1 

4  
تشكل العالقة بيف القيادة كالعامميف في مؤسستؾ 

 عامل مف عكامل التميز في األداء.
7.56 75.61 14.99 *0.000 3 

 6 0.006* 2.75 63.55 6.36 يشعر العاممكف بالمؤسسة باألمف الكظيفي.  4

3  
تربط المؤسسة نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية 

 ز في العمل.بمستكيات اإلنجا
6.10 61.02 0.81 0.419 7 

9  
تحرص المؤسسة عمى المساكاة بيف الجمي  عند 

 تقديـ خدماتيا لمجميكر. 
7.19 71.93 10.24 *0.000 5 

6  

تحرص المؤسسة عمى مراعاة الظركؼ 
العامة لممجتم  عند تقديـ الخدمة  االقتصادية
 لممكاطنيف.

7.24 72.37 11.55 *0.000 4 

0  
مف خالؿ  كاالستقرارباألمف  يشعر الجميكر

 الخدمات التي تقدميا مؤسستؾ.
7.56 75.65 15.81 *0.000 2 

  0.000* 12.23 70.99 7.10 جميع فقرات البعد معاً  

 .α  ≤ 0...* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة 
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 ( يمكف استخالص ما يمي:41-9مف جدكؿ )
األفضل  االىتماـتطكر المؤسسة أداء العامميف ليصبح مكجيا نحك  " كلىاأللمفقرة المتكسط الحسابي  -

، قيمة %76.72 أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي ،(13)الدرجة الكمية مف  7.67ساكؼ " ي بالجميكر
أفراد العينة عمى ىذه  كىذا يعني مكافقة ، 0.000  تساكؼ  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  16.25االختبار 
 الفقرة.
تربط المؤسسة نظاـ الحكافز المادية كالمعنكية بمستكيات اإلنجاز في "  ة الرابعةلمفقر المتكسط الحسابي  -

القيمة كأف  0.81، قيمة االختبار %61.02أؼ أف المتكسط الحسابي النسبي  ،6.10ساكؼ " ي العمل
ختم  جكىريًا ت ذه الفقرة الليمما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة  ،0.419تساكؼ  (Sig).االحتمالية 

 العينة عمى ىذه الفقرة. أفراد متكسطة كىذا يعني مكافقة ،عف درجة المكافقة المتكسطة4ط
، كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكؼ 7.10بشكل عاـ يمكف القكؿ ب ف المتكسط الحسابي يساكؼ  -

المسؤولية  " لذلؾ يعتبر بعد ،0.000 ؼ تساك  (Sig).القيمة االحتمالية أف  12.23 %، قيمة االختبار70.99
، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا  α ≤ 3.39إحصائيًا عند مستكػ داللة  داالً  " االجتماعية

 أفراد العينة عمى فقرات ىذا البعد.  كىذا يعني مكافقة ،البعد يختم  جكىريًا عف درجة المكافقة المتكسطة
ية تحقق األمف ك اتمنية خدم  في تحقيق ما يرجى منيا كمؤسسة أة اتجاه المجتمف الكزارة ممتزممما يظير أ

 الكاجبات التي تتحقق مف خالؿ أكالً تحارب الفساد كالجريمة كتحل النزاعات كتنشر الفضيمة....الخ، مف 
ة سالمتيـ كتقدير المؤسسة لمعامميف فييا، كذلؾ بت ىيميـ كتعميميـ كتطكيرىـ، كبحفع حقكقيـ كمراعا احتراـ

 ،كأمنيـ حتى يككنكا عمى التزاـ تاـ اتجاه المجتم  بتحقيق ما ىك مطمكب منيـ، ثـ التزاميا اتجاه المجتم 
الستغاثة كنداء الجمي  كتقديـ الخدمة ليـ كعدـ محاباة شخص عمى آخر كمراعاة العادات  باالستجابةكذلؾ 

 لمبمد. االقتصاديةكالتقاليد كاألكضاع 
 االجتماعيةف المسؤكلية ( التي اعتبرت أ4311،البكرؼ )راسة د نتائج النتيجة م كقد اتفقت ىذه 

مف رؤػ المنظمة كرسالتيا المعتمدة، كأال  اً حقيقي اً دارة المنظمات كتعتبرىا جزءضركرة البد أف تيتـ بيا إ
المجتم  المختمفة، ترفعو لمخركج مف طائمة المحاسبة كالنقد المكجو ليا مف أطراؼ  تركيجياً  يككف ذلؾ شعاراً 

مف كظائ   في مسار عمل المدراء كأف يككف ذلؾ جزءاً  االجتماعيةركح كثقافة المسؤكلية  بإشاعةكأيضا 
عمى أداء العامميف كتفاعل المنظمة م   يجاباً إكبما ينعكس  ،المدير في تعاممو م  مفردات العمل اليكمي

( التي 4314، دمحم كسعيد)لمجاالت، كدراسة ظماتو العاممة في مختم  االمجتم  بمختم  شرائحو كمن
 ما تممكو مف معرفة لخدمة اكخريفأظيرت أف المؤسسة تحرص عمى تقديـ كل 
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 "تحميل جميع فقرات " مستوى األداء 

لمعرفػػة مػا إذا كانػػت متكسػػط درجػػة االسػػتجابة قػد كصػػمت إلػػى درجػػة المكافقػػة  Tتػـ اسػػتخداـ اختبػػار 
 (.44-9مكضحة في جدكؿ )النتائج  أـ ال. 6كىي المتكسطة 

 األداء" "يسخىيفقزاث نجًُغ  (.Sig)انًخىسظ انحسابٍ وقًُت االحخًال  (33-6جذول )

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 16.05 72.57 7.26 مستوى األداء

 .α  ≤ 0...ي داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة * المتكسط الحساب                  

)الدرجػة الكميػة مػف  7.26سػاكؼ ي فقرات البعدالمتكسط الحسابي لجمي  تبيف أف ي( 44 -9جدكؿ )مف خالؿ 
 (Sig).القيمػػػػة االحتماليػػػػة كأف  ،16.05، قيمػػػػة االختبػػػػار%72.57 أؼ أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي النسػػػػبي ،(13

  .كل عاـبش األداء" "مستوى جمي  فقرات أفراد العينة عمى كىذا يعني مكافقة  ،0.000تساكؼ 
رضػػى عنػػو عينػػة مػػف األداء ت اً ف لػػدػ كزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني مسػػتكػ جيػػدكيػػدلل ذلػػؾ عمػػى أ

 زف نسػػبيف بعػػد الكفػػاءة كالفاعميػػة قػػد حصػػل عمػػى ك إحيػػث  ،الدراسػػة متمػػثال فػػي أبعػػاده خػػالؿ ىػػذه الدراسػػة
ىميػػة ىػػذا البعػػد كدكره فػػي تشػػكيل مسػػػتكيات ؤكلية االجتماعيػػة، ممػػا يؤكػػػد أ المسػػعمػػى مػػف بعػػد % كأ 03.34

% ب نػػو 04.90األداء لمػػكزارة، كيمكػػف لمباحػػث تفسػػير مسػػتكػ األداء المرتفػػ  لمػػكزارة كالػػذؼ بمػػغ كزنػػو النسػػبي 
لمػػػاؿ )رأس ا الثالثػػة ب بعػػادهس المػػاؿ الفكػػرؼ المتميػػز مػػف متطمبػػػات رأ اً الػػكزارة مسػػتكػ جيػػد نتيجػػة المػػتالؾ

س المػػاؿ الفكػػرؼ المتميػػز فػػي تحسػػيف حيػػث يسػػيـ رأ ،رأس مػػاؿ العالقػػات( ك رأس المػػاؿ الييكمػػيك  البشػػرؼ 
 أداء العامميف في الكزارة كيمكنيـ مف تقديـ خدمة يرضى عنيا الجميكر.

د عالقػػة قكيػة بػيف تػكافر متطمبػػات ظيػرت كجػك ( التػي أ4314، المػدلل)دراسػػة كيتفػق ىػذا التفسػير مػ  
سة رئاسة مجمس الكزراء الفمسطيني، التي تشابيت م  الدراسػة الحاليػة لمعرفة كمستكػ األداء في مؤسدارة اإ

 كمؤسسة حككمية تقدـ خدمات لمجميكر.
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 :اختبار فرضيات الدراسة  4.5
    "الفرضية الرئيسة األولى " اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة  
 مف متغيرات الدراسة  متغيريفال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف  :صفريةالفرضية ال -
 .مف متغيرات الدراسة تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف :الفرضية البديمة -

0.05أكبػػر مػػف مسػػتكػ الداللػػة  Sig.(P-value)إذا كانػػت    الفرضػػية الصػػفريةفإنػػو ال يمكػػف رفػػض، 
-Sig. (Pكانػت بالتالي ال تكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية بػيف متغيػريف مػف متغيػرات الدراسػة ، أمػا إذا ك 

value)  0.05أقل مف مستكػ الداللة   فيتـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة ب نػو
 .يرات الدراسةتكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف متغيريف مف متغ

 

  :األولىالرئيسة الفرضية   1.4.5
 رأسبــين متطمبــات  α ≤ 0.05ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة توجــد عالقــة ارتباطيــة    

 .المال الفكري و مستوى األداء لدى وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطينية في قطاع غزة

 انًال انفكزٌ و يسخىي األداء رأصغهباث بٍُ يذي حىفز يخ( يؼايم االرحباط 34-6جذول )

 لدى وزارة الداخمية واألمن الوطني الفمسطينية في قطاع غزة 

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية 
0.05 ≥ α الماؿ الفكرؼ ك مستكػ األداء رأسمتطمبات  بيف 

 .لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة
.831 *0.000 

 .α  ≤ 3.39االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكؼ داللة *        
 0.000( تساكؼ .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 831.( أف معامل االرتباط يساكؼ 44-9جدكؿ )يبيف 

مدػ تكفر بيف يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  كىذا ،α ≤ 3.39كىي أقل مف مستكؼ الداللة 
 الماؿ الفكرؼ ك مستكػ األداء لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة رأسمتطمبات 

 (.α≤  3.39عند مستكػ داللة إحصائية )
تكافر  مف الكطني يتمثل فيس الماؿ الفكرؼ في كزارة الداخمية كاأللرأ فعاالً  اً مما يدلل عمى أف ىناؾ دكر 

كت ىيميـ لمكفاءات الجيدة كتدريبيـ  باالستقطابذلؾ مف خالؿ اىتماميا ك ، س الماؿ الفكرؼ متطمبات رأ
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األمثل بناء عمى ىيكل تنظيمي يشمل كل المستكيات اإلدارية، ككفق  االستخداـكتطكيرىـ كاستخداميـ 
ات كالتكنكلكجيا الحديثة م  عدـ إ فاؿ دكر اإلعالـ في مكانبرامج المكضكعة مسبقا، كتكفير اإلالخطط كال
نجازات كفعاليات الكزارة، كتكطيد العالقات الداخمية بيف العامميف في شتى المجاالت كاشراكيـ في بياف إ

منيـ، كالسعي لعقد  كض  السياسات كاتخاذ القرار، كالحفاظ عمى حقكقيـ كتحفيزىـ كمراعاة المبدعيف
مف ىذه التحالفات في تطكير  كاالستفادةظمات كمؤسسات المجتم  المدني م  من ةاتيجياالستر التحالفات 

 العمل كتحسيف األداء.
 ة:التالي الفرعية وتتفرع منيا الفرضيات

المال  رأسبين متطمبات  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  عالقة ارتباطية توجد  -1
 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة. واألمناخمية مستوى األداء لدى وزارة الدالبشري و 

 انًال انبشزٌ و يسخىي األداء رأصيذي حىفز يخغهباث ( يؼايم االرحباط بٍُ 35-6جذول )

 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة واألمنلدى وزارة الداخمية  

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية 
0.05 ≥ α  الماؿ البشرؼ ك مستكػ األداء  رأسبيف متطمبات

 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة. كاألمفلدػ كزارة الداخمية 
.766 *0.000 

 .α  ≤ 3.39االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكؼ داللة *        

 0.000( تساكؼ .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 766.( أف معامل االرتباط يساكؼ 43-9جدكؿ )يبيف 
مدػ تكفر  بيفكىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ،α ≤ 3.39كىي أقل مف مستكؼ الداللة 

 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة كاألمفالماؿ البشرؼ ك مستكػ األداء لدػ كزارة الداخمية  رأسمتطمبات 
 كىذا يثبت صحة ىذه الفرضية. (.α≤  3.39) عند مستكػ داللة إحصائية
الداخمية كاألمف الكطني بالكادر البشرؼ مف حيث استقطابو كتدريبو  اىتماـ كزارةكيعزك الباحث ذلؾ إلى 

 صحاب الخبرات.بالمبدعيف كذكؼ الميارات كأ كاالىتماـكت ىيمو كتسكينو 
حيث أظيرتا أف ىناؾ  ،(4311، الزطمة)(، ك4311،الجياللي كبك قسرؼ ) كيتفق ىذا م  دراسة

ت ثير لرأس الماؿ البشرؼ عمى مستكػ أداء المؤسسة، بمعنى كمما زاد االىتماـ برأس الماؿ البشرؼ في 
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  Hormiga, et, AL, 2010)) كدراسة دة مستكػ أداء المؤسسة ألعماليا،لى زياإالمؤسسة، كمما أدػ 
كاختمفت لتعاكف كالتكاصل بيف فريق العمل، ات كأىمية االتي بينت أىمية رأس الماؿ البشرؼ في أداء الشرك

( التي أظيرت ضع  مستكػ القكػ البشرية في مؤسسة رئاسة مجمس الكزراء، 4314، المدلل)م  دراسة 
في العمل كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف معظـ الكادر العامل في مؤسسة رئاسة مجمس الكزراء حديث عيد 

عمى الر ـ مف تشابو الظركؼ م  الدراسة الحالية كمؤسسة  االختالؼ ، كىذا4330نقساـأحداث االبعد 
  عامة حككمية.

 

المال  رأسبين متطمبات  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية  -2
 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة. واألمنو مستوى األداء لدى وزارة الداخمية  الييكمي

 و يسخىي األداء انهُكهٍانًال  رأصيذي حىفز يخغهباث ايم االرحباط بٍُ ( يؼ36-6جذول )

 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة واألمنوزارة الداخمية لدى 

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة  تكجد عالقة ارتباطية
0.05 ≥ α  ك مستكػ األداء  الييكميالماؿ  رأسمتطمبات بيف

 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة. كاألمفلدػ كزارة الداخمية 
.757 *0.000 

 .α  ≤ 3.39االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكؼ داللة *        
 0.000( تساكؼ .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 757.( أف معامل االرتباط يساكؼ 49-9جدكؿ )يبيف 
مدػ تكفر  بيفىذا يدؿ عمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية  ،α ≤ 3.39مستكؼ الداللة  كىي أقل مف
 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة كاألمفك مستكػ األداء لدػ كزارة الداخمية  الييكميالماؿ  رأسمتطمبات 

 مما يثبت صحة ىذه الفرضية(.α≤  3.39عند مستكػ داللة إحصائية )
س الماؿ الييكمي في كزارة الداخمية كاألمف الكطني تكافر متطمبات رأ عزك الباحث ذلؾ إلىيك 

 كالمتمثمة في تكنكلكجيا المعمكمات كالييكل التنظيمي لمكزارة كالبرامج.
( التي أظيرت أف ىناؾ عالقة ذات داللة 4311، شعباف) دراسةنتائج كاتفقت ىذه النتيجة م  
كمي كتحقيق الميزة التنافسية، كفي مقارنة لمدراسة الحالية س الماؿ الييإحصائية بيف تكافر متطمبات رأ

ف في الدراسة الحالية بعد الييكل بيف أبعاد رأس الماؿ الييكمي نجد أ اف حكؿ البعد األكثر ت ثيراً كدراسة شعب



   
[119] 

 

ف أظيرت حيث أ ،في النتائج عف دراسة شعباف س الماؿ الييكمي مختمفات ثيرا في رأ التنظيمي ىك األكثر
دراسة )يضا م  اؿ الييكمي لشركة جكاؿ، كاختمفت أس الملو الت ثير األكبر بيف متطمبات رأالبرامج كاف  بعد
عماؿ ت ثير لرأس الماؿ الييكمي عمى أداء أ نو ال يكجد ( التي أظيرت أ4311،اللي كبكقسرؼ الجي

كف الدراسة الحالية ، كي ني ىذا االختالؼ نتيجة الختالؼ طبيعة عمل المؤسسة محل الدراسة كالمؤسسات
 مؤسسة حككمية خدماتية.

 

مال  رأسمتطمبات بين  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية  -3
 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة. واألمنو مستوى األداء لدى وزارة الداخمية  العالقات

 و يسخىي األداء يال انؼالقاث صرأيذي حىفز يخغهباث ( يؼايم االرحباط بٍُ 37-6جذول )

 الوطني الفمسطينية في قطاع غزة واألمنوزارة الداخمية  لدى 

 الفرضية
 معامل بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة تكجد عالقة ارتباطية 
0.05 ≥ α  ك مستكػ األداء  ماؿ العالقات رأسمتطمبات بيف
 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة. كاألمفرة الداخمية لدػ كزا

.699 *0.000 

 .α  ≤ 3.39االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستكؼ داللة *        

 0.000( تساكؼ .Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 699.( أف معامل االرتباط يساكؼ 46-9جدكؿ )يبيف 
مدػ تكفر  بيفمى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية كىذا يدؿ ع ،α  ≤ 3.39كىي أقل مف مستكؼ الداللة ،

 الكطني الفمسطينية في قطاع  زة كاألمفك مستكػ األداء لدػ كزارة الداخمية  ماؿ العالقات رأسمتطمبات 
 (.α≤   3.39عند مستكػ داللة إحصائية )

ي تـ بحثيا في س ماؿ العالقات كالتيو الكزارة مف اىتماـ بمتطمبات رأما تبدعزك الباحث ذلؾ إلى يك 
جتم  المدني م  مؤسسات الم ةاالستراتيجيالتحالفات  كأ الحالية مف رضا الجميكر أك اإلعالـالدراسة 

التي  Al. Dujaili, 2012)) الدراسات كدراسة نتائج كاتفقت ىذه النتائج م  بعضكالمؤسسات الحقكقية، 
قة م  درات البشر اليادفة كتكطيد العالبو لبناء ق باالىتماـكصت أظيرت أىمية رأس ماؿ العالقات، كأ

حيث تبيف حصكؿ  ،(4311)شعباف،  دراسة( ك 4314)راضي، يضا م  دراسة العمالء كالشركاء، كاتفقت أ
 .سسة المبحكثةس الماؿ الفكرؼ لممؤ مى متكسط حسابي مف بيف متغيرات رأرأس الماؿ العالقاتي عمى أع
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  الثانية:الرئيسة الفرضية  2.4.5
واألمن س المال الفكري في التأثير عمى مستوى األداء لوزارة الداخمية أاوت في دور مكونات ر ىناك تف

 .α ≤ 0.05 الوطني الفمسطينية عند مستوى داللة
 يمكن استنتاج ما يمي: Stepwise من نتائج االنحدار المتعدد باستخدام طريقة

رأس و، رأس المال البشرٌداء" هٍ: تبُه أن المتغُراث المؤثرة علً المتغُر التابع "مستىي األ -

 . رأس المال الهُكلٍو ، مال العالقاث

% مف التغير 69.8، كىذا يعني أف 0.698، كمعامل التحديد الُمعدَّؿ= 0.700معامل التحديد =  -
% قد 29.2)المتغير التاب ( تـ تفسيره مف خالؿ العالقة الخطية كالنسبة المتبقية  مستىي األداءفي 

 امل أخرػ تؤثر عمى مستكػ األداء. ترج  إلى عك 

 (: ححهُم االَحذار انًخؼذد نًؼايالث االَحذار38 -6جذول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقمة

 0.424 0.800 0.198 المقدار الثابت
 0.000 9.111 0.420 رأس الماؿ البشرؼ 
 0.000 6.371 0.263 رأس ماؿ العالقات
 0.000 5.776 0.284 رأس الماؿ الييكمي

 0.698معامل التحديد الُمعدَّؿ=  0.700 معامل التحديد =
 

 0.284* رأس ماؿ العالقات + 0.263رأس الماؿ البشرؼ + *  0.420+  0.198مستوى األداء = 
 * رأس الماؿ الييكمي.ؾ

حسب أىميتيا في تفسير " مستكػ األداء " حسب ( تبيف أف المتغيرات المستقمة 27 -5مف خالؿ جدكؿ )
 كما يمي: Tقيمة اختبار 

 رأس الماؿ البشرؼ  -
 رأس ماؿ العالقات  -
 رأس الماؿ الييكمي -
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تـ التكصل إليو أف معامل رأس الماؿ البشرؼ ىك األكثر  يتضح مف خالؿ نمكذج االنحدار الذؼ 
مككنيف اكخريف،  كذلؾ لما تتمت  بو كزارة مف األداء بشكل أكبر مف ال ؿعاتكػ في تحقيق مس ت ثيراً 

الداخمية مف نظاـ جيد في االستقطاب كاالىتماـ بالمعارؼ، كتدريب الككادر التدريب الجيد، كيميو رأس ماؿ 
رأس الماؿ الييكمي، مما يعني أف ىناؾ تفاكت بيف مككنات رأس الماؿ الفكرؼ في  العالقات، كي تي أخيراً 

لكزارة  في رأس الماؿ الييكمييتطمب اىتماـ أكبر  حسب ىذا التفاكت فانوك ، داءتحقيق مستكػ عاؿ مف األ
 الداخمية كاألمف الكطني. 

كالتي اعتبرت أف تنمية العنصر  ((Michel & Nouri ,2007دراسة نتائج كاتفقت ىذه النتائج م  
التي أظيرت أىمية  ( (Hormiga. et, AL., 2010كدراسةالبشرؼ مف أىـ شركط نجاح األداء المؤسسي، 

 ـ( حيث أظيرت أف رأس ماؿ الزبكف 2014) كاختمفت م  دراسة رحمة ألداء الشركات، رأس الماؿ البشرؼ 
( التي أظيرت أف 2011،شعباف))العالقات( لو الت ثير األكبر مف باقي مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، كدراسة 

لفكرؼ في تحقيق الميزة التنافسية، أس الماؿ الر اكخريف رأس ماؿ العالقات يسيـ بشكل أكبر مف المككنيف 
ف دراسة رحمة كدراسة ة عمل المؤسسة محل الدراسة، حيث إكجاء ىذا االختالؼ بسبب اختالؼ طبيع

 شعباف تخصا مؤسسات ربحية بعكس الدراسة الحالية تخص مؤسسة حككمية خدماتية.
 
 ة:لثالثاالرئيسة الفرضية   3.4.5 
ــ وجــد فــروق ذاتت    بــين متوســطات اســتجابات  α ≤ 0.05 عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائياة دال

الـوطني الفمسـطينية  واألمـنالمال الفكري في تحسـين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور المبحوثين حول 
ســنوات و المســمى الــوظيفي، و المؤىــل العممــي، و العمــر، و لممبحــوثين )الجــنس،  لمبيانــات الشخصــيةترجــع 
 (.الرتبةو الخدمة، 

" لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فػركؽ ذات داللػة إحصػائية كىػك لعينتيف مستقمتيفT  تـ استخداـ اختبار "
التبايف األحػادؼ اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبار " 

متكسػطات أك  4يصػمح لمقارنػة  " لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية كىذا االختبػار معممػي
 أكثر.
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ـــة  إحصـــائياوجـــد فـــروق ذات دالـــة ت -1 بـــين متوســـطات اســـتجابات  α ≤ 0.05 عنـــد مســـتوى الدالل
الـوطني الفمسـطينية  واألمـنالمال الفكري في تحسين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور المبحوثين حول 

 .إلى الجنس ترجع
 
 

   انجُس –نؼُُخٍُ يسخقهخٍُ "  -  Tاخخبار" َخائج  (:39-6جذول )

 البعد
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

 أنثى ذكر

 0.994 0.007- 7.26 7.26 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.121 1.553- 7.85 7.39 .رأس الماؿ الييكمي

 0.456 0.746- 7.44 7.21 .رأس ماؿ العالقات

 0.374 0.890- 7.52 7.28 تقييم أبعاد رأس المال الفكري.

 0.324 0.987- 7.54 7.24 .مستوى األداء

 0.341 0.954- 7.52 7.27 معا األبعادجميع 

 
" لعينتػػيف مسػػتقمتيف  - Tالمقابمػػة الختبػػار"  (.Sig)(  أف القيمػػة االحتماليػػة 43-9تبػػيف مػػف جػػدكؿ )
عػا, كبػذلؾ يمكػف اسػتنتاج أنػو ال تكجػد لجميػ  األبعػاد كاألبعػاد مجتمعػة م α ≤ 0.05أكبر مف مستكػ الداللة 

فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذه األبعػػاد كاألبعػػاد مجتمعػػة معػػا 
 الجنس.تعزػ إلى 

كػال الجنسػيف  فاإلناث، كمػا أكبر مف نسبة يعزك الباحث ذلؾ إلى أف نسبة الذككر في عينة الدراسة أ
ف ينفػذ كمػا يمكػف أ تحػت نفػس الظػركؼ، كينطبػق عمييمػا نفػس الشػركط كالمعػايير،يعمالف في نفس البيئػة ك 

جيػػػػا كالبػػػػرامج كاتبػػػػاع كاسػػػػتخداـ التكنكلك  عمػػػػى الػػػػذككر ينطبػػػػق عمػػػػى اإلنػػػػاث بخصػػػػكص الػػػػدكرات التدريبيػػػػة،
 مكانية شغل المناصب اإلدارية لمجنسيف بما يتناسب م  طبيعة العمل كطبيعة الجنس.السياسات، كا  
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 ،(4335، الجعبرؼ ) (، كدراسة4313، حمادة) بعض الدراسات كدراسةنتائج ىذه النتائج م   كاتفقت   
يف تعزػ لمجنس، كقد يجابات المبحكثإ متكسطات  حيث أظيرتا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

  جاء ىذا االتفاؽ نتيجة تشابو المؤسسات محل الدراسة كمؤسسات خدماتية تعنى بالجميكر.
         

بــين متوســطات اســتجابات  α≤ 0.05عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائياً وجــد فــروق ذات دالــة ت -2 
الـوطني الفمسـطينية  واألمـنالمال الفكري في تحسين األداء في وزارة الداخمية  رأسدور ن حول يالمبحوثي
 .إلى العمر ترجع

 انؼًز –" اخخبار " انخباٍَ األحادٌ َخائج  (::3-6جذول )

 البعد

 لمتوسطاتا
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

أقل من 
 سنة 25

أقل  -25
 35من 
 سنة

أقل  -35
 40من 
 سنة

سنة  40
 فما فوق 

 0.310 1.198 7.20 7.35 7.30 6.80 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.308 1.204 7.44 7.52 7.44 6.93 .رأس الماؿ الييكمي

 0.835 0.287 7.21 7.26 7.26 6.98 .رأس ماؿ العالقات

 0.407 0.970 7.29 7.37 7.33 6.91 تقييم أبعاد رأس المال الفكري.

 0.390 1.006 7.33 7.35 7.26 6.80 .مستوى األداء

 0.375 1.040 7.30 7.36 7.31 6.88 معا األبعادجميع 

 

مػػف  "أكبػػردؼ المقابمػػة الختبػػار" التبػػايف األحػػا (.Sig)( أف القيمػػة االحتماليػػة 45-9تبػػيف مػػف جػػدكؿ )
لجمي  األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فػركؽ ذات  α ≤ 0.05مستكػ الداللة 

داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عينػػة الدراسػػة حػػكؿ ىػػذه األبعػػاد كاألبعػػاد مجتمعػػة معػػا تعػػزػ إلػػى 
 العمر. 
سنة، كىذه الفئة  33قل مفلى أسنة إ49بيفر المبحكثيف ما عم ف معظـإلى أعزك الباحث ذلؾ يك 

 حيث  البا ال ،سنة49قل مف كىي الفئة أ ،باستثناء الجزء األقلالعمرية الغالبة لشغل المناصب اإلدارية 
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ب قيادية عميا فيي  البا تشغل مناص ،سنة 33ما الفئة ما فكؽ أ تحمل رتبة عالية كسنكات الخبرة قميمة،
( 4314، المدلل)ليوما تكصل إكاتفقت ىذه النتائج م  رنت بالقيادة المتكسطة، ذا ما قك كعددىا عادة قميل إ

المبحكثيف تعزػ لمعمر، ككجو التشابو م  الدراسة  حصائية في اتجاىاتفي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ
 المؤسسة الحككمية العامة. ،الدراسة بيئة الحالية كدراسة المدلل ىك

بــين متوســطات اســتجابات  α≤0.05عنــد مســتوى الداللــة  ياإحصــائوجــد فــروق ذات دالــة ت -3 
الـوطني الفمسـطينية  واألمـنالمال الفكري في تحسين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور المبحوثين حول 

 .إلى المؤىل العممي ترجع

 انًؤهم انؼهًٍ –" اخخبار " انخباٍَ األحادٌ َخائج  (: 30-6جذول )

 البعد

 المتوسطات
قيمة 
 باراالخت

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

ثانوية 
عامة فما 
 دون 

 بكالوريوس دبموم
دراسات 
 عميا

 0.100 2.096 7.33 7.13 7.58 7.51 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.135 1.868 7.64 7.29 7.74 7.47 .رأس الماؿ الييكمي

 0.187 1.608 7.19 7.13 7.58 7.33 .رأس ماؿ العالقات

 0.088 2.194 7.38 7.18 7.63 7.43 ل الفكري.تقييم أبعاد رأس الما

 0.057 2.537 7.28 7.11 7.65 7.54 .مستوى األداء

 0.065 2.430 7.35 7.16 7.64 7.45 معا األبعادجميع 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية  43-9المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجمي  األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05الداللة  مف مستكػ  "أكبراألحادؼ 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه األبعاد كاألبعاد مجتمعة 
 معا تعزػ إلى المؤىل العممي.

الشركط كالمعايير الحصكؿ  نو لشغل أؼ منصب إدارؼ يشترط مف ضمفأعزك الباحث ذلؾ إلى يك 
مف قبل الضباط لمحصكؿ عمى  اً عمى شيادات عممية إضافة لمشركط األخرػ، لذلؾ تجد ىناؾ اىتمام

 الشيادات العممية التي تؤىميـ فبذلؾ تقاربت الثقافة كبالتالي تقاربت اإلجابات.



   
[125] 

 

ـ كجكد فركؽ ظيرت عد( التي أ4314، جر كف ) كاتفقت ىذه النتائج م  بعض الدراسات كدراسة
كذلؾ لتشابو ظركؼ العمل مف حيث  ،بيف استجابات المبحكثيف تعزػ لممؤىل العمميإحصائية ذات داللة 

كجكد فركؽ في استجابات عدـ ظيرت ( التي أ4313، حمادة) م  دراسة اتفقتاألنظمة كاإلجراءات ك 
لى السمكؾ لقدرات باإلضافة إعمى الميارات كاالمبحكثيف تعزػ لممؤىل العممي، كذلؾ ألف التدريب يؤثر 

 لدػ المكظفيف بغض النظر عف المؤىل العممي ليـ.
 

بــين متوســطات اســتجابات  α≤0.05عنــد مســتوى الداللــة  إحصــائياً وجــد فــروق ذات دالــة ت -4 
الـوطني الفمسـطينية  واألمـنالمال الفكري في تحسين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور المبحوثين حول 

 .مسمى الوظيفيإلى ال ترجع

 انًسًً انىظُفٍ –" اخخبار " انخباٍَ األحادٌ َخائج  (:42-6جذول )

 البعد

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

قائد/ نائب أو 
مساعد/ مدير 
 إدارة أو وحدة

 مدير دائرة
رئيس 
 قسم

 0.986 0.015 7.26 7.27 7.23 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.630 0.462 7.46 7.42 7.26 .يكميرأس الماؿ الي

 0.168 1.792 7.33 7.08 6.97 .رأس ماؿ العالقات

 0.506 0.682 7.35 7.25 7.14 تقييم أبعاد رأس المال الفكري.

 0.418 0.875 7.31 7.26 7.03 .مستوى األداء

 0.463 0.773 7.34 7.25 7.11 معا األبعادجميع 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 41 -9المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجمي  األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05مف مستكػ الداللة  "أكبراألحادؼ 

 عةال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه األبعاد كاألبعاد مجتم
 معا تعزػ إلى المسمى الكظيفي.
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صحاب الخبرات، كأصحاب أف مف يت ىل لشغل منصب إدارؼ ىـ مف أعزك الباحث ذلؾ إلى يك 
الرتب  البا نقيب فما فكؽ كىـ متمرسكف في العمل كأصحاب دراية كعمـ بكظائفيـ كيخض  لنفس الظركؼ 

لـ يكف ىناؾ فركؽ في استجابات  لذا ،التي يخض  ليا زميمو في المستكػ الكظيفي األدنى كاألعمى
ظيرت عدـ التي أ( 4314، المدلل) دراسةنتائج قت ىذه النتائج م  كاتفالمبحكثيف تعزػ لممسمى الكظيفي، 

لمحيطة، كقد اختمفت اكجكد فركؽ في استجابات المبحكثيف تعزػ لممسمى الكظيفي لتشابو البيئة كالظركؼ 
حصائية عند مستكػ نو يكجد فركؽ ذات داللة إأالتي أكضحت  ( 4335، الجعبرؼ م  دراسة )

 ( بيف استجابات المبحكثيف تبعا لممسمى الكظيفي.3.39الداللة)
 

بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين  α≤0.05عند مستوى الداللـة  إحصائياً وجد فروق ذات دالة ت -5 
إلـى  ترجـعلـوطني الفمسـطينية ا واألمـنالمال الفكري في تحسـين األداء فـي وزارة الداخميـة  رأسدور حول 

 .سنوات الخدمة

 سُىاث انخذيت –َخائج اخخبار " انخباٍَ األحادٌ "  (  43-6جذول )

 البعد

 المتوسطات
قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 
(Sig). 

أقل من 
 سنوات 5

 10أقل من 
 سنوات

أقل  -10
 15من 
 سنة

سنة  15
 فأكثر

 0.000* 8.186 7.72 7.37 7.33 6.43 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.036* 2.883 7.55 7.45 7.53 6.87 .رأس الماؿ الييكمي

 0.235 1.427 7.31 7.18 7.33 6.86 .رأس ماؿ العالقات

 0.007* 4.098 7.51 7.32 7.39 6.73 تقييم أبعاد رأس المال الفكري.

 0.002* 4.901 7.51 7.39 7.33 6.54 .مستوى األداء

 0.003* 4.621 7.51 7.34 7.38 6.68 معا األبعادجميع 

 .α ≤ 0.05الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيًا عند مستكػ داللة  *
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 يمكف استنتاج ما يمي:( 44-9المكضحة في جدكؿ ) مف النتائج 
 0.05أكبػر مػف مسػتكػ الداللػة " المقابمة الختبار" التبػايف األحػادؼ  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 

≥ α  " كبػػػػذلؾ يمكػػػػف اسػػػػتنتاج أنػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف  رأس مػػػػاؿ العالقػػػػات لبعػػػػد ,"
  .سنكات الخدمةمتكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذا البعد تعزػ إلى 

الضػباط،  جمي تخص  فإنياعالمية الميداف أك إ  ف كانت فيكيعزك الباحث ذلؾ إلى أف أؼ فعاليات إ
ك تعػػػاكف مػػػ  مؤسسػػػات الخدمػػػة القميمػػػة أك الكثيػػػرة، ثػػػـ أف أؼ تحالفػػػات أ سػػػنكاتصػػػحاب منيػػػا أ ىكال يسػػػتثن

جابػات كبالتػالي سػتككف فرصػة تقػارب اإل ،مػةالمجتم  المدني سيستفيد منيا الجمي  دكف النظر لسنكات الخد
 كبيرة.

 

قل مف          أ (.Sig)أما بالنسبة لباقي األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات  ،α ≤ 0.05مستكػ الداللة 

لذيف سنكات كذلؾ لصالح ا ،عينة الدراسة حكؿ ىذه األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا تعزػ إلى سنكات الخدمة
 سنة ف كثر. 19خدمتيـ 
ة ازدادت سنكات الخدمة كمما زادت الخبرة الميدانية كزادت معرفنو كمما أعزك الباحث ذلؾ إلى يك 

 نظراً  ،صحاب سنكات الخدمة األكبرالضباط، ككاف ىناؾ اطالع كفيـ أكبر لص  القيادة العميا كىـ أ
 لمراكزىـ القيادية المتقدمة كبحكـ التكاصل األكثر م  القيادة العميا.

ظيرت كجكد فركؽ في ( التي أ4311، الزطمة) كدراسة بعض الدراساتنتائج كاتفقت ىذه النتائج م  
سنة 19فراد العينة الذيف سنكات الخدمة ليـ كذلؾ لصالح أ ،تعزػ لسنكات الخدمة استجابات المبحكثيف

حيث يزداد إدراؾ الفرد لمفيكـ المعرفة كممارستو لعممياتيا كمما زادت سنكات الخبرة، كاختمفت م   ،ف كثر
بينت عدـ كجكد فركؽ في استجابات المبحكثيف تعزػ لسنكات الخبرة، ككجو  التي (4314، جر كف )دراسة 

 بيئة الدراسة كىي األجيزة األمنية الفمسطينية. التشابو في الشبو م  الدراسة الحالية 
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بين متوسطات استجابات  α≤0.05عند مستوى الداللة  إحصائيايوجد فروق ذات دالة   -6
الوطني  واألمنالمال الفكري في تحسين األداء في وزارة الداخمية  رأسالمبحوثين حول دور 
.إلى الرتبة الفمسطينية ترجع  

 انزحبت –" اخخبار " انخباٍَ األحادٌ َخائج  (:44-6جذول )

 البعد
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig).  نقيب فما

 دون 
 رائد

مقدم/ 
 عقيد

 0.192 1.657 7.56 7.07 7.27 .رأس الماؿ البشرؼ 

 0.711 0.341 7.49 7.30 7.45 .رأس الماؿ الييكمي

 0.070 2.675 6.74 7.20 7.32 .رأس ماؿ العالقات

 0.632 0.460 7.24 7.19 7.34 تقييم أبعاد رأس المال الفكري.

 0.979 0.022 7.21 7.25 7.27 .مستوى األداء

 0.756 0.280 7.23 7.21 7.32 معا األبعادجميع 

المقابمة الختبار" التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 44-9المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 
لجمي  األبعاد كاألبعاد مجتمعة معا, كبذلؾ يمكف استنتاج أنو  α ≤ 0.05مف مستكػ الداللة  "أكبراألحادؼ 

عاد مجتمعة راسة حكؿ ىذه األبعاد كاألبال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الد
 معا تعزػ إلى الرتبة.

نيـ يخضعكف لنفس اط ميما اختمفت رتبيـ العسكرية فإف جمي  الضبأعزك الباحث ذلؾ إلى يك 
 جاباتيـ كردكدىـ متشابية.ف تجد إكاإلجراءات فمف الطبيعي أ البرامج كالسياسات

، ؾبك ككيأ)(، كدراسة 4314، جر كف ) راسةبعض الدراسات كدنتائج كاتفقت ىذه النتائج م  
، (، كجميعيا تشابيت م  الدراسة الحالية في بيئة الدراسة كىي الشرطة كاألجيزة األمنية الفمسطينية4314

 كفي ككنيا مؤسسات خدماتية تقدـ خدمات مجانية لمجميكر.
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 االنقساـف البديمة، أ ة كقبكؿ الفرضيةلثالثاة عمى رفض الفرضية الرئيس ي تعقيبوكيرػ الباحث ف
ك رفض الفرضية، فقد استنك  عف العمل بحكـ دكر األكبر في الت ثير عمى قبكؿ أالفمسطيني كاف لو ال

صحاب المسميات الكظيفية المختمفة كمف ليـ سنكات خدمة كبيرة باستثناء عدد قميل الضباط أ االنقساـ
في مجتم  الدراسة انحصرت  ف سنكات الخدمةفإ راغ في المسميات الكظيفية، لذااستمر في العمل كسد الف

سنكات، ك مبت عمى  10النسبة األقل ما فكؽ أف لى سنكات إضافة إ 10لىسنكات إ 5بيفكبر ما كبشكل أ
ييا الرتب األقل الدراسة نسبة المسمى الكظيفي األكثر كىك رئيس القسـ كما يسمى بالقيادة الدنيا كيغمب ف

كىي الفئة الشابة التي تـ الدف  بيا  ،سنة 40قل مفسنة إلى أ 25ىـ ما بيفمف رائد، إضافة إلى أف أعمار 
لتسد محل مف استنك  عف العمل، ىذه الفئة خطت خطكات سريعة كمجتيدة نحك كسب  االنقساـبعد 

صحاب الخبرة القديمة كىـ ، إضافة إلى خبرات مف بقي مف أاالستنكاؼالفراغ الذؼ نتج عف  الخبرة كسد
كؿ عمى لمحص االجتيادلى ذلؾ قل الخبرات لمضباط لمجدد، كيضاؼ إل كلـ يبخمكا في نالنسبة األق

عدـ كجكد فركؽ أظيرت النتائج حد الشركط المطمكبة لممسميات الكظيفية، لذلؾ المؤىالت العممية لتحقيق أ
 بيف متكسطات تقديرات مجتم  الدراسة تعزػ لمعكامل الشخصية.
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 الفصل السادس

 النتائج والتوصيات
 

 مقدمة:  1.6
سة، يستعرض الباحث في ىذا الفصل أىـ جراء عمميات تحميل البيانات كاختبار فرضيات الدرابعد إ

رحاتو في ضكء نتائج الدراسة، ثـ يقدـ تكصياتو كمقتلييا الباحث مف خالؿ ىذه النتائج التي خمص إ
ف الكطني س الماؿ الفكرؼ في كزارة الداخمية كاألمالدراسة، مف أجل تحقيق األىداؼ المرجكة لدكر رأ

الفمسطينية في قطاع  زة، كمف ثـ يقترح الباحث بعض الدراسات التي يمكف أف تجرػ في مجاؿ رأس 
دارة المعرفة. الماؿ الفكرؼ    كا 

 

 وينقسم ىذا الفصل:

 نتائج الدراسة. 2.6

 .توصيات الدراسة 3.6

 دراسات مقترحة. 4.6
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 نتائج الدراسة:  2.6
العرض السابق لإلطار النظرؼ خالؿ  مف ياليض الباحث أىـ النتائج التي تكصل إفيما يمي يستعر 

تكػ أداء كزارة الداخمية كاألمف س الماؿ الفكرؼ في مسلدكر رأ، كأدبيات الدراسة كنتائج التحميل اإلحصائي، 
 عمى النحك التالي:كيمكف تقسيـ ىذه النتائج حسب محاكر الدراسة الكطني الفمسطينية في قطاع  زة، 

 :، ومتطمباتورأس المال الفكري واقع المحور األول:  1.2.6
إلدارات  كياامتالمف خالؿ كيبدك ذلؾ  ،كزارة الداخمية كاألمف الكطني برأس الماؿ الفكرؼ  تيتـ  -1

 ،  مف خالؿ مياميا كخدماتيا.بمككناتو الثالث كأجيزة أمنية فاعمة، تخدـ رأس الماؿ الفكرؼ  ،مركزية
س الماؿ مف خالؿ امتالكيا لمككنات رأ اً تميز س ماؿ فكرؼ ملداخمية كاألمف الكطني رأتمتمؾ كزارة ا -2

 %(.72.99) الفكرؼ بنسبة
لماؿ الفكرؼ في كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في س اتفاكت مستكػ تكافر متطمبات رأ -3

 قطاع  زة، حيث بمغ المتكسط الحسابي النسبي لكل مف ىذه المتطمبات كالتالي:
 %(.74.20) س الماؿ الييكمي بنسبةرأ                 
 %(.72.58) س الماؿ البشرؼ بنسبةرأ                 
 %(.72.27) لعالقات بنسبةس ماؿ ارأ                 

ع  زة س الماؿ البشرؼ لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاتتكفر متطمبات رأ -4
 %(.72.58) بنسبة
س الماؿ البشرؼ، لرأ في امتالؾ الكزارة ؼ كاف ليا دكرس الماؿ البشر كجد أف األبعاد المككنة لرأ -5

 س الماؿ البشرؼ.في تميز رأ كثر ت ثيراً ارات ىك األككاف بعد المعارؼ كالمي
لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة  ييكميس الماؿ الأتتكفر متطمبات ر   -6

  .%(74.20) بنسبة
، ييكميس الماؿ الأفي امتالؾ الشركة لر  اف ليا دكرك ييكميس الماؿ الأف األبعاد المككنة لر أكجد  -7

 .الييكميس الماؿ أىك األكثر ت ثيرا في تميز ر  جيا المعمكماتتكنكلك ككاف بعد 
لدػ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة  عالقاتس ماؿ الأمتطمبات ر تتكفر   -8

 .%(72.27) بنسبة
 ،عالقاتس ماؿ الأالشركة لر في امتالؾ  كاف ليا دكر عالقاتس ماؿ الأف األبعاد المككنة لر أكجد  -9

 .عالقاتس ماؿ الأىك األكثر ت ثيرا في تميز ر  رضا الجميكرككاف بعد 
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 :ري بمكوناتو الثالثرأس المال الفكالمحور الثاني: واقع مستوى األداء مع   2.2.6
تميزت كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية بقطاع  زة بمستكػ أداء بمغ متكسطو الحسابي   -1

 %(.72.57) النسبي
س الماؿ الفكرؼ كمستكػ األداء لدػ تكفر متطمبات رأ جد عالقة ذات داللة احصائية بيف مدػتك   -2

 .α ≤ 0.05كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة عند مستكػ داللة
كمستكػ األداء لدػ  بشرؼ س الماؿ الأاحصائية بيف مدػ تكفر متطمبات ر  تكجد عالقة ذات داللة -3

 .α ≤ 0.05داخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة عند مستكػ داللةكزارة ال
كمستكػ األداء لدػ  ييكميس الماؿ الأاحصائية بيف مدػ تكفر متطمبات ر  تكجد عالقة ذات داللة- 4

 .α ≤ 0.05كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة عند مستكػ داللة
كمستكػ األداء لدػ العالقات س ماؿ أاحصائية بيف مدػ تكفر متطمبات ر  لةتكجد عالقة ذات دال 5-

 .α ≤ 0.05كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية في قطاع  زة عند مستكػ داللة
الذؼ تـ التكصل اليو أف رأس الماؿ البشرؼ ىك األكثر ت ثيرًا في  تبيف مف خالؿ نمكذج االنحدار -6

ء بشكل أكبر مف المككنيف اكخريف، كيميو رأس ماؿ العالقات ثـ رأس الماؿ تحقيق مستكػ مف األدا
 الييكمي.

متطمبات المبحكثيف حكؿ مدػ تكفر  ستجاباتبيف متكسطات افركؽ ذات داللة احصائية  دال يكج  -7
 س الماؿ الفكرؼ كمستكػ األداء لكزارة الداخمية كاألمف الكطني تعزػ لممتغيرات:رأ

 الرتبة(. -المسمى الكظيفي -المؤىل العممي -العمر -)الجنس
س الماؿ الفكرؼ ات استجابات المبحكثيف حكؿ دكر رأتكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط  -8

 ،لى سنكات الخدمةني الفمسطينية في قطاع  زة ترج  إمف الكطيف األداء في كزارة الداخمية كاألفي تحس
 سنة ف كثر.15 كذلؾ لصالح الذيف سنكات خدمتيـ 
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 توصيات الدراسة:  3.6
  -المحور األول رأس المال الفكري: 1.3.6
كزارة القطاع العاـ، بما في ذلؾ  مؤسساتس الماؿ الفكرؼ في راؾ أىمية رأدضركرة فيـ كا    -1

 ىذه المؤسسات.في في رف  مستكػ األداء  ىاـ ، لما لو مف دكرداخمية كاألمف الكطنيال
كزارة الداخمية ل االستراتيجيمف التخطيط  ساسياً أ اؿ الفكرؼ يجب أف تككف جزءاً استدامة رأس الم -2

 ك كفق اجتيادات شخصية.كاألمف الكطني، كأال تككف آنية تخض  لظركؼ مؤقتة أ
س الماؿ الفكرؼ في تنمية أىمية ر ف تدرؾ كزارة الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية أ أضركرة    -3

ت اإلبداعية كتشجيعيا التركيز عمى استقطاب أصحاب الميارات كالقدرا يتـف ،الميارات كالمعارؼ
بيـ  كاالحتفاظ، بداعية لصالح الكزارةإعمميات ك ب فكار الحرية الالزمة لمقياـ  يائعطاا  كت ىيميا ك 
 الكظيفي. ستقرارااللتحقيق 

لو دكر في كسب  ام، للكزارةم  حاجة ا يتالءـالتركيز عمى كـ كنكع البرامج التدريبية كبما  -4
ريبية بداع مف خالؿ التخطيط المكجو لمحاجات التدكاإل بتكاراالتنمي قدراتيـ عمى  التي مياراتال

 .عداد البرامج التدريبية كتكثيقيا كمف ثـ تنفيذىا كتقييمياا  كتكفير مستمزمات التدريب ك 
كتحفيز اإلبداع  ات المبدعة،، كالكفاءمنح فرص المشاركة في اتخاذ القرارات لمعامميف المتميزيف  -5

 .كزارةلدػ العامميف في ال كاالبتكار
مف الميـ العمل عمى مكاكبة التطكرات التكنكلكجية، لما تكفره مف جيد كتكالي  كسرعة في اتخاذ   6-

كبما يخدـ تحقيق أىداؼ  ،القرار، كتطكير اليياكل التنظيمية لمكزارة، بما تتفق كىذه التكنكلكجيا
 الكزارة.

، ػ بالشكاك  كاالىتماـلحاجاتيـ كنداءاتيـ  كاالستجابةتكثي  الجيكد باتجاه مراعاة الجميكر  -7
ؾ مف أثر في تعاظـ رأس ماؿ العالقات، ككف مف تجربتيا لما في ذل كاالستفادةكالعمل عمى حميا 

 الكزارة مؤسسة خدماتية تخدـ الجميكر بصفة عامة.
ره في إظيار فعاليات كانجازات الكزارة، كتفعيل نشر لى أىمية اإلعالـ كدك إ االنتباهيجب  -8

 لمجميكر مف خالؿ مكاق  ككسائل اإلعالـ المختمفة. كالتكعيةاإلرشادات 
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  -:األداءالمحور الثاني   2.3.6
م  مؤسسات المجتم  المدني  االستراتيجيةنحك التعاكف كعقد التحالفات  االىتماـتكجيو  -1

مف ىذه التحالفات في تصحيح مسار العمل كاتباع  كاالستفادةسانية، كالمؤسسات الحقكقية كاإلن
 لصحيحة كالقانكنية في العمل، مما سيسيـ في تحقيق مستكػ مف األداء.األسس ا

عمى القيادات اإلدارية في كزارة الداخمية كاألمف الكطني تبني مبدأ التجديد كالتغيير في األعماؿ،  -2
الفشل، فتعتمد التجديد كالتغيير في الييكل التنظيمي، كالبرامج كاإلقداـ عميو دكف الخكؼ مف 

كالسياسات، كفي إدخاؿ تكنكلكجيا األعماؿ عمى كظائ  المؤسسة، لتحقيق معدالت أداء عالية 
 قمة تكمفة(.ك جكدة، ك دقة، ك )سرعة،  مف
جزءًا مف  ككف ذلؾفي مسار عمل المدراء، كأف ي االجتماعيةالبد مف إشاعة ثقافة المسؤكلية  -3

 ، كتفاعل المؤسسة م  المجتم .كبما ينعكس إيجابا عمى أداء العامميفكظائ  المدير، 
بيف الضباط سكاء داخل الكزارة، أك م  المجتم  مما سيسيـ في خمق  العالقاتبناء ضركرة  -4

 ا، كبالتالي تحقيق أداء عالي.ا كخارجيً التآزر داخميً 
نظاـ الحكافز لضباط، كعمى أسس سميمة، كربط نتائج التقييـ بضركرة إجراء تقييـ دكرؼ ألداء ا -5

 كالمكافآت كالترقيات، لتحقيق األمف الكظيفي لمعامميف.
كاالستفادة منيا في تصحيح مسار العمل  ،ضركرة األخذ في االعتبار آراء الجميكر كانتقاداتيـ -6

 كبالتالي تحسيف األداء.
 

 دراسات مقترحة:  4.6
 ؿ الفكرؼ في مؤسسات القطاع العاـ، كالخاص.رأس الما ك قياستقييـ  -1
 كاق  كتحديات رأس الماؿ الفكرؼ في المؤسسات الحككمية، كآليات الحفاظ عميو.  -2
 معكقات استثمار رأس الماؿ الفكرؼ في القطاع الحككمي. -3
 .سبل جذبيـ كعكدتيـ طيني المياجر بيف الطمكح كالجركح،رأس الماؿ الفكرؼ الفمس  -4
 في اإلبداع كتحقيق الميزة التنافسية لممؤسسات التعميمية. دكر رأس الماؿ الفكرؼ  -5
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 المراجع
  القرآف الكريـ

 الكتب:

 الناشر: دار طكؽ النجاة. .. صحيح البخاري ق(1422.)دمحم بف اسماعيل البخارؼ،

 ب المصرؼ.. القاىرة: دار الكتامعجم مصطمحات العموم االدارية(. 1984بدكؼ، احمد زكي.)

 (.األردف: دار كائل لمنشر كالتكزي .2.)طالتسويق و المسؤولية االجتماعية(. 2008البكرؼ، ثامر.)

 أبناء الثانية.  فمسطيف: مطبعة الطبعة .االستبيان لبناء المنيجية القواعد(. 2010)زياد. الجرجاكؼ،
 .الجراح

 .لمنشر الكراؽ مؤسسة اف:عم . األردف،العممي البحث مناىج. (2006) الحمداني، مكفق.

 . اإلسكندرية: الدار الجامعية.عمالاساسيات إدارة منظمات األ(.2000حنفي، عبدالغفار.)

(. 2)ج داءتقييـ األ لى التحسين""تكنولوجيا األداء من التقييم إ(. 1999الخزامي، عبد الكريـ أحمد.)
 القاىرة. مكتبة ابف سينا. 

مية في المممكة النظرية والتطبيقات العم سسالموارد البشرية. األإدارة (. 2004مازف فارس.) ،رشيد 
 . الرياض: مكتبة العبيكاف.العربية السعودية

. القاىرة: مكتب داري وى العاممة في القطاع الحكومي اإلمثل لمقاالستخدام األ( 1989السممي، عمي.)
  ريب.

 . الككيت: دار ذات السالسل.داءاأل دارية ودورىا في تفعيلاالتصاالت اإل (.1992سميماف، مؤيد. )
 . القاىرة: دار مجدالكؼ.تنمية الموارد البشرية في اقتصاد مبني عمى المعرفة(. 2006السكيدؼ، جماؿ.)
، الرياض: جامعة الممؾ عبد دارة التنمية في المممكة العربية السعوديةإ(. 1994الشقاكيي، عبدهللا.)

 العزيز.
 . عماف: دار المسيرة.نظرية المنظمة(. 2000ضير كاظـ.)يل دمحم؛ كحمكد، خالشماع، خم

جامعة ". س المال الفكري" ثورة المنظمات الحقيقيةالمعرفة ورأإدارة  (.2011.)شرؼ عبد الرحمف، أشيمي
 .القاىرة
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 . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.نساني في المنظماتالسموك اإل (. 1986عاشكر، أحمد صقر.)
معايير األداء قياس األداء  -نتاجية القياسية اإل (. 1983؛ كخالد ،يكس  الخم .)ياسيف عامر، سعد
 . الرياض: دار المريخ.الفعمي
 وأدواتو مفيومو -العممي البحث(. 2001)كايد., الحق كعبد الرحمف؛ عبد, كعدس ذكقاف؛ عبيدات،

 .كالتكزي  لمنشر الفكر دار . عماف:وأساليبو
 .2006. اليازكرؼ العممية.عماف،ريب اإلداري التد(.2006العزاكؼ، نجـ. )

. عمالإدارة رأس المال الفكري في منظمات األ (.2008العنزؼ، سعد عبد المنعـ؛ كصالح، أحمد عمي.)
  عماف: دار اليازكرؼ.
نساني الفردي والجماعي في السموك التنظيمي دراسة لمسموك اإل (. 2000القريكتي، دمحم قاسـ. )
 . اإلصدار األكؿ. عماف: الشركؽ لمدعاية كالنشر.3ط .المنظمات المختمفة
. القاىرة: الدار الجامعية لمطب  دارة الموارد البشرية رؤية مستقبميةإ(. 2001الكبيسي، عامر خضر.)
 كالنشر كالتكزي .

 . الرياض: معيد اإلدارة العامة.داءإدارة األ(.1988مرسي، محمكد؛ كالصباغ، زىير.)
  . القاىرة.س المال الفكري وارد البشرية اإلدارة العصرية لرأدارة المإ(. 2004مصطفى، أحمد السيد.)

 . القاىرة:ساليب المحافظة عميورأس المال الفكري، طرق قياسو وأ(. 2007المفرجي، عادؿ حرحكش. )
 .بية لمتنمية اإلداريةالمنظمة العر 

ساليب طرق قياسو وأ رأس المال الفكري (.2003المفرجي، عادؿ حرحكش؛ كصالح، أحمد عمي.)
 . القاىرة: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية.المحافظة عميو

 .مركز تطكير األداء كالتنمية. القاىرة: دارة األداءميارة إ(. 1966ىالؿ، دمحم عبد الغني.)
 الطبعة األكلى. عماف: دار كائل لمنشر. .دارة الموارد البشريةإ (.2003الييتي، خالد.)
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        ية:رسائل جامع

"دور اليياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجيزة (.2012أبك ككيؾ، حسف دمحم سعيد. )
 رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة.األمنية". 

. س المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية"(."رؤية استراتيجية لرأ2012بدكؼ، عفاؼ السيد.)
 دانية. جامعة األزىر: القاىرة.دراسة مي
باإلشارة الى ىجرة العقول  س المال الفكري"المسؤولية االجتماعية واستدامة رأ(."2011البكرؼ، ثامر.)
 . رسالة ماجستير. جامعة العمـك التطبيقية الخاصة: عماف )األردف(.العربية

في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات "دور رأس المال الفكري (. 2009بمكناس، عبدهللا؛ كأمينة قذايفة. )
. كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية، جامعة العمكـ التطبيقية الخاصة: ماجستير رسالة .األعمال"

 عماف)األردف(.
                                 دور تكنولوجيا المعمومات في التنسيق بين األجيزة األمنية  "(.2013هللا.)حمد عبد أ جر كف،
 .رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة. فمسطينية في قطاع غزةال

داء الوظيفي في الييئات المحمية دور االبداع االداري في تحسين األ"(. 2009. )عناف الجعبرؼ،
  .ماجستير: جامعة الخميلرسالة تطبيقية عمى شركة كيرباء الخميل.  دراسة. الفمسطينية"

. رسالة                   داء الوظيفي"اإلداري ودورىا في تطوير األ تصاليات اال "تقن(. 2010الجنيدؼ، فادؼ. )
 ماجستير. جامعة الخميل: الخميل.

. دراسة                           س المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة""دور رأ(. 2007حباينة، دمحم. )
 (. رسالة ماجستير. البميدة.OTAسككـ تيميكـك الجزائر)( كأكراATمقارنة بيف اتصاالت الجزائر)

. دراسة عمى "العاممين في األجيزة األمنيةأداء  أثر العالقات اإلنسانية عمى"(. 2003الحربي، خالد. )
العامميف بإدارة جكازات منطقة الرياض. رسالة ماجستير. جامعة ناي  العربية لمعمكـ األمنية: 

 الرياض.
"تنمية الميارات األمنية ودورىا في تحسين أداء ضباط األمن العام في (. 2011)الحربي، سمطاف. 
  . رسالة ماجستير. جامعة ناي  العربية لمعمـك األمنية: الرياض.القصيم وحائل"

دراسة تطبيقية داء العاممين". "عالقة اإلشراف اإلداري بكفاءة أ(. 1994الحسيني، أحمد بف عبد هللا. )
 .72العسكرية. الرياض،السعكدية.ص: عمى المستشفيات
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. التدريب وأثره في تطوير رأس المال الفكري لدى السمطة الوطنية الفمسطينية"(."2010).حمادة، عامر
 دراسة حالة تدريب ديكاف المكظفيف العاـ  زة. رسالة ماجستير. الجامعة االسالمية:  زة.

رسالة ماجستير. جامعة ناي  العربية  داء".بكفاءة األيم التنظيمية وعالقتيا "الق(. 2003الحنيطة، خالد. )
 لمعمـك األمنية: الرياض.
دارية لدى العاممين ر الكفاءة اإل"دور رأس المال الفكري في تطوي(. 2013الخطيب، معزكزة عبدهللا. )

  زة.. رسالة ماجستير. جامعة األزىر: اإلداريين في وزارة التربية والتعميم الفمسطينية في قطاع غزة
دارة الموارد البشرية في عصر "متطمبات إديسمبر(. 14-13، 2011خمفالكؼ، شمس ضيات. ) 

رأس الماؿ الفكرؼ في منظمات األعماؿ العربية في  . الممتقى الدكلي حكؿتكنولوجيا المعمومات"
 االقتصاديات الحديثة: الجزائر.

األسس النظرية وداللتيا في البيئة  نظمات:تكنولوجيا األداء البشري في الم(. "2003عبد البارؼ.) درة،
 دارية.ماف: المنظمة العربية لمتنمية اإلع .المعاصرة"

"رأس المال الفكري كمدخل لتحقيق ديسمبر(.14-13، 2011بكبكر دمحم. )الدكرؼ، زكريا مطمق؛ كبكسالـ، أ
متقى الدكلي حكؿ رأس الجزائر. المدراسة ميدانية عمى شركة اتصاالت الميزة التنافسية المستديمة". 

 في االقتصاديات الحديثة: الجزائر. الماؿ الفكرؼ في منظمات األعماؿ العربية
" . "أثر رأس المال الفكري عمى أداء المكاتب السياحية في األردن(. 2013راضي، عبد الرحمف خالد. )
 رسالة ماجستير: عماف.

ة تطبيقي  دراسة  منية"،داء الوظيفي لمقيادات األالعوامل المؤثرة في فاعمية األ(. "2004الربيق، دمحم.)
. دراسة ماجستير    ير من الطرق عمى الضباط الداخمين في قيادة أمن المنشأة والقوة الخاصة أل

 منشكرة. أكاديمية ناي  لمعمـك األمنية. الرياض.
قية عمى الكميات دراسة تطبي داء"،"إدارة المعرفة وأثرىا عمى تميز األ(.2011الزطمة، نضاؿ دمحم. )

 ". رسالة ماجستير. الجامعة االسالمية:  زة.والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في قطاع غزة
اتيجي لتطوير الكفاءات وتحقيق األداء س المال الفكري مدخل استر أ"ر (. 2011الزعبي، عمي فالح.)

 : األردف.رسالة ماجستير. جامعة الزرقاء. ردنية"المتميز في منظمات األعمال األ 
"واقع إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في وزارة الداخمية واألمن الوطني في  (.2008السر، أيمف جماؿ. )
 رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة.قطاع غزة". 
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الرياض.  "المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية".(. 2004السكراف، ناصر. )
 اجستير جامعة ناي  العربية لمعمـك األمنية.رسالة م

 . المركز العربي لمتدريب الميني كا عداد المدربيف: ليبيا. "أنظمة إعداد المشرفين" (.2001شقبكعة، داككد. )
دارة دراسة تطبيقية عمى إ منية"،قويم األداء الوظيفي لمعاممين في األجيزة األت(. "2007الشمرؼ، دمحم. )

 . أكاديمية ناي  لمعمـك األمنية.نة الرياضالجوازات في مدي
.   دراسة داء الموارد البشرية""أثر المناخ التنظيمي عمى أ(. 2006الشنطي، محمكد عبد الرحمف. )

ميدانية عمى كزارات السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع  زة. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية: 
  زة.

". "المناخ التنظيمي وأثره عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية(. 2002الصغير، فيد عثماف بف دمحم. )
 جامعة ناي  العربية لمعمـك األمنية: الرياض.

ميدانية عمى قوات  ة"الحوافز وعالقتيا برفع األداء األمني" دراس(. 1998الطيرؼ، عكض بف ناجي. )
 ناي  لمعمـك األمنية: الرياض. ، أكاديمية رسالة ماجستير. األمن الخاصة بمدينة الرياض".

دراسة ميدانية في عينة مف  المال الفكري في األداء المنظمي"."اثر راس (. 2000عبيد، نغـ حسيف. )
 جامعة بغداد.-. كمية االدارة كاالقتصادشركات القطاع المختمط. رسالة ماجستير في إدارة األعماؿ

دراسة تطبيقية تو باألداء الوظيفي لمديري القطاع العام". "اإلبداع اإلداري وعالق (.2009العجمة، تكفيق. )
 عمى كزارات قطاع  زة. رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة.

"أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في المنظمات غير (. 2013العشي، نياؿ شفيق. )
 لة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة.رسا الحكومية العاممة في مجال التأىيل في قطاع غزة".

دراسة مسحية عمى العامميف بإدارة  ."التغيير التنظيمي وعالقتو بأداء العاممين"(. 2004العنزؼ، مبارؾ. )
 مركر الرياض. رسالة ماجستير، جامعة ناي  العربية لمعمـك األمنية. الرياض.

اء والحاجة لإلنجاز وعالقتيما بالمسئولية "الحاجة إلى االنتم(. 1984عيسى، مغاكرؼ عبد الحميد. )
 . رسالة دكتكراه. جامعة قناة السكيس."االجتماعية

"أثر اإلعالم األمني عمى أداء العاممين في األجيزة األمنية في قطاع (. 2012الغصيف، إيياب ربحي. )
 رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة.غزة". 
 ماجستير رسالة". التنظيمي الوالء عمى الداخمية العمل بيئة أثر". (2002. )مان  عمي دمحم القحطاني،
 .الرياضاألمنية:  لمعمكـ العربية ناي  جامعةمنشكرة.   ير
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حالة مديرية "دور إدارة الموارد البشرية بالمعرفة في تنمية رأس المال الفكري".  (.2014كرباش، رحمة. )
رسالة ماجستير. كمية االقتصاد كالعمكـ التجارية:  .بشرية)مكبيميس( بالجزائر العاصمةالمكارد ال
 .الجزائر

"تحسين فاعمية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا (. 2001لكساسبة، كصفي عبد الكريـ. )ا
 ". رسالة ماجستير منشكرة. عماف: دار اليازكرؼ العممية لمنشر كالتكزي .المعمومات

دراسة تطبيقية عمى الضباط  تصال ودورىا في تحسين األداء"اال تقنيات ق(."1427المان ، دمحم بف عمي. )
 العامميف باألمف العاـ. جامعة ناي  العربية لمعمـك األمنية: الرياض.

المؤسسات الحكومية الفمسطينية وأثرىا عمى  دارة المعرفة في"تطبيق إ(.2012المدلل، عبدهللا كليد.)
ة مجمس الكزراء. رسالة ماجستير. الجامعة . دراسة تطبيقية عمى مؤسسة رئاسداء"مستوى األ

 اإلسالمية:  زة.
"بناء نموذج وصفي جديد لقياس رأس المال الفكري النموذج النوعي (. 2014مينا، أحمد  ازؼ. )
 رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية:  زة. )نحو اطار ناظم لعممية القياس(". المقارن 

. دراسة ميدانية س المال الفكري"تراتيجية التمكين في تنشيط رأر اسثأ(."2005النكرؼ، عبد السالـ عمي.)
 في عينة مف المصارؼ العراقية الخاصة. رسالة ماجستير.

 .لى الفئة المتميزة"ل من الفئة العامة إ"استراتيجية التحو ق(1427.)حمد، عبد الرحمف بف أىيجاف
 ػ العربي إلدارة المكارد البشرية.المنتد

. "أثر الحوافز عمى فاعمية األداء والرضا الوظيفي في األجيزة األمنية" ق(.1429.)الكذناني، عكض دمحم
دراسة مسحية عمى ضباط كافراد كجكازات منطقة الرياض. رسالة ماجستير ، جامعة ناي  العربية 

 لمعمـك األمنية: الرياض.
  ات:مؤتمر 

 ردف.المؤتمر العربي الثاني: األظرية". "إدارة المعرفة المفيوم والمداخمة والن(. 2009العمكاني، حسف.)
في خمق  س المال الفكري)المعرفي("دور رأ ديسمبر(.14-13، 2011بندؼ، عبد السالـ؛ كمراد، عمو. )
الماؿ الفكرؼ في  سالممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأدارة المعرفة". الميزة التنافسية في ظل إ

حديثة". كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية لعمـك منظمات األعماؿ العربية في ظل االقتصاديات ال
  التسيير. جامعة حسيبة بف بك عمي شم : الجزائر.
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"رأس المال الفكري وأثره عمى اإلبداع .ديسمبر(14-13، 2011بكذري ، صميحة؛ أكسرير، منكر. )
 س"رأالممتقى الدكلي الخامس حكؿ  والتفوق المؤسسي في ظل امتالك ميزة تنافسية مستدامة".

الماؿ الفكرؼ في منظمات االعماؿ العربية في ظل االقتصاديات الحديثة". كمية العمكـ االقتصادية 
  كالتجارية لعمـك التسيير. جامعة حسيبة بف بك عمي شم : الجزائر.

 عمال المؤسسات"."تأثير رأس المال الفكري عمى أداء أديسمبر(.14-13، 2011) بكقسرؼ، كبف عبك.
الماؿ الفكرؼ في  سة في المؤسسات الجزائرية. الممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأدراسة ميداني

منظمات األعماؿ العربية في ظل اقتصاديات الحديثة". كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية لعمـك 
 التيسير. جامعة حسيبة بف بك عمي شم : الجزائر.

س المال الفكري في تحقيق الميزة رأ دور."ديسمبر(14-13، 2011) زركخي، فيركز؛ ككنزة، سكر. 
الماؿ الفكرؼ في منظمات االعماؿ العربية  س". الممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأالتنافسية لممنظمات

في ظل االقتصاديات الحديثة". كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية لعمكـ التسيير. جامعة حسيبة بف بك 
 عمي شم : الجزائر.
دارة الجودة إبريل(.30-28، 2013الزعبي، حسف عمي. ) "تحميل العالقة بين رأس المال الفكري وا 

المؤتمر العربي األكؿ لرأس الماؿ الفكرؼ العربي نحك رؤية استراتيجية وانعكاسيا عمى اإلبتكار". 
 جديدة لالستثمار كالتطكير: مسقط.

في تحقيق الميزة التنافسية  "رأس المال الفكري ودوره إبريل(.30-28، 2013سالـ، عطية عبد الكاحد.) 
المؤتمر العربي األكؿ لرأس الماؿ الفكرؼ العربي نحك رؤية استراتيجية جديدة لمنشآت األعمال". 

 لالستثمار كالتطكير: مسقط.
. ."تسيير المعرفة وتحسين األداء التنافسي لممؤسسة االقتصادية"مارس( 9-8، 2009ية. )يحضسماللي، 

 لمتميز لممؤسسات ك الحككمات: الجزائر.مؤتمر دكلي حكؿ األداء ا
"دور آليات الحوكمة في تعزيز المسؤولية اإلجتماعية  ر(.مايك 7-2012،6)شيف، فيركز؛ كشيف، نكاؿ. 

كمية العمـك حككمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي كاإلدارؼ". الممتقى الكطني حكؿ " لممنظمة"
 بسكرة: الجزائر. -جامعة دمحم خيضر اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير.

"رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية نكفمبر(.  4-2009،1. )صالح، رضا إبراىيـ
". المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية نحك أداء متميز في القطاع الحككمي. معيد اإلدارة لممنظمات

 العامة: الرياض.
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التطوير  رأس المال الفكري ودوره في إحداث ديسمبر(."14-2011،13رشاني، سياـ؛ كشتكح، دالؿ. )ط
الماؿ الفكرؼ في منظمات األعماؿ العربية في ظل  س. الممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأالتنظيمي"

االقتصاديات الحديثة". كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية لعمكـ التسيير. جامعة حسيبة بف بك عمي 
  شم : الجزائر.

دارية. المنظمة العربية لمتنمية اإلداء المؤسسي لألجيزة الحكومية". " قياس األخيمر، عبد العزيز. م 
  ندكات كمؤتمرات: القاىرة.

"دور رأس المال الفكري في تحقيق الميزة  ديسمبر(.14-13، 2011يق، عاشكر؛ كقكيدرؼ نعيمة. )مزر 
حكؿ "رأس الماؿ الفكرؼ في منظمات األعماؿ  الممتقى الدكلي الخامسالتنافسية لمنظمات األعمال". 

كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية لعمـك التسيير. جامعة حسيبة  قتصاديات الحديثة".العربية في ظل اال
  بف بك عمي شم : الجزائر.

اإلبداع وتحقيق الميزة التنافسية في س المال الفكري رأدور  " إبريل(.30-28، 2013نجـ، ماجد دمحم. )
المؤتمر العربي األكؿ لرأس الماؿ الفكرؼ العربي نحك رؤية استراتيجية جديدة لالستثمار ". لممؤسسة

 كالتطكير: مسقط.
 مجالت:
(. "أثر رأس الماؿ الفكرؼ في اإلبداع في المعارؼ األردنية". 2010، محمكد؛ كالعجمكني، محمكد.)الركساف

 .العدد الثاني. 26مجمددية كالقانكنية. دراسة ميدانية. مجمة جامعة دمشق لمعمـك االقتصا
"معكقات العمل التدريبي في المجاؿ الشرطي كدكر التقييـ كالقياس في دعـ (. 2001صكفاف، عاك . )

 .38ع. مجمة الفكر الشرطي.مسيرتو"
ف المدير م"السمكؾ القيادؼ لمدير المدرسة كعالقتو بثقة المعمـ بالمدير كبفاعمية (.1992) خالد. العمرؼ، 

 كجية نظر المعمميف". مجمة أبحاث اليرمكؾ، سمسمة العمـك االنسانية كاالجتماعية. 
 التنظيمي بداعك اإل  التنظيمية المحددات بيف العالقة. (2005).سعيد ريجأ كخميل،عمي؛  سعد العنزؼ،
 .بغداد. (39)العدد. 11المجمد دارية،كاإل قتصاديةالا العمكـ مجمةالمنظمي.  داءكاأل
(."العالقة بيف رأس الماؿ الفكرؼ كخمق القيمة". دراسة ميدانية عمى الصناعة 2009، مؤيد. )الفضل

. 11المجمد المصرفية في دكؿ الخميج العربي. مجمة القادسية لمعمـك اإلدارية كاإلقتصادية،
 .(3العدد)
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 داءاأل سيفتح في الفكرؼ  الماؿ سرأ أثر"، نيساف(. 2012يكنس. ) منى كسعيد،يكنس؛  نكاؿ دمحم، 
المجمد االقتصادية.  العمكـ مجمةبالمكصل.  التقني المعيد تدريس مف عينة راءك دراسة. "المنظمي
 .(30)العدد. الثامن

. (1العدد)اس كفاءة تنفيذ العمميات الشرطية. مجمة الفكر الشرطي. قي(."1992مصطفى، أحمد سيد. )
  .الشارقة

الماؿ الفكرؼ كقياسو كتنميتو كجزء مف إدارة المعرفة في مؤسسات  (. "إدارة رأس2011الياللي، الشربيني .)
 .22عدد التعميـ العالي، مجمة البحكث التربية النكعية، 

 مواقع الكترونية:
 عمى الرايط كزارة الداخمية كاألمف الكطني،  زة، تـ االطالع عميو

(//oaab.gov.ps/pages/InfoPage.aspx?idhttp: ) 5/6/2014بتاريخ.  
 (.2014اإلدارة العامة لمحاسكب كاالتصاالت العسكرية، األرشي  )

 (.2014اإلدارة العامة لمعالقات العامة كاإلعالـ، االدارة )
 (.2014اإلدارة العامة لمعمميات المركزية، اإلدارة )

 (.2014ب )االدارة المالية المركزية، الركات
 (.2013ىيئة التنظيـ كاالدارة،  زة، االرشي  )
 (.2014ىيئة التنظيـ كاالدارة،  زة، االرشي  )
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( قائمة بأسماء السادة المحكمين3ممحق)  
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 االدتبانة (1ملحق رقم)

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 االستبانة

 حفظيم هللا  الداخمية واألمن الوطني  األخ/ األخت الفاضل/ ة الضباط بوزارة

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

ــة أ" دور ر يقػػـك الباحػػث بدراسػػة ميدانيػػة حػػكؿ ــي تحســين األداء فــي وزارة الداخمي س المــال الفكــري ف
ــوطني الفمســطينية، الشــق العســكري"، ر فػػي إدارة الدكلػػة بغػػرض الحصػػكؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتي واالمــن ال

 .دكالحكـ الرشي

خصيصا ليذا البحث، لذا أرجك التكـر بتعبئة ىذه االستبانة بكل دقة كعناية،  االستبانةعدت ىذه كقد أُ 
داء فػػػي كزارة األفػػػي البحػػػث العممػػػي، بمػػػا يعػػػكد بالفائػػػدة عمػػػى تحسػػػيف  باالرتقػػػاءلمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مػػػف مسػػػاىمة 

 ط أل راض البحث العممي.الداخمية كاألمف الكطني الفمسطينية، مؤكدا لكـ أف إجابتكـ ستستخدـ فق

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

          

 الباحث

 مين بدوي النخالةأل جما        
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 :وال: البيانات الشخصيةأ

 الجنس: -1

            ذكر   أنثى 

 العمر: -2

           سنة25قل مفأ                     25- سنة35أقل مف 

       سنة 40 أقل مف -                     35 سنة فما فكؽ  40 
  ل العممي:مؤىال -3

         ثانكية عامة فما دكف    دبمـك  

        بكالكريكس       )دراسات عميا )ماجستير، دكتكراه       

 الكظيفي: مسمىال -4

     إدارة مركزية(كأ جياز)قائد ,  مركزية (دارة نائب أك مساعد)قائد جياز أك إ             

     إدارة أك كحدةمدير      مدير دائرة     قسـرئيس 

 دمة:سنكات الخ -5

             سنكات 5أقل مف                    5سنكات10أقل مف -سنكات    

           10سنة  15ل مفأق -سنكات          15سنة ف كثر 

  الرتبة: -6

             نقيب فما دكف          رائد  مقدـ      دعقي      عميد ف كثر 
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تركز دراسة رأس الماؿ الفكرؼ عمى ثالث جكانب تعتبر مف مككنات رأس الماؿ الفكرؼ، كىي: مالحظة:  

 المعرفة كالخبرات كالميارات اإلبداعية متمثمة في رأس الماؿ البشرؼ في كزارة الداخمية كاألمف الكطني. -1

 كل التنظيمية داخل الكزارة ، كىك رأس الماؿ الييكمي.كالييا  األنظمة كالسياسات كالبرامج -2

 المجتم ، أؼ رأس ماؿ العالقات. قدرة الكزارة عمى المحافظة عمى عالقتيا م  الجميكر، كمؤسسات -3

 تقييم أبعاد رأس المال الفكري:ثانيا: 

( تمثل 10( تمثل األقل أىمية،)1ث)حي ر عن رأيكبمام العبارة التي تعأ( 10الى1من)الدرجة التي تجدىا مناسبةضع يرجى و 
 االكثر أىمية.

الدرجة من  العبارات م
1-10 

 البعد األول: رأس المال البشري:
  والميارات: المعارف

  تعمل مؤسستؾ عمى استقطاب العامميف ذكؼ المعرفة كالميارات اإلدارية لشغل المكاق  اإلدارية الميمة.  1

  ذكؼ المعرفة كالميارات الفنية كالتقنية في مجاالت العمل المختمفة. تعمل مؤسستؾ عمى استقطاب العامميف  2

  بداع العممي كالميداني.تيتـ المؤسسة بالعامميف أصحاب اإل  3

  بالخبرات كالمعارؼ التنظيمية في المؤسسة. حتفاظاالدارية في مؤسستؾ عمى نظمة اإلتساعد األ  4

 التدريب:

  ، ك كلكية استراتيجية ليا.ر لت ىيل العامميفالمستم تطكيرالعمى  المؤسسة تنفق  5

  برامج تدريبية متعددة لتطكير ميارات كقدرات العامميف بشكل مستمر. ةمؤسسال تنفذ  6

  البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في مؤسستؾ كفق خطة معتمدة.تعد   7

  اؼ المؤسسة.ىدأ البرامج التدريبية المقدمة لمعامميف في مؤسستؾ في تحقيق تساعد   8

  :الخبرات العممية
  . باستمرارتقكيـ البرامج التدريبية  يتاب  المختصكف بالمؤسسة   9

  ، كتبادؿ الخبرات.العالقات الداخمية بيف العامميف في مؤسستؾ الظركؼ المالئمة لمعمل كفريقتكفر   11

  ب فضل كجو.يمتمؾ العاممكف في المؤسسة المقدرة كالمؤىالت الالزمة ألداء مياميـ   11
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الدرجة من  العبارات م
1-10 

 رأس المال الييكمي: البعد الثاني:
 :تكنولوجيا المعمومات

  تستخدـ المؤسسة قكاعد بيانات متكاممة كمتاحة لألقساـ كالدكائر كالكحدات المختمفة في مؤسستؾ.  1

  تمتمؾ المؤسسة نظاـ معمكمات محكسب يمتاز بالدقة.  2

  التنفيذ. تمتمؾ المؤسسة نظاـ معمكمات محكسب يمتاز بسرعة  3

  تمتمؾ المؤسسة شبكة تكنكلكجيا معمكمات المكارد البشرية تمكنيا مف تتفيد خططيا كبرامجيا بكفاءة.  4
  :الييكل التنظيمي

  خطكط السمطة كالمسئكلية في المؤسسة.يكجد ىيكل تنظيمي يكضح   5
  يغطي الييكل التنظيمي جمي  مياـ ك أنشطة المؤسسة.  6
  عة الييكل التنظيمي دكريًا بشكل منيجي. تقـك اإلدارة بمراج  7
  يمتاز الييكل التنظيمي لممنظمة بمركنتو كقدرتو عمى تطكير أداء المنظمة.  8

  البرامج :
  .رسالتيا كأىدافيا ؤسسةالمبرامج  تعكس  9
  .المجتم  المستيدؼ كفقًا لخطة عمل كاضحة خدمةعمى  ؤسسةالم تعمل برامج   11
  ميف في تصميـ البرامج كتطبيقيا كمتابعتيا. تشارؾ اإلدارة العام  11
  خطاء.ت اإلدارية فييا بشكل يقمل مف األتحرص المؤسسة عمى التطكير المستمر لمعمميا  12

 :س مال العالقات أر  البعد الثالث:
 :رضا الجميور

  .ليا كدعمو الجميكر كقبكؿ ثقة كسب عمى ؤسسةالم تعمل  1
  السري  م  الجميكر فيما يخص العمميات الطارئة)الطكارغ(.مكانية التكاصل تكفر المؤسسة إ  2
  تنفذ المؤسسة فعاليات مشتركة م  الجميكر لتكطيد العالقات عمى المدػ البعيد.  3
  تتمقى المؤسسة المالحظات كالشكاكػ المتعمقة بعمميات خدمة الجميكر كتسعى لحميا.  4
  تفادؼ المشاكل مستقبال.تستفيد المؤسسة مف مالحظات كشكاكػ الجميكر في   5
 عالم:اإل 

  .يجابيةإ بصكرة اإلعالـ كسائل نتباها جذب عمى قدرة ؤسسةالم تمتمؾ  6
  .المختمفة عالـاإل كسائل بكاسطة ؤسسةالم نجازاتكا   أنشطة عف معمكمات نشر يتـ  7
  .المجتم  في يجابيةإ المؤسسة صكرة تعتبر  8
  .اإلعالـ م  لمتعامل استراتيجية تمتمؾ المؤسسة  9
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الدرجة من  العبارات م
1-10 

  .الخدمات تسييلمف أجل  الجميكر م  خالليا مف تتكاصل كتركنيةإل مكاق  المؤسسة تمتمؾ  11
 :التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

  .الفمسطيني المدني المجتم  كمنظمات ؤسسةالم بيف عالقات إقامة السيل مف  11
  تخداميا في تطكير جكدة خدماتيا.سقترحات مؤسسات المجتم  المدني الىتماـ متطمب المؤسسة با  12
  جل تطكير العمل.كالحقكقية ذات الصمة مف أ تفاقيات م  المؤسسات المدنيةتعقد المؤسسة تحالفات كا  13
  .فضل خدمة لمجميكرفي تقديـ أ المجتم  المدني  مؤسسات م  تفاقياتمف اال المؤسسة تستفيد  14

 :داءثالثا: مستوى األ
 :الكفاءة والفاعمية

  ستخداـ تقنيات العمل.سة متخصصيف ذكؼ ميارات عالية في اتمتمؾ المؤس  1
   ستثمار طاقاتيـ الفكرية.الحمقات النقاشية بيف العامميف القامة تشج  المؤسسة عمى إ  2
  تيتـ المؤسسة في تكفير تقنيات ذات ت ثير في فاعمية العمميات داخل المؤسسة.  3
  فضل لمجميكر.ؤسستؾ يساعد عمى تقديـ الخدمة األدارات داخل ما  ت ك كدكائر ككحدا ك قساـتنظيـ العمل   4
  الفنية بيدؼ تحسيف الخدمات المقدمة لمجميكر.تيتـ المؤسسة بتعديل أؼ إجراءات في عممياتيا الميدانية ك   5
  فة.ستراتيجيات الكفيمة بتطكير كفاءة الخدمات كالعمميات المختمتعمل المؤسسة عمى تبني األساليب كاال  6

 المسؤولية االجتماعية:
  ىتماـ األفضل بالجميكر.داء العامميف ليصبح مكجيا نحك االتطكر المؤسسة أ  7
  داء.تشكل العالقة بيف القيادة كالعامميف في مؤسستؾ عامل مف عكامل التميز في األ  8
  يشعر العاممكف بالمؤسسة باألمف الكظيفي.  9
  نجاز في العمل.إلة كالمعنكية بمستكيات اتربط المؤسسة نظاـ الحكافز المادي  11
  تحرص المؤسسة عمى المساكاة بيف الجمي  عند تقديـ خدماتيا لمجميكر.   11
  قتصادية العامة لممجتم  عند تقديـ الخدمة لممكاطنيف.رص المؤسسة عمى مراعاة الظركؼ االتح  12
  مؤسستؾ. ستقرار مف خالؿ الخدمات التي تقدمياكاال يشعر الجميكر باألمف  13

 

 ونكى جشَم انشكز
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 ( تحكيم االدتباتة2ملحق رقم)

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 سعادة الدكتور/                        حفظو هللا

 السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو

 الموضوع/ تحكيم استبانة

في وزارة داء ألا مستوى  س المال الفكري في تحسينأ" دور ر يقـك الباحث بإجراء دراسة بعنكاف

دارة كاديمية اإلأدارة الدكلة كالحكـ الرشيد، في إكذلؾ استكماال لدراستو في تخصص الداخمية الفمسطينية"، 

 براىيـ المدىكف.إ، كبإشراؼ الدكتكر الفاضل/ دمحم كالسياسة

ض  و يإنطكير كرف  مستكػ البحث العممي، فكثقة مف الباحث بكـ كبمينيتكـ العالية كحرصكـ عمى ت

بكقراءة فقراتيا، ك  عمييا ، راجيا تكرمكـ باالطالعستبانةاالمينة ىذه يديكـ األأبيف  ؼ بمدػ مناسبتيا أداء الر ا 

 بمالحظاتكـ التي ستثرؼ االستبانة. خذُ ؼ الباحث األرِّ شَ لمكضكع الدراسة، كما كيُ 

 وبارك هللا فيكم

                                                                           

 الباحث                                                                             

 مين النخالةأجمال                                                                 
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 قائمة بأدماء الدادة المحكمين ( 3) رقم ملحق
 

 المسمى الوظيفي  سماإل م
  زة سالميةاإل الجامعة ماجد الفرا د. أ. 1
 سالمية  زةالجامعة اإل د. دمحم مقداد أ. 2
 سالمية  زةامعة اإلجال د. سمير صافي أ. 3
 سالمية  زةامعة اإلجال الدجني إياد. د 4
 سالمية  زةالجامعة اإل دىـ البعمكجيأد.  5
  زة زىرألجامعة ا بك ناصرأد. سامي  أ. 6
  زة زىرألجامعة ا ثابت د. كائل 7
  زة زىرألجامعة ا شادؼ التمباني د. 8
 دارة كالسياسةكاديمية اإلأ حمد المشيراكؼ أ. د 9
 دارة كالسياسةكاديمية اإلأ حمد الكادية.أ د 11
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( كتاب وزير الداخلية تدهيل 4ملحق رقم )
 مهمة باحث



   
[157] 

 

``

 

 

 

  


