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 لبي تعبىل0

   }قُمْ إٌَِّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَيَحْيَايَ وَيًََاتِي نِهّهِ رَبِّ انْعَانًَِنيَ{
 (162)األنعاو:  

 : أيضاً وقال

 }انْحَكِيىُ انْعَهِيىُ أَنْتَ إِنَّكَ ۖ   عَهًَّْتَنَا يَا إِنَّا نَنَا عِهْىَ انَ سُبْحَانَكَ قَانُوا{

 (:32انبقزة (

   
 صدق اهلل اٌعظوُ
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 إهداء
 إىل حبٍيب رسٌل اهلل صلى اهلل علٍو ًسلن...

حٍت، سبباً يف ًجٌدي، ًعلوين هعاًً العطاء، ًالتض كاى يعلى قليب الذ لعشٌشةأبً ارًحك الطاىزة...   إىل 

 ...ًالثقت باهلل، ًعشة النفس، ًالتٌاضع

أًفق ًلغريىا بعذ اهلل ال أسعى.. ًالذتً أطال اهلل يف عوزىا ًهتعيا بالصحت ًالعافٍت على  اإىل هي بزضاى

 ...الذائن االصادقت يل ًدعوي ادعٌاهت

 إىل هي شاركتين جيذ ًعناء البحث سًجيت الغالٍت....

 الرباء ( ...  -لٍاى  -نائً األعشاء )  جنى إىل أهلً املتجذد يف احلٍاة أب

 .عًٌاً يل طٌال حٍاتً ًشاركًًٌ األفزاح ًاَالم طٌال هشٌاري.ًإىل إخٌتً ًأخٌاتً الذٌي كاًٌا سنذاً 

إىل الذٌي ضحٌا بأًفسين ًأهٌاهلن رخٍصت يف سبٍل اهلل  للنٍل هي أعذاء اهلل ... الشيذاء األكزم هنا مجٍعاً 

 أبٌ هنٍب صزصٌر...الشيٍذ القساهً القائذ/ أبٌ عواد صزصٌر ً/ احلاج  ذ اجملاىذًأخص هنين الشيٍ

 إىل الذٌي ميضٌى سىزة حٍاهتن ًشباهبن خلف أسٌار السجٌى ًاملعتقالث ...

 إىل كل املخلصني ًاجملاىذٌي ًالشزفاء يف ىذه األهت اجملاىذة ...

 إىل هؤالء مجيعاً أهدي  هذا انبحث املتواضع
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 ديرشكر و تق
ِوذدالب  ٌمقٌذا    ،احلّد هلل زة اٌعبملني، اٌذرم دذدأب ففنم ذب ثيقنومذا، فاٌوذلح فاٌلذلَ رٍذل نبذسء اأجوذب  فاملس ذٍني          

فنمحذد  نفً  فنريذًا  اٌذرم فنمذين فنرذبٔين رٍذل         - ذجابٔا فتعذبىل  -تعبىل0 " ٌئٓ بىسمت اشهدٔىُ "، نإٔين نبىس اهلل 

  .اٌموبَ ثقاجيب يف إجنبش درا اٌجاث

يف احلذدهث اٌرذسه" "ِذٓ ً هرذىس اٌ ذبض ً       لقٌذا أطللب  ثقجقة بىس فتمدهس ِذٓ هلذياك اٌرذىس فاٌيمذدهس ِذٓ       ف

اررتانب  ثبٌفضً ادٍذا، فاٌذرم    املددقٌٍْدويقز/ حمّد هطوت يل نْ  نتمدَ  خببٌص اٌرىس فاٌيمدهس نإٔا ، هرىس اهلل "

فذٌه ِٓ ريلي إبسانا رٍل درا اٌجاث امليقاضع، نٍذا ِذين وذً    بسنين ثيقجوهبتا اٌسبودح، فنثدك ِلحظبتا اٌطوجخ، 

 .اٌرىس فرظوُ اًِي بْ

ِ بلرذب   حمّذق  اٌرذ طن ..  اٌذدويقز اٌفبضذً/    جل خ اٌياىوُ فامل بلرخاٌىساَ يف  حربتفنتقجا ثبٌرىس فاٌيمدهس إىل اا 

 جقي ِ بلرخ ز بٌيت.ٌيفضٍهُ ثمِ بلرب  ريبزجوب  نميٓ نثق  قهسح ..  اٌدويقز اٌفبضً/  اريٍوب ، ف

ً  يل ف ربؤدذب  فح بهنب رطبؤدب ا يّس اٌيت اٌعصهصح فاٌدتن إىل فاٌعسنبْ ثبٌرىس املمبَ درا يف نتمدَف وّب  اهلل ٌوذ 

 .فاٌعبنوخ اٌواخ ففدجهب رّسدب اهلل نطبي طسهمن

ٓ  ِعن ثرٌيا ِب رٍل غبٌوخاٌ شفجيت ثبٌروس فنريص ورٌه  يف اجلهذد  دذرا  مثذسح  ه ذب زن نْ إيل فِرذمخ  فصذ   جهذد  ِذ

 .مجوعب  نث بئ ب يف ٌ ب فهجبزن هقنم ب فنْ حيفظهب، نْ اهلل  اروب  امليقاضع، اٌعًّ درا

 ِذب  رٍذل  ،رٍن جاذب  .ن ،نيان اٌضبش .ن: ثبٌروس فنريص مجوعب  فاٌصِل  ااريقح ٌىً اٌرىس خببٌص نتمدَ وّب

 .املطٍقة اٌ اق رٍل اٌس بٌخ در  نمتّت حيل ِلبردح ِٓ لدِق 

نوب ميوخ إىل  غصح اإلثب رٍل نزض  اٌوسح اٌعٍّن اٌربِخبَ اًررتاء ثبٌفضً فاجلّوً، نتمدَ ثبٌرىس فاٌيمدهس إىل يف ِمف

 .اً ازح فاٌلوب خ

فرييبِذذب  نذذإْ ِذذب وذذبْ نوهذذب ِذذٓ صذذقاة نجيقنوذذك اهلل فاحلّذذد هلل نفً  فنريذذًا  فِذذب وذذبْ ِذذٓ ريطذذ  فٔموذذبْ نّذذٓ ٔفلذذن    

 حلّد هلل زة اٌعبملني فاٌولح فاٌللَ رٍل ريً املعٍّني.فاٌروطبْ فا يغفس اهلل ِٓ ذٌه فا

 / محمود حسين صرصورالباحث
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ آية قرآنية
 ب اإلىداء

 ج شكر كتقدير
 د قائمة المحتكيات
 ح قائمة الجداكؿ
 م قائمة األشكاؿ

 ؾ ممخص المغة العربية
 ؿ ممخص المغة اإلنجميزية

 1 ل األول: اإلطار العام لمدراسةالفص
 2 المقدمة

 3 مشكمة الدراسة
 6 فرضيات الدراسة
 7 أىداؼ الدراسة
 8 أىمية الدراسة

 9 متغيرات الدراسة
 11 حدكد الدراسة

 11 مصطمحات الدراسة
 12 معكقات الدراسة
 12 ىيكمية الدراسة

 13 خطكات إجراء الدراسة 
 14 الممخص

 59 : اإلطار النظري لمدراسةالفصل  الثاني
 16 المقدمة

 17 المبحث األول: رأس المال الفكري
 18 المقدمة

 18 مفيـك رأس الماؿ الفكرم
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 21 أىمية رأس الماؿ الفكرم
 22 تصنيفات رأس الماؿ الفكرم
 23 مككنات رأس الماؿ الفكرم

 26 خصائص رأس الماؿ الفكرم
 27 أدكار رأس الماؿ الفكرم

 28 ت بناء رأس الماؿ الفكرمخطكا
 29 إدارة رأس الماؿ الفكرم

 31 عبلقة رأس الماؿ الفكرم ببعض المفاىيـ المداخؿ اإلدارية المعاصرة
 32 صعكبات رأس الماؿ الفكرم

 34 الممخص
 35 المبحث الثاني: التطوير التنظيمي

 36 المقدمة
 36 مفيـك التطكير التنظيمي
 38 ير التنظيميمفاىيـ مرتبطة بالتطك 

 41 أىمية التطكير التنظيمي
 41 األسباب الدافعة لمتطكير التنظيمي 

 42 أىداؼ التطكير التنظيمي
 43 خصائص التطكير التنظيمي

 45 استراتيجيات كأساليب التطكير التنظيمي
 46 مراحؿ التطكير التنظيمي

 47 مجاالت )مداخؿ( التطكير التنظيمي
 51 تنظيمي  معكقات التطكير ال

 52 عبلقة رأس الماؿ الفكرم بالتطكير التنظيمي
 53 الممخص

 54 المبحث الثالث: السمطة القضائية
 55 المقدمة

 56 أنكاع المحاكـ
 56 المجمس األعمى لمقضاء النظامي

 61 أجيزة العدؿ المختمفة
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 61 الممخص
 6: الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 63 المقدمة
 63 ات المتعمقة بالمتغير المستقؿ: رأس الماؿ الفكرمالدراس

 75 الدراسات المتعمقة بالمتغير التابع: التطكير التنظيمي
 86 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 88 الممخص
 89 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات 

 91 المقدمة
 91 منيجية الدراسة

 91 مصادر جمع البيانات
 91 مجتمع الدراسة
 92 عينة الدراسة 
 92 أداة الدراسة

 95 صدؽ أداة الدراسة
 98 ثبات أداة الدراسة

 111 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 112 الممخص

 113 الفصل الخامس: تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا
 114 المقدمة

 114 يانات األساسيةالكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ الب
 111 نتائج السؤاؿ األكؿ كمناقشتيا
 127 نتائج السؤاؿ الثاني كمناقشتيا
 144 نتائج السؤاؿ الثالث كمناقشتيا
 149 نتائج السؤاؿ الرابع كمناقشتيا

 151 نتائج السؤاؿ الخامس كمناقشتيا
 161 الممخص

 161 الفصل السادس: النتائج والتوصيات
 162 المقدمة
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 162 النتائج 
 168 التكصيات

 181 الدراسات المقترحة
 181 الممخص

 182 المراجع
 183 المراجع العربية
 194 المراجع األجنبية

 197 المالحق
 198 ( استبانة الدراسة بصكرتيا األكلية1ممحؽ رقـ )
 213 ( كتاب التحكيـ2ممحؽ رقـ )
 214 ( قائمة المحكميف 3ممحؽ رقـ )
 215 ( استبانة الدراسة بصكرتيا النيائية4)ممحؽ رقـ 
 211 ( ىيكمية المجمس األعمى لمقضاء النظامي5ممحؽ رقـ )
 211 ( كتاب تسييؿ ميمة الباحث6ممحؽ رقـ )
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 قائمة الجداول 
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 4 دىا مقارنة بعدد القضاة يكضح عدد القضايا في المحاكـ كتضاعؼ أعدا (1.1)

 13 يكضح الجدكؿ الزمني لمدراسة (2.1) 
 21 مقارنة بيف رأس الماؿ الفكرم كالمادم (1.2) 
 22 تصنيفات رأس الماؿ الفكرم (2.2) 
 58 المكارد البشرية في المجمس األعمى لمقضاء (3.2) 
 87 ة الحاليةكالدراس الدراسات السابقةبيف  مصفكفة الفجكة البحثية (1.3) 
 91 تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الكظيفي (1.4) 
 94 مقياس درجات المكافقة (2.4) 
 95 صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد االستبانة (3.4) 
 96 صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات أبعاد رأس الماؿ الفكرم (4.4) 
 97 ير التنظيميصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات أبعاد التطك  (5.4) 
 98 معامبلت االرتباط باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ ألبعاد االستبانة (6.4) 
 99 معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاكر االستبانة (7.4) 
 111 اختبار التكزيع الطبيعي ألبعاد االستبانة (8.4) 
 114 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس (1.5) 
 116 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر (2.5) 
 117 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىؿ العممي (3.5) 
 118 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنكات الخدمة (4.5) 
 119 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي (5.5) 
 111 تحميؿ محاكر رأس الماؿ الفكرم (6.5) 
 113 محاكر رأس الماؿ الفكرم رتيبت (7.5) 
 114 تحميؿ فقرات محكر رأس الماؿ البشرم (8.5) 
 116 (7فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (9.5) 
 117 (2،3فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (10.5) 
 119 (10فقرة رقـ )الختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص الاالتفاؽ كا (11.5) 
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 121 (1فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (12.5) 
 121 تحميؿ فقرات محكر رأس ماؿ العبلقات (13.5) 
 123 (11فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (14.5) 
 124 (13فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (15.5) 
 125 (1فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (16.5) 
 126 (3فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (17.5) 
 127 تحميؿ محاكر التطكير التنظيمي (18.5) 
 131 كاالستراتيجياتتحميؿ فقرات محكر األىداؼ  (19.5) 
 131 (1،2فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (20.5) 
 132 (5فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (21.5) 
 133 تحميؿ فقرات محكر الييكؿ التنظيمي (22.5) 
 135 (1،2فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (23.5) 
 135 تحميؿ فقرات محكر الكسائؿ التكنكلكجية (24.5) 
 138 (2،4فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (25.5) 
 139 (3فقرة رقـ )لاالتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ا (26.5) 
 141 (8فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (27.5) 
جراءات العمؿ (28.5)   141 تحميؿ فقرات محكر أساليب كا 
 142 (1،2فقرة رقـ )االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص ال (29.5) 
 143 (6فقرة رقـ )ات السابقة بما يخص الاالتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراس (30.5) 
 144 معامبلت ارتباط بيرسكف بيف رأس الماؿ الفكرم كبيف التطكير التنظيمي (31.5) 

 (32.5) 
 متغير بيف كجكد عبلقةاالتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة حكؿ 

 المتغيرات األخرلرأس الماؿ الفكرم ك 
145 

 146 كبيف التطكير التنظيمي البشرمف بيف رأس الماؿ معامبلت ارتباط بيرسك  (33.5) 

 (34.5) 
 متغير بيف كجكد عبلقةاالتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة حكؿ 

 المتغيرات األخرلك  بشرمرأس الماؿ ال
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 147 كبيف التطكير التنظيمي العبلقاتمعامبلت ارتباط بيرسكف بيف رأس ماؿ  (35.5) 

 (36.5) 
 متغير بيف كجكد عبلقةاالختبلؼ مع الدراسات السابقة حكؿ االتفاؽ ك 

 المتغيرات األخرلك  عبلقاترأس الماؿ ال
148 

 149 تحميؿ االنحدار الخطي بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع (37.5) 
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 (38.5) 
رأس أثر مككنات  االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخص

 غيرات األخرلعمى المت الماؿ الفكرم
151 

 152 الفركقات بالنسبة لمتغير الجنس (39.5) 
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 159 الفركقات في الدراسات السابقة التي تناكلت متغير التطكير التنظيمي (45.5) 
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 166 يكضح ممخصان لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية الثالثة (4.6) 
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 قائمة األشكال

 
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 9 نمكذج الدراسة  (1.1) 

 62 مككنات رأس الماؿ الفكرم (1.2) 

 62 خطكات بناء رأس الماؿ الفكرم (2.2) 

 26 عبلقة رأس الماؿ الفكرم بالمداخؿ االدارية المعاصرة (3.2) 

 44 خصائص التطكير التنظيمي (4.2) 

 44 مراحؿ التطكير التنظيمي (5.2) 

 05 ير التنظيميمجاالت التطك  (6.2) 
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 ممخص الدراسة
المجمس األعمى  لدلالتطكير التنظيمي في  رأس الماؿ الفكرمدكر  إلى الكشؼ عف  الدارسة ىدفت

 التطكير التنظيميك  أس الماؿ الفكرمفي قطاع غزة، مف خبلؿ التعرؼ عمى كاقع ر  لمقضاء النظامي
رأس الماؿ  ألبعاداستجابات المبحكثيف الكشؼ عف دالالت الفركؽ بيف متكسطات كالعبلقة بينيما، ك 

عدد ، العمميالتالية: )الجنس، العمر، المؤىؿ  شخصيةلممتغيرات ال الفكرم كالتطكير التنظيمي تبعان 
 ، المسمى الكظيفي(. دمةسنكات الخ

جريت عمى أصحاب المناصب اإلدارية أ   في الدراسة التي الباحث المنيج الكصفي التحميمي اعتمدك 
، مف درجة مدير حتى درجة رئيس شعبة، باإلضافة لرؤساء المحاكـ كالكحدات القضائية، اإلشرافية

مجمس األعمى لمقضاء التابعة لم المحاكـكمكظفة مكزعكف عمى كافة  ان ( مكظف57كالبالغ عددىـ )
الحصر أسمكب ، كتـ تكزيع استبانة أعدت خصيصان ليذا الغرض باستخداـ النظامي في قطاع غزة

.%(82.5( استبانة، بنسبة )47نيا تتناسب مع مجتمع الدراسة، كتـ استرداد )الشامؿ أل
 :ما يمي أىميا من النتائج من عدد الى الدراسة خمصت وقد
 نسبي بكزف جاء التنظيمي التطكير ككاقع (،%60.324كاقع رأس الماؿ الفكرم جاء بكزف نسبي ) -

 غزة. قطاعفي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي  (%58.182)

 التنظيمي، ككذلؾ أثر التطكير كبيف الفكرم الماؿ رأس بيف إحصائية داللة ذات طردية عبلقة كجكد -
 لمقضاء األعمى المجمس في التنظيمي التطكير عمى الفكرم الماؿ رأس لمككنات إحصائية داللة ذك

 غزة. بقطاع النظامي

 استجابات متكسطات بيف (α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال -
 الجنس،: )لمتغيرات تعزل النظامي لمقضاء األعمى المجمس في الفكرم الماؿ رأس حكؿ المبحكثيف
 .(الكظيفي المسمى الخدمة، سنكات عدد العمر،

 استجابات متكسطات بيف( α≤0.05) داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال  -
 العمر،: )لمتغيرات تعزل النظامي لمقضاء األعمى المجمس في ميالتنظي التطكير حكؿ المبحكثيف
 .(الكظيفي المسمى

 وقدمت الدراسة عدد من التوصيات من أىميا ما يمي:

 تنشيطإدراؾ المجمس لمكانة كدكر رأس الماؿ الفكرم، كزيادة المجيكدات البلزمة لتطكيره كاستثماره، ك  -
 العامة كالخاصة ذات العبلقة. كالمحمية الدكلية تكالمؤسسا المنظمات مع المجمس عبلقة كتعزيز

تطبيؽ نظاـ ، ك بناء كتطكير قكاعد البيانات كأنظمة المعمكماتك ، لممجمس لييكؿ التنظيميا داعتما -
كالكصكؿ اآلمف ليا،  أرشفة الكتركنية لمكثائؽ، تضمف األرشفة الكاممة لجميع الممفات كالمستندات

 .مكحدامؿ ك شدليؿ اجراءات  باإلضافة إلصدار

 

  



 ل
 

Abstract 
This study aimed at uncovering the role of intellectual capital in the organizational 
development of the Higher Judicial Council in the Gaza Strip by identifying the reality of 
intellectual capital and organizational development and the relationship between them and 
revealing the significant differences between the responses of the respondents to the 
dimensions of intellectual capital and organizational development according to the 
variables (Gender, age, academic qualification, number of years of service, job title). 
The researcher used the descriptive analytical method in the study that was conducted on 
supervisors, (from the rank of director to the rank of head of division), in addition to the 
heads of courts and judicial units, who are (57) male and female employees distributed to 
all the courts of the Higher Judicial Council in the Gaza Strip. A questionnaire was 
prepared and distributed specifically for this purpose using (complete census method) 
because it is suitable for the population of the study, and 47 responses were retrieved 
(82.5%). 
 
The study concluded with a number of results, the most important of which are the 
following: 
- The weighted average of intellectual capital was (60.324%), and the weighted average of 
the reality of organizational development was a (58.182%) in the Higher Judicial Council in 
the Gaza Strip. 
- There is a statistically significant relationship between intellectual capital and 
organizational development, as well as a statistically significant effect of the intellectual 
capital components on the organizational development in the Higher Judicial Council in the 
Gaza Strip. 

- There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 
average responses of respondents on intellectual capital in the Higher Judicial Council due 
to the variables (gender, age, number of years of service, job title). 

- There were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) between the 
average responses of the respondents on organizational development in the Higher Judicial 
Council due to the variables (age, job title). 
 
The study introduced a number of recommendations, the most important of which are 
the following: 
- The necessity of the Council's recognition of the status and role of intellectual capital, 

increasing the necessary efforts for its development and investment, and activating and 
strengthening the Council's relationship with relevant international and local, and private 
organizations and institutions. 
- Ratifying the organizational structure of the Council, building and developing databases 

and information systems, and implementing an electronic archiving system for documents, 
which ensures full archiving of all files and documents and a secure access, in addition to 
issuing a comprehensive and unified procedures manual. 
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 :مقدمةال
تتضح أىـ  ،خيرة مف القرف الحادم كالعشريف تغيرات كتطكرات جذرية كعميقةشيدت السنكات األ

كتحرير التجارة الدكلية، كالتطكر التكنكلكجي  ،مظاىرىا بظاىرة العكلمة، كاالنفتاح العالمي
 ،االجتماعيةك االقتصادية،  :معاصرةثارىا لتشمؿ كافة مجاالت الحياة الآ امتدتحيث  ،السريع

التكنكلكجية، دكف النظر لمحدكد كالسياسات كالثقافات بيف الدكؿ، حيث ك  ،السياسيةك الثقافية، ك 
مف أىـ نتائج ظاىرة ؛ ىمية النسبية لممكرد البشرم كما يمتمكو مف معرفةاأل ارتفاعيعتبر 

 ان ليشكؿ حجر زاكية كمصدر  ؛منظماتخذ يتصدر المشيد في الصراع التنافسي بيف الأالعكلمة، ك 
ىـ التحديات أيجاد ىذا المكرد كاستثماره مف إصبح ألتعظيـ قيمتيا، ك  ان استراتيجي ان كمكرد ان رئيسي

 كسريعة التغيير. ةالقادمة التي تكاجو المنظمات في ظؿ بيئة عمؿ معقدة متقمب

 فإنو ،د البشرية بشكؿ عاـىمية تنمية المكار أ( أنو بالرغـ مف 683: 2013الطالباني )يشير ك 
تعتمد عمييا ازدىار المنظمات  ،فئة خاصة مف المكارد البشرية إلىف يكجو االىتماـ أيجب 

ف ىذه الفئة تمتمؾ الخبرة كالمعرفة كالقدرة أل أال كىك )رأس الماؿ الفكرم(، ؛كالمجتمعات
كثر المكجكدات أا تعتبر مف نيأكما  ،ان مطمكب مران أبداعية مما يجعؿ تنميتيا كالمحافظة عمييا اإل

دخاؿ التعديبلت الجكىرية في إألنيا قكل عممية قادرة عمى  ،في القرف الحادم كالعشريف قيمةن 
ال بفضؿ اعتمادىا إف المجتمعات المتقدمة لـ تحرز تقدميا أعماؿ المنظمات، كليذا نبلحظ أ

 صحاب العقكؿ المنتجة. أعمى المفكريف كالمبدعيف ك 

دارم، فقد ير التنظيمي مف أىـ القضايا المعاصرة في التحديث كالتطكير اإلف عممية التطك إ
التي تميز استمرارية عمؿ المنظمات، كفي مقدمة االىتمامات لكاصفي السياسات  ضحت السمة  أ

كاليياكؿ كاألنظمة  ،الرتباطيا بالعديد مف المجاالت التطكيرية التنظيمية ،التطكيرية كالتنمكية
بعادىا المؤثرة عمى المدل الطكيؿ في تحقيؽ أسياسات كالبرامج كغيرىا، كالتي ليا جراءات كالكاإل

ىمية التطكير أ( 17: 2010) بيف المكزميأىداؼ المنظمة كبرامجيا المخططة، كفي سياؽ ذلؾ 
لدكره الكبير في  ،داريةنو ظاىرة صحية كطبيعية في حياة المنظمات اإلأياه بإ التنظيمي كاصفان 

حيث النيضة الشاممة التي تعتمد  ،خاصة في ىذا العصر ،ة كفعالية األداء الكظيفيزيادة كفاء
لتطكير جكانبيا  ،دارية الفاعمة بالبحث كالدراسة كالتحميؿفي نجاحيا عمى قياـ المنظمات اإل

  .نساني كالجانب التنظيميالمختمفة بما في ذلؾ الجانب اإل

 –ير التنظيمي لممنظمات يعممية التطكير كالتغكمما ال شؾ فيو أف المحؾ الرئيسي في نجاح 
رأس  إدارةكلى عمى الحككمية منيا باألخص، أصبح يعتمد بالدرجة األ -عمى اختبلؼ أنكاعيا 

كالمكجكدات  ،بداعيةكالمعرفة اإل، فكار الخبلقةمف األ متجددان  الماؿ الفكرم الذم يعتبر مصدران 
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ادة كفاءة كفعالية المنظمات، كقكة دفع لعجمة البقاء ليا ىمية في زيالفكرية، كدكره البارز بالغ األ
 : 2011) كنعاف يؤكده في ظؿ ما يشيده عصر النيضة مف تغيرات كتحديات كبيرة، كىذا ما

ال بكجكد عناصر قيادية في المنظمات تؤمف بأىمية كضركرة إ( بأف التغيير كالتطكير ال يتـ 86
بذؿ داخؿ ر التنظيمي مقدار الجيكد البشرية التي ت  حيث يعكس التطكي كالتطكير، ىذا التغيير

رتقاء بمستكاىا، لذا بات عمى المنظمات االستثمار في رأس الماؿ الفكرم المنظمة بيدؼ اال
لعممية  بداع كاالبتكار لصناعة قائد  نمي فيو ركح اإلكتكفير البيئة المبلئمة لو، كتطكيره بما ي  

 التطكير كالنجاح.

فقد  -المكارد البشرية كالتخطيط كالتطكير -الباحث في كزارة العدؿ في مجاؿ لطبيعة عمؿ كنظران 
كضاع الراىنة في ظؿ األ ،الصعكبات كالتحديات التي تكاجييا السمطة القضائية غالبيةتبيف أف 

ركائز تنحصر في اء الحصار المفركض كاالنقساـ الفمسطيني، جر   ،التي يعيشيا قطاع غزة
، ظيمي لممنظمات في ظؿ التغيرات الحاصمة عمى كافة المجاالتكمككنات التطكير التن

كتطكيرىا  في الككادر البشريةىتماـ باالفي سعييا  لدل السمطة قصكر باإلضافة لكجكد
 ،دارتياا  ك  ،ساسي التفاعمي لمتعامؿ مع تمؾ الصعكباتكاستثمارىا، باعتبارىا المحكر األ

 .تيالمناسبة بما يخدـ مسير كاالنطبلؽ لكضع االستراتيجيات المستقبمية ا

 ؛كفي ضكء ذلؾ جاء حرص الباحث عمى دراسة رأس الماؿ الفكرم كدكره في التطكير التنظيمي
 ؛ف رأس الماؿ الفكرم لو انعكاساتو الكبيرة كالمممكسة عمى مخرجات السمطة القضائيةأباعتبار 
 ثارىا الكاضحة عمى المجتمع الفمسطيني.آالتي ليا 

 

 : اسةمشكمة الدر  1-1
أبرز ما يحكـ تكجيات المنظمات في  ،يعتبر رأس الماؿ الفكرم كالعمؿ عمى إدارتو كتنميتو

كقكة دفع  ،كأساس اإلبداع كالنجاح ،التطكير كالتحديث، ككنو مف أىـ المكجكدات التنظيمية
 كتغيير لتحقيؽ ما تصبكا إليو المنظمات مف أىداؼ.

المبلحظة كالمقابمة   :مجمكعة مف الكسائؿ منياكقد استند الباحث في مشكمة الدراسة عمى 
 سات السابقة ذات العبلقة.اكاستقراء لمدر 

كبعد المتابعة الحظ عدد القضايا لدل المجمس ، مف خبلؿ عمؿ الباحث في كزارة العدؿ  .1
-2007األعمى لمقضاء النظامي، كتضاعؼ أعدادىا مقارنة بعدد القضاة في كؿ عاـ مف)

 .التالي ليو اإلحصائيات الرسمية كفؽ الجدكؿإ تحسب ما أشار  ،(2015
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 2015-2007( يوضح عدد القضايا في المحاكم وتضاعف أعدادىا مقارنة بعدد القضاة في كل عام من 1.1جدول )

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 44 45 41 37 35 31 31 26 61 عدد القضاة

مجموع 
 القضايا

12152 50116 71651 91778 11890 124288 137952 141591 166046 

القضايا 
 المفصول فييا

6124 9371 22801 26601 39745 37103 41010 35884 57738 

عدد القضايا 
 لكل قاضي

199 1928 2311 2961 3197 3359 3365 3146 3774 

 باالعتماد عمى التقارير السنوية جرد بواسطة الباحث: المصدر

 

نجاز في ظل محدودية المورد البشري، مما يدل ذلك عمى مدى ن ذلك عمى حجم اإل ونستدل م
وانعكاساتو عمى مخرجات العمل، األمر الذي  ،األىمية والدور البارز لو كركيزة أساسية

يستوجب وضع الخطط التطويرية لمحفاظ عميو وتطويره لضمان استمرارية العمل بكل كفاءة 
 ة.وفعالية في ظل تمك المحدودي

مف خبلؿ نتائج المقابمة التي أجراىا الباحث مع مدير عاـ اإلشراؼ اإلدارم عمى المحاكـ  .2
( حكؿ أىـ المشكبلت 17/01/2017أمير أبك العمريف بتاريخ )سابقان النظامية بقطاع غزة 

   :يا بالتاليمكالمعكقات التي تكاجو المحاكـ، كالتي أجم
 هيكمية تنظيمية كاضحة حتى تاريخ إعداد ىذلي ال يعمؿ مجمس القضاء كالمحاكـ كفقان  -

الدراسة، األمر الذم أربؾ عمؿ المجمس كحد  مف إمكانية االستخداـ األمثؿ لممصادر 
عف االفتقار إلى بعض الكحدات التنظيمية المتخصصة  أصبلن  ؾناىي المكجكدة بو،

 كالضركرية إلسناد عمؿ المجمس كالدكائر القضائية التابعة لو.  
 كازنة العامة لممجمس األعمى لمقضاء.ضعؼ الم -
النقص في عدد القضاة كالمكظفيف اإلدارييف في المحاكـ كالدكائر القضائية، كالذم يضعؼ  -

  العممية القضائية.
الحاجة لتقكية قدرات كميارات القضاة كاإلدارييف كالفنييف في جميع المجاالت بما يتبلءـ  -

ـ كجكد برامج تدريب كافية كمتخصصة خبلؿ كالكظائؼ القضائية، كيعزل ىذا الكضع لعد
  .السنكات الماضية
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 متخصصة إدارة كجكد يتطمب مما القضائي، كالتطكير التخطيط عممية كضعؼ غياب -
 .كالتطكير لمتخطيط

المبادرة كاإلبداع لمقضاة كالمكظفيف العامميف في  أةاالفتقار لنظاـ حكافز فاعؿ كمطبؽ لمكاف -
 المحاكـ.

 ،ؾريع المتعمؽ بالعممية القضائية في فمسطيف كالمشاكؿ التي تنجـ عف ذلعدـ استقرار التش -
كصعكبة تطكير آلية كاضحة لتكحيد العممية القضائية كمخرجاتيا ما بيف المحافظات 

 الشمالية كالجنكبية بسبب فصؿ غزة عف الضفة الغربية، كاالنقساـ.
لتنظيمي، وىذا اكونات التطوير ىذه المشكالت تنحصر في عناصر وم ل  ونستدل من ذلك أن ج  

 (.2015نقر )ما أكدتو نتائج دراسة األ 

جريت حكؿ مكضكع الدراسة، فقد قدمت سات سابقة أ  اكفي سياؽ ما رجع إليو الباحث مف در  .3
مجمكعة منيا مقترحات لدراسة رأس الماؿ الفكرم كبياف دكره في التطكير التنظيمي، منيا 

بدراسة رأس الماؿ الفكرم  كاأكص لذيفكا ،(2015 ،الخضرم؛ 2015، كتأبك سم  )دراسة 
لممنظمات، كدراسة النخالة  -األداء المتميز/ اإلبداع التنظيمي اإلدارم -كدكره في تحقيؽ 

 ،( التي أكصت بدراسة كاقع كتحديات رأس الماؿ الفكرم في المؤسسات الحككمية2015)
دراسة كاقع تخطيط المكارد ( التي أكصت ب2015نقر)ليات الحفاظ عميو، كدراسة األآك 

جراءات عمؿ متنكعة في المجمس األعمى لمقضاء النظامي  البشرية، كجدكل تطبيؽ أساليب كا 
 .  بقطاع غزة

ألىمية المكضكع لدل الباحث بدأت المحاكلة لدراسة العبلقة بيف  كفي ضكء ما سبؽ، كنظران 
تالي يمكف صياغة مشكمة الكبرأس الماؿ الفكرم كدكره في التطكير التنظيمي دراسة عممية، 

  :الدراسة بالسؤاؿ الرئيسي التالي
قطاع في ممجمس األعمى لمقضاء النظامي لما دور رأس المال الفكري في التطوير التنظيمي 

 غزة؟
  :كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية

 طاع غزة؟قفي ما كاقع رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي  .1
 قطاع غزة؟في ما كاقع التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي  .2
عبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء كجد يىؿ  .3

 قطاع غزة؟في النظامي 
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لرأس الماؿ الفكرم عمى التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء  أثر ىؿ يكجد .4
 قطاع غزة؟في امي النظ

( بيف متكسطات α≤0.05كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )يىؿ  .5
في المجمس  التطكير التنظيمي حكؿك  استجابات المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم

)الجنس، العمر، المؤىؿ، سنكات  الشخصية متغيراتاألعمى لمقضاء النظامي تعزل لم
 ؟الخبرة، المسمى الكظيفي(

 
 : فرضيات الدراسة 2-1
  :األولى الرئيسية الفرضية1 -2-1
( بيف رأس الماؿ α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )  ةكجد عبلقة ارتباطييال 

 .قطاع غزةفي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي  الفكرم كالتطكير التنظيمي
  :ويتفرع منيا الفرضيات التالية 
( بيف رأس الماؿ البشرم ك α≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة ) كجد عبلقة ذاتيال  .1

 قطاع غزة.في التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي 

( بيف رأس ماؿ العبلقات ك α≤0.05كجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يال  .2
 قطاع غزة. فيالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي 

 

  :الثانيةالرئيسية الفرضية 2 -2-1

( لرأس الماؿ الفكرم عمى α≤0.05ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )ر أثيكجد ال  
 قطاع غزة.في التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي 

 

  :الثالثةالرئيسية الفرضية 3 -2-1
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كل الداللة )كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستيال 

في المجمس األعمى لمقضاء  التطكير التنظيمي حكؿك  ،رأس الماؿ الفكرم المبحكثيف حكؿ
، دمةسنوات الخعدد ، العمميالجنس، العمر، المؤىل )لممتغيرات الشخصية تعزل  ،النظامي

 (.المسمى الوظيفي
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 ة التالية:الفرعي السابقة ةالرئيس الفرضيةويتفرع من 
( بػػػػػيف متكسػػػػػطات α≤0.05كجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )ي ال .1

حػػػػكؿ التطػػػػكير التنظيمػػػػي فػػػػي المجمػػػػس ك  ،اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم
 .الجنس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

متكسػػػػػطات  ( بػػػػػيفα≤0.05كجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )ي ال .2
حػػػػكؿ التطػػػػكير التنظيمػػػػي فػػػػي المجمػػػػس ك  ،اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم

 .العمر األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
( بػػػػػيف متكسػػػػػطات α≤0.05كجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )ي ال .3

فػػػػي المجمػػػػس حػػػػكؿ التطػػػػكير التنظيمػػػػي ك  ،اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم
 .المؤىل العممي األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

( بػػػػػيف متكسػػػػػطات α≤0.05كجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )ي ال .4
حػػػػكؿ التطػػػػكير التنظيمػػػػي فػػػػي المجمػػػػس ك  ،اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم

 .عدد سنوات الخدمة األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
( بػػػػػيف متكسػػػػػطات α≤0.05كجػػػػػد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكل الداللػػػػػة )ي ال .5

حػػػػكؿ التطػػػػكير التنظيمػػػػي فػػػػي المجمػػػػس ك  ،اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم
 .المسمى الوظيفي األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 
 : أىداف الدراسة 3-1

 قطاع غزة.في عمى لمقضاء النظامي الكشؼ عف كاقع رأس الماؿ الفكرم في المجمس األ .1
 قطاع غزة.في التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي   كاقعالكشؼ عف  .2
تحديد طبيعة العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى  .3

 لمقضاء النظامي بقطاع غزة.
ظيمي في المجمس األعمى لمقضاء رأس الماؿ الفكرم عمى التطكير التن تأثيرتحديد  .4

 النظامي بقطاع غزة.
رأس الماؿ الفكرم  ألبعادالكشؼ عف دالالت الفركؽ بيف متكسطات استجابات المبحكثيف  .5

 .شخصيةلممتغيرات ال كالتطكير التنظيمي تبعان 
التكصؿ لتكصيات تساعد عمى التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي مف  .6

 كتعزيز قيمة دكر رأس الماؿ الفكرم كمككناتو.  خبلؿ إبراز
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 : أىمية الدراسة 4-1
  :تبرز أىمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تعالجو مف عدة جكانب كىي

 
  :األىمية النظرية 4-1-1

الدراسة مف الدراسات النكعية الحديثة التي لـ تطرح عمى بساط البحث في فمسطيف عمى  تعتبر .1
عف كاقع مجاالت رأس الماؿ الفكرم كالتطكير  عمميان  تقدـ تحميبلن  كنياحد عمـ الباحث، ك

 في قطاع غزة. التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي
كتعزيزىا مف خبلؿ ما تكفره الدراسة مف بيانات عف رأس  بشكؿ عاـ،لمكتبة العربية اثراء إ .2

ضافة، ك الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي لؤلكاديمية  العمميةة ممكتبل ستقببلن كنكعية م جديدة ا 
 أكاديمية في تمت التي الدراسات أكائؿ مف أنيا حيث بو، اتسمت لما نظران  ،بشكؿ خاص

 .الباحث عمـ حد عمى الدراسة كبيئة مكضكع تناكلت كالتي، كالسياسة اإلدارة
 

  :األىمية العممية 4-1-2

د السمطات الثبلثة لمدكلة، كالتي كىك السمطة القضائية كأح ؛تناكلت الدراسة قطاع ميـ .1
 ،تعتبر مف أىـ دعائـ التنمية لما ليا مف دكر ىاـ في زيادة كفاءة األفراد كالمؤسسات

كمسيرة القضاء في  ،مف خبلؿ مسؤكليتيا عف تحقيؽ العدالة ؛كتكجيو طاقات المجتمع
 الدكلة كمصداقية القكانيف التي تطبقيا. 

 ،المكضكع الذم تعالجو باالىتماـ برأس الماؿ الفكرم ةتستمد الدراسة أىميتيا مف أىمي .2
، كالذم ييدؼ إلى مكاكبة التطكير أبعادهكمدل انعكاسو عمى التطكير التنظيمي بكافة 

كمكاجية التحديات كتحسيف القدرة التي مف شأنيا زيادة فعالية كجكدة األعماؿ كالخدمات 
 .ا كطبقت بنجاحذا تـ األخذ بنتائجيا كتكصياتيإ، رالمقدمة لمجميك 

لمعرفة الطرؽ المثمى الكتشاؼ رأس الماؿ  ؛ألصحاب العبلقة لبلسترشاد بيا تعتبر مرجعان  .3
ير كالتطكير يدارتو كتفعيمو، بطريقة تحقؽ االستفادة القصكل منو إلحداث التغا  الفكرم ك 

 التنظيمي.  
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  :األىمية لمباحث 4-1-3

عمكماتو كاىتماماتو في ىذا المجاؿ، كىك ما الدراسة مف معرفتو كم تزيديتكقع الباحث أف  .1
يتكافؽ مع تطمعاتو المينية كالعممية، خاصة كأف الباحث يعمؿ منذ سنكات في مجاؿ إدارة 

عمى كضع الخطط كالبرامج النكعية البلزمة لبلستثمار ه المكارد البشرية، مما يساعد
قصكر كتطكير األداء سيـ في معالجة الكاستغبلؿ رأس الماؿ الفكرم، كالذم بدكره ي  

 المؤسسي لدل المجمس األعمى لمقضاء.  
 الدراسة في حصكؿ الباحث عمى درجة الماجستير في برنامج اإلدارة كالقيادة. دتساع .2

  :األىمية لمباحثين والميتمين بموضوع الدراسة 4-1-4

 .لمباحثيف كالميتميف في مجاؿ البحث العممي لبلستفادة منيا يمكف اعتبارىا مرجعان  .1
سات كأبحاث امف خبلؿ تقديـ تكصيات كأفكار لدر  ؛الدراسة المجاالت أماـ الباحثيفستفسح  .2

 ية أخرل يستفيد منيا المجتمع الفمسطيني.اتمستقبمية في مكضكع الدراسة لدل قطاعات خدم
  :متغيرات الدراسة 5-1
اعتمد  ،اكأىدافي ات السابقة كعبلقتيا بمشكمة الدراسةبعد مراجعة أدبيات الدراسة كالدراس   

  :ستو عمى المتغيرات التاليةاالباحث في در 
رأس الماؿ   :رأس الماؿ الفكرم أبعاد فمثبلي يفمتغير  عمى مؿتكيش :المتغير المستقل .1

 رأس ماؿ العبلقات. - البشرم
رسـ األىداؼ  :التطكير التنظيمي أبعادمتغيرات تمثؿ  أربععمى مؿ تكيش :المتغير التابع .2

جراءات العمؿ -الكسائؿ التكنكلكجية  -الييكؿ التنظيمي  - اتكاالستراتيجي  .تطكير نظـ كا 
الجنس،   :كتتمثؿ في ىذه الدراسة بالفركؽ الفردية التالية :شخصية)الضابطة(المتغيرات ال .3

 ، سنكات الخبرة، المسمى الكظيفي.العممي المؤىؿالعمر، 
 
 
               
 
 

 المتغير المستقل:  رأس المال الفكري

 رأس مال العالقات رأس المال البشري

 المتغير التابع:  التطوير التنظيمي 

 ر نظم وإجراءات العملتطوي رسم األهداف واالستراتيجيات

 الهيكل التنظيمي الوسائل التكنولوجية

 المتغيرات الضابطة

العمر، ، الجنس
 الخدمة، المؤىل،

 المسمى الوظيفي

 الدراسة نموذج( 5.5) الشكل                                 
 (2005؛ مصطفى، 2012دودين،  ؛2015؛ سالم، 2015)أبو سويرح، المصدر:  جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى 
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 : حدود الدراسة 6-1 
)البشرم،  بعديفمل تتناكؿ الدراسة مكضكع  رأس الماؿ الفكرم كفقان : وضوعيالحد الم .1

)رسـ االستراتيجيات  األربع أبعادهكدكره في التطكير التنظيمي ضمف  ،العبلقات(
 جراءات العمؿ، الكسائؿ التكنكلكجية، الييكؿ التنظيمي(.ا  ، تطكير نظـ ك ىداؼكاأل

ت بعد جاء ياألن (،2016-2007)ؿ الفترة تـ إجراء ىذه الدراسة خبل: الحد الزماني .2
دة لحالة المكجك إلى ا، كما تبعو مف أحداث أدت في فمسطيفتغيير في نظاـ الحكـ 

سية اخبلؿ الفترة الدر  بقتط   الدراسة أفمع العمـ  اآلف في عمؿ السمطة القضائية،
 ـ.2017لعاـ

ألنو ال يمكف  ،غزة( تـ تطبيؽ الدراسة عمى المحافظات الجنكبية )قطاع: الحد المكاني .3
ية بسبب الحالة السياس ،عمؿ الدراسة لتشمؿ المحافظات الشمالية )الضفة الغربية(

 نأمؿ مف اهلل أف يتـ تكحيد مؤسسات الدكلة. ك ، فمسطيفالمكجكدة في 
 قطاع غزة.في تطبؽ الدراسة عمى المجمس األعمى لمقضاء النظامي  :الحد المؤسسي .4
ة عمى العامميف في الكظائؼ اإلشرافية في المحاكـ تقتصر الدراس :الحد البشري .5

 كاإلدارات كالكحدات بالمجمس األعمى لمقضاء.
 

 : مصطمحات الدراسة 7-1
  :رأس المال الفكري .5
مجمكعة الميارات المتكفرة  بأنو" رأس الماؿ الفكرم Mention (2012 :3 :)عرؼ  -

عؿ المنظمة عالمية مف في المنظمة التي تتمتع بمعرفة كاسعة تجعميا قادرة عمى ج
 .يا التكنكلكجيا"يح  ت  كالفرص التي ت   لعمبلءخبلؿ االستجابة لمتطمبات ا

يتمثؿ  ،مكرد رئيسي غير مادم :بأنو جرائياً إيعرف الباحث رأس المال الفكري و  -
بالخبرات كالميارات كالقدرات المعرفية كالتنظيمية لمعنصر البشرم، كالتي تمكنو مف 

 كار كالتجديد لتحقيؽ النجاح كالتميز لممنظمة.خمؽ حالة مف االبت
 

  :رأس المال البشري .6
قكة عقمية مصادرىا المعرفة كالمعمكمات  : ( بأنو2003: 12) Malhorta عرفو -

 كالذكاء كالخبرة، كتؤثر في زيادة القيمة السكقية كالتشغيمية كالتطكيرية لممنظمة.
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ساسي لرأس الماؿ الفكرم العنصر األ: بأنو جرائياً إيعرف الباحث رأس المال البشري و  -
كالمتمثؿ بالمكارد البشرية التي لدييا مجمكعة مف الميارات كالكفاءات  ،في المنظمة

 بداعية.كاإلمكانيات المعرفية كالخبرات المتراكمة كالقدرات االبتكارية كاإل
 

   :رأس مال العالقات .7
تربط الشركة بعمبلئيا ة التي العبلقات المتميز " بأنو( 93: 2011) عرفو الشيمي -

طراؼ الخارجية التي تتعامؿ معيـ، كالذم يظير في شكؿ رضا ككالء مف ىذه كاأل
 ".الجيات لممنظمة

مكظفييا يعبر عف قيمة عبلقة المنظمة ب: بأنو جرائياً إيعرف الباحث رأس مال العالقات  -
 زبائنيا كمكردييا كمنافسييا كتحالفاتيا االستراتيجية.ك 
 

  :يميالتطوير التنظ .8
 تمكيف إلى كتيدؼ كمقصكدة مخططة عممية: ( بأنو57: 2010عرفو العمياف ) -

 ،مشكبلتيا حؿ عمى قدرتيا تحسيف ككذلؾ ،البيئية راتالمتغي مع التكيؼ مف المنظمة
 بمكجب ىذا كيتـ كالعمميات، كاألنشطة، المدخبلت، تامتغير  عمى تأثير بإحداث كذلؾ

 .العمكـ مبادئ استخداـ
متعددة  أبعادجيكد مخططة تشمؿ : بأنو جرائياً إث التطوير التنظيمي يعرف الباح -

لممنظمة، تمكنيا مف مكاجية المتغيرات كالمشكبلت لضماف استمرارية عمميا كتحقيؽ 
 أىدافيا بكؿ كفاءة كفعالية.

 
  :. القضاء النظامي9

،  ص  خا ال ما استثني بنص  إتنظر المحاكـ النظامية في المنازعات كالجرائـ كافة 
تمثؿ القضاء النظامي في فمسطيف يشخاص، ك مارس سمطة القضاء عمى جميع األكت  

 .(2002 عمى لمقضاء )قانكف السمطة القضائية،بالمجمس األ
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  : معوقات الدراسة 8-1
في الخاصة الجامعية ك المراجع التي تتحدث عف رأس الماؿ الفكرم في المكتبات  قمة .1

 .قطاع غزة، عمى حد عمـ الباحث
ندرة االبحاث العربية كالمحمية التي تناكلت الحديث عف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير  .2

 .، عمى حد عمـ الباحثئيةالتنظيمي في السمطة القضا
جنبية التي تتحدث عف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير الحاجة لترجمة المراجع كاألبحاث األ .3

 .التنظيمي
حدد ليا، نظرا لضعؼ استجابة كتعاطي صعكبة الحصكؿ عمى االستبانة في الكقت الم .4

 .عينة الدراسة معيا
 ، نظران اإلشرافيةالمسميات عدـ كجكد تقرير احصائي رسمي محدث بالمكظفيف أصحاب  .5

خر "مسكف آف العديد ممف يعمؿ في كظيفة إشرافية "كمكمؼ"، يحمؿ مسمى كظيفي أل
 ."عميو
 

 : الدراسة ىيكمية9-1 
 : تناول الحديث عنيدراسة، و طار العام لماإل :الفصل األول

معكقات ىمية، المتغيرات، الحدكد، المصطمحات، ، األىداؼالمقدمة، المشكمة، الفرضيات، األ)
 .(الدراسة، الممخص ىيكميةالدراسة، 

 : تناول الحديث عنيو طار النظري، اإل :الفصل الثاني

 : شمليرأس المال الفكري، و  : المبحث األول -
 ،البناءخطكات  ،دكاراأل، خصائصال ،مككناتال ،تصنيفاتال ،ةىمياأل ،مفيكـالمقدمة، ال)
 .(الممخص ،الصعكبات ،المعاصرة داريةاإل عبلقتو ببعض المداخؿ، دارتوإ

 : شمليو التطوير التنظيمي،  : المبحث الثاني -
، األالمقدمة، ) االستراتيجيات  الخصائص، ،ىداؼ، األالدافعة سباب، األىميةالمفيـك

عبلقة رأس الماؿ الفكرم بالتطكير التنظيمي،  المعكقات، المراحؿ، المجاالت، ساليب،كاأل
 .(الممخص
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 عمى لمقضاء النظامي.نبذة عن المجمس األ  :المبحث الثالث -
 (.الممخص ،أنكاع المحاكـ، المجمس األعمى لمقضاء النظامي، أجيزة العدؿ المختمفة مقدمة،)

 : ول الحديث عنتنايو  الدراسات السابقة، :الفصل الثالث

التي  الدراسات، "جنبيةأمحمية، عربية، "التي تناكلت رأس الماؿ الفكرم  الدراساتمقدمة، )
مف حيث أكجو " التعقيب عمى الدراسات، "جنبيةأمحمية، عربية، "تناكلت التطكير التنظيمي 

 .(خصممال، "الفجكة البحثية، ، كما يميز الدراسةاالستفادة أكجوك  ،االتفاؽ كاالختبلؼ
 : تناول الحديث عنيو  ،جراءاتالمنيجية واإل :الفصل الرابع

جمع البيانات، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة الدراسة،  مصادر)المقدمة، منيج الدراسة،  
، إجراء الدراسة، خطكات يب اإلحصائية المستخدمةسال، األاالستبانة ثبات، صدؽ االستبانة

 (.ممخصال
 : تناول الحديث عنيو  ،ومناقشتيا يل النتائج واختبار الفرضياتتحم :الفصل الخامس

اختبار ك  سئمة الدراسةأجابة عف حصائي لعينة الدراسة، تحميؿ فقرات االستبانة، اإل)الكصؼ اإل
 .(ممخصال، يافرضيات

 : تناول الحديث عنيو  عرض وتحميل النتائج والتوصيات، :الفصل السادس

 .(ممخصال، مقترحةسات ا)النتائج، التكصيات، در 
 .والمالحق المراجع قائمة

 

 :(الجدول الزمني لمدراسة) خطوات إجراء الدراسة 10-1
 كفؽ الجدكؿ الكارد أدناه: تـ إتباع الخطكات التالية

 ( يوضح الجدول الزمني لمدراسة2.1جدول )

 7 6 5 4 3 2 1 المحور

        اختيار عنوان الرسالة والمشرف

        اسات السابقة في مجال الدراسةعمى الدر  االطالع

        تجييز خطة الرسالة
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 7 6 5 4 3 2 1 المحور

        مناقشة خطة الرسالة

        عمى األدب النظري السابق في مجال الدراسة، وبناء اإلطار النظري لمدراسة االطالع

        نةوالتحقق من صدق وثبات االستبا( االستبانةأداة الدراسة )تكوين 

        توزيع أداة الدراسة )االستبانة( عمى عينة الدراسة وجمعيا

        تحميل البيانات، وعرضيا في جداول، والتعقيب عمييا.

        تفسير النتائج ومناقشتيا، وصياغة التوصيات والمقترحات.

        مناقشة الرسالة

 المصدر : إعداد الباحث

 

:الممخص11-1

تناكلت في مف خبلؿ مقدمة مختصرة  ؛الباحث في ىذا الفصؿ بالتمييد لمكضكع الدراسة قاـ
يا الحديث عف مفيكمي رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي بصفة عامة، كالعبلقة ات  طي  

طبيعة عممو مف خبلؿ  ،كصفياشارة لمشكمة الدراسة التي استند الباحث فيباإل   بينيما، كاختتمت
كتبنى  – استقراء لمدراسات السابقة ذات العبلقة، المقابمةالمبلحظة،  –ف الكسائؿ لمجمكعة م
أىداؼ الدراسة  الباحث ستعرضامف الفرضيات المتكقعة لغرض الدراسة، ك  ان عددالباحث 
الدراسة مف خبلؿ شكؿ تكضيحي، ككذلؾ حدكدىا  متغيرات بشيء مف التفصيؿ، كبي ف كأىميتيا

.ختتـ ىذا الفصؿ بكضع ىيكؿ لمدراسةاحات الدراسة، ك كمعكقاتيا، كعرؼ مصطم
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 الفصل الثاني
 لمدراسة النظري طاراإل -2

 
 عمى: ويشتمل

 

 .المقدمة

 الفكري. المال رأس األول: المبحث 1-2

  التطوير التنظيمي. الثاني: المبحث 2-2

 ي.المجمس األعمى لمقضاء النظام -السمطة القضائية  الثالث: المبحث3 -2
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 مقدمة:ال 
في ظؿ ذلؾ االقتصاد التنافسي كعصر  (Intellectual Capital) أصبح رأس الماؿ الفكرم

المعمكمات ىك رأس الماؿ الحقيقي لممنظمات باعتباره الركف الذم يمعب الدكر الرئيسي في عممية 
القادر عمى تحكيؿ المعرفة  االبتكار كالتجديد، كىك القائد في عممية التغيير كاإلبداع، كبالتالي ىك

إلى قيمة كمف ثـ إلى ميزة تنافسية، مما يعني أف مركز الثقؿ في تكليد القيمة قد انتقؿ مف 
استغبلؿ المكارد الطبيعية )المادية( إلى استغبلؿ األصكؿ الفكرية )غير المممكسة( كمف قانكف 

فيما يتعمؽ بالمعرفة "يد العكائد تناقص العكائد )الذم ينطبؽ عمى السمع المادية( إلى قانكف تزا
 (.44: 2010)الركساف، العجمكني، "كاألفكار

طار النظرم، بيدؼ التعرؼ عمى المفاىيـ تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإل كلغرض ذلؾ
كالمرتكزات األساسية ليذه الدراسة، حيث قسـ الفصؿ لثبلث مباحث رئيسية تناكلت العديد مف 

 . المحاكر النظرية كالعممية

مفيكمو كأىميتو  إلىكؿ الحديث عف رأس الماؿ الفكرم مف خبلؿ التطرؽ فقد تناكؿ المبحث األ
 يكاجييادكاره، ككذلؾ أىـ الصعكبات التي أكبياف تصنيفاتو كمككناتو، كتكضيح أىـ خصائصو ك 

 كؿ بالممخص.عمى المستكييف العربي كالمحمي، كتـ اختتاـ المبحث األ

كؿ الحديث عف التطكير التنظيمي مف خبلؿ التطرؽ إلى مفيكمو كأىميتو كفي المبحث الثاني، تنا
ىدافو كمداخمو، ككذلؾ أىـ أكمبرراتو، كبياف مراحمو كمجاالتو، كتكضيح أىـ خصائصو ك 

ربط بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي، فقد تـ الحديث عف مكاجيو، كلتالصعكبات التي 
 لمبحث الثاني بالممخص.العبلقة بينيما، كتـ اختتاـ ا

أما المبحث الثالث، فقد جاء بيدؼ التعرؼ عمى المجمس األعمى لمقضاء مف خبلؿ استعراض 
نكاع المحاكـ، كتشكيؿ المجمس كاختصاصاتو، كتكضيح مكارده المادية كالبشرية، ككذلؾ أىـ أ

ختتاـ المبحث الثالث جيزة العدالة المختمفة كالعبلقة بينيما، كتـ اأىدافو كتحدياتو، كالتطرؽ أل
 بالخاتمة.
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 المبحث االول
 رأس المال الفكري 2-1

 
 عمى: ويشتمل

 .المقدمة

 .مفيوم رأس المال الفكري 2-1-1

 .أىمية رأس المال الفكري2 -2-1

 .تصنيفات رأس المال الفكري3 -2-1

 .مكونات رأس المال الفكري4 -2-1

 .خصائص رأس المال الفكري5 -2-1

 .رأس المال الفكريأدوار   2-1-6

 .خطوات بناء رأس المال الفكري7 -2-1

 .إدارة رأس المال الفكري 2-1-8

 .رأس المال الفكري ببعض المداخل اإلدارية المعاصرةعالقة 9 -2-1

 .صعوبات رأس المال الفكري10 -2-1

 ممخصال11 -2-1
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 المبحث االول
 رأس المال الفكري 2-1

 :مقدمةال

المادم، في ظؿ ما يعيشو العالـ مف  الماؿ برأس بو مقارنة كرم كاالىتماـالف الماؿ رأس دكر ازداد
الفكرم مف خبرات ك  الماؿ تنافس في االقتصاد المعرفي كتكنكلكجيا المعمكمات، لما يمثمو رأس

 المنظمة بيف كعبلقات البشرية، كتحالفات استراتيجية المكارد لدل تتكاجد قدرات كميارات متميزة
صكؿ الحقيقية كرأس ماؿ استراتيجي تفكؽ قيمتو رأس الماؿ المادم، يعتبر مف األ كعمبلئيا، حيث

، بداعلمتطكير كاإل أساسيان  مف القيمة اإلجمالية لممنظمات كمصدران  ذ أصبح يمثؿ نسبة عالية جدان إ
ات نو يعد المحؾ الرئيسي لعجمة البقاء كالنمك ألم منظمة، كقكة دفع ليا لتتبلءـ كمتطمبإتالي فالكب

 العصر. 
ولذلك ييدف ىذا المبحث إلى التعرف عمى رأس المال الفكري ومكوناتو وبيان أىميتو من خالل 

 ليو.إسيتم التطرق ما 

 

 :مفيوم رأس المال الفكري 2-1-1
 اإلدارية طرحتيا األدبيات التي اإلدارية المكضكعات مف الفكرم الماؿ رأس مكضكع يعد

 الماضي، إذ القرف مف عقد التسعينات بداية في الباحثيف قبؿ مف بيا االىتماـ برز التي المعاصرة
 رأس يعد كالربحية، فمـ الماؿ رأس لمفيـك النظرة التقميدية غيرت متعددة مكاضيع األدبيات أظيرت
)يكسؼ،  لممنظمات الحقيقي الماؿ رأس ىـ اليـك العاممكف التقميدم، فاألفراد المفيـك ذلؾ الماؿ

2005 :30.) 

لباحث إلى تعدد المفاىيم واآلراء التي تناولت مفيوم رأس المال الفكري، حيث ال يوجد يشير ا
لحداثتو واختالف وجيات النظر لمباحثين والكتاب في تناولو،  تعريف محدد متفق عميو، نظراً 
 نذكر منيا التعريفات التالية: 

ية الخاصة بالعامميف في "المعرفة كالميارات كالقدرات الفعم( بأنو: 2003 :7) Strovicعرفو  -
 جابة لتساؤالت الزبائف " المنظمة كالتي تعطي اإل
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مف  ان بأنو: مجمكعة قيـ غير مممكسة لممنظمة، تعتبر جزء فعرفو (69: 2008أما السعيد ) -
نتاج أفكار جديدة كمبتكرة إرأس ماليا، كتشمؿ مككنات بشرية كىيكمية كعبلقية، تساىـ في 

 القدرات التنافسية، كتحسيف الحصة السكقية لممنظمة.تساعد عمى البقاء كتعظيـ 
( بأنو: مجمكعة مف العامميف يمتمككف قدرات عقمية 169: 2009كما عرفو العنزم كصالح ) -

عناصرىا المعرفة كالميارة كالخبرة كالقيـ، يمكف تكظيفيا كاستثمارىا لزيادة المساىمة الفكرية، كذلؾ 
طراؼ ، مما يحقؽ ليا عبلقات فاعمة مع جميع األداء عمميات المنظمةألتحسيف كتطكير 

 .المتعاممة معيا، كيجعؿ فرؽ قيمتيا السكقية عف الدفترية كبيران 
( بأنو: مجمكعة تمتمؾ معرفة قادرة عمى استخداميا لزيادة 11: 2011كيعرفو البكرم ) -

 اإلنتاجية كاكتساب ميزة تنافسية تتفكؽ بيا عمى غيرىا.
ر إلى حيازة المعرفة كتطبيؽ الخبرات كالميارات كالتكنكلكجيا بأنو: يشي Rosكقد عرفو  -

دارة إدكات داخؿ المنظمة لتحقيؽ استراتيجياتيا، باعتباره المظمة التي تنظـ تحتيا كالعبلقات كاأل
 .(3: 2011المعرفة فيي المحرؾ كالطاقة الدافعة ليا )بندم كمراد، 

التي يمكف تحكيميا لؤلرباح، كيتفؽ ذلؾ  المعرفة( بقكليا أنو: 361: 2005كذكرتو راكية ) -
: Leaniz (2013بأنو: معرفة يمكف تحكيميا لقيمة، كتعريؼ  (14: 2011)دية  أبكمع تعريؼ 

فكار كاالختراعات كالتقنيات كالتصاميـ ( حيث عرفو بأنو : المعرفة التي تضـ المكارد مثؿ األ266
 ميا إلى أرباح في المستقبؿ. كالعمميات كالبرامج المعمكماتية، كالتي يمكف تحكي

( بقكلو أنو: " الثركة الفكرية المخمقة بكاسطة التفاعؿ بيف 24: 2014) مينا عرفو كأخيرا فقد -
نتاج أك شبكة المكارد البشرية كالبيئة المحيطة في المؤسسة كما حكليا، سكاء في عممية اإل

 يزة التنافسية".العبلقات الداخمية أك الخارجية كالتي تقكد لخمؽ القيمة كالم
ال أن مجمميا تتفق إيرى الباحث أنو ومن خالل استعراضو لمتعريفات السابقة واختالفيا،  -

ركان والمقومات األساسية التي يتكون منيا مفيوم رأس المال الفكري في عدة أمور تعتبر األ 
 تي:وىي كاآل

 أنو أصل غير ممموس، وجزء من رأس مال المنظمة. -
ه والتعبير عنو، حيث أنو يمثل الفرق بين القيمة الدفترية والسوقية يمكن قياسو واستثمار  -

 .لممنظمة، وقيمة معرفية يمكن تحويميا ألرباح مستقبالً 
يتمثل في نشاط عقمي باألفراد النخب بخبراتيم وقدراتيم المعرفية المتميزة، ويعتمد عمى  -

 االبتكار والتجديد.
 تنافسية، ويساىم في استمرارية عمل المنظمة.يسعى لزيادة اإلنتاجية واكتساب الميزة ال -
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 .عن نظام شامل متكامل بمكوناتو البشرية والتنظيمية والعالئقية يعبر -
فراد المبدعين ومن ذلك يخمص الباحث إلى تعريف رأس المال الفكري بأنو: مجموعة األ

جب عمى المنظمة والمبتكرين الذين يمتمكون الخبرات والميارات والقدرات والكفاءات، والتي يتو 
استثمارىا وتوظيفيا بالشكل األمثل لما يحققو ذلك من تقدم وتطور واستدامة لعمل المنظمة في 

 ظل بيئة العمل المتغيرة لتحقيق أىدافيا المنشودة.

لو فيطمؽ عميو رأس الماؿ الفكرم أك المعرفي أك األصكؿ المعرفية  ةكقد كردت تسميات متعدد  -
 ت الفكرية أك األصكؿ غير المممكسة أك المعنكية، كىذا ما أشار اليو لعكرأك الفكرية أك المكجكدا

( باختبلؼ الباحثيف في تسمية رأس الماؿ الفكرم لكف كميا تدكر في نفس المجاؿ، 4: 2011)
دارة يسمكنو المعرفي، يفضمكف تسميتو برأس الماؿ الفكرم، أما الخبراء في اإل يفأف االقتصادي إال

مكف تسميتو برأس الماؿ الغير مممكس، كىذه التسميات يقابميا رأس الماؿ المادم كالمحاسبكف يفض
كالذم يعبر عف المككنات المادية المممكسة التي تمتمكيا المنظمة، كفيما يمي جدكؿ يكضح الفرؽ 

 بعاد. أبيف رأس الماؿ الفكرم كالمادم مف عدة 
 

 ( مقارنة بين رأس المال الفكري والمادي1.2جدول )
 رأس الماؿ الفكرم رأس الماؿ المادم لبيانا

 غير مممكس مادم مممكس الميزة األساسية
 في عقكؿ العامميف بالمنظمات ضمف البيئة الداخمية لممنظمات موقع التواجد
 فراد ذكم المعارؼ كالخبراتاأل اآلالت، المعدات، المباني النماذج الممثمة
 فتزيد أىميتو كاالبتكار،متزايدة باالستثمار  كاالندثار، فتتناقص أىميتو متناقصة باالستيبلؾ القيمة واالستعمال
 باالبتكار كالخياؿ الكاسع باالستخداـ المادم نمط تكوين الثروة
 العمؿ المعرفي العمؿ العضمي المستخدمون لو
 ات االبداعيةليس لو عمر، مستمر بتزايد القدر  لو عمر إنتاجي، محدد كيتناقص بالطاقة الزمن والديمومة

 يعبر عف عمميات يعبر عف أحداث الوظيفة
 قيمة –نكعي  تكمفة –كمي  الطبيعة والمحتوى

؛ سالم،  2015؛ الخضري،2015؛ أبو سموت، 2015دراسة )النخالة، المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى 
 ( 2013؛ الخطيب، 2014؛ قشقش،  2015؛ لويزة،2015

ل الجدول السابق صعوبة قياس رأس المال الفكري مقارنة بقياس رأس المال ويتبين لنا من خال 
 المادي.
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 أىمية رأس المال الفكري2 -2-1
ف المنظمات تتنافس اليكـ عمى أساس المعرفة كالمعمكمات كالميارات التي لدييا لذا فإف االىتماـ إ

ككنو  كالتكنكلكجي المعاصربرأس الماؿ الفكرم يعد قضية حتمية تفرضيا طبيعة التحدم العممي 
 .(Ghen, 2004: 5) يمثؿ في حد ذاتو ميزة تنافسية لممنظمة

يرل الباحثكف أف ىناؾ العديد مف الفكائد التي يمكف لممنظمة اكتسابيا مف خبلؿ االىتماـ 
 كاالستثمار برأس الماؿ الفكرم:

يف اإلنتاجية، ( إلى دكره في زيادة القدرة االبداعية، كتحس9: 2012حيث يشير بدكم ) -
 كتخفيض التكاليؼ، كتعزيز القدرة التنافسية.

ساسي كالمكجو الرئيس في تكظيؼ كتكجيو المكارد ( أنو المحرؾ األ24: 2007كذكره حسيف ) -
 خرل لمشركة.األ
 ( أنو رأس ماؿ حقيقي يتكقؼ عميو نجاح المنظمة مف عدمو. 4: 2011عتبره الشعباني )اك  -
 (.281: 2008د االمد كذك تأثير شمكلي ) الزيادات، يعتبر استثمار ذك مردكد بعي -
( أنو مكرد استراتيجي كسبلح تنافسي كمصدر رئيسي 175: 2009كيبف العنزم كصالح ) -

 لمثركة كاالزدىار ككنو يشكؿ قكة فاعمة لبلقتصاد.
( أف رأس الماؿ الفكرم يعتبر مف أكثر األصكؿ قيمة في 9: 2012كترل عفاؼ عبد الحميد ) -

لحادم كالعشريف، ألنو يمثؿ قكل عممية قادرة عمى إدخاؿ التعديبلت الجكىرية عمى كؿ القرف ا
شيء في أعماؿ المنظمات، فضبلن عف أنو أصبح مف أىـ المؤشرات التي تعكس تطكر الفكر 
اإلدارم، فيك يعد مف أىـ ممارسات المحاسبة اإلدارية، بؿ ربما يعتبر أفضؿ استراتيجية الستثمار 

 ميزة في المجتمع مف حيث المعارؼ كالميارات.الفئة المت
 

ويرى الباحث في ضوء تمك الفوائد أن رأس المال الفكري يعتبر من أىم عوامل نجاح وازدىار 
ليو إوتطور المنظمات في عصرنا الحالي، وعمى المنظمات توظيفو واستثماره لتحقيق ما تصبوا 

 .المتزايد من أىداف لضمان استمراريتيا في ظل عالم المنافسة
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 تصنيفات رأس المال الفكري3 -2-1
تعددت التصنيفات كالتقسيمات لمككنات رأس الماؿ الفكرم بتعدد كجيات النظر كاآلراء لمباحثيف، 

ىداؼ، حيث يبيف الباحث مف خبلؿ الجدكؿ التالي أىـ تمؾ ىمية كاألال أنيا تتفؽ في األإ
 التصنيفات:

 
 الفكري تصنيفات رأس المال( 2.2جدول )

 مكونات رأس المال الفكري الباحث
 ،النخالة؛ 2015 ،أبو سويرح؛ 2015، أبو سموت ؛2016، قشطة)

 ،القشي ؛ 2013،الخطيب؛  2014،قشقش ؛2015 ،سالم ؛2015
 ؛Verna Allee, 2003؛ 2006جاد الرب،  ؛2011، شعبان ؛2011

Xera, 20012000؛  Guthrie&Petty,؛Stewart, 1997) 

 العالقات –الييكمي  –البشري 

 الزبون-العالقات –الييكمي  –البشري  (4: 2015الخضري)
Despres& Chanvel (2000 :137)  الفكري-العممية –الييكمي  –البشري 

Brookings (351:  2015)  أبو سويرح 

 ،Mitchell  (351:  2015) أبو سويرح 

االصول والممكية  -العالقات -البشري
 ات.المعموم -الفكرية

Mckenzie&Winkelen (6: 2005، يوسف) 
  ،Skandia  ،(48: 2011)الياللي 

-العممية -العالقات –الييكمي  –البشري 
 االبداعي -التنظيمي 

Edvinson, & T.Malone ((34 :1997 
 ،Malhorta  (2003 :23) 

 التطوير-العممية-العالقات -البشري

 االصول والممكية الفكرية-بشريال (75: 2006) (، مراد147: 2007) المطيري
 -االصول والممكية الفكرية-البشري (265: 2005راوية )

 العالقات -الييكمية 
-348: 2015)أبو سويرح،  astdالجمعية االمريكية لمتدريب والتطوير

347) 
 الزبائن -العمميات  - االبداعي -البشري

 (2015؛ سالم، 2014؛ قشقش، 2015و سويرح، )أب دراسة جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى المصدر: 

 

وسيعتمد الباحث وفي ضوء ما سبق عمى المكونين)رأس المال البشري ورأس المال العالقات(، 
ألنيما المكونين األكثر تكرارًا واتفاقًا بين الباحثين، وىذا ما أكدتو أيضًا دراسة )أبو سويرح، 

ر مالئمة لمشكمة وأىداف الدراسة، وطبيعة (، باإلضافة لكونيما األكث2015؛ سالم، 2015
 المجمس االعمى لمقضاء النظامي. –عمل المؤسسات الحكومية 
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 مكونات رأس المال الفكري4 -2-1
 رأس المال البشري  .5

رأس الماؿ البشرم باعتباره غير قابؿ لمممكية مف قبؿ المنشأة أنو  (168: 2006يعرؼ نكم )
يارات كتراكـ الخبرة كاإلبداع كاالبتكار كمقدرة أفراد المنشأة مزيج عناصر المعرفة المتعمقة بالم

 عمى أداء مياميـ.
فقد حدد أبعاد رأس الماؿ البشرم في المعرفة، كالميارات كالقدرات، كالتعاكف بيف  (Bontis)أما 

العامميف، كالثقة كاالحتراـ التي يظيرىا العامميف عندما يعممكف ضمف فريؽ عمؿ كينجزكف 
 (.Mazlan, 2005:72 ) بشكؿ جماعيأعماليـ 
( رأس الماؿ البشرم في المنظمة إلى المعارؼ كالميارات كالخبرات كالمتراكمة Ashton) كينسب

عند العامميف التي تخمؽ ميارات القيادة كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ كاتخاذ القرارات الرشيدة كالتعامؿ 
دارة مكاردىا المممكسة كغير المممكسة مع المخاطر، كعميو فيك يعكس فاعمية المنظمة في إ

لمحصكؿ عمى الخبرة كالثقافة كالمعرفة البلزمة لتحقيؽ الميزة التنافسية كخمؽ القيمة )الفضؿ، 
2009 :175). 

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة لرأس المال البشري فإن الباحث ي عرفو بأنو "المعرفة 
من معارف وقدرات وميارات وخبرات مكتسبة  المحفوظة في عقول العاممين بالمنظمات

 بداع واالبتكار.والمرتبطة بالفرد شخصيًا وال تممكيا المنظمة، وتمثل عجمة الدفع لإل
 القائمة المنظمات في البشرم الماؿ رأس ( خصائص142-141: 2009يكضح ركابح كتريكي )

 دكرة مف أطكؿ حياة كلو دكرةالمتكرر،  باالستخداـ يتزايد البشرم الماؿ ف رأسأب ةعمى المعرف
 مما الشركة أفراد بيف البشرم، تنتقؿ الماؿ لرأس المككنة كالخبرة المعرفة التكنكلكجيا، ألف حياة
 تجديد عمى كحيكية قدرة األكثر المعرفة؛ باإلضافة لككنو ىذه تجديد أجؿ مف أفضؿ فرص يكفر
 . المتجددة قيمتو كتكليد نفسو

( أنو يجب التمسؾ بمفيكـ "عمالنا ىـ أصكلنا"، كلكف ىناؾ 120: 2006) كيشير جاد الرب
أعماالن خارج اإلطار المحدد  اكيمارسك  اف يمكف أف يتصرفك ك صعكبة في إدارة ىذا العنصر، فالعامم

بحكـ الجكانب البشرية كالسمككية كالذىنية المرتبطة بيـ، كالتحدم ىك خمؽ البيئة التي تمكف مف 
دية داخؿ المنظمة، كالتركيز عمى اإلنتاجية كالرضا أكثر مف أم شيء دمج كتشجيع المكاىب الفر 

آخر، كأيضان التركيز عمى خمؽ إطار جكىرم يتـ مف خبللو معرفة مف ىـ أفضؿ الناس الذيف 
في المنظمة، إف نكع ككفاءة كتميز المنظمة ىي مف أىـ العكامؿ  اكيبقك  ايجب أف يستمرك 

 يا في رأس الماؿ الييكمي كالعبلقات. األساسية نحك االستثمار المتميز ل
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( أىـ الجكانب التي يجب أف 9: 2005) كلتنمية رأس الماؿ البشرم لممنظمة، فقد ذكر يكسؼ
 تيتـ الشركة بيا كىي : 

استقطاب أفضؿ المكاىب البشرية: أم أف تككف الشركة ذات نظاـ فعاؿ في عممية االختيار،  .1
 التعمـ كنقؿ الخبرة بيف األجياؿ المتعاقبة مف العامميف. كاستخداـ العامميف الجدد كتكفير أسس 

إغناء رأس الماؿ البشرم: كذلؾ يتـ مف خبلؿ تشجيع العامميف كتحفيزىـ عمى االنضماـ  .2
 لبرامج التدريب كتشارؾ المعرفة كاكتسابيا كتكزيعيا داخؿ الشركة. 

ب اإلدارة القائمة عمى الثقة المحافظة عمى العامميف المتميزيف : كيتـ ذلؾ بتكفير نظـ كأسالي .3
 كتشجيع اإلبداع كاألفكار الجديدة. 

ماليا في عقكؿ العامميف الذيف يغادركف  إيجاد بيئة التعمـ: تتميز الشركات المعرفية بأف رأس .4
الشركة في نياية اليكـ كالذيف يمكف أف تستقطبيـ شركات منافسة أخرل كلذلؾ البد مف إيجاد 

 . الكالء المنظمي أسس لتقكية كترسيخ قكاعد
ستو كتحميمو أف مككنات رأس الماؿ البشرم ىي: امف خبلؿ در ( 354: 2015سكيرح ) أبككيبيف 

 .فرؽ العمؿ ( -بداعإلاالبتكار كا -الميارات كالقدرات – العمميةالخبرة  –) المعرفة 
 

 (:العمالئيرأس المال العالقاتي ) .6
مبلئي( بأنو قيمة العبلقات التي تبنييا الشركة يعرؼ قامكس األعماؿ رأس الماؿ العبلقاتي )الع

مع عمبلئيا كالتي تنعكس عمى الكالء لمشركة كمنتجاتيا، كىناؾ  مف عرفو بأنو : "قيمة عبلقات 
المنظمة مع الناس الذيف تخدميـ، أك ىك قيمة ككاالتيا كعبلقاتيا المستمرة مع األفراد أك 

لعبلقات المستمرة لمشركة مع األفراد كالمنظمات التي المنظمات التي تبيع ليا"، فيك يمثؿ قيمة ا
 .(150: 2012تبيع ليا )أبك الجدايؿ، 

بأنو كافة المكارد المتعمقة بالعبلقات الخارجية لممنظمة، كعبلقة المنظمة  Meritumكعرفو 
 .(120: 2005بالعمبلء كالمكرديف كالشركاء في البحكث كالتطكير )الجندم، 

تعريفات المتعمقة برأس مال العالقات، فإنو يمكن تعريفو بأنو يعبر عن ومن خالل استعراض ال
نشطة قيمة عالقة المنظمة بزبائنيا وموردييا ومنافسييا وتحالفاتيا االستراتيجية، من خالل األ 

عمى الوالء  يجاباً إوالبرامج المستيدفة، وتوفير قاعة بيانات خاصة بيم، مما ينعكس ذلك 
 لممنظمة ومنتجاتيا.
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( إلى أف رأس الماؿ الزبائني ذك شقيف داخمي كخارجي إذ تتحقؽ 130: 2004) أشارت عباسك 
قيمة المنظمة طبقان لكجية النظر ىذه كفقان لعبلقاتيا بزبائنيا سكاء الداخمييف )مكارد المنظمة 
ان البشرية( أك الخارجييف )المستفيديف مف السمع كالخدمات( إذ أف رضا الزبائف ككالئيـ يعد مؤشر 
شباع رغباتيـ كحاجاتيـ، كما أف المنظمة التي  إيجابيان عمى قدرة المنظمة في مد جسكر التعاكف كا 
تحتفظ بزبائنيا تحقؽ مزايا تنافسية تتمثؿ بتعزيز القدرات الفكرية المؤدية إلى خمؽ القيمة 

ؿ إدارة المضافة، إذ أف الحفاظ عمى رأس الماؿ الزبائني الداخمي يتطمب جيكدان حثيثة مف قب
 المكارد البشرية في إعداد برامج التحفيز كالتطكير كصيانة ىذه المكارد.

أف مف مؤشرات قياس أداء رأس الماؿ العمبلئي الحصة  (150: 2012) كذكر أبك الجدايؿ
السكقية، كمعدؿ االحتفاظ بالعمبلء، كنسبة الربح لكؿ عميؿ، كربما كاف رأس الماؿ العمبلئي أسكأ 

الشركات ال تعرؼ مف  عضمكاؿ مقارنة باألصكؿ األخرل غير المادية، فبأنكاع رؤكس األ
 عمبلؤىا. 

( كيؼ يمكف لممنظمات االستثمار في عبلقاتيا مع العمبلء مف 120: 2006) كبيف جاد الرب
خبلؿ االحتفاظ بيـ عف طريؽ التسكيؽ الشخصي، كعف طريؽ برامج تعظيـ كالء العمبلء لمماركة 

ركة، كىذا يؤدم إلى زيادة األرباح أفضؿ مف بناء عبلقات جديدة خاصة في أك العبلمة أك الش
الكقت القصير، كتقكـ بعض الشركات ببيع خدمات الفنادؽ كالتأميف مف خبلؿ االنترنت، كما أف 
أحد األمكر اليامة في ىذا المجاؿ ىك أف العمبلء يككف لدييـ مزيد مف قكاعد البيانات 

 شركات باستمرار مف خبلؿ بطاقات االئتماف كىكذا. كالمعمكمات التي تبثيا ال

ستو كتحميمو كبعد دمج العبلقة مع الزبائف ككالء ا( مف خبلؿ در 354: 2015كيبيف أبك سكيرح )
كرضا الزبكف باعتبارىا نتيجة لمعبلقة القائمة بيف المؤسسات كالمستفيديف، أف المككنات لرأس 

العبلقة مع المكرديف  –التالية : )العبلقة مع المستفيديف  الماؿ العبلقاتي يمكف تحديدىا بالعناصر
 التحالفات االستراتيجية(. –
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 الفكري المال رأس مكونات( 5.6) الشكل

 (353-355: 2015أبو سويرح ) عمى باالعتماد الباحث بواسطة جرد: المصدر

 
 خصائص رأس المال الفكري5 -2-1

خصائص رأس الماؿ الفكرم كالتي تنحصر غالبيتيا في عف  ةدبيات الحديثتناكلت مختمؼ األ
 الخصائص المينية كالسمككية كالتنظيمية.

ف الخصائص المينية لرأس الماؿ الفكرم ترتبط أ( إلى 23: 2011) يبلليحيث أشار ال  -
 بممارسة العناصر البشرية داخؿ التنظيـ كالتي تتضمف:

 الصعب مف يككف بحيث المتراكمة خبراتكال النادرة الميارات المينية مف العديد امتبلؾ .1
 استبداليـ.

 .عالية تنظيمي تعمـ بدرجة التمتع .2
فقد أشارا لمخصائص السمككية كالشخصية التي يمكف ( 47: 2010) الركساف كالعجمكنيأما  -

 الرككف إلييا، كىي كالتالي:
 يميؿ رأس الماؿ الفكرم إلى تحمؿ المخاطرة في بدء العمؿ بدرجة كبيرة. .1

 تأكد. ال عدـلتعامؿ مع المكضكعات التي تتسـ بيفضؿ ا .2

 رأس الماؿ الفكرم يتصؼ بالمبادرة كتقديـ األفكار كالمقترحات البناءة. .3

 رأس المال الفكري

 رأس المال البشري

 المعرفة -

 الخبرة -
 االبتكار -

 الميارات والقدرات -

 فرق العمل  -

 رأس المال العالقات
 العالقة بين الموظفين -

 العالقة مع المستفدين -

 التحالفات االستراتيجية -
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 لرأس الماؿ الفكرم قدرة عمى حسـ القرارات بدكف تردد إلى حد كبير. .4

 يتسـ رأس الماؿ الفكرم بمستكيات ذكاء عالية. .5

ة مف خبرات اآلخريف، فيك يعد منفتح عمى خبرات رأس الماؿ الفكرم لو القدرة عمى االستفاد .6
 غيره، كما أنو يتميز بمثابرة عالية في العمؿ.

 . يتمتع بثقة عالية بالنفس، كيحب االستقبللية في الفكر كالعمؿ .7
( فقد أشارا إلى الخصائص التنظيمية فيما يخص 6: 2011) أما مزريؽ كقكيدرم -

 :االستراتيجي
 .ةؿ الفكرم ينتشر في المستكيات كميا كبنسب متفاكتنجد أف رأس الما Barallحسب  .1
كيد أتالأنو كبخصكص الييكؿ التنظيمي الذم يناسب رأس الماؿ الفكرم فيك ب Robbinذكر  .2

التنظيمي العفكم المرف، أما الرسمية فتستخدـ بشكؿ منخفض جدا كيميؿ إلى البلمركزية في 
 االدارة بشكؿ كاضح.

 

 : ريأدوار رأس المال الفك  2-1-6
مع  عممو ينسؽ أف يستطيع لكيفقد أكد أف الشخص  (77: 2014)كبالرجكع الى عبيد  

 يتفاعؿ عندما سمككيـ خبلليا مف يستشؼ كسيمة إلى يحتاج نوإالمنظمات، ف إحدل في اآلخريف
 الماؿ رأس ذلؾ، فإف ضكء كفي .االجتماعي النسؽ إطار في الكظيفة ىذه الدكر معيـ، كيؤدم

 المنظمة. في مركزه عميو يفرضيا  أدكاران يؤدم  الفكرم

 بما يأتي : األدكار ىذهHarrison & Sullivan  (2000 :38 )تحددكقد 
 اآلتية : الممارسات الدفاعية، وتشمل األدوار .5

 .لمشركة الفكرم الماؿ رأس إبداعات مف المتكلدة كالخدمات المنتجات حماية- أ
 .كاإلبداع التصميـ حماية- ب
 الدعاكم. رفع كتجنب الصراعات حدة تخفيؼ- ت
 اآلتية: الممارسات اليجومية، وتضم األدوار .6
 :عف طريؽالعائد،  تكليد .أ
 .الفكرم الماؿ رأس إبداعات عف الناجمة كالخدمات المنتجات -
 .لمشركة الفكرية الممكية -
 .لمشركة الفكرية المكجكدات -
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 ة(.الشرك براعة أم( كيؼ الشركة، كمعرفة معرفة -
 .الجديدة الجديدة، كلمخدمات، كالمنتجات سكاؽلؤل مقاييس ابتكار .ب
 .المنافسيف تكنكلكجيا الختراؽ منافذ تييئة .ج
 .الجديدة األسكاؽ إلى النفاذ آليات تحديد .د
 .الجدد المنافسيف دخكؿ تعكؽ استراتيجية صياغة .ق

 ىناك(، تبين أن 2009 ،العنزي واخرون؛ 2015 ،سالم؛ 2015 ،دراسة )لويزةوبالرجوع الى 
عالقة انتقالية محسوبة ممنيجة بين أدوار رأس المال الفكري )اليجومية اتفاق عمى وجود 

 والدفاعية(.
 

 خطوات بناء رأس المال الفكري7 -2-1
جراءات في بناء رأس الماؿ الفكرم، حيث يبيف الباحث اإلخطكات ك ال مف يمكف اتباع مجمكعة

 :لخطكاتالتالي أىـ تمؾ ا لشكؿمف خبلؿ ا
 

 
 الفكري المال رأس بناء خطوات( 6.6) لالشك

 (66 :2008) كاظم الباحث باالعتماد عمى جرد بواسطةالمصدر: 
 

1
تطبيؽ معايير أداء عالية كمتطمبات كبيرة عمى جميع العامميف كعدـ التياكف كالتسامح مع •

 .ضعؼ األداء

2
 .مؤل الشكاغر الكظيفية باألفراد المؤىميف تأىيبلن عاليان كليست مجرد مؤل الشكاغر•

3
 .إجراء عممية التدكير الكظيفي لمعامميف ذكم  الميارات العالية•

4
 .إدخاؿ ميارات عالية كبصكرة مستمرة•

5
 .إدخاؿ تغييرات مناسبة في ىيكؿ المنظمة كثقافتيا كسياساتيا•

6
 .التحكؿ لممنظمات المقمكبة كالتخمي عف ىيكؿ اليرمية السائدة•
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ويرى الباحث أنو إذا قام المجمس األعمى لمقضاء بتطبيق الخطوات المذكورة أعاله، فإن ذلك 
التي سينعكس عمى أداء العاممين من خالل األفكار والمقترحات الجديدة عمى مستوى الخدمات 

يقدميا في ظل بيئة مناسبة وروح معنوية عالية، مما يحقق تميز ونوعية في المخرجات 
 والنتائج، باتباعو أساليب أكثر كفاءة وفعالية.

 
 إدارة رأس المال الفكري 2-1-8
ف المنظمات التي ترغب في تحقيؽ أرباح مف األصكؿ الفكرية التي تمتمكيا يجب عمييا إدارة إ

لية، فإدارة رأس الماؿ الفكرم أصبح ىك الكسيمة التي مف خبلليا يمكف لممنظمة ىذه األصكؿ بفعا
 .(370 :2005أف تبدأ في تعمـ الكثير عف رأسماليا )حسف، 

: 2004تحدث كثيرا مف الباحثيف عف خطكات ادارة رأس الماؿ الفكرم، حيث اتفؽ ستيكارت )
 عمى أربع خطكات أساسية كىي: (، 263: 2012(، قرني كالعتيقي )384: 2010(، نجـ )127

 ككسيمة كقكة محركة كمدخؿ المنظمة في المعرفة تمعبو الذم الدكر إلى التعرؼاألولي:  الخطوة
 فائض، إعطاء في مساىمتيا درجة كمدل ،المنظمة في عمييا االعتماد كمدل كمخرج، إنتاج

 تكف لـ إذا ذلؾ مف لعكسكا أكبر، كمردكدان  عائدان  إدارتيا حققت كمما أىميتيا ازدادت كمماف
 المادية األصكؿ إدارة تحسيف ىك أكبر مردكد تحقيؽ إلى السبيؿ كاف معرفية كثافة ذات المؤسسة

  ة.المالي أك
 باألصكؿ راداتاإلي مطابقة أم ،راداتاإلي لتمؾ المكلدة المعرفية األصكؿ تحميؿ الثانية: الخطوة
 المرحمة في اكتشفيا التي مزايالم المنتج الفكرم اؿالم رأس إيجاد كمحاكلة ليا، المنتجة المعرفية
 .السابقة
 تعمؿ التي كخاصة كاستغبلليا، الفكرية األصكؿ في لبلستثمار استراتيجية كضع ة:الثالث الخطوة
 المعرفية لؤلصكؿ األمثؿ لبلستخداـ خطط كضع بمعنى لممؤسسة، المعرفية الكثافة زيادة عمى

 .اقيمتي لزيادة فييا كاالستثمار
 زيادة في الخطكة ىذه تمثؿ المعرفييف، كالعامميف المعرفي العمؿ كفاءة تحسيف الرابعة: الخطوة
 غير جديدة مقاييس عف البحث مف أكالن  فبلبد المعرفييف، كالعامميف المعرفية األصكؿ إنتاجية
 ( لمعرفةا بعامؿ كاالىتماـ الثقؿ مركز بانتقاؿ خاصة ، المعرفي العمؿ إنتاجية لقياس تقميدية

 .)نتائج مخرجات، عمميات، مدخبلت،
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 رأس المال الفكري ببعض المداخل اإلدارية المعاصرةعالقة 9 -2-1
 
 عالقة رأس المال الفكري بيندسة العمميات اإلدارية )اليندرة( .1

 مع التعامؿ تستطيع منظمات لدل فكرم ماؿ رأس كجكد اإلدارية اليندسة عممية تتطمب 
 لخفض بدائؿ تخيؿ عمى القدرة إلى المستند االبتكارم بالتفكير ترتبط سة اإلداريةمتطمباتيا، فاليند

 لتكنكلكجيا مكثؼ استخداـ عمى تقـك الختياراتيا، كما ثـ تقييميا كتكمفتو ككقتو العمؿ مراحؿ
الفكرم، كمف المعمكـ أف رأس الماؿ  رأس الماؿ كخصائص تتطابؽ الصفة المعمكمات، كىذه
ى االبتعاد عف الركتينية كيقترب كثيران مف التجديد كتأسيس القكاعد كالتعميمات الفكرم يميؿ إل

بنفسو كيحب التحدم كالمجازفة في العمؿ، كىذا سيسيؿ كثيران تطبيؽ اليندرة كيساىـ في نجاحيا 
 .411): 2009بكفاءة كفاعمية )العنزم، كصالح، 

مف ككف اليندرة عممية مستمرة تمقى  أف العبلقة بيف المتغيريف المذككريف تنبثؽ Yenكيبيف  
عمى إدارة المكارد البشرية مسؤكليات جسيمة، ذلؾ ألنيا تتطمب أفرادان ذكم ميارات متنكعة كقدرات 
حبلؿ األساليب بدالن عنيا )أبك سكيرح،  تخصصية عالية لمتخمص مف أساليب العمؿ القديمة كا 

2013 :127). 
 
 ممةعالقة رأس المال الفكري بالجودة الشا .6

س الماؿ الفكرم كالجكدة الشاممة عبلقة تبادلية، فيي تعتمد بالدرجة األكلى عمى أالعبلقة بيف ر 
قيمة رأس الماؿ الفكرم في المنظمة، كما أف ىذا األخير يمكف تدعيمو، ككذا مبادئ ىذه اإلدارة، 

ارة، كما أف كرفع قيمتو مف خبلؿ تطبيقات أسمكب إدارة الجكدة الشاممة، ككذا مبادئ ىذه اإلد
كفاءة رأس الماؿ البشرم تككف مف خبلؿ اإلدارة ككذا االستثمار الكؼء لممعارؼ كالميارات، كىك 

 يسيؿ أحد أىـ ما تعتمد عميو الجكدة الشاممة، ككنيا تسعى إلى إرضاء العميؿ الداخمي ، مما
الخاصة  التشكيبلت بزيادة فتزداد الييكمي الماؿ قيمة رأس إرضاء العميؿ، أما إلى الكصكؿ عمييا
 ككذا المتنكعة التدريبية البرامج بتكفير تزداد الزبكني الماؿ رأس الفعالة، كقيمة العمؿ بفرؽ

 المخرجات جكدة إلى لمكصكؿ التقييـ كأنظمة عمى الميارات مستندة الجماعية التحفيزية األساليب
رضاء  .(234: 2006العميؿ )عبد العزيز،  كا 

( أف العبلقة بيف المتغيريف المذككريف تنبثؽ ابتداءن في رأينا مف ككف 36: 2001كيذكر السممي )
رأس الماؿ الفكرم يعد العنصر الجكىرم لتطبيؽ فمسفة إدارة الجكدة الشاممة، كالتي تيدؼ إلى 
إحداثيا تغييران فكريان كسمككيان في المنظمة، كأف إحداث التغيير الفكرم كالسمككي المنكه عنو ال 



31 
 

نخبة مف ذكم القدرات االبتكارية كاإلبداعية الخبلقة، كتبرز العبلقة بينيما مكضكع  ينيض بو إال
البحث مف أحد مرتكزات إدارة الجكدة الشاممة تتمثؿ بتبني ميزة تنافسية كقبكؿ المنافسة ككاقع 

 ضركرم كالسعي لتحقيؽ السبؽ عمى المنافسيف.

 
 عالقة رأس المال الفكري بالعولمة .3

مة مف أكثر المصطمحات إثارة لمجدؿ في اآلكنة األخيرة، ألنو مازاؿ غير يعد مصطمح العكل
كاضح المعالـ سكاءن مف حيث المفيكـ أك التطبيؽ في الكاقع العممي، كي نظر إلييا عمى أنيا فمسفة 
جديدة تتطمب تقنيات فكرية كسمككية كفنية عمى درجة عالية مف الشمكلية كالتكاممية، كتعتبر 

مف مجرد عمميات التبادؿ النقدم كالتجارم، ألنيا تمثؿ زيادة كبيرة في العبلقات العكلمة أكسع 
التبادلية، كتسعى إلى التكامؿ االقتصادم كزيادة التكامؿ في الثقافات كالتكنكلكجية ككسائؿ 
االتصاؿ عبر مجتمعات العالـ المختمفة، كعميو فإف لمعكلمة سمبيات تحمؿ إفرازات خطرة ال يمكف 

بداعية، فضبلن عف تنكع ا كالتعامؿ معيا إال بكجكد العامميف ذكم القدرات االبتكارية كاإلمكاجيتي
مياراتيـ كخبراتيـ في ميداف العمؿ، كىك ما يطمؽ عميو رأس الماؿ الفكرم، كىنا تبرز العبلقة 

 .(418-417: 2009بينيما )العنزم، صالح، 

 
 عالقة رأس المال الفكري بالسموك التنظيمي .8

مجاؿ السمكؾ التنظيمي مف المجاالت الحديثة التي تطرؽ ليا الباحثكف في مجاؿ اإلدارة، يعتبر 
كتبرز أىمية ىذا المجاؿ باعتباره مدخبلن يجمع بيف النظرية كالتطبيؽ، فيك ال يقتصر عمى مجرد 
استخبلص المبادئ كاألسس العممية المرتبطة بسمكؾ األفراد كالجماعات داخؿ المنظمات، كلكنو 

تد إلى تكفير مجمكعة مف األدكات كاألساليب العممية التطبيقية التي يمكف استخداميا في عبلج يم
 .(20:  2004المشكبلت التنظيمية اإلدارية )العمياف،

أف الدالئؿ تشير لترابط إيجابي بيف  Styles and Kulvisaechana  (2003 :3)كيذكر
أكيد عمى أف رأس الماؿ البشرم في المنظمات تطكير رأس الماؿ البشرم كاألداء التنظيمي، كالت

يعكس كجية النظر بأف سعر السكؽ يعتمد بشكؿ أقؿ عمى المصادر المممكسة، كبالتحديد المكارد 
البشرية، االستقطاب كاالحتفاظ بأفضؿ العامميف، فالمنظمة يجب أف ترفع الميارات كالقدرات 

عميـ في المنظمة كخمؽ بيئة العمؿ التي تخمؽ لمعامميف بيا، كذلؾ عف طريؽ التشجيع الفردم كالت
 المعرفة لمعامميف مشاركةن كتطبيقان. 
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دارية وجود عالقة ترابطية بين رأس المال الفكري والمداخل اإلالى  مما سبق يخمص الباحث
وكذلك الدور  ،رأس المال الفكري الركيزة األساسية لمتعامل مع تمك المداخل باعتبارالمعاصرة، 
وفق ما  دارتو،ا  بو تمك المداخل في تطوير رأس المال الفكري من خالل استثماره و الذي تمع
 التالي.  لشكلايوضحو 

 

 
 المعاصرة االدارية بالمداخل الفكري المال رأس عالقة( 7.6) الشكل

 الباحث أعدادالمصدر: 

 

 صعوبات رأس المال الفكري10 -2-1
 الكطف عمى مستكل الفكرم رأس الماؿ ييايكاج التي الصعكبات (15: 2007) البحيصي تذكر 

 :باالتي العربي

 . األجنبية المغة صعكبات-أ 
 .كالمعدات األدكات تشغيؿ صعكبات-ب 
 .اآللي الحاسب استخداـ صعكبات-ج 
 .كالمينة العممي المؤىؿ بيف الفجكة-د 

عمى المستكل الكطني الفكرم  الماؿ رأس يكاجييا التي الصعكبات (20: 2010فيما بيف حمادة )
 :التيبا
 . كالخارجي الداخمي االتصاؿ المكارد، كعمى طرؽ ك األرض عمى الكاممة غير السيادة-أ 

رأس 
المال 
 الفكري

 اليندرة

الجودة 
 الشاممة

السموك 
 التنظيمي

 العولمة
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 اإلسرائيمية. الحصار الصييكني كالقيكد ك اإلغبلؽ سياسة-ب 
 .التنمكية تمكيؿ البرامج في الدكلية المساعدات عمى الكامؿ شبو االعتماد-ج 
 .المستقبمي يالسياس كغمكض الكضع الراىف السياسي الكضع استقرار عدـ-د 
 الماؿ لرأس التنمكم التخطيط البلـز لعممية كالتنظيمي كاإلدارم المؤسسي البناء اكتماؿ عدـ-ق 

 .الفكرم
 .ؿبداية االحتبل مف التجييؿ لسياسات الفمسطيني الشعب تعرض-ك 
 . التعميـ قطاع في خاص فمسطيني منياج تبني عدـ-ز 
  .األخرل الثقافات في كاالندماج لميجرة الشباب سعي-ح 

ويعقب الباحث بأن من أىم الصعوبات والتحديات التي يواجييا رأس المال الفكري في المجمس 
األعمى لمقضاء في قطاع غزة  جراء الحصار المفروض واالنقسام الفمسطيني الموجود عمى 

 الساحة الفمسطينية ىي: 
 خر في الضفة الغربية .آوجود مجمسين لمقضاء النظامي في قطاع غزة و  -
بان القطاع  عمماً  ًا،قاضي( 44حيث يبمغ عدد القضاء الحاليين )ي عدد القضاة النقص ف -

أي أن لكل  -( 10000:1)قاضي حسب المعيار الدولي( 200)يحتاج إلى ما ال يقل عن 
الموظفين اإلداريين في المحاكم والدوائر ، باإلضافة لمنقص في عدد -مواطن قاضي 10000
( موظفًا موزعين عمى محاكم القطاع، 255قت الحاضر)، حيث بمغ عددىم في الو القضائية

استنكاف الكثير من جراء ، حيث لم يتبقى ويعتبر ىذا العدد غير كاٍف لتمبية احتياجات المحاكم
( 345( موظفين من أصل)8سوى )2007) )ويولي أحداث موظفي المجمس عن العمل منذ

 العممية القضائية.  ، مما أدى إلى إضعافموظف
 لنظام حوافز فاعل ومطبق لمكافئة المبادرة واإلبداع لمعاممين في المحاكم. االفتقار -
الحاجة لتقوية قدرات وميارات القضاة واإلداريين والفنيين في جميع المجاالت بما يتالءم  -

والوظائف القضائية، ويعزى ىذا الوضع لعدم وجود برامج تدريب كافية ومتخصصة خالل 
غالق المعابر التي حدت من سفر الكوادر ا  لسياسة الحصار و السنوات الماضية، باإلضافة 

البشرية لممشاركة في الدورات والمؤتمرات الدولية والتي ليا الدور في تطوير وتنمية الميارات 
 والقدرات.

لقت بظالليا عمى عدم رغبة الكثير من الكوادر البشرية أزمة المالية الخانقة التي األ   -
 ت لمعمل في المحاكم.المؤىمة وأصحاب الكفاءا

 :ممخصال11 -2-1
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عمى كافة المنظمات العاممة،  تعتبر المنظمات المالكة لرأس الماؿ الفكرم ىي السيدة حاليان 
 كالثكرة الحادة كالعكلمة، كالمنافسة المعرفة اقتصاد عصر في ظؿباعتباره الثركة الحقيقة ليا، 

 العشريف القرف مطمع في السكقية ت قيمتيابمغ التي مايكركسكفت شركة ذلؾ، كمثاؿ التكنكلكجية
 الماؿ لرأس ) %90) فقط مقابؿ%( 10)سكل منيا المادم الماؿ رأس يمثؿ لـ دكالر مميار 115
 باعتباره كاستثماره وتالي كجب عمى المنظمات الحديثة المحافظة عميال، كبالمممكسة غير الفكرم
 .البقاء ليا يضمف االستراتيجي الذم المكرد

ال أنو إالختبلؼ كجيات النظر في تناكلو،  عددت التعريفات لمفيكـ رأس الماؿ الفكرم نظران كقد ت
يعبر عف نظاـ شامؿ متكامؿ، مف خبلؿ مككناتو األساسية رأس الماؿ البشرم بما يمثمو مف 

فراد مع األ منظمة)معارؼ كخبرات كميارات(، كرأس ماؿ عبلقات بما يمثمو مف )قيمة عبلقة ال
ات ذات العبلقة(، كالتي تقكد جميعيا لتحقيؽ الميزة التنافسية كخمؽ القيمة كاالستمرارية كالمنظم

 لعمؿ المنظمة.

صكؿ أىمية كقيمة في القرف الحادم كالعشريف، لعبلقتو الكثيقة ف رأس الماؿ الفكرم مف أكثر األإ
جاح كالتقدـ كالتطكر في دارية المعاصرة، باعتباره المحرؾ كالمكجو الرئيسي لعجمة النبالمداخؿ اإل

دكار يفرضيا عميو مركزه في المنظمة، كىذا يتطمب مف أالمنظمات، لما يمتمكو مف خصائص ك 
دارتو بفعالية، مف خبلؿ اتباع مجمكعة مف الخطكات العممية، كالسير كفؽ مبادئ إالمنظمات 
 أساسية.   

ات العربية كالكطنية كالمحمية، يكاجو رأس الماؿ الفكرم العديد مف الصعكبات عمى كافة المستكي
حيث تنحصر الصعكبات العربية في صعكبة المغة األجنبية كالتعامؿ مع التطكر التكنكلكجي 
كالفجكة التعميمية بيف النظرية كالتطبيؽ، في حيف تنحصر كافة الصعكبات الكطنية كالمحمية بما 

 الفمسطيني. كاالنقساـسرائيمي كالحصار اإل االحتبلؿخمفو 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 المبحث الثاني
 التطوير التنظيمي  2-2

 عمى : ويشتمل
 .المقدمة

  .مفيوم التطوير التنظيمي 2-2-1

 .مفاىيم مرتبطة بالتطوير التنظيمي 2-2-2

 .أىمية التطوير التنظيمي 2-2-3

  .متطوير التنظيميلسباب الدافعة األ 2-2-4

 .أىداف التطوير التنظيمي 2-2-5

 .يميخصائص التطوير التنظ6 -2-2

 .استراتيجيات وأساليب التطوير التنظيمي 2-2-7

 .مراحل التطوير التنظيمي 2-2-8

 .التطوير التنظيمي )مداخل( مجاالت 2-2-9

   .معوقات التطوير التنظيمي 2-2-10

 .عالقة رأس المال الفكري بالتطوير التنظيمي 2-2-11

 .الممخص 2-2-12



36 
 

 المبحث الثاني
 التطوير التنظيمي  2-2

 
 قدمة:مال

 تمكف اإلدارة فاعمة العالمية، كككسيمة التطكرات ثمار مف كثمرة التنظيمي التطكير مفيـك ظير
اإلجراءات، كاستخداـ  التقميدم، كتيسير اإلدارم الفكر تطكير خبلؿ مف بدكرىا القياـ مف

 العممي طالتخطي عبر األداء كفاءة عمى المحافظة ذاتو الكقت اإلنتاج، كفي زيادة في التكنكلكجيا
 (.62: 2012 اهلل، فتح( التطكير في كالشمكؿ لممشكبلت، كالتكامؿ الميداني لمتغيير، كالتشخيص

 االعتماد عمى خبلؿ مف كالمنظمات األفراد مف لكؿ األداء تحسيف إلى يسعى التنظيمي كالتطكير
 يكجيياالتي  مشكبلتلم الحمكؿ إيجاد إلى الرامية السمككية كالمفاىيـ العممية، كالنظريات المنيجية

 ككذلؾ ثقافات ثقافتيا في كالبحث اإلدارية المنظمة مع كالتعاكف الدراسة خبلؿ مف تنظيـ أم
السمككية  العمـك مداخؿ مختمؼ إلى إشارة التنظيمي التطكير مفيـك فييا، ألف العامميف األفراد
 أعضاء عمى ينعكس شكؿب كالخارجية الداخمية البيئة مع االنفتاح عمميات تكجيو إلى الرامية

خبلصان  انفتاحان  معانييا في تحمؿ التنظيـ بصكرة  اإلنتاجية كتحسيف زيادة إلى يسعى كصدقان  كا 
 .(22: 2009اإلدارية )السكارنة،  المنظمة فعالية

دراكيا فيميا يستكجب التي العمميات أىـ مف األعماؿ منظمات في التنظيمي التطكير كيعد  كا 
 فعالية المنظمات لضماف ىذه عمى القائميف كافة ك المشرفيفك  كاإلدارييف داتالقيا قبؿ مف تبنيياك 

 .(381: 2003الباقي،  )عبد كغاياتيا أىدافيا تحقيؽ في المنظمة كنجاح األداء
ولذلك ييدف ىذا المبحث إلى التعرف عمى التطوير التنظيمي ومكوناتو وبيان أىميتو من خالل 

 ليو .إسيتم التطرق  ما

 

 مفيوم التطوير التنظيمي: 2-2-1
لتبايف كجيات النظر كاىتماماتيـ، كفيما  تناكؿ الباحثكف التطكير التنظيمي بتعريفات متعددة نظران 

 يمي بعض تمؾ التعريفات:
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 تدعمو اإلدارة ككؿ التنظيـ مستكل عمى مخطط جيد التنظيمي: التطكير بيكارد أف حيث عرؼ  -
 ، كذلؾالتنظيـ عمميات في مدركسة مداخؿ خبلؿ ، مفتوكعافي التنظيـ فعالية لزيادة، العميا

 .(382: 2003الباقي،  )عبد السمككية العمـك نظرية باستخداـ
 أعمى مف بأكمميا، تدار المنظمة نطاؽ عمى مخططة جيكد": نوأ فيعرفو عمى  Bechardأما  -

 المنظمة تإجراءا في المحسكب التدخؿ خبلؿ مف المنظمة كحيكية فاعمية المستكيات لزيادة
 .(57: 2003كالعزاـ،  )األعرجي " السمككية كالمعارؼ العمـك كباستخداـ

 السمككية كالمعرفة العمـ لتطبيؽ كاسعة نظامية عممية :( بأنوBoonstra  2004 :25 (كيعرفو  -
 أف المنظمات تمكف التي كالعمميات، التصميـ ، كمككناتاالستراتيجيات ككضع المخطط لمتغيير
لمكؿ،  التنظيـ أك اإلدارة العمؿ أك فرؽ كامؿ، مثؿ نظاـ يعالج التنظيمي التطكيرك  فعالة، تككف
 .النظاـ تصميـ عمى التي تشتمؿ السمات المختمفة ببف ككذا كبيئتو النظاـ بيف العبلقة يتناكؿ كما
 كمعارؼ   طرقان  المدل، يستخدـ طكيؿ مخطط جيد": أنوقكلو ب (206: 2005) كذكره الخضر -

 اإلدارة مف يدار كصحتيا، حيث المنظمة فاعمية زيادة جؿأ السمككية، مف العمـك مستمدة مف
 ."ككؿ في المنظمة العميا، كيؤثر

 االلتزاـ فمسفة أساس عمى األجؿ طكيمة عممية "( بأنو2007 :314)Kondalkar عرفو فيما  -
 أحدث كافرتت حيث فييا العامميف كرفاىية المشاكؿ حؿ ، كعمىكالتمكيف، كالرؤيةالجماعي 
 الفعالية لزيادة كصكالن  العمؿ حياة جكدة لتحقيؽ تستخدـ التي التنظيمية العمميات، ك التكنكلكجيا
 المنظمة إلى لمكصكؿو المكج كالنمك كالتنافسيةبالحياة،  نابضة قكة إلى كتحكيميا التنظيمية
 .المتعممة"

ة ممتدة تيدؼ إلى تغير المعتقدات االستجابة لمتغير كاستراتيجية تعميمي :كيعرفو كارف بينز بأنو -
كاالتجاىات كالقيـ كالييكؿ التنظيمي حتى يستطيع التنظيـ التأقمـ الستيعاب التحديات التقنية 

 .(141: 2008 كمعدالت التغير المتسارعة )الصيرفي،
 "جيد شمكلي مخطط ييدؼ إلى تغيير كتطكير :( بقكلو أنو24: 2009) السكارنو كذكره -

 تغيير التكنكلكجيا طريؽ سمككيـ، كعف كأنماط كمياراتيـ قيميـ في التأثير يؽطر  عف العامميف
 كالمادية كتحقيؽ البشرية المكارد تطكير سبيؿ في التنظيمية، كذلؾ اليياكؿ ككذلؾ عمميات

 ". التنظيمية األىداؼ
( بأنو "تغيير استراتيجي ذك طابع عممي 24 :2010عامر كقنديؿ )عرفو كفي ىذا االطار  -
ممي يتعمؽ بالمنظمة، كمناخيا، كما بيا مف أفراد، كجماعات، بيدؼ تحسيف اإلدارة زيادة كفاءة كع

 األداء لمكصكؿ لؤلىداؼ بأعمى جكدة ممكنة".
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يرى الباحث أنو ومن خالل استعراضو لمتعريفات السابقة واختالفيا، اال أن مجمميا تتفق في 
ا مفيوم التطوير التنظيمي وىي تي يتكون منيركان والمقومات األساسية العدة أمور تعتبر األ 

 ي:التلكا
 جؿ تتناكؿ المنظمة ككؿ.ستراتيجي، نظامية كشاممة، مخططة كطكيمة األاعممية تغيير  -
تربط بيف النظرية كالتطبيؽ لمعمكـ السمككية كذلؾ لتطكير كتغيير في المعتقدات كاالتجاىات  -

 كالقدرات كغيرىا.
لفاعمية لمكصكؿ لؤلىداؼ المنشكدة بأعمى جكدة ممكنة، مف خبلؿ داء كزيادة اتيدؼ لتحسيف األ -

أسمكب متميز لممنظمة لحؿ المشاكؿ كالتكيؼ مع الظركؼ المتغيرة لمبيئة المحيطة بيذه  تطكير
 .المنظمة

تالي الساسي كالمؤثر فييا، كبدارة العميا، كتعتمد عمى دكر الجماعة األتبدأ بتخطيط كدعـ مف اإل -
 ني.فيي مجيكد تعاك 

قد يتطمب التطكير التنظيمي تدخؿ أطراؼ داخمية أك خارجية )خبراء( لممساعدة في تحديد   -
 المشكبلت، كجمع المعمكمػػات ثـ إحداث التغيير.

ومن ذلك يخمص الباحث إلى تعريف التطوير التنظيمي بأنو: عممية تنظيمية شاممة ومخططة 
داء دارة العميا، بيدف تحسين األل اإلجل تشمل التنظيم ككل، تخطط وتدار من قبطويمة األ

 نظمة المنظمة.أوزيادة الفعالية لممنظمة، من خالل تغيير سموكيات الفرد والمجموعات، وبيئة و 

 

 مفاىيم مرتبطة بالتطوير التنظيمي: 2-2-2
ستخدـ الباحثكف كالكتاب مصطمحات كمفاىيـ مرادفة لمتطكير التنظيمي كالتغير كالتحديث ا

لمتداخؿ بينيا، كفيما يمي تكضيح  دارم كغيرىا، مما يتطمب تكضيح كؿ معنى نظران كالتطكير اإل
 ىـ المصطمحات ذات العبلقة المباشرة بالتطكير التنظيمي:أل

 التغيير التنظيمي: .5
 التنظيـ إعادة عمميات يتضمف التنظيمي التغيير حيث أف المفيكميف بيف االختبلؼ بعض ىناؾ
 محاكلة إال ىك ما التنظيمي التطكير كسريانو، بينما التفكيض سيكلة كتحقيؽ السمطة كتكزيع
 المشكبلت تشخيص أسمكب عمى مخططة، معتمدان  كالتطكير بطريقة التغيير إلدخاؿ األمد طكيمة

 منو التنظيـ إعادة إلى أقرب التنظيمي التغيير أف بصكرة جماعية، أم المنظمة أعضاء بمشاركة
 .(10: 2008التنظيمي )مطر،  التطكير إلى
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 لممدخؿ التنظيمي كطريؽ التغيير آليات مف آلية التطكير أف (481: 2000عتبر مصطفى )اك 
 كالمعتقدات، كالمدركات، كاالتجاىات، كقدرات العامميف القيـ في بالتغيير السمككي، كذلؾ

 .كسمككيـ

بالكؿ،  لجزءا عبلقة التنظيمي بالتغيير التنظيمي التطكير عبلقة ( أف41: 2010كبيف الغالبي )
 أك يككف مدركسان  قد ألنو األكبر النظاـ التغيير يمثؿ األكبر، إذ بالنظاـ الفرعي النظاـ أك

 حيف أف في ،يمكف ال أك بنتائجو التنبؤ ، يمكفإيجابيان  أك ، سمبيان طارئان  أك ، مخططان عشكائيان 
 التنظيمية. ياتالمستك  أعمى مف تدار مقصكدة أك مخططة تغيير عممية ىك التنظيمي التطكير

 داري:التطوير اإل .6
 التطكير لنشاطات العممية األطر أحد التطكير اإلدارم أف (203: 2000يعتبر الطجـ كسكاط )

األداء، كىذا ما  بمستكل لبلرتقاء السمكؾ التنظيمي تغيير إلى ييدؼ أجزائو مف التنظيمي، كجزء
 لك حتى التنظيمي بالتطكير مقارنة دان دارم يبقى محدك ( بأف التطكير اإل42: 2010أكده الغالبي )

 التطكير منظكمة مفان جزء قد يككف أنو البشرية، كما المكارد جميع اإلدارم التطكير ىذا شمؿ
 .التنظيمي

 عادة اليندسة ) اليندرة(:إ .7
التصميـ  عادةا  ك  أساسية بصكرة التفكير إعادة" يعرؼ مايكؿ ىامر كجيمس شامبي اليندرة بأنيا 

 العصرية : األداء مقاييس في ىائمة تحسيف نتائج لتحقيؽ بالمنظمات الرئيسة ياتلمعمم الجذرم
 .(32: 2006األغا،  (العمؿ" إنجاز كسرعة كالتكمفة كالجكدة الخدمة

 ( أنيا45-44: 2010كتتفؽ اليندرة مع التطكير التنظيمي في عدة أمكر، حيث أشار الغالبي )
 الجديد خبلؿ مف اإلبداعي التفكير إلى الحاجة في التنظيمي التطكير تقنيات بعض مع تشترؾ

 لمتغيرات مبلئمة تقنية ككنيا التنظيمي التطكير تطبيقات أىـ مف األفكار، كيعتبرىا مف كالحديث
مع التطكير  نيا تتفؽ أيضان أ (11: 2008تتصؼ باالستمرارية، كأضاؼ مطر ) التي الجذرية

 لتنظيميا التطكير المنظمة، لكف كفاءة ء، كرفعاألدا جكدة تحسيف اليدؼ في التنظيمي مف حيث
 .التغيير بسرعة إلحداث تسعي التي اليندرة عكس عمى التغيير إلحداث طكيبلن  كقتان  يتطمب
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 أىمية التطوير التنظيمي: 2-2-3
 تية:بعاد اآلتبرز منافع كأىمية التطكير التنظيمي في األ

يا األعماؿ في السنكات األخيرة مف القرف لمتطكرات التي شيدت ان بالنسبة لمعامميف: نظر  .1
البشرية، كزادت بذلؾ الدعكات الداعمة ألىمية إشباع  دالعشريف، زاد اىتماـ عمماء اإلدارة بالمكار 

حاجاتيـ كرغباتيـ، كالعمؿ عمى نشر ركح العمؿ الجماعي كالدعكة إلى تحقيؽ جكدة حياة العمؿ 
: 2008ي متطمبات العمؿ كفي بيئتو )الصيرفي، مف خبلؿ إحداث التغيير كالتطكير المناسب ف

451 .) 
 األفراد األعماؿ، أصبح بيئة تميز أصبحت التي اليائمة التغيرات ظؿ في : لمعمبلء بالنسبة .2

 السياسات غياب في معيا كالتكيؼ استيعابيا في بالغة صعكبات يجدكف المنظمات داخؿ
 أصبحت الكضع ىذا ظؿ في المنظمات فأي، ك التنظيم كالتطكير لمتغيير الداعمة كاالستراتيجيات

 بفعالية ذلؾ يتحقؽ عالمية، كحتى أبعاد كذات مختمفة كرغبات احتياجات مع التعامؿ عف كلةؤ مس
 كضع في العمبلء إشراؾ يتـ لمعمؿ، بمكجبيا جديدة أساليب بتبني المنظمات تطالب ككفاءة

جراءات سياسات  .(53: 2010الشاممة )الغالبي،  الجكدة متطمبات إطار في كذلؾ المنظمة كا 
 كأنظمتيا عناصرىا كؿ تعمؿ أف يجب حقيقةن  متميزة المنظمة تككف لكي : لممنظمة بالنسبة .3

باآلخريف،  كيتأثر يؤثر المنظمة في فرد ككؿ نشاط ككؿ جزء كمتكاممة، فكؿ صحيحة بطريقة
 إلى يؤدم أف شأنو مف ما فرد كرغبات متطمبات تحقيؽ في كالفشؿ لمتضاعؼ قابمة فاألخطاء
 تمتـز أف اإلدارة عمى الضركرم مف يصبح كىنا بالمنظمة مختمفة أماكف في كاختناقات مشاكؿ

: 2005العطيات، ) األخطاء في الكقكع المستطاع قدر تتفادل حتى كالتطكير التحسيف بمتطمبات
65.) 
 

لسمة األساسية بات يمثل ا كونو في تكمن التنظيمي التطوير أىمية أن إلى الباحث ويخمص
 تحقيق أجل من الوحيد ليا، والسبيل والتطور التقدم متطمبات لممنظمات الناجحة، وأىم

وطموحاتيا من خالل التغيير والتطوير التنظيمي في العاممين وجماعات  ألىدافيا المنظمات
 .العمل والمنظمة
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 متطوير التنظيمي:لسباب الدافعة األ 2-2-4 
تي تدفع المنظمات إلى إحداث تطكير في أجزائيا إلى كجكد تغييرات يمكف تمخيص األسباب ال

 كمشاكؿ محيطة بيا.
 ( إلى عدد مف تمؾ المسكغات: 243: 2010حيث أشار عامر كقنديؿ ) 
 .األرباح انخفاض . أ
 .كاإلدارة العامميف بيف حكاجز كجكد . ب
 .المنافسة ضعؼ . ج
 .العامميف غياب كثرة . د
 .الشكاكم معدالت زيادة . ق
 .خارجية بيئية سبابأ . ك

كيحدث التغير بصفة دكرية لعديد مف األسباب التي يصعب التحكـ أك السيطرة عمييا كىك نتيجة 
لمتغيرات خارج السيطرة، كيمكف تقسيـ التغييرات كالمشاكؿ المحيطة بالمنظمة إلى تغييرات 

 .خارجية كتغييرات داخمية
ف المنظمة تكاجو مف الداخؿ أ( إلى 88: 2004) االتغيرات الداخمية: حيث أشار عمم -1

 دائيا مثؿ:أتغييرات تكثر عمى 
 .الفنية األساليب مف كغيرىا كاآلالت كالخدمات األجيزة في تغيرات -
 األساليب كاالجراءات كمعايير العمؿ. في تغيرات -
 كالكظائؼ كعبلقات العمؿ. العمالة ىياكؿ في تغيرات -
 .المنظمة كظائؼ في تغيرات -
 .كالرقابة كالتكجيو كالتنظيـ التخطيط أساليب في راتتغي -
 .كالمركز كالنفكذ كالمسئكليات السمطة عبلقات في تغيرات -
 التغيرات الخارجية: كىي التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالمنظمة.  -2

كالتي تتطمب سكاء كانت  التغيرات السياسية واالقتصادية( إلى 185: 2003)ر حيث يشير ماى
يجاد التكازف في أنشطتيا مع تمؾ المستجدات. ا  إيجابية أك سمبية أف تقكـ المؤسسة بالتكيؼ ك 

المجتمع،  في المرأة كمستكاىا، كدكر المعيشة نمط في كالتي تتمثؿ لمتغيرات االجتماعية باإلضافة
 .المؤسسة سياسة عمى ثـ العاممة، كمف القكم عمى أثرىا ينعكس التعميـ، كالتي كمستكل

 تؤثر التي التغيرات تمؾ التكنولوجية: التغيرات( لما سبؽ 78-77:  2012) ضيؼ فتح اهللكت
 دخاؿا  العمؿ، ك  كاآلالت، كأساليب المعدات في مثؿ التطكر المؤسسة كسمع الخدمات عمى
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 حيث المعرفية لمثورةباإلضافة  .كاإلنترنت كالكمبيكتر مثؿ الحاسبات العمؿ إدارة في التكنكلكجيا
 عمى كميادينيا العمـ كالمعرفة مجاالت جميع في المتسارع كالنمك المعرفي النفجارا يؤثر

 .تنظيمي تطكير إلحداث كيدفعيا المؤسسات
بيف المنظمات، كالكعي  تطور التشريعات وتزايد حدة المنافسة( أف 57: 2009كذكر السكارنو )

 سباب التطكير التنظيمي. أالشديد لدل الزبائف تعد مف 
ىداف المرجوة، وال تحدث ال وسيمة لتحقيق األإباحث أن عممية التغير والتطوير ما ىي ويرى ال

سباب ودوافع تمزم المنظمات بضرورة التغيير والتطور لتتفاعل وتتكيف أبشكل عفوي بل ىناك 
 مع المتغيرات التي تفرضيا البيئة وكذلك لمواجية التطور والتقدم.

 

 أىداف التطوير التنظيمي 2-2-5
سباب الدافعة لمتغيير كالتطكير التنظيمي تتحدد أىداؼ ىذا التطكير، أم أف أىداؼ عمى األ ناءن ب 

 عمى طبيعة المسببات الخارجية أك الداخمية. التطكير يتـ تحديدىا بناءن 
 (349: 2010)العمياف،  :ومن أىم أىداف التطوير التنظيمي 

 عمى قدرتيا كتحسيف بيا المحيطة لبيئةا مع كالتكيؼ التعامؿ عمى المنظمة مقدرة زيادة 1-
 .كالنمك البقاء
 .لممنظمة العامة األىداؼ إنجاز أجؿ مف المتخصصة المجمكعات مختمؼ بيف التعاكف 2-
 .المطمكب التطكير إلحداث كتحفيزىـ مشكبلتيـ تشخيص عمى األفراد مساعدة 3-
 .ليـ الكظيفي الرضا يؽكتحق التنظيمية األىداؼ تحقيؽ عمى العامميف األفراد تشجيع 4-
 .المنظمة يخدـ بشكؿ كتكجييو إدارتو بيدؼ الصراع عف الكشؼ 5-
 .المنظمة في كالمجمكعات العامميف األفراد بيف كاالنفتاح الثقة مف جك بناء 6-
 .التقميدية اإلدارة أساليب مف بدالن  باألىداؼ اإلدارة أسمكب تباعا مف المدراء تمكيف 7-
 عمميات عف بالمعمكمات تزكيدىا خبلؿ مف تكاجييا التي المشاكؿ حؿ عمى المنظمة مساعدة 8-

 .كنتائجيا المختمفة المنظمة
فػإف عمميػة التطػكير التنظيمػي،  ( أنو كبػصكرة أكثػر تحديػدان 19: 2004كيبيف ريسي ككليـ ) 

ػؿ أىػداؼ تيدؼ إلى : تكضػيح رسػالة كغايػات كأىػداؼ المنظمػة، كالعمػؿ عمػى تنػاغـ كتكام
ييدؼ إلى جعؿ المنظمة أكثر فعالية كأكثر قدرة عمى  العػامميف كالكحػدات كالمنظمػة ككػؿ، كما

معالجػة المػشكبلت الفنيػة كاإلداريػة كمػشكبلت العػامميف، كتحػسيف التعػاكف كالتػضافر كاالتػصاالت 
تػشجيع عمػى الػصراحة كالمناقػشة كالعمػؿ الجمػاعي بػيف المػديريف كمرؤكسػييـ كبػيف الكحػدات، كال
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الحػرة لبلختبلفػات كالقػضايا كالمػشكبلت، كتحػسيف عمميػة اتخػاذ القػرار، كتػشجيع العػامميف 
عمػى قبػكؿ القػرارات، كخمػؽ القػدرة عمػى قبػكؿ التغيػير كالتعامػؿ معػو، كتحػسيف أداء  كاتحادىـ

جماعي عمى اآلراء ككضعيا  اتفاؽكالكصكؿ إلى األفػراد كالجماعػات كالعبلقػات الشخصية، 
 مكضكع التنفيذ.

 
داء وزيادة ويرى الباحث أن التطوير التنظيمي ييدف وبشكل أساسي لتنمية القدرات وتحسين األ

نجاز إلمتكامل بين أىداف المنظمة والعاممين، من أجل  لف والتعاون وصوالً آالفعالية وروح الت
 ىداف العامة لممنظمة.األ
 
 خصائص التطوير التنظيمي:6 -2-2
( بأف التطكير التنظيمي يتسـ بالعديد مف الخصائص 25: 2003) ذكر عبد المتعاؿ كجكدة 

 أىميا :

ما يعتمد التطكير التنظيمي عمى إجراء البحكث الفعمية، كالتي تتضمف تجميع البيانات  ةعاد .1
ف لتحميميا ككضع الفركض عف عف المجمكعة أك المنظمة ككؿ، ثـ كضع البيانات أماـ المكظفي

 المشكمة التي تعانى منيا الكحدة مكضع الدراسة.
  .تطبيؽ العمـك السمككية في تحسيف مستكل الكفاءة التنظيمية .2
استيداؼ تغيير قيـ كاتجاىات كمعتقدات المكظفيف، كلذلؾ فإف المكظفيف يشارككف في تحديد  .3

يرىا مف التغيرات المطمكبة لتحسيف أسمكب ممارسة كتنفيذ التغيرات الفنية كالييكمية كاإلجرائية كغ
 .الكظائؼ التنظيمية

يستيدؼ التطكير التنظيمي تغيير المنظمة في اتجاه محدد، قد يككف تحسيف عممية حؿ  .4
المشكبلت، أك زيادة درجة االستجابة لمظركؼ المحيطة، أك تحسيف جكدة العمؿ، كزيادة الفعالية 

 التنظيمية. 
 :مف خبلؿ الشكؿ التالي التنظيمي التطكير خصائص أىـ (26-24، 2012كيضيؼ دكديف )

 مكارد المؤسسة ضمف أنشطتو كيمارس المؤسسة تعيشو الذم العممي بالكاقع : يرتبطالواقعية .1
 .مكاناتياا  ك 
 في تحقيؽ مساىمتو فاعمية عمى التأكيد مع مسبقان  المحددة المنظمة أىداؼ يحقؽ :الفاعمية .2

 .األىداؼ
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 كتعاكف كافة مشاركة مف البد التنظيمي التطكير عمميات تنفيذ نجاح ضمافل: المشاركة .3
 .مراحمو جميع في المؤسسة أعضاء

 ةاالجتماعي كالمسؤكليات كاألخبلقيات كاألنظمة القكانيف ضمف يتـ أف يجب :الشرعية .4
 .فيو تعمؿ الذم المجتمع تجاه لممؤسسة

البيئية  المتغيرات مع كالتكيؼ قمـلمتأ يسعي :األحداث مع السريع التكيف عمى القدرة .5
 .المؤسسة أعماؿ في كالنمك كاالستمرار البقاء بيدؼ بالمؤسسة المحيطة

 
 

 
 التنظيمي التطوير خصائص( 8.6) الشكل

 (26-24 :2012)دودين باالعتماد عمىجرد بواسطة الباحث المصدر: 
 

ي تميزه عن عمميات ويخمص الباحث إلى أن التطوير التنظيمي يتصف ببعض الخصائص الت
خرى، كونو عممية مخططة ومستمرة عمى المدى البعيد ذو طابع عممي وعممي، يقوم التطوير األ

 . عمى القّيم اإلنسانية بجميع أشكاليا، ويسعى لزيادة الفعالية التنظيمية
 
 
 

 الفعالية الواقعية

 التكيف المشاركة الشرعية

 خصائص التطوير التنظيمي
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 استراتيجيات وأساليب التطوير التنظيمي 2-2-7
شكاالن متعددة، كيمكف االستنتاج بأف أكير التنظيمي تأخذ أطر كأساليب التدخبلت في برامج التط

دخاليا عبر تقنيات  التطكير التنظيمي يتضمف مجمكعة مف االستراتيجيات التي ينبغي اعتمادىا كا 
 .كأساليب متعددة إلى مستكيات التنظيـ المختمفة

ببلؾ  ( مكجزان الستراتيجيات التطكير التنظيمي التي طرحيا 46-40: 2006)يقدـ الكبيسي 
كمكتف، كالمتمثمة في خمس استراتيجيات : التقبؿ، التكسط، المكاجية، التكجيو، المبادئ كالنماذج 
كالنظريات، كلكؿ استراتيجية خمسة مستكيات تبدأ بالفرد، كالجماعة، كأفراد مف مجمكعة فرؽ أك 

 ةالشائعة كالمتمثمكحدات، كالمنظمة، كأخيران عمى مستكل المجتمع. كيحدد أىـ التقنيات التطكيرية 
غناء العمؿ، كتكسيع كتدكير العمؿ، كاإلدارة باألىداؼ، كالشبكة اإلدارية،  في بحكث العمؿ، كا 

 .كتدريب الحساسية، كتحسيف نكعية الحياة، كالتحكؿ التنظيمي

( قائمة بخمسة تدخبلت بناء عمى المجمكعة المستيد فة مع 239: 2000نش كبيؿ)اكيحدد فر 
  ك التقنيات المناسبة لكؿ تدخؿ كذلؾ عمى النحك التالي:تحديد األساليب أ

تدخبلت مصممة لتحسيف فاعمية األفراد : أنشطػػػػة تخطيط الحياة كالمسػػػػار المينػػػػػي،  .1
  .االستشارة، تدريب الحساسية، التعميـ كالتدريب، إعادة تصميـ العمؿ، نمذجة السمكؾ

: مثؿ االستشارات العممية، كالصمح  لثبلثياتتدخبلت مصممة لتحسيف فاعمية الثنائيات كا .2
  ر.مف قبؿ طرؼ ثالث، كتقنية مفاكضة الدك 

تدخبلت مصممة لتحسيف فاعمية الفريؽ كالمجمكعات: بناء الفريؽ، تمريف االعتمػادية   .3
اجتماعية، حمقات الجكدة، الرؤية  -المتبادلة، خريطة المسؤكلية، تقنية تحميؿ الدكر، النظـ التقنية 

  .ستقبمية، تحميؿ قكل المجاؿ، كالفرؽ المدارة ذاتيان الم
تدخػػػػبلت مصممة لتحسيػػف فاعمية العبلقات بيػف المجمكعات: كالمشػػاركة، كالتغذيػػػة  .4

  .العكسية، كاالستشارات العممية، كالطرؼ الثالث الم صالح عمى مستكل المجمكعة
ميـ المتكازيػػة، اإلدارة باألىداؼ، تدخػبلت مصممة لتحسيف فاعمية المنظمة: أنظمة التع  .5

دارة الجكدة الكمية  .تحميؿ الثقافة، التخطيط كاإلدارة االستراتيجية، كا 
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 مراحل التطوير التنظيمي: 2-2-8
 :التالية المراحل عمى ينطوي التنظيمي التطوير أن( 179: 2012يرل الطراكنة ك أخركف )

 قكائـ االستقصاء كؿ استخداـ خبلؿ مف األفراد فم المعمكمات جمع يتـ حيث :التشخيص مرحمة .1
  .كاالتجاىات كاالستطبلعات

 مبنية عمى الخطة المنظمة، كىذه لتحسيف استراتيجية خطة إعداد يتـ حيث :التخطيط مرحمة  .2
 بيا قد يكجد التي المجاالت االستراتيجية تخطيط السابقة، كيحدد المرحمة مف ةالمستقا البيانات
  .ليا كالن حم كيرسـ مشاكؿ

 مع األفراد مف التشخيص إلييا الحصكؿ تـ التي المعمكمات مشاركة يتـ حيث :التعميم مرحمة .3
 التعميـ تحتاج مرحمة كقد، سمككيـ تغيير إلى حاجتيـ إدراؾ في كمساعدتيـ بيا يتأثركف الذيف
 .لؤلفراد كالجماعات كالنصح كاإلرشاد مأالر  يقدـ المنظمة خارج مف استشارم كجكد

 مف خبلؿ ىاألكل الثبلثة بالمراحؿ مركرىا بعد أخرم مرة البيانات جمع يتـ حيث :التقييم مرحمة  .4
 التنظيمي جيكد التطكير تأثير مدل إلى التعرؼ بغرض االتجاىات كاستطبلع االستقصاء قكائـ
     .الجيكد التخطيطية مف مزيدان  المعمكمات ىذه تتطمب ككؿ، كقد المنظمة عبر
 

ن مراحل تطبيق التطوير التنظيمي ستة مراحل إ( ف 304 :(2000 جـ كالسكاطأما عند الط
  رئيسة ىي:

، كيتـ اجتماع مستشػػػارم التطكير مع اإلدارة العميػػا لتقريػػر طبيعة مرحمة التشخيص المبدئـي .1
  .المشكمة كتحديد مدخؿ التغيير المناسب مع الحصكؿ عمى الدعـ الكامؿ

  .خبلؿ االجتماع إلى العامميف لمحصكؿ عمى المعمكمات ، مفمرحمة جمع المعمومات .2
 .كذلؾ بمراجعة المعمكمات بعد تصنيفيا كتحميميا مرحمة المواجية واسترجاع المعمومات .3
 .، ككضع خطة كجدكؿ زمني لمبرنامج التطكيرممرحمة التخطيط لحل المشكالت .4
ستكل األفػػػػراد أك الجماعات حسب طبيعة المشكمة سكاء عمى م مرحمة تحديد استراتيجيات التدخل .5

  .كؿكأك التنظيـ 
 .مرحمة التقويم والمتابعة .6

 
 تحديد أربع مراحل لمتطوير التنظيمي وفق ما يبين الشكل التالي: ي مكنويخمص الباحث الى أنو 
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 التنظيمي التطوير مراحل( 9.6) الشكل

؛ 2012؛ أبو عمرة، 2015بو ورد، ؛ أ2015دراسة )مطر،  الباحث باالعتماد عمى جرد بواسطةالمصدر: 
 (2011أبو سمك، 

 
 التطوير التنظيمي: )مداخل( مجاالت 2-2-9

إف التطكير التنظيمي في المنظمات يشمؿ عدة مجاالت، كقد حظيت ىذه المجاالت بالكثير       
 اآلراء في تحديدىا: تسات كاألبحاث مف قبؿ الميتميف كذلؾ ألىميتيا، كقد تعددامف الدر 
كىي  التالية مجاالتالإلى  (2003؛ كالطجـ، 2009 ،سكارنوك  ؛2012 ،دكديف)صنفيا حيث 

 ؛ 2010،عامر كقنديؿا )كتناكلي، االنساني ( –التكنكلكجي  –الييكمي  –)االستراتيجي 
 –مدخؿ تنظيمي  –( في ثبلث مجاالت )مدخؿ فردم 2000، رميكالبد ؛2003، كعبدالباقي

 مدخؿ جماعي(.
لى أنو ي مكن تحديد ثالث مداخل رئيسة لتطبيق برامج التطوير التنظيمي ويخمص الباحث إ

ساليب المناسبة لكل مدخل؛ مدخل ىيكمي يركز عمى بناء ىيكل تنظيمي قادر باستخدام األ
عمى تحقيق أىداف المنظمة ومتطمبات الوحدات التنظيمية، ومدخل عممياتي يركز عمى تطوير 

التنسيقية لزيادة الفعالية لممنظمة، ومدخل سموكي ييتم الجوانب التطبيقية واإلجرائية و 
بالتغيير والتطوير في االتجاىات والعالقات والمعارف والقدرات والميارات واألنماط المختمفة 

 لمعاممين. 

ة، لمالئمتيا لمشكمة وأىداف لمدراس دناه محالً ألييا إمجاالت المشار ال عتمد الباحثاوقد 
 وبيئة الدراسة.

 واالستراتيجيات: ىدافاأل .5
كمجاؿ أك مجاالت نشاطيا ك أنكاع منتجاتيا كالسكؽ التي  الرئيستتناكؿ رسالة المنظمة غرضيا 

ف تغيير ىذه الرسالة  في األىداؼ المتفرعة عف  المنظمات يتبعو تغييران  بيئة بتغيرتخدميا، كا 

 تنفيذ تقويم ومتابعة تخطيط تشخيص
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: 2005ىداؼ )مصطفى، باعتبارىا مناىج بمكغ األ االستراتيجياتالرسالة كالمترجمة ليا كمف ثـ 
475). 

 ككؿ، كاستراتيجية الشركة مستكل عمى استراتيجية ( أف لمشركة54: 2003يكضح ديسمر )
كالتنفيذ،  كالتطبيؽ الصياغة االستراتيجية اإلدارة عممية كظيفية، كتتضمف كاستراتيجيات النشاط
لتحقيقو،  تسعى الذم الحمـ كىك المنظمة رؤية االعتبار بعيف االستراتيجية يؤخذ كضع كعند
 المنظمة. كجدت أجمو مف الذم الغرض المنظمة كىي رسالة ككذلؾ

ف التغيير االستراتيجي ىك التغيير في قرارات المنظمة المتعمقة بعممية تخصيص المكارد، كأيضان إ
تجرم  المنظمات بعض ( في أف301: 2001) تغيير األىداؼ المقررة، كىذا ما أكده أبك بكر

 البيئةفي  لمتغيرات استجابة تمؾ األىداؼ لتحقيؽ المطبقة كاالستراتيجيات أىدافيا في تعديبلت
 مف يتطمب بعد عف التعميـ استخداـ نظاـ أك الخاصة الجامعات إنشاء في التكسع فمثبلن  المحيطة
 .التغيرات تمؾ لمكاكبة أىدافيا تعديؿ الحككمية الجامعات

 
 الييكل التنظيمي: .6
ىك أداة ميمة كىادفة تساعد التنظيـ عمى الكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة، ف الييكؿ التنظيمي إ

كالتنسيؽ بيف األفراد لتجنب االختبلفات الشخصية كالكظيفية، ككصؼ الكظائؼ كتحديدىا 
 (.47: 2002)المكزم، 

لمتغيير ىي  تعرضان  التنظيميةإلى أف أكثر المجاالت ( 781: 2004) كباركف كيشير جرينبرج
، الييكؿأسس كمعايير إعداد  بتعديؿ التنظيمي الييكؿفي  التطكيرالتنظيمية، كيحدث اليياكؿ 

ستحداث كحدات جديدة أك مف اأك دمجيا معان أك  التنظيميةمما ينتج عنو حذؼ بعض الكحدات 
 التغيراتالقائـ ك مبلءمتو مع  لمتنظيـبعض الكحدات، بما يحقؽ المركنة  تبعيةخبلؿ تغيير 

 تكزيع إعادة ك اإلشراؼ نطاؽ كتعديؿ العكس أك البلمركزيةإلى  المركزيةتحكؿ مف ، ك الالجديدة
 ك السمطة تدفؽ قنكات ك االتصاؿ خطكط تصميـإعادة  ك الكظائؼ تجميع ك االختصاصات

 التنظيمي.   التطكير استخداـ طرؽ إحدل تعتبر المسؤكلية
غيير الييكؿ التنظيمي لممنظمة، ف التغيير الييكمي يتمثؿ في تأ (12: 2013) كيبيف دكديف

كأيضان ىياكؿ اإلدارات الفرعية كتكزيع الكظائؼ، كما يشمؿ مصادر اتخاذ القرارات، درجة الرسمية 
كالمركزية ، نطاؽ اإلشراؼ كالعبلقات ما بيف العماؿ باإلضافة إلى األنظمة المتبعة في المنظمة 

 مثؿ : نظاـ المكافآت، تقييـ األداء كنظـ الرقابة.



49 
 

في  لمتغير نتيجةقد يأتي  التنظيمي الييكؿف التغيير في أ( 475: 2005) كيضيؼ مصطفى
ما ينتج عنو إنشاء أك إلغاء  البشريةأك خصائص المكارد  التكنكلكجياك  االستراتيجياتاألىداؼ ك 

 . المسؤكلياتأك خطكط االتصاؿ أك المجاف أك  تنظيميةكحدات 
 التكنولوجيا: .7

 تسيؿ معمكمات مف تكفره ما خبلؿ مف تطكير المنظمات في ان ميم ان دكر  تمعب العمؿ تكنكلكجيا فإ
 عمميات تسييؿ في البرمجيات االلكتركنية الحاسبات أنظمة في التقدـ ساىـ اإلدارم، حيث العمؿ
 فراد، كذلؾاأل كاحتياجات العمؿ ةئبي احتياجات يبلئـ بشكؿ البيانات كمعالجة كالتخزيف الحفظ
 .(51: 2002كاالستشارات )المكزم،  كالبحكث ساتاالدر  عمؿ يسيؿ

معرفة أك طرؽ  تييئة( إلى أف التغيير التكنكلكجي ىك 476-475 :2005كيشير مصطفى )
جكدة اإلنتاج أك خفض  لتحسيفما  إنتاجية العممياتجديدة تستخدـ  فنية تجييزاتاستخداـ أك 
النشاط بما  طبيعةبتغيير الرسالة ك  مرتبطان  جياالتكنكلك ، ك قد يككف تغير اإلنتاجية زيادةالتكمفة أك 

بتغيير أىداؼ مثؿ أىداؼ تكاليفية أك فنية أك  -فنية جديدة أك  تجييزاتأك  يتطمب طرقان 
 . تسكيقية

 المعمكمات يفرض تكنكلكجيا التكنكلكجي كخاصة ( أف التقدـ2001: 301كيضيؼ أبك بكر )
 تتعدل ال بسيطة التغيرات ىذه تككف كقد نظمةالم في التكنكلكجيا المستخدمة تغيير ضركرة

 المنظمة. أساسية تشمؿ ك تككف تغيراتأعماؿ األ ألداء بعض بالكمبيكتر االستعانة
 تغير أف التنظيمي التطكير خبلؿ مف تحتاج قد المنظمة أف (298-296: 2007) ماىر كيرل

 تكد قد كاألدكات، كما األجيزةك  الماكينات تحديث المنظمة تكد تستخدميا، فقد التي التكنكلكجيا
 بأساليب المستمر التدخؿ إلى تحتاج التغييرات ىذه مثؿ كالعمميات، إف االندماج نظـ تغيير

 المعمكمات كنظـ شبكات كاستخداـ كالتكنكلكجيا لآلالت الفني اإلحبلؿ مثؿ التنظيمي التطكير
 . لتكنكلكجياكا األفراد بيف التكافؽ المتعممة المنظمات الحديثة المعمكمات

 
 نظم واجراءات العمل: .8

 بالمنظمة العمؿ نظـ كتطكير تغيير إحداث المنظمة عمؿ كبيئة ظركؼ التغيير في يتطمب قد
 كأنظمة كالسمطات كالصبلحيات العمؿ كمسئكليات إجراءات كتطكير خبلؿ تبسيط مف كذلؾ

 كالفعالية الكفاءة يادةكز  كالتكمفة الكقت تخفيض يفرض التحفيز كنظـ كتقييـ األداء المتابعة
 .(302:  2001)أبك بكر، التنظيمية
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 تسعى التي األىداؼ أىميا كمف لئلجراءات أساسية محددات كيكضح فرنش كسيسؿ أف ىناؾ
 تمثؿ كىي األىداؼ، كالسياسات ليذه تحتكـ أف يجب اإلجراءات فاف كبالتالي المنظمة لتحقيقيا
 مع السياسات تتناقض أال يجب لذلؾ األىداؼ لتحقيؽ السبيؿ يكضح الذم الدليؿ المنظـ

 االختصاصات إلى ، باإلضافة لمتعديؿ قابمة كمرنة كمحددة كاضحة تككف أف األىداؼ كيجب
 . (57: 2006عماؿ كالمكظفيف )عبد االلو، كطبيعة األ

 
   مجاالت التطوير التنظيمي (6.2) الشكل  

 (2011؛ ابو سمك، 2015)ابو وردة،  دراسةعمى  الباحث باالعتماد جرد بواسطةالمصدر: 
 

 معوقات التطوير التنظيمي  : 2-2-10
 بيدؼ تقكيـ كذلؾ الباحثيف؛ بعض اىتماـ عمى التنظيمي التطكير برامج فاعمية مدل استحكذ
جيكد التطكير  نجاح مدل مف ألىدافيا، كالتأكد كتحقيقيا التطكير التنظيمي برامج نجاح مدل

 في األداء العمؿ، كاالرتقاء بمستكل في مياراتيـ كتحسيف المكظفيف اتقدر  تنمية في التنظيمي
 عاـ. بشكؿ المنظمات

 ( معوقات التغيير والتطوير التنظيمي إلى عدة أنواع وىي:19: 2013حيث صنف دودين ) 
 كيندرج تحت ىذا العامؿ ما يمي:أواًل : المعوقات البشرية : 

 يعكد لجيميـ باألغراض كالنتائج المترتبة عمى ذلؾ. ىذاك  . مقاكمة األفراد لمتطكير كالتغيير أ
. النقص في القدرات كالكفاءات المتخصصة كضعؼ نكعية األفراد الذيف يشغمكف الكظائؼ  ب

 القيادية العميا.

مجاالت 
التطوير 
 التنظيمي

األىداف 
 واالستراتيجيات

 التكنولوجيا

الييكل 
 التنظيمي

نظم واجراءات 
 العمل
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: كتتعمؽ بالبيئة القانكنية ككذلؾ دكاـ التطكير كالتغيير في األكضاع ثانيًا : المعوقات البيئية
األزمات االقتصادية، كغيرىا مف العكامؿ البيئية المتغيرة باستمرار كالتي تحيط السياسية، كظيكر 

 بالمنظمة.
مكانيات المادية كالفنية البلزمة إلجراء عممية إلكتشمؿ ضعؼ ا ثالثًا : المعوقات الفنية والمادية:

يبيا عمى مثاؿ عمى ذلؾ عدـ االىتماـ بتييئة القكل العاممة كتدر  ،التغيير كالتطكير التنظيمي
 التقنيات الحديثة قبؿ إدخاليا إلى العمؿ في المنظمة.

: حيث تؤثر فمسفة المجتمعات كالعادات االجتماعية السيئة سمبان رابعًا : المعوقات االجتماعية
 عمى ضعؼ التفاعؿ االجتماعي بيف الزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف في المنظمة.

 :كتشمؿ اآلتي خامسًا : المعوقات التقنية:
 . عدـ االىتماـ بتزكيد المنظمة بالتقنيات الحديثة. أ
 . تراجع ميارات العامميف التقنية كمقاكمتيـ الستخداـ التقنيات الحديثة. ب
 

ويرى الباحث بأن من أىم الصعوبات والتحديات التي يواجيا التطوير التنظيمي في المجمس 
نقسام الفمسطيني الموجود عمى األعمى لمقضاء في قطاع غزة جراء الحصار المفروض واال 

 الساحة الفمسطينية ىي:

دوام التطوير والتغيير في األوضاع السياسية، من حيث كثرة التعديالت الوزارية التي أجرتيا  -
الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة، والتي تؤثر عمى مسيرة التنمية والتطوير اإلداري، باإلضافة 

 خر في الضفة الغربية.آطاع غزة و لوجود مجمسين لمقضاء النظامي في ق
ال يعمل مجمس القضاء وفقًا لييكمية تنظيمية واضحة حتى تاريخ إعداد ىذه الدراسة، األمر  -

الذي أربك عمل المجمس وحّد من إمكانية االستخدام األمثل لممصادر الموجودة بو، ناىيك أصاًل 
ة إلسناد عمل المجمس عن االفتقار إلى بعض الوحدات التنظيمية المتخصصة والضروري

 والدوائر القضائية التابعة لو.  
لقت بظالليا عمى ضعف القدرة التطويرية في كافة أضعف الموازنة العامة لممجمس والتي  -

 مجاالت العمل.
خمق التباسًا في تحديد  وجود ثغرات في قانون السمطة القضائية، واقتصاره عمى العموميات، -

 ات ألطراف السمطة القضائية.األدوار والصالحيات والمسؤولي
غياب وضعف عممية التخطيط والتطوير القضائي، مما يتطمب وجود إدارة متخصصة لمتخطيط  -

 والتطوير.
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 االفتقار ألنظمة واجراءات وتقنيات عمل حديثة وفاعمة. -
 
 
 عالقة رأس المال الفكري بالتطوير التنظيمي: 2-2-11

في البحث كالتطكير كتككيف رأس ماؿ فكرم أك معرفة  نفاؽ كاالستثمارإف االتجاه الحالي في اإل
بداعية في المجاؿ التكنكلكجي كالتنظيمي ترتكز عمى معرفة في المنظمات ىك زيادة طاقاتيا اإل

بإمكانيا تقديـ الدعـ لعدد كبير مف المنتجات كالخدمات التي يمكف أف تطكر في ظؿ  ،كاسعة
عف قكاعد العمؿ الكبلسيكية المتمثمة في إنفاؽ  إطار معرفي عاـ، كبالتالي يمثؿ ذلؾ خركجان 

: 2008ات، د)الزي استثمارم متقطع لتحسيف أك تطكير منتجات منفردة أك بعض مف المنتجات
282). 

ف ذلؾ  المعاصرة مبنية عمى العمـ كالمعرفة أك عمى المعمكمات االقتصاديةأصبحت المؤسسات  كا 
فة عما كاف سائدان في الماضي، كذلؾ عف طريؽ فرض عمييا إتباع إدارة األداء كبطرؽ مختم

في المجاالت المعرفية أك  االستثمارمجمكعة مف مداخؿ التطكير كالتحسيف، كيعتبر  انتياج
العناصر غير المممكسة ذك أىمية كبيرة لما يحققو مف كفكرات في التكمفة كرفع الكفاءة كاإلنتاجية، 

جكدة في عممية تطكير المكارد البشرية، كمف ىنا كاإلبداع المك  االبتكارخاصة مع تشجيع ركح 
في رأس الماؿ الفكرم )ثجيؿ ك  االستثمارالمتزايد بالمكارد البشرية مف خبلؿ  االىتماـكاف 

 (.2: 2011طبايبة، 

( أف بناء المجتمعات الحديثة كتطكيرىا يعتمد إلى حد كبير 3: 2011) كيرل صالح كبكنعجة
أف  باعتبارالمختمفة،  كاالجتماعية االقتصاديةي قطاعات العمؿ عمى تنمية مكاردىا البشرية ف

أىمية العنصر البشرم في الجيكد التنمكية في  ازدادتاإلنساف كسيمة التنمية كأداتيا كغايتيا، كقد 
العقكد األخيرة في ضكء التطكرات المذىمة في العمكـ كالمجاالت الحياتية المختمفة كفي تقنيات 

إلى  كاالجتماعي االقتصادمالحديثة، فانتقؿ بذلؾ مركز الثقؿ لمنمك  التكاالتصاالمعمكمات 
 عنصر المعرفة كالمكارد البشرية بدالن مف المكارد المادية كالمالية.

ول من إيضاح ألىمية رأس المال ويمكننا من خالل ما سبق، وما تم ذكره في المبحث األ 
ليو في المبحث الثاني إشارة ذلك ما تم اإلدارية المعاصرة، وكالفكري وعالقتو بالمفاىيم اإل

بالمفاىيم المرتبطة بالتطوير التنظيمي، بالقول بأن العالقة بين رأس المال الفكري والتطوير 
مسؤولياتيا الجسيمة  يالتنظيمي تنبثق من كون عممية التطوير التنظيمي عممية مستمرة تمق
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اإلدارية لتحسين وتطوير المنظمات عمى إدارة رأس المال الفكري كونو من أىم المداخل 
المعاصرة  في جميع المجاالت، ويعد العنصر الجوىري لتطبيق فمسفة التطوير، واعتباره ثروة 

جراءاتو ا  ىائمة بالنسبة لممنظمات التي تيتم بو وترعاه، إذ بإمكان ىذه الثروة تطوير العمل و 
ظمة، وىو الوسيمة التي تساعد والرقي بو، والمساىمة بدرجة كبيرة في نجاح أو فشل أي من

 المنظمات من مواجية التحديات الراىنة واالنسجام مع المتغيرات الجديدة المحيطة بيا.

 

 الممخص 2-2-12
يعد مفيـك التطكير التنظيمي مف المفاىيـ الحديثة التي جاءت مع التغيرات اليائمة كالسريعة في 

ساس لمساعدة المنظمة لمقياـ ، كالذم يسعى باألكانت الداخمية أـ الخارجية عماؿ سكاءن بيئة األ
تباع استراتيجيات ابتغيرات مف الكضع الراىف إلى الكضع المستقبمي المرغكب بو مف خبلؿ 

 كأساليب عممية.

ال أف ىذه التعريفات تقدـ إكقد تعددت كجيات النظر في تناكؿ مفيكـ التطكير التنظيمي، 
التطكير التنظيمي، حيث يعبر عف نظاـ شامؿ  الخطكط العريضة ألىداؼ كخصائص كمداخؿ

 جؿ ذك طابع عممي كعممي، يستيدؼ المنظمة ككؿ.كمخطط طكيمة األ

كييدؼ التطكير التنظيمي كبشكؿ أساسي لزيادة كفاءة كفعالية المنظمة، كتحقيؽ التكامؿ إلنجاز 
 –اتي مدخؿ عممي – ىيكميتباع مجمكعة مف المداخؿ ) مدخؿ اىداؼ، كذلؾ مف خبلؿ األ

دخاليا عبر تقنيات كأساليب متعددة كفؽ عدة مراحؿ كخطكات ، مدخؿ سمككي ( ينبغي اعتمادىا كا 
مجاالت البعممية التشخيص كتنتيي بالتقكيـ كالمتابعة، كتشمؿ كافة  أمخططة كمنظمة تبد

  .نظـ كاجراءات العمؿ( -التكنكلكجيا  –الييكؿ التنظيمي  -ىداؼ كاالستراتيجيات )األ

دارة فاعمة لرأس الماؿ الفكرم في ا  بيؽ التطكير التنظيمي بكافة مجاالتو يحتاج الستثمار ك ف تطإ
 المنظمات المعاصرة.

يكاجو التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء العديد مف الصعكبات كالمعكقات كالتي 
ضعؼ دت لأتنحصر في األكضاع السياسية الراىنة، كظيكر األزمات االقتصادية كالتي 

مكانيات المادية كالفنية إلجراء عممية التطكير، باإلضافة لمنقص في القدرات كالكفاءات اإل
 المتخصصة كضعؼ نكعية العامميف.
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 المبحث الثالث

 المجمس األعمى لمقضاء-السمطة القضائية  2-3
 

 مقدمة:ال
 األحكاـ تنظيمو ، لدل2003)لعاـ ) المعدؿ  (2002)لعاـ الفمسطيني األساسي القانكف أكد

 السمطة عمى منو (97) مادةال كالقضائية، في كالتشريعية التنفيذية الثبلث العامة لمسمطات
 أنكاعيا اختبلؼ عمى المحاكـ مستقمة، كتتكالىا القضائية السمطة " عمى تنص ، كالتي القضائية

 لمقانكف، كتعمف كفقان  أحكاميا كتصدر كاختصاصاتيا تشكيميا طريقة القانكف كدرجاتيا، كيحدد
 السمطة لتنظيـ منو ألساسيا القانكف كأفرد " الفمسطيني العربي الشعب كتنفذ باسـ األحكاـ
 (97 – 106).المكاد  في القضائية

في المسعى الرامي إلى إيجاد حككمة عادلة  مركزيان  يحتؿ القضاء المستقؿ كالنزيو كالعادؿ مكانان 
خرل إذا كاف لو أف كنزيية كمنفتحة كمسؤكلة، كالقضاء يجب أف يككف مستقؿ عف السمطات األ

جراءات التي تتخذىا الػحككمة أك المسؤكلكف الػحككميكف، ة عمى اإليؤدم دكره الدستكرم في الرقاب
 .(66: 2013مصمح، (لكي يحدد مدل مراعاتيـ لممعايير التي تـ تأكيدىا في الدستكر كالقانكف 

الدكلة،  مرافؽ مف كميمان  حيكيان  مرفقان  القضائية السمطة عميو تقـك الذم القضاء مرفؽ يعتبر
 تعسؼ، كيقـك أك اعتداء كؿ مف ليا كالحامي األفراد كحريات لحقكؽ يالطبيع باعتباره الحارس

 اإلنساف كحرياتو لحقكؽ أساسية ضمانة يشكؿ القضاء فإف كالسمطة، كلذلؾ الحرية بيف بالمكازنة
 مف منازعات يثكر ما عمى القانكف حكـ بإنزاؿ القضائية السمطة تختص منيا، حيث األساسية

 .(92: 2014)نصر اهلل،  رةكاإلدا فراد األ بيف فيما
أىدافو  أىمى المجمس االعمى لمقضاء وبيان ولذلك ييدف ىذا المبحث إلى التعرف عم

 ليو.إسيتم التطرق ما من خالل  واختصاصاتو والتحديات التي تواجيو
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 أنواع المحاكم : 2-3-1
 القضائية ةالسمط قانكف بيا، كىك خاص قانكف بمكجب القضائية السمطة استقبلؿ تنظيـ تـ

 بثبلثة الفمسطينية المحاكـ أنكاع حدد فقد منو (6) المادة نص ، كبمكجب 2002لعاـ 1)رقـ)
 : كىي أنكاع
 .القانون وينظميا والدينية الشرعية المحاكم :أوالً 

 .القانون وينظميا العميا الدستورية المحكمة ثالثًا:

  :من وتتكون النظامية المحاكم : ثالثاً 

  .العميا العدؿ محكمة -ب . النقض محكمة -أ : مف كتتككف االعمي المحكمة .1
 .االستئناؼ محاكـ .2
 .البداية محاكـ .3
 .لمقانكف طبقان  إلييا ترفع التي المسائؿ منيا في كؿ كتنظر  .الصمح محاكـ .8

 
 المجمس األعمى لمقضاء النظامي: 2-3-2

ـ بالشفافية كالكفاءة يسعى المجمس األعمى لمقضاء في قطاع غزة لمكصكؿ إلى قطاع عدلي يتس
الكطني، حيث يتمنى المكاطف في ىذه  االستقبلؿلمتطمبات  االستجابةكالتخصص كالقدرة عمى 

 كاستقراركضماف حقكقو كحماية حرياتو الشخصية  كاستقرارالدكلة العتيدة أف يعيش بأماف 
قو مف خبلؿ المعامبلت كصيانة الممكية العامة كالخاصة كىك اليدؼ الذم يسعى المجمس لتحقي

الحقكؽ الفردية كالحؽ العاـ بأسرع كقت كأقؿ جيد كأعمى  كاقتناءتسيير كصكؿ المتقاضيف لمعدالة 
 .(51: 2015نقر، كفاءة )األ

 :تشكيل المجمس 2-3-2-1

نشأ  القضاة شؤكف كافة في البت ليتكلى فمسطيف في إنشائو تـ لمقضاء أعمى مجمس أكؿ لعؿ
 بشكؿ ككاف ( 2002لسنة   (1رقـ القضائية السمطة قانكف كرصد قبؿ أم (1/6/2000بتاريخ )
، إال المجمس تجديد تـ (28/6/2002) بتاريخ مؤقت، ك القضاء  مجمس تشكيؿ تـ أف بمرسـك

 القضائية السمطة قانكف مف كاف (37) المادة ألحكاـ (، كفقان 14/5/2003األعمى الدائـ بتاريخ )
 .(124: 2014( )نصر اهلل، 1/2002رقـ )
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، كعمى إثر استنكاؼ القضاة كاإلدارييف كالعامميف في محاكـ ـ2007 كإال  أنو كبعد أحداث يكني
مجمسان لمقضاء بمسمى مجمس العدؿ األعمى كمجمس انتقالي لو  أقطاع غزة عف العمؿ أنش

( مف 81بنص الفقرة الثانية مف المادة ) صبلحيات مجمس القضاء األعمى الدائـ كذلؾ استئناسان 
( مف القانكف 100ف السمطة القضائية كمف ثـ تـ تعديؿ ىذا المسمى ليتكافؽ مع نص المادة )قانك 

 .(51: 2015، األنقراألساسي الفمسطيني المعدؿ ليصبح باسـ المجمس األعمى لمقضاء )

القضاء  مجمس تشكيؿ يككف  2002 لسنة  1رقـ القضائية السمطة قانكف مف (38) لممادة كفقان 
العميا  المحكمة رئيس نكاب أقدـ :  مف كؿ رئيسان، كعضكية العميا المحكمة سرئي مف األعمى

 محاكـ استئناؼ العميا، رؤساء المحكمة ىيئة تختارىما العميا المحكمة قضاة أقدـ مف نائبان، اثنيف
 .العدؿ كزارة  العاـ، ككيؿ اهلل، النائب راـ ك كغزة القدس

 : اختصاصات المجمس 2-3-2-2

عمى  ـ2005المعدؿ لسنة  2002( مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 100)نصت المادة 
 -أف:

ينشأ مجمس أعمى لمقضاء، كيبيف القانكف طريقة تشكيمو كاختصاصاتو كقكاعد سير العمؿ فيو، » 
كي ؤخذ رأيو في مشركعات القكانيف التي تنظـ أم شأف مف شؤكف السمطة القضائية، بما في ذلؾ 

، كي عتبر ىذا النص الدستكرم كقانكف السمطة القضائية المرجع األساسي لممجمس « النيابة العامة
 .األعمى لمقضاء

  (1رقـ القضائية السمطة قانكف ألحكاـ كفقان  عامة بصفة األعمى القضاء مجمس يختص
 سائر القضاء، ككذلؾ رجاؿ عارةا  ك  كندب كنقؿ كترقية بتنسيب يتعمؽ ما كؿ ( بنظر 2002لسنة

إلجراء  العدؿ كزير إلى حالتوا  ك  المكازنة مشركع إعداد األعمى القضاء مجمس يتكلى كما ،شؤكنيـ
 عمى اإلشراؼ مسؤكلية العامة، ك كالمالية المكازنة تنظيـ قانكف ألحكاـ كفقان  المقتضى القانكني

 .(125: 2014القضائية )نصر اهلل،  مكازنة السمطة تنفيذ

بالتفتيش القضائي ككضع األنظمة كالمكائح التنفيذية التي ىذا باإلضافة إلى المسائؿ المتصمة 
 .نت( :2017المجمس األعمى لمقضاء،  ) نص  القانكف عمى أف يقكـ المجمس بإصدارىا

 نت( :2017األعمى لمقضاء،  )المجمس أىداف المجمس: 2-3-2-3

 . تعزيز استقبلؿ القضاة .1

 . ضماف كرامة القضاة كنزاىتيـ ككفاءتيـ .2
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 . ة كالمكظفيف لمعمؿ في السمؾ القضائيتأىيؿ القضا .3

 . لتطكير أداء المحاكـ كتسييؿ إجراءات الدعاك  .4

 . سسة كتطكير مجمس القضاء األعمىؤ م .5

 . سسة كتطكير دكائر المجمس كدكائر التدريب كالتفتيش القضائي كاألمانة العامة كغيرىاؤ م .6
 ىيكمية المجمس: 2-3-2-4

  .(5الممحؽ رقـ )مف الكحدات كالدكائر المكضحة كفؽ يتككف المجمس األعمى لمقضاء النظامي 
 الموارد البشرية والمالية لممجمس: 2-3-2-5

 المسؤكليف، كمف لتقديرات القضاة كالعامميف كفقان  عدد في ىناؾ قمة أف يشير الباحث إلى
 مف في محاكـ لمعمؿ لمقضاة االنتداب أسمكب إلى المجكء استمرار ذلؾ العممية عمى المؤشرات

 أك الكاردة القضايا مع عدد بالمقارنة المحكمة قضاة عدد أعمى، كقمة درجات في أك الدرجة ذات
 القضايا تأجيؿ ظاىرة استمرار ككذلؾ كؿ،في الفصؿ األ ليو سابقان إشارة لما تـ اإل المدكرة، كفقان 
 .الدعاكل في كبطء البت

جمس األعمى لمقضاء النظامي بقطاع كالجدكؿ الكارد أدنا يكضح المكارد البشرية العاممة في الم
 غزة:

 ( الموارد البشرية في المجمس األعمى لمقضاء3.2جدول )

 اإلجمالي عدد العقود موظفين  قضاة االدارة

 34 6 26 0 اإلدارة العامة

 12 1 11 0 اإلدارة المالية

 23 4 12 7 المحكمة العميا

 67 14 43 10 بداية غزة

 21 2 11 8 االستئناف

 25 2 19 4 ح غزةصم

 23 4 16 3 صمح دير البمح
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 34 3 26 5 بداية خانيونس

 23 3 17 3 صمح خانيونس

 17 0 15 2 صمح رفح

 18 1 15 2 صمح جباليا

 295 40 211 44 اإلجمالي

 2017ممجمس األعمى لمقضاء لبيانات غير منشورة  باالعتماد عمى المصدر: جرد بواسطة الباحث

 الخاصة القضائية مكازنتيا لمسمطة تككف 2002 لسنة القضائية السمطة لقانكف (3لممادة ) كفقان 
 الفمسطينية، كيتكلى الكطنية لمسمطة العامة السنكية المكازنة ضمف مستقؿ كفصؿ تظير التي

حالتو المكازنة مشركع األعمى إعداد القضاء مجمس  المقتضى القانكني إلجراء العدؿ كزير إلى كا 
 مسؤكلية األعمى القضاء يتكلى مجمس العامة، كما كالمالية المكازنة تنظيـ كفقان ألحكاـ كفقا

 السمطة مكازنة عمى تسرم العاـ اإلطار السمطة القضائية، كفي مكازنة تنفيذ عمى اإلشراؼ
 الفمسطينية. الكطنية لمسمطة السنكية العامة المكازنة قانكف القضائية، أحكاـ

 المجمس:تحديات  2-3-2-6

كالذم تـ نشره في  2006نيا كفؽ ما تـ ذكره في الييكؿ الكظيفي لمسمطة القضائية لسنة نذكر م
 الكقائع الرسمية العدد السبعيف:

 يعمؿ القضاء الفمسطيني في ظؿ سيادة منقكصة. .1

 يعمؿ القضاء الفمسطيني في ظؿ أجكاء أمنية غير مستقرة، كعدـ االستقرار السياسي كاإلدارم. .2

اضحة لتكحيد العممية القضائية كمخرجاتيا ما بيف المحافظات الشمالية صعكبة تطكير آلية ك  .3
 كالجنكبية بسبب فصؿ غزة عف الضفة الغربية.

مبت منو العديد مف االختصاصات المتعمقة باألشخاص أك  .4 يعمؿ القضاء مف خبلؿ اتفاقيات س 
 األمكاؿ غير المنقكلة.

قضائية في الفصؿ في الخصكمات كتجاكز قياـ العديد مف الجيات الرسمية مف خارج السمطة ال .5
 الجياز القضائي صاحب السمطة كالصبلحية الكحيد في الفصؿ في المنازعات.
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 أجيزة العدل المختمفة: 2-3-3
ف القضاة يحتاجكف في عمميـ إلى أ ـ2002( مف قانكف السمطة القضائية لسنة 75) ةنصت الماد

كأدائيا عمى الكجو األكمؿ كمف ىؤالء النيابة  مجمكعة مف األعكاف تعينيـ عمى ممارسة مينتيـ
 العامة.

 
  النيابة العامة: 2-3-3-1

 عمى أف: ـ2001( لسنة 3( مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ )1نصت المادة )
)تختص النيابة العامة دكف غيرىا بإقامة الدعكل الجنائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في 

 القانكف(.األحكاؿ المبينة في 
كتعتبر النيابة العامة شعبة مف شعب السمطة القضائية، كىي أحد مككناتيا كتنكب النيابة  

العامة عف المجتمع، كتقـك بتمثيمو، بيدؼ الحفاظ عمى أمنو كالدفاع عنو كصيانة سبلمتو، 
حالتيـ لممحاكـ، كم ا أنيا كمحاربة الجريمة كاستقصائيا، كالتحقيؽ فييا، كمبلحقة مرتكبييا، كا 

الجية التي يعيد إلييا بميمة تمثيؿ الحؽ العاـ أماـ القضاء، كتختص دكف غيرىا بتحريؾ الدعكل 
العمكمية كمتابعة سيرىا أماـ المحاكـ حتى يصدر فييا حكـ قطعي )نيائي غير قابؿ لمطعف( 

جيات القضائية كمتابعة تنفيذه، كتتمتع النيابة العامة بسمطات التحقيؽ كاالتياـ كالمرافعة أماـ ال
المختصة كاإلشراؼ عمى تنفيذ األحكاـ الجزائية مما يجعؿ دكرىا فريدان مقارنة بالنيابات األخرل 

 .نت( :2017المكجكدة في الدكؿ المجاكرة )النيابة العامة، 
 مؤسسات كافة ميامو، ىي مسؤكلية أداء عمى قكم، قادر عامة نيابة جياز إنشاء مسؤكلية إف

 ال كاضحة تشريعات إصدار عمى بالعمؿ ممزمة الفمسطينية، فالسمطة التشريعية الكطنية السمطة
 السمطة تامة عف باستقبللية الفنية بمياميا القياـ مف العامة النيابة يمكف غمكض فييا، كبما
 مياميا، كتكفير أداء مف كتمكينيا ممزمة بمساندتيا مؤسساتيا بكافة التنفيذية التنفيذية، كالسمطة

عكائؽ،  بيسر كدكف مياميا مباشرة مف تمكنيا التي كالفنية اإلدارية مستمزمات كالتجييزاتال كافة
 النيابة يمـز بكاجبيا، كما قياميا أك يعرقؿ العدالة سير عمى يؤثر بما عمميا في التدخؿ كعدـ
 تمؾ كيحقؽ يخدـ بما اإلدارية كتشكيبلتيا أكضاعيا بتنظيـ العدؿ، القياـ أجيزة كأحد العامة

 كالكفاءة المنافسة عف ان بعيد العامة النيابة ألعضاء تعيينات أية أك إجراء قبكؿ الغاية، كعدـ
 .(101: 2005العالية )البرغكثي،  كالمينية
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 العدل:وزارة   2-3-3-2
، كتعاقب 1994أسست كزارة العدؿ الفمسطينية مع بدايات عيد السمطة الكطنية الفمسطينية عاـ 

 حمقةكتعد الكزارة أحد أجيزة العدؿ الرئيسية لككنيا  ،كزارة عدة كزراء عدؿعمى إدارة شؤكف ال
الكصؿ ما بيف السمطتيف التنفيذية كالقضائية في شؤكف العدؿ كالقضاء، كتقكـ عمى أىداؼ تعزيز 

 .)نت :2017العدؿ كترسيخ سيادة القانكف كتطكير التشريعات الفمسطينية ) كزارة العدؿ، 
 متكاضعان  كاف الدكر ىذا كالقانكف، إال أف العدؿ مبادئ تعزيز في دكران  نشأتيا منذ الكزارة لعبت

 استمرار لمكزارة، كبسبب كالبشرية المادية ضعؼ اإلمكانيات ظؿ في المطمكب كليس بالمستكل
العامة  كالنيابة مجمس القضاء رأسيا األخرل، عمى كالعدؿ القضاء كأجيزة الكزارة ما بيف الخبلفات
 .(96: 2005 ،ي)البرغكث

كتتبع كزارة العدؿ خمسة مرافؽ عدلية، كتتككف كزارة العدؿ مف عدة إدارات عامة، تقكـ ىذه 
اإلدارات العامة بالعمؿ الرئيسي لكزارة العدؿ كؿ في اختصاصو، تتبع ىذه اإلدارات العامة لككيؿ 

كالخطة السنكية لمكزارة،  كؿ أماـ الكزير عف تنفيذ السياسة العامةؤ كزارة العدؿ، كالذم يعتبر المس
كتشرؼ الكزارة عمى المحاكـ النظامية إداريان مف خبلؿ اإلدارة العامة لئلشراؼ عمى المحاكـ، 
حيث أف عمؿ القضاء يحتاج إلى أجيزة إدارية داعمة تسيؿ لو القياـ بمياـ عممو، كىذا الدكر 

ية كحيادية القضاة، كتييئة المناخ اإلدارم البد أف يخضع إلشراؼ كزارة العدؿ لمتأكيد عمى استقبلل
  المناسب لعمؿ القضاء بعيدان عف الضغكط اإلدارية.

 

 ممخص:ال 2-3-4
 معكقات زالت جساـ، كما تكاجو تحديات مككناتيا بكؿ العدؿ كمنظكمة القضائية السمطة زالت ما

ف تقدميا أماـ تقؼ عديدة  بشمكلية يتحقؽ أف يمكف ال كالمنظكمة السمطة تمؾ استقرار كتطكرىا، كا 
 اإلسرائيمي لسياسات االحتبلؿ كاف السياسي، لقد االستقرار كعدـ التقمب حالة ظؿ تامة في
 مف االنتقاص استمرار في العاـ ىذا بارزان  طارئ دكران  كبعضيا مستمر بعضيا داخمية كلعكامؿ
 ة المتقاضيفكحري التقاضي حؽ ضمانات كتكفر كالعدالة القانكف كسيادة استقبلؿ القضاء مبادئ
: 2005)البرغكثي،  كمضاميف مف معاني ذلؾ يحممو ما بكؿ الطبيعي قاضييـ إلى الكصكؿ في

118). 
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 :المقدمة
 سابقة دراسات عمى لمحصكؿ المتعددة المصادر في كالتنقيب البحث خبلؿ مف - الحظ الباحث

أف ىناؾ اىتماما بيذا المكضكع، حيث تبيف  -رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي مكضكع في
كفرة كحداثة في الدراسات التي تناكلت متغيرات الدراسة عمى صعيد الدراسات األجنبية أف ىناؾ 

في حيف أف  ،كالعربية بشكؿ عاـ، كالدراسات الفمسطينية بشكؿ خاص عمى حد عمـ الباحث
ىناؾ ندرة في الدراسات التي تناكلت بيئة الدراسة "السمطة القضائية" عمى حد عمـ الباحث، كلـ 

ث ألم دراسة سابقة حكؿ رأس الماؿ الفكرم كدكره في التطكير التنظيمي عمى يتكصؿ الباح
 مختمؼ األدبيات.

(، كالدراسات العربية 14( دراسة مقسمة كفؽ اآلتي: الدراسات المحمية )30الدراسات ) ددبمغ ع 
ىذه ،  كست عقد مقارنة بيف األقدـ إلى األحدث (، كالتي ست عرض مف8(، كالدراسات األجنبية )8)

الدراسات كبيف الدراسة الحالية، كاالستفادة مف نتائج ىذه الدراسات في تدعيـ نتائج الدراسة 
 الحالية.

 تناكلتكفيما يمي عرض مكجز ألىـ الدراسات المتميزة بحداثتيا التي تـ التكصؿ إلييا،  ك 

لدراسات رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي، كفقان لمتصنيؼ اآلتي: ا تغيرات الدراسةم
 تغيرلمم أيضا  الترتيب سفكبن، المستقؿغير لممت الفمسطينية كالدراسات العربية كالدراسات األجنبية

 ع:التاب

 "رأس المال الفكريالمستقل "المتعمقة بالمتغير الدراسات  1-3
 الدراسات الفمسطينية: 1-3-1
 الميزة لتحقيق الفكري المال رأس لتطوير مقترحة اتيجيةن: استر بعنوا (2016قشطة ) .5

 .الفمسطينية الجامعات التنافسية في
الميزة  لتحقيؽالتكصؿ الستراتيجية مقترحة لتطكير رأس الماؿ الفكرم  إلىالدراسة ىذه ىدفت 

الجامعات الفمسطينية، كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ إلى درجة تكافر متطمبات تطكير  التنافسية في
 الدراسة في الجامعات الفمسطينية، كلتحقيؽ أىداؼ الميزة التنافسية لتحقيؽالفكرم  الماؿرأس 

االستبانة التي كزعت عمى  أداةمف خبلؿ استخداـ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحثة استخدمت
قساـ في مجتمع الدراسة، كالذم يتككف مف عمداء الكميات كنكابيـ كرؤساء األ أفرادجميع 

( كتـ استرداد 191كالبالغ عددىـ ) ىر (ز األ –قصى األ –سبلمية الجامعات الثبلث ) اإل
 ( استبانة.166)
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مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان  إلىتوصمت الباحثة  وقد
 :التالي النحو عمى أىميا

بمغت درجة تكافر متطمبات تطكير رأس الماؿ الفكرم لتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات  .1
 حتؿ محكر رأس الماؿاحيث ، %( بدرجة تقدير كبيرة71.94) قدره نسبيان  الفمسطينية كزنان 

 .لبشرمكلى، كالذم يميو الييكمي ثـ االمرتبة األ العبلقات
الجامعات  في الفكرم الماؿ رأس لمجاالت الكمية لمدرجة إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .2

 نفس عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد بينما ،(سنكات الخدمة)لمتغير تعزل الفمسطينية
 (.الكظيفي المسم ى)رلمتغي المستكل

بناء استراتيجية مقترحة لتطكير رأس الماؿ الفكرم، تتضمف رؤية كرسالة لو، كغايات  .3
جراءات محددة لتطكيره لتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات الفمسطينية.  كأىداؼ كا 

 :أىميا ،توصيات بعدة الباحثة توصي ئجواستنادًا لمنتا
ضركرة تبني الجامعات الفمسطينية الستراتيجيات حديثة في مجاؿ تطكير رأس الماؿ الفكرم،  .1

 مف أجؿ االرتقاء بمستكل التعميـ بشكؿ عاـ.
مف خبلؿ  ضركرة تبني معايير كاضحة كمعمنة لضماف التميز في رأس الماؿ الفكرم، .2

 التنمية المستدامة في المجتمع. التركيز عمى البحث العممي، كربطو بأىداؼ الجامعة كخطط
 
 .الصحية األزمات إدارة في الفكري المال رأس ( بعنوان: دور2015أبو سموت ) .6

براز ا  الدراسة إلى الكشؼ عف كاقع رأس الماؿ الفكرم بكزارة الصحة الفمسطينية، ك  ىذه ىدفت
دارة اإدارة األ  زمات الصحية،ألزمات فييا، كبياف طبيعة العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كا 

 مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ
االستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف المكظفيف بالدرجات الكظيفية العميا بالكزارة، 

كالكحدات دارات العامة حيث تككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية طبقية مف مكظفي اإل
 (.274باألزمات في كزارة الصحة الفمسطينية، كالبالغ عددىـ ) كثر تأثران األ
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
 - لييكميا –جاء رأس الماؿ الفكرم بكزارة الصحة الفمسطينية بمككناتو الثبلثة )البشرم  .1

حتؿ محكر رأس الماؿ البشرم المرتبة ابدرجة جيدة، حيث ( %62.2)العبلقات( بكزف نسبي
 كلى، كالذم يميو الييكمي ثـ العبلقات.األ
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دارة األزمات. بأبعاده الفكرم الماؿ رأس متطمبات تكافر بيف إحصائية عبلقة كجكد .2  كا 
 زارةك  في الفكرم الماؿرأس  تلمجاال الكمية لمدرجة إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .3

 ذات فركؽ تكجد بينما ،(العممي المؤىؿ الجنس،ات الشخصية)ممتغير ل تعزل الفمسطينية الصحة
 المسم ى الخدمة، سنكات العمر،لممتغيرات الشخصية ) المستكل نفس عند إحصائية داللة

 .(الكظيفي
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة لمنتائج واستناداً 

 الياـ لدكره الفكرم الماؿ برأس االىتماـ عمى العمؿ عاـ، بشكؿ كالمؤسسات الكزارات عمى .1
 .المؤسسات تكاجييا التي كالتحديات األزمات إدارة في

 رأس البشرم، الماؿ )رأس الثبلثة بمككناتو الفكرم الماؿ رأس لتنمية كبرامج خطط كضع .2
 (.العبلقات ماؿ رأس الييكمي، الماؿ

 .الفكري المال لرأس األساسية والمكونات ( بعنوان: العناصر2015)أبو سويرح  .7
الدراسة إلى محاكلة دراسة كتحميؿ عناصر رأس الماؿ الفكرم كالتعرؼ عمى ىذه ىدفت 

ىـ المكضكعات المعاصرة، كدراسة مدل تكافرىا في كزارة أحد أساسية لو ككنو المككنات األ
التحميمي  المنيج الباحثالدراسة استخدـ  كلتحقيؽ أىداؼقطاع غزة، في التربية كالتعميـ العالي 
فكار كاآلراء المطركحة فيما يتعمؽ بمككنات كعناصر رأس الماؿ الفكرم، االستنتاجي، لتحميؿ األ

طار الفكرم كالمفاىيمي لمبحث دبيات المكضكع لبناء اإلأعتمد الباحث عمى ما تكفر مف اك 
طار، الستخبلص استنتاجات تكضح مككنات رأس الماؿ فكار كالنظريات التي تحكـ ىذا اإلكاأل

 الفكرم.
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
ساسي في أف مككنات رأس الماؿ الفكرم تنحصر بشكؿ أعمى متفقكف  فأف أغمب الباحثك  .1

 العبلقاتي(. –الييكمي  - مثبلثة مككنات كىي )البشر 
استطاع الباحث بناء نمكذج لعناصر رأس الماؿ الفكرم عمى مستكل المؤسسات الحككمية  .2

 عماؿ.كمنظمات األ
 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:

لماؿ االعتماد عمى النمكذج المقترح عند الحاجة لقياس أك تقييـ أك تطكير أك إدارة رأس ا
 الفكرم، لمبلئمتو كاتفاؽ الباحثيف عمى مككناتو.
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 الخاصة الفمسطينية بالجامعات الفكري المال رأس إدارة ( بعنوان: واقع2015الخضري ) .8
 غزة. قطاع في

 -بعاده )البشرمكأالدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكفر مككنات رأس الماؿ الفكرم ىذه ىدفت 
 الدراسة لجامعات الفمسطينية الخاصة، كلتحقيؽ أىداؼافي الزبكني (  -الييكمي -الفكرم

االستبانة، التي كزعت عمى  مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحثة استخدمت
كاديمييف لدل الجامعات محؿ الدراسة دارييف كاألأفراد مجتمع الدراسة مف جميع المكظفيف اإل
(، حيث تـ استرداد 250طيف(، كالبالغ عددىـ )كىي )جامعة فمسطيف، غزة، بكليتكنؾ فمس

 %( مف المجتمع الكمي.68( استبانة فقط، أم ما نسبتو )170)
توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان  وقد

 التالي: النحو عمى أىميا
إدارة رأس الماؿ الفكرم  أف المتكسط  الحسابي النسبي الستجابات أفراد العينة تجاه .1

حتؿ محكر رأس ماؿ العبلقات ا%(، أما أبعاده فقد 75.91بالجامعات الخاصة كاف بنسبة )
 كلى، كالذم يميو الييكمي، ثـ البشرم.المرتبة األ

في استجابات أفراد العينة تجاه كاقع إدارة رأس الماؿ  إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .2
لشخصية)الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، لممتغيرات ا لنية تعز الفكرم بالجامعات الفمسطي

 .سنكات الخدمة(
 أىميا: توصيات، بعدة الباحثة توصي السابقة واستنادًا لمنتائج

 .ضركرة قياـ إدارة الجامعة بتشجيع مكظفييا كطبلبيا عمى البحث العممي .1
 بناء قدرات المكظفيف مف خبلؿ التدريب كالتطكير المستمر.ضركرة  .2
 
 األداء في وزارة مستوى تحسين في الفكري المال ( بعنوان: دور رأس2015النخالة ) .9

 .الفمسطينية الوطني واألمن الداخمية
 –إلى التعرؼ عمى مدل تكافر متطمبات رأس الماؿ الفكرم، بأبعاده )البشرم  ىدفت ىذه الدراسة

قة بيف تكافر تمؾ المتطمبات مف الكطني، كالعبلالعبلقات( لدل كزارة الداخمية كاأل -الييكمي
ذا كاف ىناؾ تفاكت في مككنات رأس الماؿ إكتحسيف مستكل األداء، باإلضافة لتكضيح ما 
 استخدـ الدراسة  مف الكطني، كلتحقيؽ أىداؼالفكرم في تحسيف األداء لكزارة الداخمية كاأل

كزعت عمى أفراد  االستبانة التي مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحث
في ىيكمية  اشرافيان  كظيفيان  أك مسمىن  مجتمع الدراسة مف جميع الضباط الذيف يشغمكف منصبان 
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( استبانة، كتـ 400الكزارة، حيث تككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية طبقية بمغ عددىا )
 % (.90.75استبانة بنسبة ) (363استرداد )

 تائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىمياتوصل الباحث إلى مجموعة من الن وقد
 التالي: النحو عمى

، بدكره في تحقيؽ مستكل ف  ي  ر  خ  المرتبة االكلى عمى المككنيف اآل الييكمياحتؿ رأس الماؿ  .1
 عبلقات.، ثـ الالبشرمكالذم يميو  ،مف األداء عاؿ  

 األداء مستكل كتحسيف بأبعاده، الفكرم الماؿ رأس متطمبات تكافر بيف إحصائية عبلقة كجكد .2
 .الكزارة لدل

مستكل األداء، حيث أف رأس عمى  الفكرم الماؿ رأس مككناتلذك داللة إحصائية  يكجد أثر .3
 ماؿ البشرم األكثر تأثيران، كيميو العبلقات، ثـ الييكمي.

داخمية ال زارةك  في الفكرم الماؿألبعاد رأس  الكمية لمدرجة إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .4
 ،(الكظيفي المسم ى، العممي المؤىؿ العمر، الجنس،) ات الشخصيةممتغير ل تعزل الفمسطينية

 .(الخدمة سنكاتلمتغير ) المستكل نفس عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد بينما
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

يجابي متطمباتو مف قبؿ مؤسسات القطاع العاـ لدكره اإلضركرة االىتماـ برأس الماؿ الفكرم ك  .1
 في رفع مستكل األداء.

 جزءان  ذلؾ كفيك حتى راءالمدك  القادة عمؿ مسار في االجتماعية المسؤكلية ثقافةك  حك ر  إشاعة .2
 يـ.ظيفتك  فم
 
في ( بعنوان: إدارة رأس المال الفكري ودوره في تحسين البيئة االجتماعية 2015سالم ) .:

 ة.قطاع غز 
الدراسة إلى التعرؼ عمى إدارة رأس الماؿ الفكرم كدكره في تحسيف البيئة االجتماعية  ىذه ىدفت
مف خبلؿ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة قطاع غزة، كلتحقيؽ أىداؼفي 

ت االستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الكزارا استخداـ أداة
الفمسطينية في قطاع غزة، حيث تككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية طبقية بمغ عددىا 

 % (.90.5استبانة بنسبة ) (380( استبانة، كتـ استرداد )420)
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 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى

%(، أما أبعاده فقد 59.95ى رأس الماؿ الفكرم بشكؿ عاـ بمغت درجتيا )كجكد مكافقة عم .1
 ، ثـ البشرم.لعبلقاتكلى، كالذم يميو االمرتبة األ الييكميحتؿ محكر رأس ماؿ ا
تحسيف البيئة ك  بأبعاده، الفكرم الماؿ رأس متطمبات تكافر بيف إحصائية عبلقة كجكد .2

 %(.74.1ة عميو )قطاع غزة بمغت درجة المكافقفي االجتماعية 
 رأس أف حيث األداء، مستكل عمى الفكرم الماؿ رأس لمككنات إحصائية داللة ذك أثر يكجد .3

 .بشرمال ثـ ،ييكميال كيميو تأثيران، األكثر العبلقات ماؿ
 البيئة فتحسي في الفكرم الماؿ رأس إدارة دكر حكؿ إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال .4

، سنكات العممي المؤىؿ العمر، الجنس،لممتغيرات الشخصية ) عاتب غزة قطاعفي  االجتماعية
لمتغير )المسم ى  المستكل نفس عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد بينما الخدمة(،
 .الكظيفي(

 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
في المكاف المناسب  ف تضع الشخص المناسبأأف تكافئ الكزارات المبدعيف في العمؿ، ك  .1

 مكانياتيا.إكفؽ برنامج محدد، كما يتناسب مع 
 .التكنكلكجي التطكر عم يتناسب بما ظفيفلممك  اإلدارية القيادية راتالميا الكزارات تنمي فأ .2
 
 لدى اإلدارية الكفاءة تطوير في الفكري المال ( بعنوان: دور رأس2013الخطيب ) .;

 غزة. قطاع في الفمسطينية والتعميم ةالتربي وزارة اإلداريين في العاممين
الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر رأس الماؿ الفكرم في تطكير الكفاءة االدارية لدل ىذه ىدفت 

 استخدمت الدراسة قطاع غزة، كلتحقيؽ أىداؼفي العامميف االدارييف في كزارة التربية كالتعميـ 
االستبانة، التي كزعت عمى أفراد  اةمف خبلؿ استخداـ أد الكصفي التحميمي، المنيج الباحثة

دارييف في المديريات التابعة لمكزارة، حيث تككنت عينة مجتمع الدراسة مف جميع العامميف اإل
( أم ما نسبتو 1234( مف أصؿ )237الدراسة مف عينة عشكائية قصدية بمغ عددىا )

(20%). 
فسير لنتائج الدراسة كان توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والت وقد

 التالي: النحو عمى أىميا
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%(، حيث 71.84كجكد مستكل لرأس الماؿ الفكرم لدل العامميف في الكزارة بكزف نسبي ) .1
 كالذم يميو الييكمي ثـ العبلقات. ،حتؿ المرتبة االكلى رأس الماؿ البشرما
كتطكير الكفاءة  ،بأبعاده الفكرم الماؿ رأس متطمبات تكافر بيف إحصائية عبلقة كجكد .2

 .الكزارة لدل اإلدارية
دارية لدم ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لرأس الماؿ الفكرم عمى تطكير الكفاءة اإل .3

 .(الكظيفي المسم ى لممتغيرات الشخصية )الجنس، العمر، العامميف تعزل
 أىميا: توصيات، بعدة الباحثة توصي السابقة واستنادًا لمنتائج

ساس سنكم مف قبؿ أكتحديد مككناتو عمى  ىمية رأس الماؿ الفكرم، أراؾ دا  ضركرة فيـ ك  .1
 الكزارة.

 تحفيز العامميف كتشجيعيـ عمى التطكير كالتغيير مف قبؿ الكزارة. .2
 

 الدراسات العربية  1-3-2
 –االستثمار برأس المال الفكري عمى الجودة الشاممة بعنوان: أثر ( 2014) عبيد .5

 البحرين.
االستثمار برأس الماؿ الفكرم عمى إدارة الجكدة الشاممة  سة إلى دراسة تأثيرالدراىذه ىدفت 

 الباحث استخدـ الدراسة كدراسة تطبيقية عمى شؤكف الجمارؾ بمممكة البحريف، كلتحقيؽ أىداؼ
االستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع  مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج

امميف في قطاع شؤكف الجمارؾ في مممكة البحريف، حيث تككنت عينة الدراسة مف جميع الع
 ( استبانة.213الدراسة مف عينة عشكائية بمغ عددىا )

 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
  .ة الشاممة بشؤكف الجمارؾتكجد عبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كتحقيؽ الجكد .1
 ذات داللة إحصائية بيف رأس الماؿ الفكرم كتحقيؽ الجكدة الشاممة تعزل فركؽتكجد ال  .2

 .لمتغير الجنس
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

 صاراالقتداء العامميف، كعدـ أأىمية االستثمار برأس الماؿ الفكرم لدكره في تحسيف جكدة  .1
مف الكفاءات كالخبرات في المحيط الخارجي، ككذلؾ مف  االستفادةالداخمي بؿ  االستثمارعمى 

 القيادات ذكم الخبرة.
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 ثناء الخدمة.أفتح المجاؿ لمعامميف الستكماؿ تعميميـ  .2
( بعنوان: دور رأس المال المعرفي في تحقيق االبتكار لدى عمداء الكميات 2013عمر ) .6

 في سوريا.
الدراسة إلى معرفة الدكر الذم يتركو رأس الماؿ المعرفي في تحقيؽ االبتكار لدل ىذه ىدفت 

ف رأس الماؿ أف مستكل االبتكار متدني، ك أعمداء الكميات في سكريا، كتفترض الدراسة ب
دارم، كال يتبناه عمداء الكميات لتحقيؽ االبتكار، كلتحقيؽ المعرفي غير ميـ في العمؿ اإل

االستبانة التي  مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحث دـاستخ الدراسة أىداؼ
كالبالغ عددىـ  ،كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف عمداء الكميات في الجامعات السكرية

( استبانة، أم ما نسبتو 95(، حيث تككنت عينة الدراسة مف عينة عشكائية بمغ عددىا )104)
 ة.%( مف مجتمع الدراس91.3)

 ئج الدراسة كان أىمياالتفسير لنتاتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل و  وقد
 التالي: النحو عمى
ف مستكل االبتكار لدل العمداء أدارم، ك مدل أىمية رأس الماؿ المعرفي في نجاح العمؿ اإل .1

 مرتفع.
 كتعزيزه. االستثمار برأس الماؿ المعرفي كتنشيطو لتحقيؽ االبتكار .2

 أىميا: ة توصيات،بعد الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
 تفعيؿ دكر رأس الماؿ المعرفي في تحقيؽ االبتكار، مف خبلؿ تشجيع ركح العمؿ الجماعي. .1
تكثيؼ الدكرات التدريبية لتنمية رأس الماؿ المعرفي، كزيادة االعتماد عمى التقنيات الحديثة  .2

 في نقؿ المعرفة.
 
 عمال المؤسسات.أداء أ( بعنوان: تأثير رأس المال الفكري عمى 2011ي )، بوقسر بن عبو .7

عماؿ المؤسسات، كذلؾ مف اداء اتأثير رأس الماؿ الفكرم عمى  الدراسة إلى معرفة ىذه ىدفت
خبلؿ تحديد النماذج المختمفة لقياس األداء بالتركيز عمى نمكذج بطاقة األداء المتكازف، كتحديد 

 الدراسة نمكذج كمككنات رأس الماؿ الفكرم كمؤشرات قياسو، كلتحقيؽ أىداؼالعبلقة بيف ىذا ال
االستبانة التي كزعت عمى أفراد  مف خبلؿ استخداـ أداة ،التجريبي المنيج الباحث استخدـ

ك أناشطيف في مكاقع مختمفة داخؿ الككاالت  فمجتمع الدراسة كالذم يتككف مف مكظفي
( 170عينة الدراسة مف عينة عشكائية بسيطة بمغ عددىا )المؤسسات الجزائرية، حيث تككنت 

 %(.73.52استبانة كزعت ك تـ استرداد ما نسبتو )



71 
 

 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
%(، حيث 77.2نسبي ) كجكد مستكل لرأس الماؿ الفكرم لدل العامميف في الكزارة بكزف .1

 .الييكميثـ  العبلقاتكالذم يميو  ،رأس الماؿ البشرم حتؿ المرتبة االكلىا
  كادارة المعرفة.تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف رأس الماؿ الفكرم  .2
 ،في المؤسسات األداء مستكل عمى الفكرم الماؿ رأس لمككنات إحصائية داللة ذك أثر يكجد .3

 .الييكمي ثـ ،بشرمال كيميو تأثيران، األكثر قاتالعبل ماؿ رأس أف حيث
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

القاعدة  باعتبارهضركرة اىتماـ المؤسسات الجزائرية برأس ماليا البشرم كاالستثمار فيو، 
 داء المؤسسات.أساسية لتحسيف األ

 
بداع في المصارف إلرأس المال الفكري في ا ( بعنوان: أثر2010الروسان والعجموني ) .8
 ردنية.أل ا

 استقطابوالدراسة إلى تقصي تكافر رأس الماؿ الفكرم في المصارؼ، كمعرفة درجة ىذه ىدفت 
بداعية في كصناعتو كتنشيطو كالمحافظة عميو كاالىتماـ بالزبائف، كعبلقة ذلؾ بتنمية القدرات اإل

مف خبلؿ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ ةالدراس ىذه المنظمات، كلتحقيؽ أىداؼ
قساـ أكالذم يتككف مف رؤساء   االستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة، استخداـ أداة
( استبانة كزعت، كتـ استرداد 60( مصارؼ، حيث تككنت عينة الدراسة مف)8عامميف في)

 ( منيا.50جرم التحميؿ عمى)أ( 53)
 ث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىمياتوصل الباح وقد
 التالي: النحو عمى
 االىتماـ برأس الماؿ الفكرم ما زاؿ بحدكد متكاضعة. .1
صارؼ الم في بداعاإل مستكل عمى الفكرم الماؿ رأس لمككنات إحصائية داللة ذك أثر يكجد .2

 .الييكمي ثـ العبلقات، كيميو تأثيران، األكثر البشرم ماؿ رأس أف حيث ،األردنية
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

 ضركرة االىتماـ برأس الماؿ المعرفي. .1
 بعاد استراتيجية لتنمية المكارد البشرية.أجيكد ذات بذؿ  .2
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 الدراسات األجنبية:  1-3-3
1. Ramirez and Gordillo (2014): The Relevance of Intellectual 
Capital: An Analysis of Spanish Universities, Spain. 

 سبانيةالتعرف عمى رأس المال الفكري وتقديره دراسة تحميمية عمى الجامعات اإل
ىدفت الدراسة إلى تقديـ نمكذج لغرض التعرؼ عمى رأس الماؿ الفكرم كتقديره في الجامعات 

ف مؤشرات رأس الماؿ الفكرم لمساعدة الجامعات عف سبانية، مف خبلؿ تقديـ مجمكعة ماإل
سيميا، بما يساىـ في تحقيؽ قدر أكبر مف الشفافية أطريؽ تقديـ معمكمات مفيدة إلى حممة 

 الباحث استخدـ الدراسة كالمسألة كالقابمية لممقارنة في قطاع التعميـ العالي، كلتحقيؽ أىداؼ
االستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع  أداةمف خبلؿ استخداـ  الكصفي التحميمي، المنيج

، حيث سبانية العامةالدراسة، كالذم يتككف مف أعضاء المجالس االجتماعية في الجامعات اإل
( عضكان مف رؤساء الجامعات كالطبلب، كفرؽ البحث كالتدريس، كمكظفي 247بمغ عدد العينة )

 ماؿ، كاإلدارات العامة.اإلدارة كالخدمات، كالمنظمات النقابية، كمنظمات األع
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
تحديد العناصر الغير مممكسة التي تحتاج إلى قياس، كالتي تشكمت نتائج الدراسة التجريبية  .1

 منيا.
 .التعرؼ عمى مجمكعة متجانسة مف المؤشرات .2
 ف المؤلفات العممية كالمينية قدمت العديد مف المقترحات لقياس رأس الماؿ الفكرم.أ .3

 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
ف عدد النماذج المعتمدة عمى قياس أل ضركرة البحث عف نماذج قياس رأس الماؿ الفكرم، .1

 رأس الماؿ الفكرم قميؿ في الجامعات.
 برضا الطبلب، كالتي مف خبللو يمكف أف تحدد معمكمات عف رأس الماؿ الفكرم. االىتماـ .2

 
2. Kweh,chan and Ting )2013(:Measuring the effectiveness of 

intellectual capital in the Malaysian software sector. 
 قياس فعالية رأس المال الفكري في قطاع البرمجيات الماليزية.

 في عامة كشركات المدرجة الماليزية البرمجيات شركات فعالية مدل عمى ؼالتعر  إلى تيدؼ
 المنيج الباحث استخدـ الدراسة مؤسسة، كلتحقيؽ أىداؼ قيـ الماؿ الفكرم إلى تحكيؿ رأس
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 تـ كقد لمبيانات، الشامؿ الحصر أسمكبب االستبانة، مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي،
  .شركة 25مف عينة اختيار
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
 تمؾ مف فعالية أقؿ ىي ماليزيا لبكرصة الرئيسية الماؿ سكؽ في المدرجة الشركات أف .1

 الثانكية. في السكؽ المدرجة
 ىي Eduspec Holdings Berhand شركة فإف كعينة اختيرت التي الشركات بيف مف أف .2

 معامؿ نمكذجصبلحية  حكؿ االنتقادات مف بالرغـ قائمة النتائج ، كتبقى فعالية الشركة األكثر
 الفكرم. رأس الماؿ لحساب كمؤشر الفكرم الماؿ لرأس  المضافة القيمة
 :أىميا توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة لمنتائج واستناداً 
 .كالمينية العممية المؤلفات خبلؿ مف الفكرم الماؿ سرأ ياسلق مقترحات تقديـ ضركرة

 
3. Al-Dujaili M ) 2012):Influence of Intellectual Capital in the 
Organizational Innovation  

 .التنظيمي اإلبداع عمى الفكري المال رأس أثر
 لييكمية، كالعبلقات() البشرية، كا رأس الماؿ الفكرم أبعاد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر

مف  الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ، لتنظيمياإلبداع ا عمى
( مف أفراد مجتمع 60، التي كزعت عمى عينة الدراسة المككنة مف)االستبانة خبلؿ استخداـ أداة

 الدراسة كالذم يتككف مف الييئات كالشركات العاممة.
 إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىمياتوصل الباحث  وقد
 التالي: النحو عمى
 بداع التنظيمي. كجكد عبلقة كثيقة ذات داللة إحصائية بيف رأس الماؿ الفكرم كاإل .1
 في بداع التنظيمياإل مستكل عمى الفكرم الماؿ رأس لمككنات إحصائية داللة ذك أثر يكجد .2

 .عبلقاتال ثـ ،ييكميال كيميو تأثيران، األكثر البشرم ماؿ رأس أف يثح ، المؤسسات
 :أىميا توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة لمنتائج واستناداً 

 ضركرة االىتماـ برأس ماؿ العبلقات لبناء قدرات البشر اليادفة. .1
 تكطيد العبلقة مع العمبلء كالشركاء. .2
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4. Hassett and. Shapiro (2011): The Value of Intellectual Capital 
And Intangible Assets in the American Economy  

  األمريكي االقتصاد في الممموسة غير واألصول الفكري رأس المال قيمة
االستثمارات في رأس الماؿ الفكرم لدل الشركات المممككة  قيمة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

حيث تقيس ىذه البيانات  االتحادم الفدرالي، البنؾ ياناتب مف خبلؿ في القطاع العاـ كالخاص،
 كاقتراحات، إيرادات شممتك  ،االستثمارات الثابتة كعبلقتيا باالستثمارات في رأس الماؿ الفكرم

  .العامة التجارية كاألساليب البيانات قكاعد مف أكسع الفكرم فرأس الماؿ كالنشر، الطبع كحقكؽ
 من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا توصل الباحث إلى مجموعة وقد
 التالي: النحو عمى

( ترليكف دكالر 5.5أف قيمة رأس الماؿ الفكرم لجميع الشركات االمريكية ارتفع مف حكالي) .5
 .2011( ترليكف دكالر في عاـ 9.2، الى )2005في عاـ 

لناتج المحمي اإلجمالي في الكاليات %( مف ا62.5%( الى )55قيمة الممكية الفكرية تعادؿ) .2
 .2011المتحدة في عاـ 

( ترليكف 13.4قيمة جميع األصكؿ الغير مممكسة بما فييا رأس الماؿ الفكرم، ارتفعت مف ) .3
 .2011( ترليكف في عاـ 14.5الى) 2005في عاـ 

 
5. Mitchell, Helen j ( 2010 ): A model for managing Intellectual 
capital to generate wealth. 

 نموذج إلدارة رأس المال الفكري الستخراج الثروة
 رؤية كاستراتيجية مف مستمد الفكرم الماؿ رأس إلدارة نمكذج كاختبار تطكير الدراسة إلى ىدفت

البشرم،  الماؿ رأس (الثبلثة بالمككنات الفكرم الماؿ رأس عناصر الدراسة كلخصت ،المنظمة
 حيث ،الكصفي التحميمي المنيج الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ ، كلتحقيؽ)العبلقات الييكمي،

 في الكبرل مف الشركات كاحدة في مستقمة عمؿ لكحدات التنفيذييف المدراء مف (9)اختيار تـ
 كجمع مكظؼ ، 18))إلى باإلضافة المقابمة، طريؽ عف منيـ بيانات جمع بغرض نيكزيبلندا،

 نظرىـ بخصكص كجيو لبياف كتكزيعيا عدادىاإ تـ استبانة خبلؿ مف مكظؼ( 88)بيانات
 الفكرم. الماؿ برأس تتعمؽ قضايا
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
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 الفكرم. الماؿ رأس إلدارة الشركة إدارة لدل إدراؾ يكجد ال
 بعدة توصيات، أىميا: وصي الباحثواستنادًا لمنتائج السابقة ي

ككذلؾ لدكر التنشئة االجتماعية لدل  دارتو،ا  ضركرة االىتماـ الكبير برأس الماؿ الفكرم ك 
 العامميف بالشركة. 



 التابع "التطوير التنظيمي"المتعمقة بالمتغير  الدراسات 2-3
 الفمسطينية: الدراسات 2-3-1

في التطوير التنظيمي لممؤسسات الشبابية  دور القيادات الشابة :( بعنوان2015) مطر .5
 الفمسطينية بقطاع غزة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي لممؤسسات الشبابية 
 الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة الفمسطينية في قطاع غزة، كلتحقيؽ أىداؼ

كىـ  ؛تبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف القيادات الشابةاالس مف خبلؿ استخداـ أداة
، حيث ان ( قائد132رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الشبابية بمحافظات غزة كالبالغ عددىـ )

( أم 132( مف أصؿ )117تككنت عينة الدراسة مف عينة مسحية شاممة، بمغ عددىا النيائي )
 .(%88.6)ما نسبتو

 ث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىمياتوصل الباح وقد
 التالي: النحو عمى
%(، كىك كزف نسبي 74.6بمغ الكزف النسبي لدكر القيادات الشابة في التطكير التنظيمي ) .1

 لتمؾ القيادات الشابة في تطكير أنظمة المؤسسة التي يعممكف بيا. ان جيد ان ايجابي ان يعكس دكر 
، احتمت قطاع غزةفي لمؤسسات الشبابية الفمسطينية اكاقع األىداؼ كاإلستراتيجيات في  .2

 (.كبيرةبدرجة مكافقة ) ي(، كى%78.68بكزف نسبي ) المرتبة األكلى،

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تقديرات القيادات الشابة لدكرىـ في التطكير التنظيمي  .3
، مع كجكد فركؽ لدكرىـ (المنطقة الجغرافية ،الجنس) صيةالشخ متغيراتمبمؤسساتيـ، تعزل ل

سنكات ، المؤىؿ العممي، العمرالشخصية)ممتغيرات لفي ببعض مجاالت التطكير تعزل 
 .(الخدمة

 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
 نشر كتعزيز مفيـك التطكير التنظيمي بيف القيادات الشابة. .1
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كير الميارات القيادية لمشباب مف خبلؿ برامج تدريبية متخصصة باألنظمة ضركرة تط .2
 دارية الحديثة.اإل
 

قطاع غزة في واقع القضايا المرفوعة في المجمس االعمى لمقضاء  :( بعنوان2015) األنقر .6
 .داريةإمن وجية نظر 

قطاع في ضاء ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع القضايا المرفكعة في المجمس االعمى لمق
دارية، لمخركج بتكصيات تعمؿ عمى تحسيف كتطكير سرعة الفصؿ في إغزة مف كجية نظر 

مف خبلؿ استخداـ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة القضايا، كلتحقيؽ أىداؼ
س، دارييف في المجماالستبانة التي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف جميع العامميف اإل أداة

( ، حيث تككنت عينة الدراسة مف العينة المسحية الشاممة بمغ عددىا 180كالبالغ عددىـ )
 .(%83)( أم ما نسبتو180( مف أصؿ )150النيائي )

 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
بكزف  ، جاء قطاع غزةفي  المجمس األعمى لمقضاء النظاميفي  الييكؿ التنظيميكاقع  .1

، كجاءت األساليب كاإلجراءات في المرتبة (قميمة(، بدرجة مكافقة )%48.84نسبي )
 %(، بدرجة مكافقة ) قميمة(.45.07األخيرة، بكزف نسبي )

كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كاقع تأخير الفصؿ في القضايا المرفكعة كبيف  .2
أنظمة المعمكمات  -الرقابة االدارية -الييكؿ التنظيمي –تغيرات ) إدارة المكارد البشرية الم

كثر طراؼ التقاضي كممثمكىـ (، بتأثير منخفض كاألأ –جراءات العمؿ ا  ساليب ك أ –االدارية
 دارية كأساليب العمؿ.انخفاضا كانت أنظمة المعمكمات اإل

المبحكثيف مع محاكر الدراسة تعزل لممتغيرات  راءأتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف    .3
 .شخصية ) الجنس، العمر، المؤىؿ، المسم ى الكظيفي(ال

 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
نشاء كحدة متخصصة بنظـ المعمكمات كالبرمجيات لتغطي ا  ىيكؿ تنظيمي كاضح، ك  اعتماد .1

 .كافة أنشطة العمؿ
 جراءات مكحد.إ صدار دليؿإ  .2
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داء مديري مدارس وكالة الغوث أ( بعنوان: درجة فعالية نظام تقييم 2015ابو ورد ) .7
 الدولية وعالقتو بالتطوير التنظيمي المدرسي.

ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة فعالية نظاـ تقييـ اداء مديرم مدارس ككالة الغكث الدكلية 
التطكير التنظيمي المدرسي فييا كالعبلقة  بمحافظات غزة مف كجية نظرىـ، كتحديد درجة

مف خبلؿ استخداـ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحثة استخدمت الدراسة بينيما، كلتحقيؽ أىداؼ
االستبانة، حيث تـ تصميـ استبانتيف ليذا الغرض ىما: استبانة لقياس فاعمية نظاـ تقييـ  أداة
استبانة لمتطكير التنظيمي المدرسي مككنة مف ربع مجاالت ، ك أداء مديرم المدارس مككنة مف أ

خمسة مجاالت، كالتي كزعت عمى أفراد مجتمع الدراسة مف جميع مديرم كمديرات مدارس ككالة 
 مف األصمية الدراسة عينة ككنت، ت(253الغكث الدكلية بمحافظات غزة، كالبالغ عددىـ )

 العينة استبعاد راسة بعدالد مجمكع مجتمع %( مف81تقريبا ) نسبتو ما ة/مدير (223)
 إلجراء مناسبة نسبة كىي%( 96.4) بنسبة أم استبانة( 215)استرداد كتـ ،ةاالستطبلعي
 .عمييا اإلحصائية المعالجات

توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان  وقد
 التالي: النحو عمى أىميا

ة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تقدير مديرم تكجد عبلقة طردية متكسط .1
 المدارس لفاعمية نظاـ تقييـ األداء، كمتكسط درجات تقديراتيـ لمتطكير التنظيمي المدرسي.

درجة تقدير أفراد العينة لمتطكير التنظيمي جاءت بدرجة كبيرة، مع عدـ كجكد فركؽ ذات  .2
 ،المؤىؿ العممي الجنس،) الشخصيةتعزل لمتغيرات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديراتيـ 

 سنكات الخدمة(.
 أىميا: توصيات، بعدة الباحثة السابقة توصي واستنادًا لمنتائج

 بداع لدل العامميف.زيادة عدد برامج التطكير التنظيمي التي تستيدؼ تنمية االبتكار كاإل .1
 عممية لحدكث تسييميا فيةككي طالتخطي آليات في لممديريف كحديثة عممية ترادك  إعطاء .2

 .التطكير
 
( بعنوان: تقييم التطوير التنظيمي بوكالة الغوث من وجية نظر موظفي 2012ابو عمرة ) .8

 مكتب غزة مع التركيز عمى اإلدارة والقيادة.
الدراسة إلى التعرؼ عمى تقييـ مكظفي اإلدارة كالقيادة بككالة الغكث بمكتب غزة ىذه ىدفت 

 الدراسة تطكير التنظيمي، كبخاصة جانب اإلدارة كالقيادة، كلتحقيؽ أىداؼاإلقميمي لعممية ال
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االستبانة، كالتي كزعت عمى  مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ
كالبالغ  ،لؤلكنركاأفراد مجتمع الدراسة مف جميع المدراء العامميف في مكتب غزة االقميمي التابع 

 سمكب الحصر الشامؿ،أالدراسة مف ىذا العدد مف خبلؿ استخداـ  عينة كتككنت (،99عددىـ )
 اإلحصائية المعالجات إلجراء مناسبة نسبة %( كىي82) بنسبة أم استبانة (81)استرداد كتـ

 .عمييا

 التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد وقد
 الي:الت النحو عمى

عممية التطكير التنظيمي المتعمقة  ىناؾ تقييـ متكسط لدل مكظفي مكتب غزة لنتائج مبادرات .1
 بتطكير اإلدارة كالقيادة.

الدراسة  مجتمع راتتقدي متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـراسة الد ثبتتأ .2
ي، سنكات الخدمة، لممتغيرات الشخصية ) الجنس، المؤىؿ العمم الدراسة تعزل مجاالت حكؿ

 .المسم ى الكظيفي(
 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

 نجازات.كضع خطة شاممة كمستمرة لمتدريب لممحافظة عمى اإل .1
 استخداـ كسائؿ التكاصؿ المستخدمة خبلؿ عممية التطكير التنظيمي. .2
 
بااللتزام التنظيمي من وجية نظر  ( بعنوان: التطوير التنظيمي وعالقتو2011ابو سمك ) .9

 قطاع غزة.في العاممين بمؤسسات وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين 
ك  غكث ككالة مؤسسات في التنظيمي التطكير مستكل عف الدراسة إلى الكشؼ ىذه ىدفت
 مستكل عمى التعرؼ كذلؾك  العامميف، نظر كجية مف غزة قطاعفي  العاممة البلجئيف تشغيؿ

 كااللتزاـ التنظيمي التطكير بيف العبلقة طبيعة عمى كالتعرؼ ،فييا لمعامميف اللتزاـ  التنظيميا
 استخدـ الدراسة ، كلتحقيؽ أىداؼالشخصية المتغيرات ببعض العبلقة ىذه تأثر كمدل التنظيمي
 االستبانة، كالتي كزعت عمى عينة مف خبلؿ استخداـ أداة الكصفي التحميمي، المنيج الباحث

عشكائية طبقية ألفراد مجتمع الدراسة مف القطاعات الثبلثة الكبرل ضمف مؤسسات ككالة غكث 
 صمي.مف مجتمع الدراسة األ (%4)قطاع غزة بنسبةفي كتشغيؿ البلجئيف 

 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
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 النسبة الكبرلحيث جاءت  (،%68.52)تكل المتكسط مف التطكير التنظيمي بنسبةبمغ مس .1
قطاع في مؤسسات ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في  تكنكلكجيا المعمكماتكاقع ل

 .(كبيرةبدرجة مكافقة ) ي(، كى%76.24بكزف نسبي )، غزة
 ر التنظيمي بمختمؼ مجاالتو،بيف مستكل التطكي ذات داللة إحصائيةيجابية إتكجد عبلقة  .2

كمستكل االلتزاـ التنظيمي بمختمؼ أبعاده، مع كجكد فركؽ في االستجابات حكؿ التطكير 
 .لمتغير )المسم ى الكظيفي(التنظيمي تعزل 
 :أىميا توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج

كاالستراتيجيات، ككذلؾ في اغة األىداؼ يتنمية مستكل مشاركة العامميف في تحديد كص .1
  .إعداد كتطكير الييكؿ التنظيمي كفي عممية صنع القرارات

 قطاع غزة.في مراعاة األىداؼ كاالستراتيجيات كاليياكؿ لظركؼ البيئة المحيطة  .2
 

( بعنوان: واقع اإلدارة االلكترونية في الجامعة االسالمية وأثرىا عمى 2011شمبي ) .:
 التطوير التنظيمي.

كاقع اإلدارة االلكتركنية في الجامعة االسبلمية كأثرىا عمى  الدراسة إلى التعرؼ عمى ىذه ىدفت
التطكير التنظيمي مف خبلؿ دراسة ثبلثة محاكر في التطكير التنظيمي، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ استخداـ أداة االستبانة، كالتي كزعت 

داريتيف العميا كالكسطى في الجامعة، كاستخدمت نة أفراد مجتمع الدراسة مف الطبقتيف اإلعمى عي
استبانة بنسبة استرداد ( 122)الباحثة أسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة، كتـ استرجاع

(72.46.)% 
وقد توصمت الباحثة إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان 

 ىميا عمى النحو التالي:أ
 .نجازدل إلى تطكير الييكؿ التنظيمي كسرعة اإلأ اإللكتركنيةتطبيؽ اإلدارة  .1
بداع كاالبتكار لدل دارية، كتنمية ركح اإلتنمية المكارد البشرية مف خبلؿ االرتقاء بالميارات اإل .2

 العامميف.
 الدراسة مجتمع ديراتتق متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ الدراسة ثبتتأ .3

، مع كجكد (الكظيفي المسم ى الجنس،) الشخصية لممتغيرات تعزل الدراسة مجاالت حكؿ
 فركؽ تعزل لمتغير)سنكات الخدمة(.

 واستنادًا لمنتائج السابقة توصي الباحثة بعدة توصيات، أىميا:
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لى اإلدارة دارم بما يتناسب مع عممية التغيير إالعمؿ عمى تعزيز الييكؿ التنظيمي اإل .1
 .لكتركنيةاإل

 دارية.دارية المحكسبة لتغطي كافة الجكانب اإلتطكير أنظمة المعمكمات اإل .2
 
حداث التغير والتطوير التنظيمي إدارية ودورىا في القيادات اإل :( بعنوان2010االغا ) .;

 يجابي في البنوك العاممة في قطاع غزة.اإل
 كالتغيير إحداث التطكير في اإلدارية اتالقياد دكر الدراسة إلى التعرؼ عمىىذه ىدفت 
القيادية)ديمقراطية،  األنماط كتحديد عبلقة غزة، قطاع في العاممة في البنكؾ اإليجابي التنظيمي

 األفراد مستكل اإليجابي عمى التنظيمي التطكير كالتغيير إحداث حرة( في بيركقراطية،
التنظيمي  كالتغيير التطكير عممية في ديةالقيا القدرات عبلقة كمدل كالتنظيـ نفسو، كالجماعات
مف خبلؿ  الكصفي التحميمي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ ،اإليجابي

االستبانة، كالتي كزعت عمى عينة عشكائية طبقية ألفراد مجتمع الدراسة، الذم  استخداـ أداة
كالمصارؼ العاممة في قطاع غزة دارييف في البنكؾ يتككف مف القيادات العميا كالكسطى كاإل

 ( مكظؼ كمكظفة.245(، حيث بمع حجـ عينة البحث )630كالبالغ عددىـ )
 توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد
 التالي: النحو عمى
يجابي في البنكؾ في قطاع ىناؾ دكر كبير لمقيادات اإلدارية في إحداث التطكير كالتغيير اإل .1

 غزة عمى مستكل األفراد كالجماعات كالتنظيـ.    
 فيأف ىناؾ تكافر لمقدرات القيادية بدرجة مقبكلة في القيادات اإلدارية في البنكؾ العاممة  .2

 قطاع غزة تؤثر بشكؿ إيجابي عمى التطكير كالتغيير.
 الدراسة مجتمع تقديرات كسطاتمت بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ الدراسة ثبتتأ .3

العمر، المؤىؿ العممي، سنكات  الجنس،) الشخصية لممتغيرات تعزل الدراسة مجاالت حكؿ
 (.الكظيفي المسم ىالخدمة(، مع كجكد فركؽ تعزل لمتغير)

 أىميا: توصيات، بعدة الباحث يوصي السابقة واستنادًا لمنتائج
ي البنكؾ العاممة في قطاع غزة، مف خبلؿ التدريب درات القيادية فتطكير القب االىتماـزيادة  .1

 .بيا كاإلعداد كالتأىيؿ بما ينسجـ كيتكافؽ مع المسئكليات المكمؼ
 .التنظيمي كالتغيير كالتطكير بمكضكع القيادة المتعمقة كالدراسات مف األبحاث المزيد إجراء .2
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 الدراسات العربية: 2-3-2
التنظيمي بالمؤسسة العامة لمصناعات العسكرية واقع التطوير  ن:( بعنوا2014الزبيدي ) .5

 والمعوقات التي تواجييا من وجية نظر العاممين.
الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع التطكير التنظيمي بالمؤسسة العامة لمصناعات  ىذه ىدفت

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ  ،العسكرية كالمعكقات التي تكاجييا مف كجية نظر العامميف
المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ استخداـ أداة االستبانة، كالتي كزعت عمى أفراد  الباحث

دارات العامة دارية كالمالية في اإلالقائميف باألعماؿ اإل مجتمع الدراسة الذم يتككف مف المكظفيف
 ( مكظؼ كمكظفة.275(، حيث بمع حجـ عينة البحث )961بالمؤسسة، كالبالغ عددىـ )

حث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا وقد توصل البا
 عمى النحو التالي:

مكافقة أفراد مجتمع الدراسة عمى كاقع كمجاالت التطكير التنظيمي مف كجية نظر العامميف  .1
عمى معكقات التطكير ، ك (5مف 3.23بالمؤسسة بمتكسطات حسابية تزيد عف )

 (.5مف 3.23متكسطات حسابية تزيد عف )التنظيمي بالمؤسسة ب
 الدراسة مجتمع تقديرات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ الدراسة ثبتتأ .2

 المسم ى، المؤىؿ العممي، الجنس)  الشخصية لممتغيرات تعزل الدراسة مجاالت حكؿ
 (.الكظيفي

 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:
نظمة كلكائح أبالتطكير التنظيمي مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية، كاستخداـ  االىتماـزيادة  .1

 شراؾ العامميف في اتخاذ القرارات.ا  حديثة، ك 
 صناعاتمل العامة المؤسسة فيالمكظفيف  فبي التنظيمي يرك التط يـكمف تعزيزك  نشر .2

 .العسكرية
 
بداع ة بمستوى التطوير التنظيمي واإلعالقة االنماط القيادي: ( بعنوان2014عمومن ) .6

  الجزائر. –داري لممؤسسات الجامعية اإل
اإلدارم   كاإلبداع التنظيمي كالتطكير القيادم النمط بيف العبلقة عف لمكشؼ الدراسة ىذه ىدفت

التعرؼ  خبلؿ الجزائرية، مف الجامعات ضلبع -داريةاإل الشبكة نمكذج دراسة كفؽ  – لممؤسسة
لدييـ،  اإلدارم اإلبداع كمستكل اإلدارييف المكظفيف نظر كجية مف السائد لقيادما النمط عمى

عتمد اكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ، لمجامعة التنظيمي التطكير نحك اتجاىاتيـ عمى كالتعرؼ
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 عينة عمى التي كزعت مف خبلؿ استخداـ أداة االستبانة الكصفي التحميمي، المنيج عمى الباحث
 ساس طبقي.أداريا عمى أمكظفا ( 360) مف مككنة

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا 
 عمى النحو التالي:

يجابية، كىناؾ عبلقة إاتجاىات المكظفيف نحكر التطكير التنظيمي بالمؤسسات الجامعية  .1
 لتطكير التنظيمي في المؤسسات.دارم كابداع اإلارتباطية بيف أنماط القيادة كاإل

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية التجاىات المكظفيف نحك التطكير التنظيمي تعزل  .2
 .) الجنس، سنكات الخدمة( لممتغيرات الشخصية

البشرم مف : كجكد استراتيجية جيدة لمجامعة لتطبيؽ التطكير التنظيمي ترتكز عمى جانبيف .3
 تنظيمي مف خبلؿ تطكير المكائح كالتشريعات.خبلؿ تنمية كفاءة العامميف ، ك 

 

 –داء العاممين في المنظمة أ( بعنوان: التطوير التنظيمي وأثره عمى 2013براىيم )إ .7
 الجزائر.

تعتمده  الذم كأساليبو كخصائصو التنظيمي التطكير أبعاد التعرؼ عمى إلى الدراسةىذه  ىدفت
 الجامعة عمييا تعتمد التي التنظيمي التطكير مداخؿ أىـ معرفة إلى باإلضافة البكيرة،  جامعة

 أىداؼيؽ قكلتح ،بالجامعة العامميف أداء عمى التنظيمي التطكير تأثير كمعرفة في إحداثو،
 في الحالة دراسة كمنيج النظرم، الجانب في المنطقي الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي

 تـ كقد ،لمدراسة كأدكات كالمبلحظة خصيةالش االستبياف كالمقابمةان مستخدم العممي الجانب
 .الجامعة في العامميف الدائميف مف ( فردا151) عينة الدراسة المككنة مف عمى تطبيقيا

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا 
 عمى النحو التالي:

 .داء العامميف في الجامعةأعمى  متكسطان  ف لمتطكير التنظيمي تأثيران أ .1
 سرعة تحسيف إلى أدت الجامعة في المستخدمة التكنكلكجيا أف عمىراسة الد عينة أكدت .2

 .العمؿ إنجاز
 حصمت مجاالت التطكير التنظيمي عمى مكافقة بدرجة متكسطة مف قبؿ أفراد العينة. .3

 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:
مؿ كاالىتماـ بتطكير المكائح كاالنظمة االدارية كالكظائؼ كاليياكؿ كالمكظفيف لمكاكبة الع .1

 التطكرات. 
 .المينية ممارساتيـ كتحديث العامميف، لتطكير الحديثة التقنيات مف االستفادة ضركرة .2
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( بعنوان: التطوير التنظيمي لمكاتب التربية والتعميم في ضوء متطمبات 2012با الخيل )أ .8
 السعودية. –مع المعرفة مجت

كتحديد  كالتعميـ، التربية مكاتب في التنظيمي التطكير كاقع إلى التعرؼ عمى الدراسة ىذه ىدفت
التنظيمي  لمتطكير مقترح تصكر تقديـ إلى باإلضافة فييا، كمعكقاتو التنظيمي التطكير متطمبات
 ضكء التعميمية، كفي اإلدارة في كعالمية عربية خبرات إلى مستندة كالتعميـ التربية لمكاتب

 التحميمي الكصفي المنيج ستخدـ الباحثاكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  ،المعرفة متطمبات مجتمع
مكظؼ  (883مف ) مككنة عينة كزعت االستبانة عمى كقد ة،كأداة لمدراسعمى االستبانة  معتمدان 

   مشرؼ(. –مدير مكتب  –مدير دائرة  –سميات إشرافيو )مدير عاـ مب
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا 

 عمى النحو التالي:
 يتصؼ الييكؿ التنظيمي بالمركنة مما يجعمو قادرا عمى التكيؼ مع مجتمع المعرفة. .1
 التطكير التنظيمي. مف أىـ معكقاتف ضعؼ برامج تطكير ميارات العامميف أ .2

 منتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:واستنادًا ل
 نشر ثقافة كرؤية المعرفة لمتطكير لدل العامميف. .1
 تكظيؼ التقنيات الحديثة في نظـ المعمكمات. .2
 

 الدراسات االجنبية: 2-3-3
1. Bhatnagar, Budhwar, Srivastava, & Sain (2010): Organizationa 
change and development in India A case of strategic 
organizational change and     transformation. 

 ر والتطوير التنظيمي في اليند حالة تحول وتغير تنظيمي استراتيجييالتغي
إلى فحص التطكرات في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية، كتمقي  الدراسة ىذه ىدفت

بيئة االقتصادية اليندية الحالية، كلتحقيؽ أىداؼ الضكء عمى الحاجة لتحميؿ ىذا المكضكع في ال
المنيج الكصفي التحميمي، مف خبلؿ استخداـ سمكب أستخداـ ا عمى عتمد الباحثاالدراسة 
كأداة لمدراسة، حيث يتككف مجتمع الدراسة مف الشخصيات القيادية في شركة طاقة  المقاببلت

 ثبلثيف شخصية قيادية مف الشركة مف، كتككنت عينة الدراسة (NDPLشماؿ دليي المحدكدة )
   .يـتمت المقاببلت مع
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وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا 
 عمى النحو التالي:

 دكر المكارد البشرية االستراتيجي الحاسـ في مجاؿ التغيير التنظيمي في البيئة اليندية.  .1
رتقاء بيا كتدريبيا كتطكيرىا بلمناسبة لممكارد البشرية، كتكفير البيئة المناسبة لنشاء الخطط الإ .2

 ليتناسب مع مبادرات التغيير التنظيمي. ، بشكؿ غير تقميدم
 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:

 .ارةالحاجة لدمج المجاالت ذات العبلقة بالبشر في تغيير استراتيجيات اإلد .1
ساسية لصانعي السياسات كككبلء التغيير فيما يتعمؽ بكيفية تحكيؿ الشركات أتحديد رسائؿ  .2

 سكاؽ نامية مثؿ اليند.أكفي  في بيئة متغيرة بسرعة،
2. Guidroz, Luce, & Denison (2010): Integrated change: creating 
synergy between leader and organizational development. 

  يير المدمج: انشاء تظافر لمجيود بين القيادة والتطوير التنظيمي.التغ
 القيادة كتطكير التنظيمية الثقافة تغيير لدمج طريقة المنظمات مشاركة إلى الدراسة ىذه ىدفت
 عف بأفكار الباحثيف لتزكيد كمثاؿ الدراسة ىذه تعرض حيث لمشركة، متكازنة كاحدة مبادرة في

 الحالة دراسة أسمكب الباحثكف ستخدـاك  أخرل، مؤسسات في مشابية امجبر  كتطبيؽ إنشاء كيفية
مكقع مكزعة ( 144)مكظؼ، كتعمؿ في ( 20000) قرابة تكظؼ التي الدراسة، بيذه لمقياـ
 بمد كخمس قارات.  (27ى)عم

وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة كان أىميا 
 نحو التالي:عمى ال

 الفرد بيف كاضح خط إنشاء في يساعد أف يمكف القيادة تطكير مع التنظيمية الثقافة دمج .1
 التنظيمي. التغيير مبادرات لنجاح أكسع مسئكلية كبناء كالمنظمة،

 لمشركة، العميا اإلدارة مف شديدة بحماسة قكبمت كالقيادم التنظيمي التطكير بيف الدمج عممية .2
 لمشركة. ثمينة تجربة أنيا عمى كأثبتت

 خطط إنشاء في نتائجيا ستعممكااك  القيادة، تطكير عممية في اشترككا القادة مف الكثير أف .3
 .تطكيرىـ تخدـ تطكيرية

 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:
 الحاجة الى القيادة في التغيير التنظيمي. .1
 ة متكاممة.الحاجة لتصميـ برامج ثقافية كقيادي .2
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3. Ladyshewsky (2010): The manager as coach as a driver of 
organizational development.  

 المدير كمدرب وقائد لمتطوير التنظيمي.
 جكانب بتحديد ،مكظفيفلم ككاستراتيجية كمدرب، المدير دكر ستكشاؼا إلى الدراسة ىذه ىدفت

 استراتيجية مف اليدؼ فأ حيث ،ناجحا التطكير مف تجعؿ التي كالمكظفيف المدير العبلقة بيف
 بعيف األخذ مع المكظفيف مساعدة ىك األعماؿ، بيئة في التنظيمي لمتطكير كمدرب المدير

بدكرىا تعطي  كالتي فعالية، أكثر مختمفة بطريقة بتصرفاتيـ كالقياـ عمميـ أداء إمكانية االعتبار
 تحميؿ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتـ ستخدـاأىداؼ الدراسة  كلتحقيؽ ،نتائج أفضؿ

( 74الدراسة مف ) عينة تكقد تككن ،الكصفي التحميؿ سمكبأ استخداـ خبلؿ مف البيانات
 مشاركا ممف ليـ خبرة شخصية في عممية التدريب لمتطكير التنظيمي.

كان أىميا  وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج  بعد التحميل والتفسير لنتائج الدراسة 
 عمى النحو التالي:

 العكامؿ التي تساعد عمى تقكية العبلقة بيف المدير كقائد لمتطكير كالمكظفيف. .1
 التنظيمي. ب لمتطكيركجكد تعقيدات لدكر المدير كمدر  .2

 واستنادًا لمنتائج السابقة يوصي الباحث بعدة توصيات، أىميا:
ظيمي بقياميـ بيذا الدكر الذم ىك ميارة يجب التأكيد عمى المدراء في مبادرات التطكير التن .1

 .اساسية مطمكبة منيـ
تدريب كتطكير المكظفيف لدكرىـ كقائد، كتشجيع القيادة عمى تبني ممارسات تركز عمى العمـ  .2

 في مؤسساتيـ.
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  التعقيب عمى الدراسات السابقة:  3-3
دكاتيا كبيئتيا، أيا ك أىدافا ك استعرض الباحث فيما سبؽ عدد مف الدراسات المتنكعة في مكاضيعي

عكاـ ستو، كتمحكرت الدراسات بيف األالمرؤية البحثية التي تناكليا كؿ باحث في در  كفقان 
مر الذم يدؿ عمى حداثتيا، كىك ما يتطمبو مكضكع الدراسة، كبالرغـ مف ( األ 2016–2010)

في متغيرات مكضكع الدراسة  ان كمتزايد كبيران  ف أغمب الدراسات أبرزت اىتمامان إالتنكع كالحداثة، ف
مثؿ ليما مف خبلؿ التجديد ) رأس الماؿ الفكرم ، التطكير التنظيمي(، كالسعي لبلستغبلؿ األ

يجابي عمى المنظمة في تحقيؽ النتائج كالتطكير كالتحسيف المستمر، لما سيعكد ذلؾ بالنفع اإل
 المرجكة. ىداؼكاأل

عف  بو تميزت ما كأىـ السابقة، الدراسات مف ةالحالي الدراسة استفادةكجو أ رصد تـ كلقد
ىذه  بناء في كبير أثر ليا كاف التي؛ كاالختبلؼ التشابو أكجوككذلؾ  ،السابقة الدراسات
 .الدراسة

 

 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة: 3-3-1
، حيث ستو الحاليةافي ضكء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث مف تمؾ الجيكد في إعداد در 

 يمكف االستفادة مف ىذه الدراسات في المحاكر التالية: 

بناء كتككيف الفكرة العامة لمدراسة، حيث تـ التعرؼ عمى أىمية رأس الماؿ الفكرم كالتطكير  .1
 التنظيمي.

دبيات الدراسة، مثؿ المشكمة كالفرضيات، باإلضافة لممساىمة في اختيار منيج أصياغة  .2
 ية المتبعة.ساليب اإلحصائالدراسة كاأل

 طار النظرم، كالمساىمة في تفسير نتائج الدراسة الحالية كصياغة التكصيات.ثراء اإلإ .3
الختيار كبناء األداة التي تتناسب كالدراسة الحالية،  دكات المستخدمة تمييدان االطبلع عمى األ .4

 كالمتمثمة بأداة االستبانة. 
 الدراسة الحالية.تزكيد الباحث ببعض المصادر كالمراجع التي تتناسب ك  .5
االستفادة مف التكصيات كالمقترحات لبعض الدراسات لمتعرؼ عمى الجكانب التي تستحؽ  .6

 البحث.
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 أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة: 3-3-2
أنيا مف أكلى الدراسات التي تختص بيذا  -حد عمـ الباحث  -تعتبر ىذه الدراسة عمى      

ذيف المجاليف الميميف مف أجؿ الكصكؿ لمعبلقة بينيما، ككيفية المكضكع، كالذم ربط ى
تقديـ خدمات مميزة كفريدة لممكاطف كالمجتمع، باإلضافة لككف  االستفادة منيما مجتمعيف، بيدؼ

ىذه الدراسة طبقت في بيئة كمجتمع مغاير لمجتمعات الدراسات السابقة كىي السمطة القضائية 
 ا سكل دراسة كاحدة فقط.قطاع غزة، حيث لـ تتناكليفي 

ف تضيؼ ىذه الدراسة مادة عممية نظرية إلى المكتبة الفمسطينية في مجاؿ عمـ أكمف المتكقع 
اإلدارة كالتنمية اإلدارية، كمادة عممية مف خبلؿ تقديـ بعض المقترحات كاألفكار كالتكصيات 

 لئلدارة العميا لكي تساعدىا عمى زيادة االىتماـ بيذه الجكانب.
 الفجوة البحثية 3-3-3

 والدراسة الحالية الدراسات السابقةبين  مصفوفة الفجوة البحثية (1.3)جدول 

 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

انقسمت الدراسات السابقة إلى قسمين 
حدىما تناول دراسة متغير رأس المال أ، 

خر تناول دراسة الفكري، والقسم اآل
التنظيمي وارتباطيم  متغير التطوير

 بمتغيرات أخرى، دون الربط بينيما.

لم تربط الدراسات السابقة 
متغير رأس المال الفكري 

 بمتغير التطوير التنظيمي.

ركزت الدراسة الحالية عمى متغير رأس 
كمتغير مستقل  بأبعاده المال الفكري

 بأبعاده ودوره في التطوير التنظيمي
 كمتغير تابع.

 دراسة تناولت السابقة الدراسات معظم
 والتطوير الفكري المال رأس موضوع
 .أبعاده بعض عمى بالتركيز التنظيمي

 الدراسات معظم تركز لم
 موضوع دراسة عمى السابقة
بأبعاده  الفكري المال رأس

 )البشري، العالقاتي(،
 التنظيمي والتطوير

بأبعاده)األىداف، الييكل 
التنظيمي، التكنولوجيا، نظم 

جراءا  .ت العمل(وا 

 رأس موضوع الحالية الدراسة تناولت
 والتطوير ،بأبعاده االثنين الفكري المال

 .بأبعاده االربعة التنظيمي
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مثل مجتمع معظم الدراسات السابقة ت  
قطاعات عامة وخاصة ب ياالدراسة في

 كاديمية.أو 

لم تيتم الدراسات السابقة 
السمطة  قطاع بدراسة

القضائية، سوى دراسة 
 (.2015 ،رنقاأل )

مجتمع الدراسة الحالية ىو السمطة 
عمى لمقضاء المجمس األ –القضائية 

 قطاع غزة.في 

 عمى الدراسات السابقة باالعتماد جرد بواسطة الباحثالمصدر: 

 الممخص: 3-4
، الحالية الدراسة بمكضكع مؽعتت التي السابقة الدراسات الفصؿ بعض ىذا في الباحثتناكؿ 

األىداؼ، كالمنيجية، كعينة الدراسة كمجتمعيا، كاألداة المستخدمة، حيث استعرض فييا 
  ىذه عمى عقيبلتبا قاـ ثـف كم باإلضافة الى أىـ النتائج كالتكصيات المرتبطة بدراستو الحالية،

، أىـ ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقةك  مدل االستفادة منيا، حيث فمالدراسات 
 عمى الفجكة البحثية.كاختتـ الفصؿ بالتعرؼ 
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 المقدمة:
الجانػب النظػرم مػف  حػكؿ مجمميػا فػي تتمحػكر السػابقة، كالتػي الثبلثػة الفصػكؿ إلػى ناض  تعر   بعد

جراءاتيػػا ، تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ الدراسػػة الباحػػث فػػي تنفيػػذ الدراسػػة،  اتبعيػػاالتػػي منيجيػػة الدراسػػة كا 
جػاز الجانػب التطبيقػي مػف الدراسػة، كعػف طريقيػا يػتـ نإتعتبر محكران رئيسيان يتـ مػف خبللػو كالتي 

الحصػػػكؿ عمػػػى البيانػػػات المطمكبػػػة إلجػػػراء التحميػػػؿ اإلحصػػػائي لمتكصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج التػػػي يػػػتـ 
تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى 

 ا.لي

إلػى المػنيج المتبػع كمجتمػع كعينػة  جراءاتإللطريقة كابا المعنكف الفصؿ ىذا في تطرؽ الباحث 
الدراسة، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىػا، كمػدل صػدقيا 

لجمػع بيانػات الدراسػة، كالمعالجػات اإلحصػائية التػػي  اسػتخدمياكثباتيػا، باإلضػافة لػؤلدكات التػي 
تبعيػػػػا االنتػػػػائج، كينتيػػػػي الفصػػػػؿ بػػػػالخطكات التػػػػي  صكاسػػػػتخبلفػػػػي تحميػػػػؿ البيانػػػػات  اسػػػتخدمت

 الباحث إلجراء الدراسة، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 

 منيجية الدراسة: 1-4
؛ الػػذم يعتبػػر األسػػمكب األمثػػؿ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي اعتمػػادتػػـ لتحقيػػؽ أىػػداؼ ىػػذه الدراسػػة 

كيعتمد عمى دراسػة الظػاىرة كمػا تكجػد ة، في دراسة مجاالت الظكاىر اإلنسانية كالطبيعية المختمف
كيفيان ككميان، كما ال يكتفي ىذا المػنيج  ، كيعبر عنيا تعبيران دقيقان  في الكاقع، كييتـ بكصفيا كصفان 

مظاىرىػػا كعبلقاتيػػػا المختمفػػة، بػػػؿ  استقصػػػاءعنػػد جمػػع المعمكمػػػات المتعمقػػة بالظػػػاىرة مػػف أجػػؿ 
 .استنتاجاتكصكؿ إلى يتعدل ذلؾ إلى التحميؿ كالربط كالتفسير، لم

 

 مصادر جمع البيانات:  2-4
 :البيانات من نوعين عمى الباحث عتمدا

 كالدكريات الكتب عمى االطبلع النظرم لمبحث، تـ اإلطار: لمعالجة الثانوية البيانات .1
 كالدكريات كالمقاالت العممية كالمجبلت ذات العبلقة كاألجنبية العربية كالمراجع

 .الدراسة مكضكع تناكلت التي كالمكاقع اإللكتركنية السابقة كاألبحاث، كالدراسات
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لمكضكع الدراسة تـ  -الجانب الميداني -لمعالجة الجكانب التحميمية األولية: البيانات .2
دكر  رئيسة، صممت خصيصان لدراسة كأداة االستبانةكلية، مف خبلؿ جمع البيانات األ

عمى لمقضاء النظامي في قطاع ألا التطكير التنظيمي لممجمس الفكرم في رأس الماؿ
 غزة.
 

 مجتمع الدراسة:  3-4
سيا الباحث، كبناءن عمى مشكمة عرؼ مجتمع الدراسة بأنو جميع مفردات الظاىرة التي يدر  ي  

ف مجتمع الدراسة الحالية المستيدؼ يتككف مف جميع العامميف في المناصب إالدراسة كأىدافيا ف
"باعتبارىـ أصحاب  2017ضاء النظامي في قطاع غزة لمعاـ اإلشرافية في المجمس األعمى لمق

كفاءة كأىمية لممشاركة في عممية التطكير التنظيمي، كذكم تأثير قكم عمى مصير المجمس بما 
مف درجة مدير حتى درجة رئيس شعبة، باإلضافة لرؤساء  يمتمككنو مف صبلحيات كسمطات"،

كمكظفة، كفؽ سجبلت المكظفيف لدل  ان ( مكظف57المحاكـ كالكحدات القضائية، كالبالغ عددىـ )
ستخدـ الباحث طريقة الحصر الشامؿ ألنيا تتناسب مع مجتمع احيث  الشؤكف اإلدارية،

 الدراسة، كالجدكؿ الكارد أدناه يكضح أفراد مجتمع الدراسة:

 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي1.4) جدول

 بة المئوية %النس العدد المسمى الوظيفي

 17.5 10 رئيس محكمة

 1.8 1 رئيس وحدة قضائية

 21.1 12 مدير دائرة 

 7.0 4 رئيس قمم

 42.1 24 رئيس قسم

 10.5 6  رئيس شعبة

 % 100 57 المجموع

 (2017عمى بيانات لممجمس األعمى لمقضاء غير منشورة ) باالعتمادجرد بواسطة الباحث  :المصدر
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، حيث أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي( توزيع 1.4رقم )يوضح الجدول السابق 
كان النصيب األكبر لمفئات اإلشرافية في المستويات المتوسط، وىو ما يعكس الواقع سواء في 

دارة إلدارة األمور بالمجمس، كونيم حمقة وصل بين اإىيكمية المجمس أو دورىم اليام في 
األقسام ما يقارب النصف  والجميور، حيث بمغت نسبة رؤساءالعميا والفئات المينية العاممة 

 %(. 21%( من مجموع العينة، يمييا مدير دائرة بنسبة )42)

 

 عينة الدراسة:  4-4
 :االستطالعيةعينة الدراسة  .5

( مػف العػامميف فػي المناصػب اإلشػرافية فػي 10مككنػة مػف عػدد ) اسػتطبلعية عينػة اختيػارتػـ 
ظػامي فػي قطػاع غػزة، كذلػؾ لمتحقػؽ مػف صػدؽ كثبػات أداة الدراسػة، المجمس األعمى لمقضػاء الن

لمجتمػػػع الدراسػػػة عنػػػد التطبيػػػؽ الفعمػػػي ألداة  االسػػػتطبلعيةكقػػػد قػػػاـ الباحػػػث بضػػػـ أفػػػراد العينػػػة 
 الدراسة.

 عينة الدراسة الفعمية: .6

نظػػران لصػػغر حجػػـ مجتمػػع الدراسػػة، فقػػد تػػـ اسػػتخداـ أسػػمكب الحصػػر الشػػامؿ، حيػػث تػػـ تكزيػػػع 
( اسػػتبانة، 47) اسػػترداد(، كتػػـ 57عمػػى جميػػع أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة كالبػػالغ عػػددىـ) اناتاالسػػتب

( رؤسػػاء بنسػػبة 10رؤسػػاء المحػػاكـ، البػػالغ عػػددىـ ) باسػػتثناءكىػػـ جميػػع أفػػراد مجتمػػع الدراسػػة، 
%(، حيث أنيـ لـ يتجاكبكف مػع االسػتبانة؛ نظػران النشػغاليـ، كبعػد فحػص االسػتبانات لػـ 17.5)

منيػػا نظػػران لتحقيػػؽ الشػػركط المطمكبػػة لئلجابػػة عمػػى االسػػتبانة، فتصػػبح عينػػة الدراسػػة  تسػػتبعد أم
%( مف المجتمع األصمي، كىي نسبة مناسبة إلجراء المعالجات االحصائية 82.5( بنسبة )47)

 عمييا.

 

 أداة الدراسة:  5-4
ألفػراد، كتعػرؼ بأنيػا: تعد االستبانة أكثر الكسائؿ استخدامان كانتشاران لمحصكؿ عمى البيانات مف ا

 المفحػكص ليػا باالسػتجابة يقػكـ آراء أك معمكمػات عمػى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات "أداة
اسػتخدـ الباحػث االسػتبانة كػأداة ، (116: 2004تحريريػة" )األغػا كاألسػتاذ،  كتابيػة كىػي نفسػو،
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، لمتعػػرؼ عمػػى دكر ، كالتػػي تػػـ تصػػميميا خصيصػػان لمناسػػبتيا لمكضػػكع الدراسػػة لمدراسػػة الميدانيػػة
 قطاع غزة.في رأس الماؿ الفكرم في التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي 

 خطوات بناء أداة الدراسة:  5-4-1

 كاالسػػتفادةالدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بمكضػػكع الدراسػػة، األدب اإلدارم ك عمػػى  االطػػبلع -1
 كصياغة فقراتيا. االستبانةمنيا في بناء 

استشػػار الباحػػث عػػددان مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية كالمػػكظفيف اإلداريػػيف مػػف أصػػحاب  -2
المناصػػػػػب اإلداريػػػػػة العميػػػػػا بػػػػػالمجمس األعمػػػػػى لمقضػػػػػاء النظػػػػػامي ككزارة العػػػػػدؿ عػػػػػف طريػػػػػؽ 

 .المقاببلت الشخصية في تحديد أبعاد االستبانة كفقراتيا

 ديد الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد.تحديد األبعاد الرئيسية التي شممتيا االستبانة، كتح -3

تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية بما يتكافػؽ مػع معطيػات االطػار النظػرم كالدراسػات  -4
السابقة، كعرضيا عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار مدل مبلئمتيا لجمع البيانػات، كتػـ تعػديميا 

( فقػػرة، 56عػػاد ك)( أب6بشػػكميا األكلػػى كفػػؽ مبلحظػػات المشػػرؼ كرؤيتػػو، كقػػد تككنػػت مػػف )
 (. 1نظر ممحؽ رقـ )أ

( محكمػػان مػػف البػػاحثيف كاألكػػاديمييف فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية، 15تػػـ عػػرض االسػػتبانة عمػػى ) -5
 ،مػة لمتعمػيـ المفتػكحأل، كجامعػة اكجامعة القػدس المفتكحػة، كالكميػة الجامعيػة لمعمػـك التطبيقيػة

حصػائي، كالمختصػيف إلفػي المجػاؿ ا، كمختصػيف دارة كالسياسة لمدراسات العميػاإلكأكاديمية ا
( يبػػػيف أسػػػماء أعضػػػاء لجنػػػة 3بػػػكزارة العػػػدؿ فػػػي مجػػػاؿ التخطػػػيط كالتطػػػكير، كالممحػػػؽ رقػػػـ )

 التحكيـ.

مػػف حيػػث الحػػذؼ أك اإلضػػافة  االسػػتبانةفػػي ضػػكء أراء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات  -6
 (.4ممحؽ )( فقرة، انظر 55في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانةكالتعديؿ، لتستقر 

 ( مفردة.10إجراء دراسة اختبارية ميدانية أكلية )عينة استطبلعية( لبلستبانة مككنة مف ) -7

 مكونات االستبانة: 5-4-2

 تتككف االستبانة مف ثبلث أقساـ كالتالي:
: كتشػػتمؿ عمػػى البيانػػات الشخصػػية التاليػػة: )الجػػنس، القســم األول: البيانــات الشخصــية .5

 د سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي(.العمر، المؤىؿ العممي، عد
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 كىي مككنة مف:القسم الثاني: أبعاد رأس المال الفكري،  .6

 .ة( فقر 13ب عد رأس الماؿ البشرم، كيشتمؿ عمى ) -

 .ات( فقر 10ب عد رأس ماؿ العبلقات، كيشتمؿ عمى ) -

 كىي مككنة مف:القسم الثالث: أبعاد التطوير التنظيمي،  .7

 ( فقرات.5كيشتمؿ عمى ) ،كاالستراتيجياتب عد األىداؼ  -

 ( فقرات.9ب عد الييكؿ التنظيمي، كيشتمؿ عمى ) -

 ( فقرة.11ب عد الكسائؿ التكنكلكجية، كيشتمؿ عمى ) -

جراءات العمؿ، كيشتمؿ عمى ) -  ( فقرات.7ب عد أساليب كا 
 مقياس التدريج: 5-4-3

ؿ أدنى درجة ( تمث1(، حيث )10-1تـ اعتماد استجابات أفراد عينة الدراسة حسب مقياس مف )
 ( تمثؿ أعمى درجة مكافقة.10مكافقة، ك)

 كتـ تقييـ درجات المكافقة بحسب مقياس التدريج المبيف في الجدكؿ التالي:

 مقياس درجات الموافقة (2.4جدول )

 درجة

 الموافقة

 الوزن

 الرقمي

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي

 إلى من إلى من

 36.00أقؿ مف  20.00 3.60أقؿ مف  2.00 1 قميمة جدا

 52.00أقؿ مف  36.00 5.20أقؿ مف  3.60 2 قميمة

 68.00أقؿ مف  52.00 6.80أقؿ مف  5.20 3 متوسطة

 84.00أقؿ مف  68.00 8.40أقؿ مف  6.80 4 كبيرة

 100.00 84.00 10.00 8.40 5 كبيرة جدا
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 صدق أداة الدراسة )االستبانة(: 6-4
: 2001ألداة تقػػػػيس مػػػػا كضػػػػعت لقياسػػػػو)عبيدات كأخػػػػركف، كنعنػػػػي بصػػػػدؽ أداة الدراسػػػػة، أف ا

 (، كقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خبلؿ التالي:168
 الصدق من وجية نظر المحكمين )صدق المحتوى/ الصدق الظاىري(: 6-4-1

( المقصػػكد بصػػدؽ االسػػتبانة مػػف كجيػػة نظػػر المحكمػػيف بػػأف يقػػـك 10: 2010يبػػيف الجرجػػاكم )
عددان مف المحكميف المتخصصيف في مكضكع كمشكمة الدراسة، حيث تـ عرض  باختيارالباحث 

(، مػف 3)ممحؽ رقػـ كاالختصػاص( مػف المحكمػيف مػف أصػحاب الخبػرة 15االستبانة عمى عػدد )
المحػاكر  كانتمػاءأجؿ التأكد مف سبلمة الصياغة المغكية لبلستبانة، ككضكح تعميمػات االسػتبانة، 

رات ألبعػػػاد االسػػػتبانة، كمػػػدل صػػػبلحية االسػػػتبانة لقيػػػاس األىػػػداؼ لبلسػػػتبانة ككػػػؿ، كانتمػػػاء الفقػػػ
المرتبطػػػػة بيػػػػذه الدراسػػػػة، كبػػػػذلؾ تػػػػـ التأكػػػػد مػػػػف صػػػػدؽ االسػػػػتبانة مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر المحكمػػػػيف، 

 (. 4كخركجيا في صكرتيا النيائية )ممحؽ رقـ
 الداخمي )الصدق البنائي(: االتساقصدق  6-4-2

االستبانة مع الب عد الذم تنتمي اليو ىذه الفقرة، كقد تػـ كيقصد بو مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي ألبعػػاد كفقػػرات االسػػتبانة، بعػػد تطبيقيػػا عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية 

ألبعػاد كفقػرات االسػتبانة،  االرتبػاط( مف مجتمع الدراسة، كمف خبلؿ إيجاد معامبلت 10قكاميا )
 كما ىك مبيف في الجداكؿ التالية:

 االتساق الداخمي ألبعاد أداة الدارسة: 6-4-2-1

 ( صدق االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة3.4جدول )

 مستوى الداللة "Sigقيمة " معامل االرتباط الب عد

 أبعاد رأس المال الفكري
  

 

 0.01 0.000 0.889 رأس الماؿ البشرم

 0.01 0.000 0.839 رأس ماؿ العبلقات

 ظيميأبعاد التطوير التن
  

 

 0.01 0.000 0.807 األىداؼ كاإلستراتيجيات
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 0.01 0.000 0.906 الييكؿ التنظيمي

 0.01 0.000 0.891 الكسائؿ التكنكلكجية

جراءات العمؿ  0.01 0.000 0.908 أساليب كا 

 (.5761.( = )0.05( كمستكل داللة )9* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )

( أف جميػػع األبعػػاد تتمتػػع بمعػػامبلت ارتبػػاط دالػػة إحصػػائيان، 3.4كؿ السػػابؽ رقػػـ )يتبػػيف مػػف الجػػد
(، كبذلؾ تعتبر جميع األبعاد صادقة لمػا 0.908 -0.807حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )
 كضعت لقياسو، كتفي بأغراض الدراسة.

 االتساق الداخمي لفقرات أبعاد رأس المال الفكري: 6-4-2-2

 صدق االتساق الداخمي لفقرات أبعاد رأس المال الفكري( 4.4جدول )

 مستوى الداللة معامل الرتباط رقم الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

 فقرات الب عد الثاني فقرات الب عد األول

1 0.789 0.05 1 0.830 0.05 

2 0.887 0.05 2 0.729 0.05 

3 0.896 0.05 3 0.817 0.05 

4 0.507 0.05 4 0.901 0.05 

5 0.816 0.05 5 0.916 0.05 

6 0.699 0.05 6 0.887 0.05 

7 0.714 0.05 7 0.737 0.05 

8 0.812 0.05 8 0.876 0.05 

9 0.831 0.05 9 0.958 0.05 

10 0.884 0.05 10 0.758 0.05 
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11 0.739 0.05 

   
12 0.884 0.05 

   
13 0.836 0.05 

 (.0.576( = )0.05( كمستكل داللة )9ؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )* قيمة "ر: معام

( أف جميػع الفقػرات تتمتػع بمعػامبلت ارتبػاط دالػة إحصػػائيان، 4.4يتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ رقػـ )
(، كبذلؾ تعتبر فقرات أبعاد رأس الماؿ 0.958 -0.507حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

 لقياسو، كتفي بأغراض الدراسة.الفكرم صادقة لما كضعت 

 االتساق الداخمي لفقرات أبعاد التطوير التنظيمي: 6-4-2-3

 ( صدق االتساق الداخمي لفقرات أبعاد التطوير التنظيمي5.4جدول )

 رقم 

 الفقرة

 معامل 

 االرتباط

 مستوى 

 الداللة

 رقم 

 الفقرة

 معامل 

 االرتباط

 مستوى 

 الداللة

 رقم 

 الفقرة

 معامل 

 باطاالرت

 مستوى 

 الداللة

 رقم 

 الفقرة

 معامل 

 االرتباط

 مستوى 

 الداللة

 فقرات الب عد الرابع فقرات الب عد الثالث فقرات الب عد الثاني فقرات الب عد األول

1 0.855 0.05 1 0.843 0.05 1 0.956 0.05 1 0.851 0.05 

2 0.830 0.05 2 0.980 0.05 2 0.794 0.05 2 0.907 0.05 

3 0.912 0.05 3 0.927 0.05 3 0.923 0.05 3 0.860 0.05 

4 0.784 0.05 4 0.667 0.05 4 0.865 0.05 4 0.878 0.05 

5 0.872 0.05 5 0.929 0.05 5 0.956 0.05 5 0.877 0.05 

6 0.917 0.05 6 0.872 0.05 6 0.895 0.05 6 0.871 0.05 

   
7 0.904 0.05 7 0.847 0.05 7 0.789 0.05 

   
8 0.852 0.05 8 0.684 0.05    

   
9 0.832 0.05 9 0.751 0.05    
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   10 0.864 0.05    

   
   11 0.875 0.05    

 (.0.576( = )0.05( كمستكل داللة )9* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )

ط دالػة إحصػػائيان، ( أف جميػع الفقػرات تتمتػع بمعػامبلت ارتبػا5.4رقػـ ) يتبػيف مػف الجػدكؿ السػابؽ
(، كبػػذلؾ تعتبػػر فقػػرات أبعػػاد التطػػكير 0.980 -0.667حيػػث تراكحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف )

 التنظيمي صادقة لما كضعت لقياسو، كتفي بأغراض الدراسة.

 
 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(: 7-4

عمى درجات  ذا حصمناإ( الثبات بأنو: "مدل اتساؽ نتائج المقياس، ف466: 2010عرؼ عبلـ )
 متشابية عند تطبيؽ نفس االختبار عمى نفس المجمكعة مرتيف مختمفتيف، فأننا نستدؿ عمى ثباتيا".

( لتعريفو بأنو: "إلى أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة 76: 2002في حيف أشار القحطاني)
تكرار استخدامو في عند كؿ مرة يستخدـ فييا، أك ما ىي درجة اتساقو كانسجامو كاستمراريتو عند 

 أكقات مختمفة".

تالي فأننا نعني بثبات أداة الدراسة، أف األداة تعطي نفس النتػائج تقريبػان لػك طبقػت مػرة أخػرل الكب
عمى نفس المجمكعة مف األفراد، أم أف النتائج ال تتغير، كقػد تػـ التأكػد مػف ثبػات االسػتبانة مػف 

 خبلؿ التالي:
  لفا كرونباخ:معادلة أ باستخدامالثبات  7-4-1

باسػتخداـ معادلػة ألفػا كركنبػاخ  االرتبػاطتـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت 
 ألبعاد االستبانة، كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

 ( معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة6.4جدول )

 معامل االرتباط الب عد

 المال الفكري أبعاد رأس
 

 0.851 رأس الماؿ البشرم

 0.899 رأس ماؿ العبلقات
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  أبعاد التطوير التنظيمي

 0.937 كاالستراتيجياتاألىداؼ 

 0.925 الييكؿ التنظيمي

 0.892 الكسائؿ التكنكلكجية

جراءات العمؿ  0.958 أساليب كا 

داـ معادلة ألفا كركنباخ ألبعػاد ( أف معامبلت االرتباط باستخ6.4يتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
(، كىذا يعني أنيا معػامبلت ثبػات دالػة 0.958-0.851االستبانة مرتفعة، حيث تتراكح ما بيف )

 إحصائيان، كتفي بأغراض الدراسة.
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:2 -7-4

النصفية ألبعاد تـ التأكد مف ثبات االستبانة مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بطريقة التجزئة 
ذات  كاألسئمة الفردية، األرقاـ ذات األسئمة (جزأيف إلي االختبار فقرات تجزئة تـ حيث االستبانة،
األسػئمة  كدرجػات الفرديػة األسػئمة درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ حسػاب تػـ ثػـ ) الزكجيػة األرقػاـ

 Spearman Brown: براكف سيرماف بمعادلة معامؿ االرتباط تصحيح تـ ذلؾ كبعد الزكجية،
 الفرديػة درجػات األسػئمة بػيف االرتبػاط معامػؿ rحيػث   2r / 1+r = المعػدؿ االرتبػاط معامػؿ
 الجدكؿ التالي: في المكضحة النتائج عمى الحصكؿ كتـ الزكجية، األسئمة كدرجات

 ( معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانة7.4جدول )

 الب عد
 باطمعامل االرت

 بعد التعديل قبل التعديل

   أبعاد رأس المال الفكري

 0.695 0.533 رأس الماؿ البشرم

 0.742 0.590 رأس ماؿ العبلقات

   أبعاد التطوير التنظيمي
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 0.866 0.763 كاالستراتيجياتاألىداؼ 

 0.858 0.751 الييكؿ التنظيمي

 0.865 0.762 الكسائؿ التكنكلكجية

جراءات  0.929 0.868 العمؿ أساليب كا 

( أف معامبلت االرتباط ألبعاد االستبانة ىػي معػامبلت ثبػات 7.4يتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
 مرتفعة كدالة إحصائيان، كتفي بأغراض الدراسة.

( قابمـة لمتوزيـع، ويكـون 4) وبذلك تكون االستبانة في صورتيا النيائيـة كمـا فـي الممحـق رقـم
ثبات استبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقـة تامـة بصـحة االسـتبانة الباحث قد تأكد من صدق و 

 وصالحيتيا لتحميل النتائج واإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 8-4
تػػـ تفريػػغ كتحميػػؿ االسػػتبانة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة) برنػػامج 

 Statistical Package for the Social Sciences(SPSS  .)اإلحصائي( التحميؿ 
 اختبار توزيع البيانات" التوزيع الطبيعي": -

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسػػمرنكؼ  -تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ككلمجػػكركؼ 
فػػي الختبػار إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التكزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػو، ككانػػت النتػػائج كمػػا ىػػي مبينػػة 

 الجدكؿ التالي:

 ( اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد االستبانة8.4جدول )

 ".Sigقيمة " الب عد

  أبعاد رأس المال الفكري

 0.194 رأس الماؿ البشرم

 0.087 رأس ماؿ العبلقات
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  أبعاد التطوير التنظيمي

 0.200 كاالستراتيجياتاألىداؼ 

 0.137 الييكؿ التنظيمي

 0.091 كجيةالكسائؿ التكنكل

جراءات العمؿ  0.152 أساليب كا 

" لجميػع محػاكر االسػتبانة أكبػر مػف مسػتكل .Sig( أف قيمة "8.4يتبيف مف الجدكؿ السابؽ رقـ )
(، كىػذا يػدؿ عمػى أف جميػع أبعػاد االسػتبانة تتبػع التكزيػع الطبيعػي، أم أنػو يمكػف 0.05الداللة )

 ت الدراسة.استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عف فرضيا
 تم استخدام األساليب االحصائية التالية: -
لقيػاس صػدؽ  (: Pearson Correlation Coefficient معامـل ارتبـاط بيرسـون ) .1

 االتساؽ الداخمي، ككذلؾ تحديد طبيعة العبلقة بيف المتغير المستقؿ كالتابع.
 .لقياس ثبات االستبانة (Cronbach's Alpha): معادلة ألفا كرونباخ .2
 .لقياس ثبات االستبانة (Split-Half Method): التجزئة النصفية طريقة .3
الختبػار إذا  (:Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف ) –اختبار كولمجوروف  .4

 كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو.
 المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، الوزن النسبي. .5
أك انخفاض استجابات عينة الدراسة عمى  رتفاعالمعرفة مدل  لمعينة الواحدة: Tاختبار  .6

فقرات كمحاكر االستبانة، كلمتعرؼ عمى مدل انحراؼ االستجابات لكؿ فقرة مػف الفقػرات 
، كقيمػػػة "T"عػػف كسػػػطيا الحسػػػابي، إلػػى جانػػػب المحػػػاكر الرئيسػػػة، كلمتعػػرؼ عمػػػى قيمػػػة 

"Sig.". 
ذات داللػة إحصػائية لمتحقؽ مف كجكد فركؽ  (:T-Testلعينتين مستقمتين ) Tاختبار  .7

 في متكسط تقدير أفراد عينة الدراسة لمتغير: )الجنس(.
لمتحقػؽ مػف كجػكد فػركؽ  :، (One Way ANOVAاختبـار تحميـل التبـاين األحـادي ) .8

ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متكسػػط تقػػدير أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمتغيػػرات: )العمػػر، المؤىػػؿ 
 العممي، عدد سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي(.

 لبياف أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع. تحميل االنحدار الخطي: .9
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 الممخص: 9-4 
كصػؼ  لمدراسة، مف خبلؿ محكران رئيسيان باعتباره  الجانب التطبيقي تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ

جراءاتيػػػالتفصػػػيمي  يػػػتـ الحصػػػكؿ عمػػػى البيانػػػات المطمكبػػػة إلجػػػراء التحميػػػؿ ل، منيجيػػػة الدراسػػػة كا 
كفػػػي الفصػػػؿ التػػػالي سػػػنتطرؽ الػػػى تحميػػػؿ خصػػػائص مجتمػػػع حصػػػائي لمتكصػػػؿ إلػػػى النتػػػائج، اإل

 لتحقيقيا. الدراسة كبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى، الدراسة، كاختبار فرضيات الدراسة
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 الخامسالفصل 

 تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة ومناقشتيا -5

 مى:ع ويشتمل

 المقدمة.

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات األساسية.  1-5

 نتائج السؤال األول ومناقشتيا. 2-5

 .نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا 3-5

 .نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا 4-5

 .نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا 5-5

 .نتائج السؤال الخامس ومناقشتيا 6-5

 الممخص. 7-5
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 :المقدمة

، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة مبيانات كاختبار فرضيات الدراسةتفصيميان ل تحميبلن يتضمف ىذا الفصؿ 
كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ  االستبانة،أبرز نتائج  كاستعراضعف أسئمة الدراسة 

مؤىؿ العممي، النكع، العمر، ال)فقراتيا، كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى 
بيدؼ التعرؼ إلى دكر رأس الماؿ الفكرم عمى التطكير  سنكات الخدمة، المسمى الكظيفي(،

لذا تـ إجراء المعالجات التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة، 
ت استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسابالدراسة  استبانةاإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 

 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.  (SPSS)االجتماعية 

 

 ألفراد العينة وفق البيانات الشخصية:  يالوصف اإلحصائ 1-5
 وفيما يمي عرض لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: .5
 ة حسب الجنستوزيع أفراد عينة الدراس (1.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس م

 72.3 34 ذكر  .1

 27.7 13 أنثى  .2

 %100 47 المجموع

( أن نسـبة الـذكور تفـوق نسـبة اإلنـاث بفـارق النصـف 1.5يتضح مـن الجـدول السـابق رقـم )
 .% إناث27.7% من عينة الدراسة ذكور، بينما 72.3تقريبًا، حيث أن ما نسبتو 

 لى:ويعزو الباحث ذلك إ

تفضيؿ الدكائر الحككمية بصػفة عامػة، كالمجمػس األعمػى لمقضػاء بصػفة خاصػة الػذككر  -
عمػػى اإلنػػاث نظػػران لطبيعػػة عمػػؿ المحػػاكـ، كالتػػي تتطمػػب تحمميػػـ ضػػغكط كأعبػػاء العمػػؿ 
بصػػػكر أكبػػػر، باإلضػػػافة لخصكصػػػية طبيعػػػة بعػػػض الكظػػػائؼ المينيػػػة كالخدماتيػػػة التػػػي 

 تناسب الذككر بشكؿ أكبر.
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، 2007شػػػغؿ الشػػػكاغر التػػػي ظيػػػرت بعػػػد أحػػػداث االنقسػػػاـ الػػػداخمي عػػػاـ المتطػػػكعيف ل -
كاسػتنكاؼ المػػكظفيف العػػامميف فػػي المجمػس األعمػػى لمقضػػاء فػػي قطػاع غػػزة، بمػػغ عػػددىـ 

( مف اإلناث، كذلؾ كفقان إلحصائيات رسمية غير منشػكرة 4( مف الذككر ك)150تقريبان )
 اء في قطاع غزة.لدل دائرة شؤكف المكظفيف في المجمس األعمى لمقض

تعكس ىذه النسبة طبيعة القكل العاممة في الكظائؼ الحككمية بصػفة عامػة، حيػث يبمػغ  -
(، كذلػػؾ كفقػػان إلحصػػائية رسػػمية غيػػر 2:1عػػدد الػػذككر العػػامميف مقارنػػة باإلنػػاث بنسػػبة )

(، ككذلؾ كفقػان لمػا أكػده التقريػر السػنكم 2017منشكرة لدل ديكاف المكظفيف العاـ لسنة )
( إلى انخفاض نسبة عمؿ المرأة في 60: 2016ز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )لمجيا

سػػػكؽ العمػػػؿ، كأف مشػػػػاركة الػػػذككر فػػػي العمػػػػؿ مقارنػػػة مػػػع اإلنػػػػاث تزيػػػد حػػػكالي ثػػػػبلث 
%( 29.1( لمػذككر ك)71.9%أضعاؼ، حيث بمغت نسبة المشاركة في القكل العاممػة )

 لئلناث.
التػػػي تفػػرض نفسػػػيا كبقػػكة فيمػػػا يتعمػػؽ بعمػػػؿ ثقافػػة المجتمػػػع الفمسػػطيني كخاصػػػة الغػػز م  -

 اإلناث في مرافؽ كدكائر السمطة القضائية.
إف غالبيػػػة مػػػف يتبػػػكأ المناصػػػب اإلشػػػرافية فػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة مػػػف الػػػذككر، نظػػػران  -

 لق درتيـ عمى متابعة المياـ كالمسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ كالتي تتطمب حركة دائمة. 
امبلت فػػي المؤسسػػات فػػي قطػػاع غػػزة، تبقػػى لسػػنكات فػػي مسػػتكل إف غالبيػػة اإلنػػاث العػػ -

كظيفػػػي معػػػيف دكف التفكيػػػر باالىتمػػػاـ بتطػػػكير مسػػػارىف الػػػكظيفي كالكصػػػكؿ لمناصػػػب 
ػػؿ  اىتمػػاميـ فػػي الكاجبػػات األسػػرية، ناىيػػؾ لفتػػرات اإلجػػازة الطكيمػػة  إشػػرافية، نظػػران أف جا

 ى أنجاز العمؿ.التي تقضييا اإلناث مثؿ إجازة األمكمة، كالتي تؤثر عم
؛ أبػػػك 2015؛ النخالػػػة، 2015؛ سػػالـ، 2015كىػػذا يتفػػػؽ مػػع كػػػؿ مػػػف دراسػػة )األنقػػػر،  -

(، حيػػث كانػػت النسػػبة الكبػػرل لممبحػػكثيف مػػف الػػذككر 2013؛ الخطيػػب، 2015سػػمكت، 
؛ أبك 2015؛ الخضرم، 2015في بيئة الدراسة "القطاع الحككمي"، كمع دراسة )مطر، 

( في بيئة دراسة "مؤسسػات غيػر حككميػة 2010غا، ؛ األ2011؛ شمبي، 2012عمرة، 
 كأكاديمية".

(، نظران الختبلؼ البيئة كطبيعة 2011؛ أبك سمؾ، 2015اختمؼ مع دراسة) أبك كردة،  -
 الفئة المستيدفة.
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 توزيع أفراد العينة حسب العمر: .6
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر (2.5جدول )

 % النسبة المئوية العدد العمر م

 23.4 11 30أقؿ مف -21  .1

 51.1 24 40أقؿ مف -30  .2

 17.0 8 50أقؿ مف -40  .3

 8.5 4 سنة فأكثر 50  .4

 %100 47 المجموع

% من عينة الدراسـة أعمـارىم أقـل 74.5( أن ما نسبتو 2.5يتضح من الجدول السابق رقم )
 عام. 40من 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ستنكاؼ غالبية المكظفيف العامميف في المجمس ـ، كا2007حدكث االنقساـ الداخمي عاـ  -
األعمى لمقضاء في قطاع غزة، تطمب تعييف عناصر جديدة لشغؿ الشكاغر لتسيير 
عجمة القضاء الفمسطيني، فكانت معظـ التعيينات الجديدة مف الفئة التي تقؿ أعمارىـ 

أنيـ  عاـ، الذيف أنيكا تعميميـ الجامعي كتطكعكا لمعمؿ في المجمس، أم 35عف 
يجمعكف بيف عنصرم الخبرة كالشباب، كذلؾ كفقان إلحصائيات رسمية غير منشكرة لدل 

 دائرة شؤكف المكظفيف في المجمس األعمى لمقضاء في قطاع غزة.
سعى المجمس إلى االستفادة مف فئة الشباب؛ نظران لما تتمتع بو ىذه الفئة مف طاقة  -

 ت العمؿ المختمفة.ككفاءة كقدرة عمى اإلبداع كالتطكير في مجاال
طبيعة المجتمع الفمسطيني يكصؼ بأنو مجتمع الشباب، كفقان لما أكده التقرير السنكم  -

 (.59: 2016لمجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )
؛ أبػػػك 2015؛ النخالػػػة، 2015؛ سػػالـ، 2015كىػػذا يتفػػػؽ مػػع كػػػؿ مػػػف دراسػػة )األنقػػػر،  -

( في 40-30يف مف الفئة العمرية )(، حيث كانت النسبة الكبرل لممبحكث2015سمكت، 
؛ شػمبي، 2015؛ الخضرم، 2015بيئة الدراسة "القطاع الحككمي"، كمع دراسة )مطر، 
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( فػػي بيئػػة دراسػػة "مؤسسػػات غيػػر حككميػػة 2010؛ األغػػا، 2011؛ أبػػك سػػمؾ، 2011
 كأكاديمية".

 (، نظران الختبلؼ طبيعة العمؿ.2013اختمؼ مع دراسة)الخطيب،  -
 

 ينة حسب المؤىل العممي:توزيع أفراد الع .7
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المؤىل العممي( 3.5)جدول 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي م

 10.6 5 دبمـك  .1

 74.5 35 بكالكريكس  .2

 14.9 7 دراسات عميا  .3

 %100 47 المجموع

يحممون  % من عينة الدراسة74.5( أن ما نسبتو 3.5يتضح من الجدول السابق رقم )
 % من حممة الدراسات العميا.14.9مؤىل البكالوريوس، وأن ما نسبتو 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف مؤىؿ البكالكريكس ىك الحد األدنى لمتطمبات شغؿ الكظائؼ اإلشرافية في  -
، كىك مؤشر  2005المؤسسات الحككمية بحسب قانكف الخدمة المدنية المعدؿ عاـ

 ممية لدل الككادر العاممة.كاضح عمى تكفر المعرفة الع
أف غالبية عينة الدراسة مف حممة شيادة البكالكريكس، كأف حممة الدراسات العميا تحتؿ  -

المرتبة الثانية، م ؤشر كاضح عمى تكفر المعرفة كمدل كفاءة الككادر كرغبتيـ في 
تمتع تحسيف أدائيـ اإلدارم كاإلشرافي، كتطكير مسارىـ الكظيفي، كاىتماـ المجمس بأف ي

ككادره في المستكيات القيادية بمؤىبلت عممية عميا، باإلضافة ألنو يعطي مؤشران عمى 
أف النتائج كالدالالت منطقية لمتعرؼ عمى دكر رأس الماؿ الفكرم في التطكير 

 التنظيمي.
أف طبيعة الشباب الفمسطيني مثقؼ، كيميؿ إلتماـ تعميمو، كفقان لما أكده التقرير السنكم  -

 (.111: 2016لمركزم لئلحصاء الفمسطيني )لمجياز ا
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؛ أبػػػك 2015؛ النخالػػػة، 2015؛ سػػالـ، 2015كىػػذا يتفػػػؽ مػػع كػػػؿ مػػػف دراسػػة )األنقػػػر،  -
(، حيػػث كانػػت النسػػبة الكبػػرل لممبحػػكثيف مػػف حممػػة 2013؛ الخطيػػب، 2015سػػمكت، 

؛ 2015مؤىػػؿ البكػػالكريكس، فػػي بيئػػة الدراسػػة "القطػػاع الحكػػكمي"، كمػػع دراسػػة )مطػػر، 
؛ أبػػك سػػمؾ، 2011؛ شػػمبي، 2012؛ أبػػك عمػػرة، 2015؛ الخضػػرم، 2015ردة، أبػػك ك 

 ( في بيئة دراسة "مؤسسات غير حككمية كأكاديمية".2011
 

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخدمة: .8
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخدمة (4.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات الخدمة م

 6.4 3 سنكات 3أقؿ مف   .1

 19.1 9 6أقؿ مف -3مف   .2

 44.7 21 10أقؿ مف -6مف   .3

 29.8 14 سنكات فأكثر 10  .4

 %100 47 المجموع

% من عينة الدراسة بمغت سنوات 44.7( أن ما نسبتو 4.5يتضح من الجدول السابق رقم )
 ."10 أقل من-6 الخدمة لدييم "من

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ـ، نظران 2007ة الدراسة تقريبان تـ تعينيـ بعد االنقساـ الداخمي عاـ أف غالبية عين -
 أقؿ مف-6 الستنكاؼ عدد كبير مف المكظفيف؛ كلذلؾ فإف سنكات خدمتيـ تتراكح "مف

ؿ ظركؼ صعبة تمرسكا خبلليا عمى التعامؿ مع "10 ، مما أكسبيـ خبرة كافية في ظ 
لدييـ القدرة كالخبرة البلزمة لمعمؿ  اإلشكاليات كالصعكبات التي تكاجو العمؿ، كبنى

 بمناصب إشرافيو.
" ىك الحد األدنى لمتطمبات شغؿ  سنكات 3 أف عدد سنكات الخدمة "ال تقؿ عف -

الكظائؼ اإلشرافية في المؤسسات الحككمية، كفقان لشركط ديكاف المكظفيف العاـ في 
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مؿء شكاغر قطاع غزة، كىك م ؤشر كاضح عمى أف المجمس يتبع سياسة سميمة في 
 المناصب اإلشرافية بالمكظفيف الذيف تتكفر لدييـ الخبرة العممية كالميارة كالقدرة العالية.

(، حيػػث كانػػت النسػػبة 2015؛ النخالػػة، 2015كىػػذا يتفػػؽ مػػع كػػؿ مػػف دراسػػة )األنقػػر،  -
، فػػي بيئػػة دراسػػة "10 أقػػؿ مػػف-6 الكبػػرل لممبحػػكثيف ممػػف تتػػراكح سػػنكات خػػدمتيـ "مػػف

( فػي بيئػة دراسػة 2011؛ أبك سمؾ، 2015ي"، كمع دراسة )الخضرم، "القطاع الحككم
 "مؤسسات غير حككمية كأكاديمية".

؛ أبك سمكت، 2015؛ سالـ، 2015؛ مطر، 2015اختمؼ مع دراسة )أبك كردة،  -
(، نظران الختبلؼ طبيعة 2011؛ شمبي، 2012؛ أبك عمرة، 2013؛ الخطيب، 2015

 الفئة المستيدفة.
 

 ينة حسب المسمى الوظيفي:توزيع أفراد الع .9
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي( 5.5)جدول 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي م

 2.1 1 رئيس كحدة قضائية  .1

 25.5 12 مدير دائرة  .2

 8.5 4 رئيس قمـ  .3

 51.1 24 رئيس قسـ  .4

 12.8 6 رئيس شعبة  .5

 %100 47 المجموع

% من عينة الدراسة مسماىم 51.1( أن ما نسبتو 5.5سابق رقم )يتضح من الجدول ال
 % مسماىم مدير دائرة.25.5الوظيفي "رئيس قسم"، وما نسبتو 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

في ي بلحظ أف مسمى رئيس قسـ كمدير دائرة يمثمكف النصيب األكبر لمفئات اإلشرافية  -
 ،كس الكاقع في ىيكمية المجمسكىك ما يع%(، 76.6بما نسبتو ) المستكيات المتكسط
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دكرىـ الياـ في ، ككذلؾ كيتناسب مع طبيعة اليياكؿ التنظيمية في الكزارات الفمسطينية
، ألف ىذه الفئة تمثؿ اإلدارة الكسطى بالمجمس، باعتبارىا حمقة الكصؿ بيف دارة األمكرإ

ريان في عممية اإلدارة العميا، كبيف المستكيات اإلدارية الدنيا، حيث تمعب دكران محك 
 األشراؼ عمى سير العمؿ.

أف طبيعة النتائج المشار إلييا سابقان )الجنس، الفئة العمرية، المؤىؿ العممي، سنكات  -
الخدمة(، تدؿ عمى اعتماد المجمس عمى الفئات الشابة المؤىمة عمميان كعمميان في شغؿ 

 المستكيات اإلدارية المتكسطة.
%(، كىك رئيس دائرة 2.1ة يمثؿ ما نسبتو )ي بلحظ أف مسمى رئيس كحدة قضائي -

 رئيس المكتب الفني، نظران لكاقع الييكمية الحالية.  –التفتيش القضائي 
ي بلحظ عدـ كجكد مسميات لمفئة العميا سكل مسمى رئيس كحدة قضائية، نظران ألف  -

العاـ ( لـ يتعاكنكا في تعبئة االستبانة النشغاليـ، كالمدير 10رؤساء المحاكـ كعددىـ )
تـ نقمو مف المجمس، نظران لمتدكير الكظيفي األخير لمفئات العميا التي أجرتو الحككمة 

 الفمسطينية في قطاع غزة، كلـ يتـ تكفير بديؿ.
( فقط، كنظران لعدـ كجكد مسابقات في 10أف إجمالي عدد رؤساء األقبلـ كفؽ الييكمية ) -

 %(.8.5س قمـ بنسبتو )ديكاف المكظفيف العاـ في قطاع غزة، جاء مسمى رئي
%(، لعدـ جذب ىذا المسمى لممكظفيف 12.8أف مسمى رئيس شعبة يمثؿ ما نسبتو ) -

 بصكرة كاضحة، باإلضافة لتقارب شغمو في الشركط مع رئيس قسـ.
؛ أبػػػك 2015؛ النخالػػػة، 2015؛ سػػالـ، 2015كىػػذا يتفػػػؽ مػػع كػػػؿ مػػػف دراسػػة )األنقػػػر،  -

ممبحػػػكثيف ممػػػف يحممػػػكف مسػػػميات فػػػي (، حيػػػث كانػػػت النسػػػبة الكبػػػرل ل2015سػػػمكت، 
المستكل اإلشرافي المتكسط، في بيئة دراسة "القطاع الحككمي"، كمػع دراسػة )أبػك عمػرة، 

 (، في بيئة دراسة "مؤسسات غير حككمية كأكاديمية".2012
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 نتائج السؤال األول ومناقشتيا: 2-5
 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

 جمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة؟ما واقع رأس المال الفكري في الم

لمعينػػة الكاحػػدة، كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػداكؿ  Tكتػػـ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ باسػػتخداـ اختبػػار 
 التالية:

 تحميل محاور رأس المال الفكري (6.5جدول )

 المحور م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 بالترتي

 درجة

 الموافقة

 متكسطة 1 63.681 0.021 2.393 1.055 6.368 رأس الماؿ البشرم  .1

 متكسطة 2 57.741 0.276 1.103- 1.404 5.774 رأس ماؿ العبلقات  .2

 متوسطة - 60.324 0.842 0.200 1.111 6.032 رأس المال الفكري 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء بػكزف  في المجمس رأس المال الفكريكاقع

 .)متوسطة( (، كىك بدرجة مكافقة60.324نسبي )

 ويعزو الباحث ذلك إلى: 

مػػدل اىتمػػاـ كحػػرص المجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة عمػػى تطػػكير   -
األداء فػػي مختمػػؼ المجػػاالت لمكصػػكؿ الػػى األىػػداؼ التػػي يسػػعى لتحقيقيػػا، مػػف خػػبلؿ 

ريػػػػة فػػػػي عممػػػػو بمػػػػا يتػػػػكفر لديػػػػو مػػػػف مقػػػػدرات بشػػػػرية يعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتثمارىا نيضػػػػو فك
لػػػى مػػػا يممكػػػو مػػػف عبلقػػػات مػػػع المػػػكظفيف كالمسػػػتفيديف إكالمحافظػػػة عمييػػػا، باإلضػػػافة 

  كأصحاب العبلقة، إلظيار الصكرة المشرقة لممجمس.
لحصػار أف درجة المكافقة جاءت متكسطة كليست كبيرة، نظران لقمػة اإلمكانيػات الماديػة كا -

المفػػػركض عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، باإلضػػػافة الػػػى أف االىتمػػػاـ بػػػرأس المػػػاؿ الفكػػػرم مػػػا زاؿ 
، كال يكجػػد إدراؾ ألىميتػػو بالشػػكؿ المطمػػكب، ممػػا أدل ذلػػؾ لقصػػكر فػػي تنميػػة متكاضػػعان 
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( 2010رأس المػػػػاؿ الفكػػػػرم كتطػػػػكيره، كىػػػػذا مػػػػا أكدتػػػػو دراسػػػػة ) الركسػػػػاف كالعجمػػػػكني، 
 ؼ بيئة كمجتمع الدراسة.( باختبلMitchell, 2010كدراسة )

 
  في  في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة جاء رأس المال البشريكاقع

 .)متوسطة( (، كىك بدرجة مكافقة63.681) بكزف نسبي المرتبة األولى

 :إلى ويعزو الباحث ذلك

 كافة في المجمس كتطكير بناء عممية أساس عدي   البشرم العنصر في االستثمار أف  -
 المجمس لدل االىتماـ مدل ذلؾ عمى ؿكيد   ،باعتباره مكردان استراتيجيان  المجاالت
 كالتي العممية، كالخبرة كاإلبداع، كاالبتكار كالقدرات، كالميارات العمؿ، كفرؽ بالمعرفة،

 يمتمؾ الذم البشرم العنصر استقطاب عمى وكحرص البشرم، الماؿ رأس عمييا يعتمد
الثركة الحقيقية المحققة لمتطكر، فتطكر المنظمة عبارة عف  التي تمثؿ المككنات تمؾ

 فكرة مصدرىا العقؿ البشرم.
أنو بالرغـ مف أف راس المػاؿ البشػرم جػاء بالمرتبػة االكلػى بدرجػة مكافقػة متكسػطة، إلػى  -

(، نظػػران 63.681أف ىنػاؾ ضػعؼ فػػي اسػتثماره  حيػػث أف نسػبة االسػتجابة لػػـ تتجػاكز )
ة كالحصػػار المفػػركض عمػػى قطػػاع غػػزة، كالتػػي أدت الػػى القصػػكر لقمػػة اإلمكانيػػات الماليػػ

في تنمية رأس الماؿ البشرم كاستثماره  كتطكيره بالشكؿ المطمكب، كىذا ما أكدتو دراسػة 
عمػػػػى أف ىنػػػػاؾ قصػػػػكر كاضػػػػح فػػػػي المجمػػػػس  ،( 2014؛ نصػػػػر اهلل، 2015)األنقػػػػر، 

ة المتاحػػػة، نظػػػران لتشػػػابو األعمػػػى لمقضػػػاء فيمػػػا يتعمػػػؽ باالسػػػتثمار األمثػػػؿ لممػػػكارد البشػػػري
 مجتمع كبيئة الدراسة.

 
  فػي  فػي المجمػس األعمػى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء رأس مـال العالقـاتكاقػع

 )متوسطة(. كىك بدرجة مكافقة (،57.741) بكزف نسبي المرتبة الثانية

  ويعزو الباحث ذلك إلى:

عاليػػة، مػػف خػػبلؿ سػػعيو مػػدل حػػرص المجمػػس عمػػى إدارة رأس مػػاؿ العبلقػػات بكفػػاءة كف -
باالىتمػػػػاـ بمككناتػػػػو التػػػػي يعتمػػػػد عمييػػػػا ) عبلقػػػػة المػػػػكظفيف، كالمسػػػػتفيديف، كالتحالفػػػػات 

 االستراتيجية(، مما يسيـ في تعزيز عبلقتو بالمجتمع.
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أنػػػو  بػػػالرغـ مػػػف أف درجػػػة المكافقػػػة متكسػػػطة، إال أف ىنػػػاؾ ضػػػعؼ فػػػي قيمػػػة االسػػػتجابة  -
لمظػركؼ الماليػة كالحصػار المفػركض عمػى  (، نظػران 57.741حيث جاءت بكزف نسػبي )

قطاع غزة، كالتي أدت لضعؼ تعزيز كتكطيد العبلقات مع المكظفيف مف خػبلؿ تحسػيف 
أكضاعيـ كمبلمسة احتياجاتيـ الكظيفية كاالجتماعيػة، ككػذلؾ ضػعؼ فػي بنػاء عبلقػات 

، مما شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كالمؤسسات ذات العبلقة اإلنسانية كالحقكقية
 ينعكس ذلؾ سمبان عمى تطكير العمؿ كتحسيف الخدمة المقدمة لمجميكر.

( الكارد أدناه يبيف االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخػص 7.5الجدكؿ رقـ ) -
 ترتيب محاكر رأس الماؿ الفكرم.

 

 

 

 

 

 رأس المال الفكريمحاور  رتيبت (7.5جدول )

 بيئة الدراسة تفق / مختمفم الترتيب لممحاور السنة الدراسة  م

 وزارة التربية والتعميم متفق العالقات -الييكمي –البشري  2013 الخطيب  .1

 وزارة الصحة متفق العالقات -الييكمي –البشري  2015 أبو سموت  .2

بن عبو،   .3
 وبوقسري

مؤسسات غير  متفق الييكمي –العالقات   –البشري    2011
 حكومة

 وزارة الداخمية متفق العالقات –البشري  –الييكمي  2015 النخالة   .4

 الجامعات غير متفق البشري –الييكمي  –العالقات  2016 قشطة   .5

 الجامعات  غير متفق البشري –الييكمي  –العالقات  2015 الخضري  .6

 الوزارات  غير متفق البشري –العالقات  –الييكمي  2015 سالم   .7



114 
 

 ل فقرات المحور":واقع رأس المال البشري "تحمي 1-2-5

 رأس المال البشريتحميل فقرات محور  (8.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

1.  
يتػػػػػكفر عػػػػػدد كػػػػػاؼ  مػػػػػف المػػػػػكظفيف 

 المؤىميف؛ ألداء أعماليـ بكفاءة.
 متكسطة 9 58.298 0.358 0.929- 1.257 5.830

2.  
يتػػػػػػػكفر لػػػػػػػدل المػػػػػػػكظفيف المعرفػػػػػػػة 
الكافيػػػػػػػػة؛ ألداء ميػػػػػػػػػاميـ بالشػػػػػػػػػكؿ 

 المطمكب.
 كبيرة 2 68.298 0.000 4.351 1.307 6.830

3.  
يتػػػػػػػكفر لػػػػػػػدل المػػػػػػػكظفيف الخبػػػػػػػرات 
كالميػػػػارات البلزمػػػػة؛ ألداء ميػػػػاميـ 

 بالشكؿ المطمكب.
 كبيرة 2 68.298 0.000 4.875 1.167 6.830

4.  
يمتمػػػػػػػػػػػػػػػؾ المكظفػػػػػػػػػػػػػػػكف الخبػػػػػػػػػػػػػػػرات 

الميػػػػػػارات البلزمػػػػػػة؛ لمتكيػػػػػػؼ مػػػػػػع ك 
 ضغكط العمؿ كحاالت الطكارئ.

 متكسطة 4 67.660 0.000 4.582 1.146 6.766

5.  
يتػػػكفر لػػػدل المػػػكظفيف القػػػدرة عمػػػى 
اإلبػػػػداع كاالبتكػػػػار كتقػػػػديـ األفكػػػػار 

 المتجددة؛ لتطكير العمؿ.
 متكسطة 8 60.213 0.913 0.110 1.327 6.021

6.  
يقػػػػػػػـك المكظفػػػػػػػكف القػػػػػػػدامى بػػػػػػػػدكر 

 كجو لممكظفيف الجدد.الم
 متكسطة 6 63.617 0.220 1.244 1.994 6.362

7.  
تنجػػز األعمػػػاؿ مػػف خػػػبلؿ التعػػػاكف 
كالمشػػػػػاركة بػػػػػيف المػػػػػكظفيف لتقػػػػػديـ 

 أفضؿ الخدمات.
 كبيرة 1 70.851 0.000 4.332 1.717 7.085

8.  
تيػػػػػػػػػػػػػػػتـ اإلدارة العميػػػػػػػػػػػػػػػا بتػػػػػػػػػػػػػػػدريب 
المكظفيف لتطكير معارفيـ كقدراتيـ 

 المينية.
 متكسطة 5 63.830 0.110 1.632 1.609 6.383
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 رأس المال البشريتحميل فقرات محور  (8.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

9.  

تسػػػػػػػػػػػتخدـ اإلدارة العميػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػمكب 
التػػػػدكير الػػػػكظيفي بػػػػيف المػػػػكظفيف؛ 
لتبػػػػػػػػػػػػػػػادؿ المعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ كالخبػػػػػػػػػػػػػػػرات 

 كالميارات.

 متكسطة 6 63.617 0.202 1.294 1.916 6.362

11.  
تكػػػافئ اإلدارة العميػػػا المبػػػدعيف فػػػي 

 العمؿ كفؽ نظاـ محدد كاضح.
 متكسطة 10 52.128 0.009 2.714- 1.988 5.213

 متوسطة - 63.681 0.021 2.393 1.055 6.368 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

  في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطػاع غػزة جػاء بػكزف  رأس المال البشريكاقع
 (، كىك بدرجة مكافقة )متكسطة(.63.681نسبي )

  :أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 تنجــز األعمــال مــن خــالل التعــاون والمشــاركة بــين المــوظفين )، كىػػي (7رقــم )فقــرة ال
(، 70.851كقد جػاءت بػكزف نسػبي ) ، المرتبة األولىاحتمت  ،(الخدمات أفضل لتقديم

 (.كبيرة) كىي بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

شػػػاركة أف طبيعػػػة األعمػػػاؿ فػػػي المجمػػػس، ال يمكػػػف إنجازىػػػا إال مػػػف خػػػبلؿ التعػػػاكف كالم -
الفاعمػػػة لمجميػػػع، ككػػػكف المجمػػػس مؤسسػػػة حككميػػػة خدماتيػػػة، بالتػػػالي يحتػػػاج فػػػي عممػػػو 
كبصكرة ممحة لمتعاكف كالتكاصؿ كالتظافر لنقؿ كتبادؿ البيانات كالمعمكمات، كالتي تمثػؿ 

 عامؿ النجاح كالتطكر لممجمس.
مػى الدكر الذم يمعبػو المجمػس مػف خػبلؿ تشػجيع العمػؿ الجمػاعي كتأسػيس فػرؽ عمػؿ ع -

أسػػػاس مينػػػي تخصصػػػي، كتػػػكفير كافػػػة االحتياجػػػات البلزمػػػة إلمكانيػػػة تناقػػػؿ البيانػػػات 
كالمعمكمات، كالتعاكف كالتفاعؿ بيف المكظفيف بكؿ سػيكلة كي سػر لتقػديـ أفضػؿ الخػدمات 

 كرفع مستكل األداء.
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( الكارد أدناه يبيف االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بما يخػص 9.5الجدكؿ رقـ ) -
تنجــز األعمــال مــن خــالل التعــاون والمشــاركة بــين المــوظفين )، كىػػي (7فقــرة رقــم )ال

 .(الخدمات أفضل لتقديم
 (7فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (9.5جدول ) 

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

ة تحث عمى تكوين فرق العمل، وتوفر المناخ اإلدار  متفق 2016 قشطة  .5
 التنظيمي المناسب لمعمل من خاللو

72.9% 

يساىم العمل بروح الفريق عمى استغالل الطاقات  متفق 2015 أبو سموت   .6
 الكامنة في العمل

74.2% 

العالقات الداخمية بين العاممين توفر الظروف  متفق 2015 النخالة   .7
 دل الخبراتالمالئمة لمعمل كفريق وتبا

72.34% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 
 يتـوفر لـدى المـوظفين المعرفـة الكافيـة؛ ألداء ميـاميم بالشـكل )، كىػي (2فقـرة رقـم )ال

(، كىػػي بدرجػػة 68.298كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ) ،المرتبــة الثانيــةاحتمػػت  ،(المطمــوب
 (.كبيرة)مكافقة 

 يتوفر لدى الموظفين الخبرات والميارات الالزمة؛ ألداء مياميم )، كىػي (3فقرة رقم )ال
(، كىػي 68.298كقػد جػاءت بػكزف نسػبي )، المرتبة الثانيـةاحتمػت  ،(بالشكل المطموب

 (.كبيرة) بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

سعى المجمس لتكفير عنصر مميز يعمؿ عمى أداء ميامو بالشكؿ المطمكب، مف خػبلؿ  -
تسييؿ األمكر اإلداريػة فيمػا يتطمبػو ذلػؾ العنصػر كبيئػة العمػؿ، باإلضػافة لمسياسػة التػي 
يا في التدكير كالتنقبلت الداخمية مما ي سيـ ذلؾ في زيادة المعرفػة كالخبػرة كالميػارة  ينت ي ج 

 لدل المكظفيف.
لخبػػػرة سػػػعى المجمػػػس لتػػػكفير كاسػػػتثمار الكػػػكادر البشػػػرية المتميػػػزة كالمؤىمػػػة التػػػي تمتمػػػؾ ا -

كالمعرفػػة كالميػػارة فػػي مجػػاؿ تخصصػػيا، حيػػث أف سياسػػات االسػػتقطاب كآليػػات التعيػػيف 
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بنيت عمى استيعاب أعداد لسد الشػكاغر 2007لدل ديكاف المكظفيف العاـ بعد أحداث    ،
كفقػػان لمحاجػػة مػػف خػػبلؿ مسػػابقات رسػػمية، ممػػا انعكػػس ذلػػؾ إيجابػػان عمػػى جػػكدة الكػػادر 

 البشرم لدل المجمس.
جمس لتقديـ الخدمة المميزة لمجميكر، مف خبلؿ كضع الشػخص المناسػب فػي حرص الم -

 المكاف المناسب.
أف تراكـ الخبرات كالمعارؼ لدل المكظفيف أدل المتبلكيـ كمعرفتيـ باإلجراءات البلزمة  -

 ألداء العمؿ بالشكؿ المطمكب، مما أسيـ ذلؾ في تسييؿ إجراءات العمؿ.
يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا  ( الػػػكارد أدنػػػاه10.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

يتــوفر لــدى المــوظفين المعرفــة الكافيــة؛ ألداء ميــاميم )كىػػي  (،2فقــرة رقــم )اليخػػص 
يتـوفر لـدى المـوظفين الخبـرات )(، كىػي 3فقـرة رقـم )ال، كمػا يخػص (بالشكل المطمـوب

 .(والميارات الالزمة؛ ألداء مياميم بالشكل المطموب
 (2،3فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (10.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 %78.19 استقطاب كادر بشري متميز متفق 2016 قشطة  .5

الخبرة العممية التي يمتمكيا الموظفون  متفق 2015 أبو سموت  .6
 عمى أكمل وجو. تسيم في تأدية مياميم

75.43% 

يتوفر لدى الموظفين البيانات والمعمومات  متفق
بصورىا المختمفة ألداء مياميم بالشكل 

 المطموب

65.4% 

يكتسب الموظفين الميارات الالزمة من  متفق
 أجل إنجاز العمل بطريقة صحيحة

70.42% 

 تستقطب المؤسسة العاممين ذوي المعرفة متفق 2015 النخالة   .7
 والميارة في مجاالت العمل المختمفة

74.93% 

يمتمك العاممون المقدرة والمؤىالت الالزمة  متفق
 ألداء مياميم بأفضل وجو

74.44% 

 %67.5 تمتمك الوزارة عاممين ذوي كفاءة مينية متفق 2015 سالم  .8
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يتمتع الموظفون بالخبرة العالية في مجال  متفق 2015 الخضري  .9
 أعماليم

77.51% 

يتمتع الموظفون بالخبرة التامة والمحدثة  متفق
 باستمرار في مجال أعماليم

76.3% 

لدى الموظفين المعرفة الكاممة عن مجال  متفق 2014 عبيد  .:
 العمل

70% 

الروسان   .;
 والعجموني

يتم استقطاب العناصر البشرية الذين  متفق 2010
يمتمكون ميارات وخبرات كافية لشغل 

 الميمةالمواقع اإلدارية 

74% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 فقرتين في ىذا المجال كانتا: أدنى أن 

 ( تكافئ اإلدارة العميا المبدعين في العمل وفـق نظـام محـدد واضـح(، كىي )10فقرة رقم ،)
 مكافقػة ، كىػي بدرجػة(52.128)كقػد جػاءت بػكزف نسػبي  ،المرتبة العاشرة واألخيرةاحتمت 

 (.)متوسطة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ضػػػعؼ المكازنػػػة الماليػػػػة لػػػدل المجمػػػػس، نظػػػران لبلزمػػػة الماليػػػػة التػػػي تمػػػػر بيػػػا الحككمػػػػة  -
الفمسػػػػطينية فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، كقمػػػػة الػػػػدعـ المػػػػالي مػػػػف المؤسسػػػػات كالمنظمػػػػات المحميػػػػة 

صػػػادم كالدكليػػػة المعنيػػػة فػػػي قطػػػاع القضػػػاء، نظػػػران السػػػتمرار الحصػػػار السياسػػػي كاالقت
 المفركض عمى قطاع غزة.

عدـ تػكفر نظػاـ باألسػاس لمكافػأة المبػادرة كاإلبػداع، يػتـ العمػؿ بػو داخػؿ المجمػس كفػؽ   -
( كالتػي أكػدت Mitchell, 2010اإلمكانيػات المحػدكدة المتػكفرة، كىػذا يتفػؽ مػع دراسػة )

 .ال يكجد نظاـ عادؿ قابؿ لمتطبيؽ لمنح الحكافزعمى أنو 
 تراكمة في العمؿ تساىـ الى أف يككف العمؿ ركتينيان. أف طبيعة الخبرة الم  -
أف الترقيات متكقفة لدل ديكاف المكظفيف العػاـ بغػزة، منػذ مػا يقػارب الػثبلث أعػكاـ، نظػران  -

 لمظركؼ المالية كالسياسية القائمة.
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( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 11.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
تكــافئ اإلدارة العميــا المبــدعين فــي العمــل وفــق نظــام )، كىػػي (10رقــم ) فقــرةاليخػػص 

 .(محدد واضح
 (10فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (11.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

معنوية توفير حوافز مادية / و  متفق 2016 قشطة   .5
 ألصحاب األبحاث المتميزة

49.04% 

تكافئ الوزارة المبدعين في العمل  متفق 2015 سالم   .6
 اإلداري وفق برنامج محدد وواضح 

47.68% 

تحفز وتدعم االدارة االبداع والتجديد  مختمف 2015 أبو سموت  .7
 واالبتكار لدى الموظفين

64.4% 

أصحاب  تيتم االدارة بالعاممين مختمف 2015 النخالة  .8
 اإلبداع الميداني

70.66% 

تتبنى اإلدارة سياسة معمنة لتشجيع  مختمف 2014 عبيد  .9
 االبتكار والتجديد

66% 

تعمل اإلدارة عمى تحفيز العاممين  مختمف
 البتكار أفكار تخدم العمل

68% 

تقدم اإلدارة الدعم المادي والمعنوي  مختمف
 لألفكار االبتكارية الجديدة.

62% 

تكافئ الوزارة المبدعين في العمل  مختمف 2013 خطيبال  .:
بالشكل المطموب الستمرارية 

 العاممين في تنمية اإلبداع لدييم.

71.05% 

الروسان   .;
 والعجموني

يشجع المصرف عمى روح اإلبداع  مختمف 2010
 واالبتكار لدى العاممين لديو 

70% 

 السابقةالمصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات 
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 ( ـــم ـــاٍف مـــن المـــوظفين المـــؤىمين؛ إلداء أعمـــاليم ، كىػػػي )(1فقـــرة رق ـــوفر عـــدد ك يت
، (58.298)كقػد جػاءت بػكزف نسػبي  المرتبـة التاسـعة وقبـل األخيـرة،احتمػت  (،بكفاءة

 (.)متوسطة كىي بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

مػػكزعيف عمػػى المحػػاكـ  (مكظفػػان 255بمػػغ عػػدد المػػكظفيف العػػامميف فػػي الكقػػت الحاضػػر)   -
فػي القطػػاع، كيعتبػػر ىػػذا العػػدد غيػػر كػاؼ  لتمبيػػة احتياجػػات المحػػاكـ، حيػػث عمػػؿ ديػػكاف 
المػكظفيف العػاـ فػي قطػاع غػزة عمػى مػػدار السػنكات السػابقة عمػى سػد العجػز الػذم تركػػو 

( مػػػػكظفيف مػػػػف 8، فمػػػػـ يتبػػػػؽ فػػػػي المحػػػػاكـ سػػػػكل)2007)المسػػػػتنكفكف جػػػػراء أحػػػػداث )
 ىؿ الخبرة في المجاؿ. ( مكظؼ مف أ345أصؿ)

أف سياسػػػة االسػػػتقطاب كالتعيػػػيف لسػػػد العجػػػز الكاضػػػح فػػػي أعػػػداد المػػػكظفيف عمػػػى كافػػػة  -
المسػتكيات كالتخصصػات فػي المجمػس متكقفػة لػدل ديػكاف المػكظفيف العػاـ بغػزة، منػذ مػا 

 يقارب الثبلث أعكاـ، نظران لمظركؼ المالية كالسياسية القائمة.
( 40مػػف خػػبلؿ مػػكظفي العقػػكد البػػالغ عػػددىـ مػػا يقػػارب )يقػػـك المجمػػس بتسػػيير أعمالػػو،  -

مكظفان، كالذيف يعممكف بنظاـ عقد سنكم، يتـ تجديده نياية كػؿ عػاـ حػاؿ سػماح الكضػع 
( 50المالي بذلؾ، باإلضافة لمعامميف عمى بند التشغيؿ المؤقت البالغ عددىـ ما يقارب )

( 20اىيؾ عف كجكد مػا يقػارب )شيكر فقط، ن 6مكظفان، كالذيف يعممكف لمدة ال تتجاكز 
 مكظفان متطكعان يعممكف بدكف أجر مالي.

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 12.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
يتوفر عدد كاٍف من الموظفين المـؤىمين؛ إلداء أعمـاليم )(، كىي 1فقرة رقم )اليخص 
 .(بكفاءة

 (1فقرة رقم )مع الدراسات السابقة بما يخص ال االتفاق واالختالف (12.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

تمتمك اإلدارة العميا عددًا كافيًا من الموظفين ذوي  متفق 2015 أبو سموت  .5
 الخبرة إلنجاز العمل الموكل الييم 

50.4% 

د كافي من الموظفين الذين تمتمك الوزارة عد مختمف 2015 سالم  .6
 يمتمكون الخبرات الالزمة إلداء العمل بكفاءة عالية

62.1% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 واقع رأس مال العالقات "تحميل فقرات المحور": 2-2-5

 رأس مال العالقاتمحور تحميل فقرات  (13.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 سابيالح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

1.  
بحاجػػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػػكظفيف  العميػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػتـ اإلدارة

 كرغباتيـ كتحسيف أكضاعيـ قدر اإلمكاف.
 قميمة 13 48.511 0.000 4.098- 1.922 4.851

العميػػػػػػػا  يكجػػػػػػػد تكاصػػػػػػػؿ مسػػػػػػػتمر بػػػػػػػيف اإلدارة  .2
 .متعددة كالمكظفيف مف خبلؿ كسائؿ

 متكسطة 8 57.021 0.267 1.124- 1.817 5.702

3.  
العميػػػا بتطػػػكير كتعزيػػػز العبلقػػػات  تيػػػتـ اإلدارة

 اإليجابية بيف المكظفيف.
 متكسطة 12 53.404 0.019 2.436- 1.857 5.340

4.  
 ثقافػػػػػػة تأصػػػػػػيؿ عمػػػػػػى العميػػػػػػا اإلدارة تحػػػػػػرص
 .عممي بشكؿ كممارستيا الفريؽ، بركح العمؿ

 متكسطة 9 56.383 0.157 1.438- 1.725 5.638

5.  
تمتمػػؾ اإلدارة العميػػا سياسػػة كاضػػحة؛ لتطػػكير 
عبلقتيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػػػتفيديف )المػػػػػػػػػػػراجعيف، 

 المحاميف..(. 
 متكسطة 6 58.936 0.646 0.462- 1.577 5.894

6.  

 لتطػػكير كاضػػحة؛ سياسػػة العميػػا اإلدارة تمتمػػؾ
المؤسسػػػات ذات العبلقػػػػة )كزارة  مػػػػع عبلقتيػػػا

امة، المعيد العالي لمقضاء، العدؿ، النيابة الع
 كزارة الداخمية، نقابة المحاميف، ...(.

 متكسطة 3 59.787 0.942 0.073- 2.005 5.979

7.  

تعقػػػػػػػػػػد اإلدارة العميػػػػػػػػػػا تحالفػػػػػػػػػػات كاتفاقيػػػػػػػػػػات 
كفعاليػػات مشػػتركة مػػع المسػػتفيديف؛ مػػف أجػػؿ 
تيسػػير إنجػػاز أعمػػاؿ المجمػػس كتطػػكيره لتقػػديـ 

 أفضؿ خدمة لمجميكر.

 متكسطة 10 55.957 0.185 1.345- 2.061 5.596

8.  

تعقػػػػػػػػػػد اإلدارة العميػػػػػػػػػػا تحالفػػػػػػػػػػات كاتفاقيػػػػػػػػػػات 
كفعاليػػػػػػػػات مشػػػػػػػػػتركة مػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػات ذات 
العبلقػػػػػػة؛ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تيسػػػػػػير إنجػػػػػػاز أعمػػػػػػاؿ 
المجمػػػػػػػػس كتطػػػػػػػػكيره لتقػػػػػػػػديـ أفضػػػػػػػػؿ خدمػػػػػػػػة 

 متكسطة 11 54.468 0.070 1.858- 2.041 5.447
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 واقع رأس مال العالقات "تحميل فقرات المحور": 2-2-5

 رأس مال العالقاتمحور تحميل فقرات  (13.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 سابيالح

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

 لمجميكر.

9.  
 الخػػػدمات عػػػف المسػػػتفيديف لػػػدل رضػػػا يكجػػػد

 .المقدمة لقضائيةا
 متكسطة 7 57.872 0.404 0.843- 1.731 5.787

11.  
 عػف العبلقػة ذات المؤسسػات لدل رضا يكجد

 .المقدمة القضائية الخدمات
 متكسطة 5 59.149 0.732 0.345- 1.692 5.915

11.  
العميػػػػػػا بالمبلحظػػػػػػات كالشػػػػػػكاكل  تيػػػػػتـ اإلدارة

المتعمقػػػػة بعمميػػػػات خدمػػػػة المسػػػػتفيديف بشػػػػكؿ 
 جدم.

 متكسطة 1 65.745 0.027 2.278 1.729 6.574

12.  
تشجع الصكرة الذىنيػة عػف القضػاء الجميػكر 

 لمجكء لممحاكـ كخيار أكؿ.
 متكسطة 4 59.362 0.808 0.245- 1.786 5.936

13.  
تكظػػؼ اإلدارة العميػػا كسػػائؿ اإلعػػبلـ؛ بيػػدؼ 
تحسػػػػػيف الخدمػػػػػة كتػػػػػرؾ صػػػػػكر إيجابيػػػػػة فػػػػػي 

 المجتمع.
 متكسطة 2 64.043 0.048 2.035 1.362 6.404

 متوسطة  57.741 0.276 1.103- 1.404 5.774 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

  في المجمس األعمى لمقضاء النظامي فػي قطػاع غػزة جػاء بػكزف  رأس مال العالقاتكاقع
 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )57.741نسبي )

 :أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 تيــتم اإلدارة العميــا بالمالحظــات والشــكاوي المتعمقــة بعمميــات )، كىػػي (11فقــرة رقــم )ال
كقػػد جػػػاءت بػػكزف نسػػػبي  ، المرتبــة األولـــىاحتمػػػت  ،(خدمــة المســـتفيدين بشــكل جـــدي

 (.متوسطة) (، كىي بدرجة مكافقة65.745)
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:

مجمػس، سػػعيان مػدل مػا تحظػى بػو المبلحظػات كالشػكاكم بػأعمى درجػات االىتمػاـ مػف ال  -
لزيادة الرضا كتعزيز الكالء لممكظفيف العػامميف، ككػذلؾ الجميػكر كأصػحاب العبلقػة، مػف 
خبلؿ األخذ بأم شػككل أك رأم أك مبلحظػة متعمقػة بالخدمػة المقدمػة، كػكف أف المجمػس 

 مؤسسة خدماتية تقدـ خدمة ميمة لمجميكر. 
رات، كبالتػػالي التميػػز فػػي تسػػاعد المبلحظػػات كالشػػكاكم المجمػػس عمػػى معالجػػة كسػػد الثغػػ -

جػػػكدة الخدمػػػة المقدمػػػة لممسػػػتفيديف، مػػػف خػػػبلؿ تحكيػػػؿ المبلحظػػػات كالشػػػكاكل لؤلفكػػػار 
 عممية تحسف كتطكر إجراءات العمؿ. 

يتػػكفر لػػدل المجمػػس دائػػرتيف مػػف أصػػحاب االختصػػاص لمتابعػػة الشػػكاكل كالمبلحظػػات  -
كف اإلداريػػػة كالماليػػػة، ككحػػػدة بكافػػػة انكاعيػػػا، دائػػػرة الرقابػػػة التابعػػػة لػػػئلدارة العامػػػة لمشػػػؤ 

التفتيش القضػائي التابعػة لممجمػس األعمػى لمقضػاء، كالمتػاف تقكمػاف بتمقػي كقيػد الشػكاكل 
تخاذ ما يمـز بشأنيا، كفقان لمنظـ كالقكانيف النافذة.  التي ترد كفحصيا كا 

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 14.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
ــم )اليخػػص  ــة )(، كىػػي 11فقــرة رق ــا بالمالحظــات والشــكاوى المتعمق تيــتم اإلدارة العمي

 .(بعمميات خدمة المستفيدين بشكل جدي
 (11فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (14.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 %62 تجري اإلدارة العميا تقيمًا دوريًا ألدائيا متفق 2015 سموت  أبو  .1

تتمقى المؤسسة المالحظات والشكاوى  متفق 2015 النخالة   .2
 المتعمقة بالخدمة وتسعى لحميا

73.39% 

الروسان   .3
 والعجموني

االىتمام بالمقترحات والمالحظات الخاصة  متفق  2010
جراء تحسينات عمى  بتقديم الخدمات وا 

 الخدمة

70% 

تستفيد الوزارة من مالحظات وشكاوي  مختمف 2015 سالم  .4
 الجميور في تفادي المشكالت مستقبالً 

50.92% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 توظــف اإلدارة العميــا وســائل اإلعــالم بيــدف تحســين الخدمــة )، كىػػي (13فقــرة رقــم )ال
كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي  ، المرتبــة الثانيــةاحتمػػت  ،(ي المجتمــعوتــرك صــورة إيجابيــة فــ

 (.متوسطة) (، كىي بدرجة مكافقة64.043)
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

يسػػػعى المجمػػػس السػػػتغبلؿ الجانػػػب اإلعبلمػػػي إلظيػػػار الصػػػكرة المشػػػرقة كزيػػػادة  الثقػػػة   -
ات كالتكاصػػػؿ مػػػع الجميػػػكر، مػػػف خػػػبلؿ فػػػتح المجػػػاؿ لمتعػػػرؼ عمػػػى اإلنجػػػازات كالمعكقػػػ

 كالخدمات، كتثقيؼ كتكعية الجميكر.
عػػبلـ متكاضػػعة جػػدا فػػي تجييزاتيػػا كأعػػداد  - يتػػكفر لػػدل المجمػػس كحػػدة عبلقػػات عامػػة كا 

 ككادرىا العاممة الذيف يمتمككف المعرفة كالخبرة كالميارة العالية في الجانب اإلعبلمي.
ت السػػػابقة بمػػػا ( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػا15.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

توظــف اإلدارة العميــا وســائل اإلعــالم بيــدف تحســين )، كىػػي (13فقــرة رقــم )اليخػػص 
 .(الخدمة وترك صورة إيجابية في المجتمع

 
 (13فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (15.5جدول )

 ن النسبيالوز وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

توظف دور وسائل اإلعالم في نشر  متفق 2016 قشطة   .5
 األبحاث العممية

68.92% 

تعتبر صورة المؤسسة إيجابية في  متفق 2015 النخالة   .6
 المجتمع

74.66% 

نجازات  تنشر معمومات عن أنشطة وا 
 المؤسسة بواسطة وسائل اإلعالم المختمفة

72.29% 

ذب انتباه تمتمك المؤسسة قدرة عمى ج
 وسائل األعالم بصورة إيجابية

71.29% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 :أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 ـــا تيـــتم اإلدارة)(، كىػػػي 1رقػػػـ ) فقـــرةال ـــاتيم وتحســـين  العمي بحاجـــات المـــوظفين ورغب
(، 48.511)كقد جاءت بكزف نسبي  ، ةالمرتبة األخير احتمت  ،(أوضاعيم قدر اإلمكان

 (.قميمة) كىي بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف عدـ قدرة المجمس عمػى تحسػيف أكضػاع المػكظفيف، كتمبيػة أدنػى مسػتمزمات الحاجػة   -
ليـ، كتكفير األجكاء المناسبة لمعمػؿ، ناتجػة عػف األزمػات التػي تمػر بيػا الحككمػة كالتػي 

ميا عكائؽ مالية كاس تمرار لمحصار الخانؽ، كالتػي القػت بظبلليػا عمػى المجمػس، حيػث ج 
أصبحت ميزانيات المجمس عاجزة عف سد االحتياجات األساسية لمصػركفاتو، كىػذا أدل 

 لتقميص النفقات.
القضػاة مقارنػة مػع تمبيػة احتياجػات المػكظفيف  تاىتماـ المجمػس بالقػدر األكبػر باحتياجػا -

 اإلدارييف.
كارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا ( الػػػ16.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

بحاجات الموظفين ورغباتيم وتحسـين  العميا تيتم اإلدارة)، كىي (1فقرة رقم )اليخص 
 .(أوضاعيم قدر اإلمكان

 
 (1فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (16.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف مختمفمتفق /  السنة الدراسة  م

تيتم اإلدارة العميا بحاجات الموظفين وتسعى  متفق 2015 أبو سموت   .5
 لتحسين أوضاعيم

51.8% 

الوزارة تقوم بعمل دراسة استطالعية لمتعرف  متفق 2015 سالم   .6
عمى حاجيات ورغبة الموظفين المتنوعة 

 والمتغيرة

50.92% 

تعمل اإلدارة العميا عمى سد حاجات  مختمف 2014 عبيد   .7
 الموظفين بشكل مستمر

64% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 بتطـــوير وتعزيـــز العالقـــات اإليجابيـــة بـــين  العميـــا تيـــتم اإلدارة)(، كىػػػي 3رقػػػـ ) فقـــرةال
، كىػػي (53.404)كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي  ، المرتبــة قبــل األخيــرةاحتمػػت  ،(المــوظفين

 (.متوسطة) بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

األزمػػة الماليػػة لممجمػػس كالتػػي أدت إلػػى ضػػعؼ نظػػاـ الحػػكافز لػػدل اإلدارة العميػػا، كقمػػة   -
النشاطات؛ ممػا انعكػس ذلػؾ سػمبان عمػى تعزيػز ركح التنػافس كتكطيػد العبلقػات االيجابيػة 

 بيف المكظفيف.
يتسػػػـ بالركتينيػػػة كحجػػػـ الضػػػغط الكبيػػػر، باإلضػػػافة طبيعػػػة العمػػػؿ فػػػي المجمػػػس، كالػػػذم  -

 لمكضع االقتصادم كاالجتماعي الصعب لممكظفيف.
ضػػعؼ تمبيػػة حاجػػات المػػكظفيف كالتكاصػػػؿ معيػػـ بكسػػائؿ مختمفػػة، كتأصػػيؿ ثقافػػػة ركح  -

 التكافؿ الجماعي مف قبؿ اإلدارة العميا.
دراسػػػات السػػػابقة بمػػػا ( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع ال17.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

بتطوير وتعزيز العالقات اإليجابية بين  العميا تيتم اإلدارة)(، كىػي 3رقـ ) فقرةاليخص 
 .(الموظفين

 
 (3فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (17.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

تيتم الوزارة بتطوير وتشجيع العالقات  متفق 2015 المس  .5
 اإليجابية بين الموظفين

51.66% 

تدعم اإلدارة العميا وسائل تعزيز الثقة  مختمف 2015 أبو سموت   .6
بين العاممين من خالل مشاركة 

 الجميع

68% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 ل الثاني ومناقشتيا:نتائج السؤا 3-5
 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

 ما واقع التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة؟

لمعينػػة الكاحػػدة، كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي الجػػداكؿ  Tكتػػـ اإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ باسػػتخداـ اختبػػار 
 التالية:

 تحميل محاور التطوير التنظيمي (18.5جدول )

 المحور م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

 متكسطة 3 52.482 0.010 2.698- 1.910 5.248 كاالستراتيجياتاألىداؼ   .1

 قميمة 4 51.584 0.003 3.127- 1.845 5.158 الييكؿ التنظيمي  .2

 متكسطة 1 66.944 0.000 3.779 1.260 6.694 الكسائؿ التكنكلكجية  .3

جراءات العمؿ  .4  متكسطة 2 57.781 0.271 1.113- 1.367 5.778 أساليب كا 

 متوسطة  58.182 0.345 0.954- 1.307 5.818 التطوير التنظيمي 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء بػكزف  التطوير التنظيميكاقع

 )متوسطة(. (، كىك بدرجة مكافقة58.182)نسبي 

 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك

-%51.584يتضح أف األكزاف النسبية لمجاالت التطكير التنظيمػي تراكحػت مػا بػيف )  -
%(، بمعنػػى أف األكزاف النسػػبية متقاربػػة نكعػػان 6%(، حيػػث بمػػغ الفػػرؽ حػػكالي)57.781

 %(.66.944نيا النسبي )ما، باستثناء مجاؿ الكسائؿ التكنكلكجية كالتي بمغ كز 
أف الدراسػػة اسػػتيدفت المػػكظفيف العػػامميف فػػي المناصػػب اإلشػػرافية فػػي المجمػػس األعمػػى   -

لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة، ممػػف يمتمكػػكف المعػػارؼ كالميػػارات كالخبػػرات الكافيػػة، 
كفقػػػػان لمػػػػا تػػػػـ اسػػػػتنتاجو سػػػػابقان مػػػػف الكصػػػػؼ اإلحصػػػػائي لعينػػػػة الدراسػػػػة كفػػػػؽ البيانػػػػات 



128 
 

ككػذلؾ لمػا خمػص إليػو تحميػؿ فقػرات رأس المػاؿ البشػرم، كبالتػالي فيػـ عمػى  الشخصية،
دراية كافية ألداء عممية التحسيف كالتطػكير التنظيمػي، مػف كضػع لمخطػط كرسػـ لميياكػؿ 

جراءات العمؿ.  التنظيمية، كاستخداـ كتطكير لمكسائؿ التكنكلكجية كأساليب كا 
 
  عمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزةفػػي المجمػػس األ واالســتراتيجياتاألىــداف كاقػػع ،

 )متوسطة(.(، كىك بدرجة مكافقة 52.482بكزف نسبي ) ،المرتبة الثالثةاحتمت 

 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك

أنو بالرغـ مػف كجػكد خطػة معتمػدة تتصػؼ بكضػكح كدقػة األىػداؼ كاالسػتراتيجيات لػدل  -
ال تتكافػػػػػؽ مػػػػػع المجمػػػػػس، إال أنػػػػػو لػػػػػـ يػػػػػتـ مشػػػػػاركة المػػػػػكظفيف فػػػػػي كضػػػػػعيا، كبالتػػػػػالي 

 اإلمكانيات المينية ليـ، مما انعكس ذلؾ عمى إنجاز األىداؼ كتطبيؽ االستراتيجيات.   
لمحػػػكر  (، حيػػػث كانػػػت النسػػػبة الكبػػػرل2016)مطػػػر، كاختمفػػػت ىػػػذه النسػػػبة مػػػع دراسػػػة  -

 %(. 78.68األىداؼ كاالستراتيجيات، كجاءت بكزف نسبي )
 
  ــل التنظيمــيكاقػػع ، احتمػػت قضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزةفػػي المجمػػس األعمػػى لم الييك

 (.قميمة(، كىك بدرجة مكافقة )51.584بكزف نسبي )، الرابعة واألخيرةالمرتبة 

 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك

عػػدـ كجػػكد ىيكػػؿ تنظيمػػي لممجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة معتمػػد،    -
لحػالي، كبطبيعػة الحػاؿ حيث لـ يتـ منذ فترة طكيمة أية تغييرات عمى الييكػؿ التنظيمػي ا

ف اليياكؿ التنظيمية بحاجة لمراجعة كتعديؿ كفقان لجدكؿ زمني مناسب، ممػا يزيػد ذلػؾ إف
مػػف فػػرص التنػػكع كاسػػتغبلؿ الكفػػاءات البشػػرية بػػالمجمس، كضػػخ دمػػاء جديػػدة قػػادرة عمػػى 
تحسػػيف األداء، كعػػدـ االكتفػػاء بعمميػػات التػػدكير الػػكظيفي فػػي المكاقػػع اإلشػػرافية كالبحػػث 

 ف فرص جديدة.   ع
(، حيػػث جػػاء محػػكر الييكػػؿ التنظيمػػي بػػكزف 2015كىػػذا مػػا يتفػػؽ مػػع دراسػػة )األنقػػر،  -

 %(، بدرجة مكافقة ) قميمة(.48.84نسبي )
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  احتمػت في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة الوسائل التكنولوجيةكاقع ،
 (.متوسطة) (، كىك بدرجة مكافقة66.944بكزف نسبي ) ،المرتبة األولى

 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك

ككامػان مػػف أ( فػي المحػػاكـ إال 2007أف المجمػس لػػـ يجػد فػػي بدايػة عممػػو بعػد أحػػداث )   -
الػػػػػكرؽ، دكف كجػػػػػكد ألجيػػػػػزة الحاسػػػػػكب لطباعػػػػػة المحاضػػػػػر أك األحكػػػػػاـ أك أرشػػػػػفتيا أك 
ف كجدت كانت مف األجيزة التػي عفػا عمييػا الػزمف، كلػـ تعػد  تخزينيا حسب األصكؿ، كا 

صػػػػمح لبلسػػػػتعماؿ، فكضػػػػع المجمػػػػس األمػػػػر عمػػػػى محمػػػػؿ الجػػػػد فػػػػي مقدمػػػػة أكلكياتػػػػو؛ ت
باالعتمػػػاد عمػػػى الكسػػػائؿ التكنكلكجيػػػة، كمكاكبػػػة التطػػػكرات المتسػػػارعة، ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى 
أىميػػة الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة فػػي التطػػكير التنظيمػػي لػػدل المجمػػس، لػػدكرىا فػػي التسػػييؿ 

 مات بدقة كبأيسر الطرؽ.عمى المكظفيف كالمستفيديف لمكصكؿ لممعمك 
لمحػػػػكر  حيػػػػث كانػػػػت النسػػػػبة الكبػػػػرل(، 2011كىػػػذا مػػػػا يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة )أبػػػػك سػػػمؾ،  -

%(، كىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة )إبػػراىيـ، 76.24تكنكلكجيػػا المعمكمػػات، كجػػاء بػػكزف نسػػبي )
( أف تطبيؽ االدارة االلكتركنية أدل الى التطكر كسػرعة 2011( كدراسة )شمبي، 2013

 اإلنجاز. 
 
 جــراءات العمــلقػػع كا ، فػػي المجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة أســاليب وا 

 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )57.781بكزف نسبي ) ،المرتبة الثانيةاحتمت 

 :إلى ذلؾ الباحث كيعزك

جراءات العمؿ، لمتناسب مع طبيعة المياـ   - سعي المجمس كبشكؿ دائـ لتطكير أساليب كا 
دخاؿ الكسائؿ التكنكلكجية، كبالتػالي سػيكلة المناطة بو، مف خبل ؿ دمج بعض المياـ، كا 

 كدقة كسرعة اإلنجاز، كجكدة في الخدمة المقدمة.
(، حيث جاء محكر األساليب كاإلجػراءات 2015اختمفت ىذه النسبة مع دراسة )األنقر،  -

 %(، بدرجة مكافقة ) قميمة(.45.07في المرتبة األخيرة، بكزف نسبي )
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 واقع األىداف واالستراتيجيات "تحميل فقرات المحور": 1-3-5

 واالستراتيجياتاألىداف تحميل فقرات محور  (19.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

1.  
تكجػػػػد خطػػػػة اسػػػػتراتيجية معتمػػػػدة كمكتكبػػػػة 

 يؽ األىداؼ.لدل المجمس؛ لتحق
 متكسطة 1 56.809 0.327 0.991- 2.208 5.681

تتصػػػػػػػؼ األىػػػػػػػداؼ كاالسػػػػػػػتراتيجيات فػػػػػػػي   .2
 المجمس بالكضكح كالدقة .

 متكسطة 2 55.319 0.156 1.442- 2.225 5.532

3.  
تتصػػػػػػػؼ األىػػػػػػػداؼ كاالسػػػػػػػتراتيجيات فػػػػػػػي 
 المجمس بالشمكلية لكافة مجاالت العمؿ.

 تكسطةم 3 52.979 0.024 2.333- 2.063 5.298

4.  
تقػػػػػػػػػـك اإلدارة العميػػػػػػػػػا بمراجعػػػػػػػػػة كتطػػػػػػػػػكير 

 االىداؼ كاالستراتيجيات بصكرة دكرية.
 متكسطة 4 52.128 0.012 2.629- 2.053 5.213

5.  
تشػػػرؾ اإلدارة العميػػػا المػػػكظفيف فػػػي كضػػػع 

 قميمة 5 49.574 0.002 3.225- 2.216 4.957 األىداؼ كالخطط.

6.  
تتكافػػػؽ األىػػػداؼ مػػػع اإلمكانيػػػات المينيػػػة 

 كظفيف.لمم
 قميمة 6 48.085 0.000 4.309- 1.896 4.809

 متوسطة  52.482 0.010 2.698- 1.910 5.248 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  في المجمس األعمى لمقضاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء  واالستراتيجياتاألىداف كاقع

 )متوسطة(. (، كىك بدرجة مكافقة52.482بكزف نسبي )

 أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا: أن 

 توجد خطة استراتيجية معتمدة ومكتوبة لدى المجمـس؛ لتحقيـق كىي ) (،1فقرة رقم )ال
(، كىػػي بدرجػػة 56.809كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ) ،المرتبــة األولــىاحتمػػت  (،األىــداف
 )متوسطة(. مكافقة
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 (بالوضوح والدقةتتصف األىداف واالستراتيجيات في المجمس )كىػي  (،2فقرة رقم )ال، 
ـــةاحتمػػػت  ـــة الثاني  (، كىػػػي بدرجػػػة مكافقػػػة55.319كقػػػد جػػػاءت بػػػكزف نسػػػبي ) ، المرتب

 (.متوسطة)
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

حػػرص المجمػػس عمػػى نجػػاح خطتػػو، مػػف خػػبلؿ كجػػكد أىػػداؼ كاسػػتراتيجيات كاضػػحة،   -
يجياتيا، نظران ألف نجاح الخطة كفعاليتيا مرتبطة كبشكؿ أساسي بكضكح أىدافيا كاسػترات

كىذه طبيعة المكظفيف في المناصب اإلشرافية الذيف يضعكف عمػى سػمـ أكلكيػاتيـ كضػع 
 أىداؼ كاستراتيجيات كاضحة مرنة لضماف نجاح الخطة.

أنػػػو كبػػػالرغـ مػػػف أف درجػػػة المكافقػػػة جػػػاءت متكسػػػطة، إال أف ىنػػػاؾ ضػػػعؼ كاضػػػح فػػػي  -
مػػػػاـ المجمػػػػس بػػػػأعبلـ %(، نظػػػػران لعػػػدـ اىت57االسػػػتجابة حيػػػػث أف النسػػػػبة لػػػـ تتجػػػػاكز )

مكظفيػػو بػػالخطط كاالسػػتراتيجيات، حيػػث أنيػػا تبقػػى حبيسػػة األدراج كال يتخػػذ فييػػا قػػرارات 
 تنفيذية في الغالب.

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 20.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
مــــس تتصــــف األىــــداف واالســــتراتيجيات فــــي المج)(، كىػػػػي 1،2فقــــرة رقــــم )اليخػػػص 

 .(بالوضوح والدقة
 

 (1،2فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (20.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 %83.26 تتسم رؤية المؤسسة بالوضوح متفق 2015 أبو وردة  .5

تضعيا تتسم األىداف التي  متفق 2011 أبو سمك   .6
 المؤسسة بالوضوح

72.95% 

 %51.22 تضع المؤسسة خطط واضحة مختمف 2014 الزبيدي  .7

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 :أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 احتمػػت (، تتوافــق األىــداف مــع اإلمكانيــات المينيــة لممــوظفين، كىػػي )(6فقــرة رقــم )ال
 (.قميمة(، كىي بدرجة مكافقة )48.085كقد جاءت بكزف نسبي )، األخيرةبة المرت

 (، تشــرك اإلدارة العميــا المــوظفين فــي وضــع األىــداف والخطــط(، كىػػي )5فقــرة رقــم )ال
(، كىػػي بدرجػػة مكافقػػة 49.574كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي )، قبــل األخيــرةاحتمػػت المرتبػػة 

 (.قميمة)
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ال تتكافؽ مع اإلمكانيات المينية لممػكظفيف فػي المجمػس، نظػران ألف اإلدارة  إف األىداؼ  -
العميا حتى األف لػـ تػنجح فػي إشػراؾ المػكظفيف أصػحاب المناصػب اإلشػرافية المتكسػطة 
بشػػكؿ كػػاؼ  فػػي عمميػػة صػػياغة األىػػداؼ، ككضػػع الخطػػط لممجمػػس، كضػػماف المشػػاركة 

كالتطػكير يقػع عمػى عاتقيػا كضػع الخطػط الفاعمة ليػـ، بػالرغـ مػف كجػكد دائػرة لمتخطػيط 
كالبرامج التنفيذية كمتابعتيا، كالتػي تعػاني مػف ضػعؼ فػي نكعيػة الكػكادر العاممػة كاألداء 

 المطمكب.
( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 21.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

ـــا المـــوظفين)كىػػػي  (،5فقـــرة رقـــم )اليخػػػص  فـــي وضـــع األىـــداف  تشـــرك اإلدارة العمي
 .(والخطط

 

 (5فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (21.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

تشرك المؤسسة موظفييا في  متفق 2011 أبو سمك  .5
 وضع خططيا

51.9% 

 عتماد عمى الدراسات السابقةالمصدر: جرد بواسطة الباحث باال
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 واقع الييكل التنظيمي "تحميل فقرات المحور": 2-3-5 

 الييكل التنظيميتحميل فقرات محور  (22.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

 قميمة 9 45.745 0.000 4.008- 2.438 4.574 يكجد ىيكؿ تنظيمي معتمد.  .1

2.  
يتناسػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػدد الكحػػػػػػػػػػػػػدات الكظيفيػػػػػػػػػػػػػة 

 كالمستكيات اإلدارية مع أعباء العمؿ.
 قميمة 8 48.298 0.000 4.117- 1.948 4.830

3.  
يسػػػػػػاعد الييكػػػػػػؿ التنظيمػػػػػػي عمػػػػػػى سػػػػػػرعة 
 االتصاؿ اإلدارم بيف الكحدات الكظيفية.

 متكسطة 3 54.468 0.113 1.615- 2.348 5.447

4.  
يسػػػاعد الييكػػػؿ التنظيمػػػي المػػػكظفيف عمػػػى 

 تقديـ خدمات مميزة لممجتمع المحمي.
 متكسطة 2 54.681 0.096 1.700- 2.145 5.468

5.  
يسػػػػاعد الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي عمػػػػى اسػػػػتثمار 
 الكفاءات البشرية المكجكدة في المجمس.

 متكسطة 1 55.106 0.140 1.501- 2.235 5.511

فػػػي إعػػػداد تشػػػرؾ اإلدارة العميػػػا المػػػكظفيف   .6
 كتطكير الييكؿ التنظيمي.

 متكسطة 4 53.617 0.067 1.874- 2.335 5.362

7.  
تميؿ اإلدارة العميا إلى البلمركزيػة اإلداريػة 
التػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػزز مبػػػػػػػػػػدأ تفػػػػػػػػػػكيض السػػػػػػػػػػمطة 

 األدنى. لممستكيات اإلدارية
 قميمة 6 50.426 0.003 3.118- 2.105 5.043

8.  
يكجػػد معرفػػة لػػدل المػػكظفيف بأمػػاكنيـ فػػي 

 يكؿ التنظيمي.الي
 قميمة 7 48.511 0.003 3.116- 2.528 4.851

يكجػػد كضػػكح فػػي الصػػبلحيات كالسػػمطات   .9
 كالمسؤكليات لكؿ مكظؼ.

 متكسطة 5 53.404 0.038 2.134- 2.119 5.340

 قميمة  51.584 0.003 3.127- 1.845 5.158 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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  ي المجمػس األعمػى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء بػكزف فػ الييكل التنظيمـيكاقػع
 (.قميمة(، كىك بدرجة مكافقة )51.584نسبي )

 :أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 يســاعد الييكــل التنظيمـــي عمــى اســـتثمار الكفــاءات البشـــرية كىػػػي ) (،5فقــرة رقــم )ال
(، 55.106ف نسػبي )كقػد جػاءت بػكز  ،المرتبة األولـىاحتمػت  (،الموجودة في المجمس
 (.متوسطةكىي بدرجة مكافقة )

 يسـاعد الييكـل التنظيمـي المـوظفين عمـى تقـديم خـدمات مميـزة )، كىػي (4فقرة رقـم )ال
(، كىػي 54.681كقػد جػاءت بػكزف نسػبي )، المرتبـة الثانيـةاحتمت  ،(لممجتمع المحمي

 (.متوسطة) بدرجة مكافقة
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

زيد مف فرص االستغبلؿ األمثػؿ لممػكارد البشػرية، كبالتػالي تحسػيف أف الييكؿ التنظيمي ي -
في أداء العمميات اإلدارية، مما ينعكس ذلػؾ عمػى جػكدة الخػدمات المقدمػة، كبػالرغـ مػف 
أف درجة المكافقة جاءت متكسطة، إلى أف ىناؾ ضعؼ كاضػح فػي االسػتجابة حيػث أف 

مجمػػس ضػػػركرة تطػػكير الييكػػػؿ %(، كبالتػػالي يتكجػػػب عمػػى ال55.2النسػػبة لػػـ تتجػػػاكز )
التنظيمػػي ليتكيػػؼ مػػػع التطػػكرات المحيطػػػة، كبشػػكؿ يضػػػمف سػػرياف المعرفػػػة بػػيف جميػػػع 

 المستكيات اإلدارية في المجمس.
 
 :أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 كقػد جػاءت ، األخيرةاحتمت المرتبػة (، يوجد ىيكل تنظيمي معتمد، كىي )(1فقرة رقم )ال
 (.قميمة(، كىي بدرجة مكافقة )45.745بكزف نسبي )

 يتناسب عدد الوحدات الوظيفية والمستويات اإلدارية مـع أعبـاء ، كىي )(2فقرة رقم )ال
(، كىػي بدرجػة 48.298كقػد جػاءت بػكزف نسػبي )، قبل األخيـرةاحتمت المرتبة (، العمل

 (.قميمةمكافقة )
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ـ التعػػػديؿ عميػػػػو أك تطػػػكيره منػػػػذ فتػػػرة طكيمػػػػة، الييكػػػؿ التنظيمػػػي الحػػػػالي قػػػديـ، كلػػػػـ يػػػت  -
كبالتػػالي ال ينسػػجـ مػػع كاقػػع ك طبيعػػة كأعبػػاء العمػػؿ لممجمػػس، األمػػر الػػذم أربػػؾ عمػػؿ 
المجمػػػػس، كأدل لعػػػػدـ كضػػػػكح العبلقػػػػات بػػػػيف المسػػػػتكيات اإلداريػػػػة، كحػػػػد مػػػػف إمكانيػػػػة 
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كحػػدات االسػػتخداـ األمثػػؿ لممصػػادر المكجػػكدة، ناىيػػؾ أصػػبلن عػػف االفتقػػار الػػى بعػػض ال
 التنظيمية المتخصصة كالضركرية إلسناد عمؿ المجمس كالدكائر القضائية التابعة لو.

يكجد ىيكؿ تنظيمي شامؿ ككاضح يتناسب كطبيعة األعماؿ في المجمس، تـ إعداده مف  -
شػيكر، كلكنػو غيػر معتمػد أك معمػكؿ بػو حتػى   6خبلؿ لجنة مختصة منذ ما يقػارب اؿ

ارات أىميػا الكضػع السياسػي كاالقتصػادم القػائـ فػي قطػاع ىذه المحظػة، نظػران لعػدة اعتبػ
 غزة.

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 23.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
يتناسـب عـدد الوحـدات (، )يوجد ىيكل تنظيمي معتمـدكىي ) (،1،2فقرة رقم )اليخص 

 .(الوظيفية والمستويات اإلدارية مع أعباء العمل
 (1،2فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (23.5) جدول

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

الييكل التنظيمي معتمد وواضح ويتم  متفق 2015 األنقر  .5
 مراجعتو باستمرار

42.53% 

عدد الوحدات الوظيفية مناسب 
 ملألعباء الع

45.53% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 

 واقع الوسائل التكنولوجية "تحميل فقرات المحور": 3-3-5

 الوسائل التكنولوجيةتحميل فقرات محور  (24.5جدول )

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 بالترتي

 درجة

 الموافقة

1.  
تكجػػػػػد كحػػػػػدة إداريػػػػػة مختصػػػػػة بتكنكلكجيػػػػػا 

 المعمكمات.
 كبيرة 4 68.936 0.004 3.027 2.024 6.894

2.  
تتكفر قكاعد بيانػات حديثػة تفيػد فػي إنجػاز 

 األعماؿ باستمرار.
 كبيرة 2 70.000 0.000 3.930 1.745 7.000
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3.  
يتػػكفر عػػدد كػػاؼ كمؤىػػؿ فػػي الكحػػدة مػػف 

 ندسيف، ...(.المختصيف )مبرمجيف، مي
 متكسطة 11 58.936 0.700 0.388- 1.879 5.894

4.  
يتمتػػػػػػػع مكظفػػػػػػػك المجمػػػػػػػس بالقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى 

 كبيرة 2 70.000 0.000 4.697 1.460 7.000 التعامؿ مع برامج العمؿ المستخدمة. 

5.  
تعتمػػد شػػبكة المعمكمػػات المسػػتخدمة عمػػى 

 تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية.
 متكسطة 9 65.745 0.009 2.733 1.441 6.574

6.  
المسػتخدمة كافػة أعمػاؿ  البرمجيات تغطي

 كأنشطة المجمس.
 متكسطة 7 66.170 0.016 2.506 1.688 6.617

7.  
يمكػػػػف الكصػػػػكؿ إلػػػػى السػػػػجبلت كالممفػػػػات 

 بسيكلة مف خبلؿ أرشيؼ إلكتركني.
 متكسطة 8 65.957 0.055 1.972 2.071 6.596

8.  
تتػػػكفر خػػػدمات إلكتركنيػػػة تمكػػػف الجميػػػكر 

يف مػػػػػف متابعػػػػػة معػػػػػامبلتيـ مػػػػػف كالمػػػػػكظف
 خبلؿ الكصكؿ اإللكتركني.

 متكسطة 10 65.532 0.023 2.352 1.613 6.553

9.  
البيانػػػػػػات أصػػػػػػحاب القػػػػػػرار  قكاعػػػػػػد تػػػػػػزكد

بالمعمكمػػػػػػػػػات البلزمػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػرعة كالدقػػػػػػػػػة 
 المطمكبة.

 متكسطة 5 67.872 0.001 3.524 1.531 6.787

11.  
تقػػػػػػػػػـك اإلدارة العميػػػػػػػػػا بتطػػػػػػػػػكير كتحػػػػػػػػػديث 

لمعػػػػدات التكنكلكجيػػػػة البلزمػػػػة؛ األجيػػػػزة كا
 إلنجاز العمؿ.

 متكسطة 6 66.383 0.013 2.595 1.687 6.638

11.  
العميػػػػػػػا بحمايػػػػػػػة المعمكمػػػػػػػات  تقػػػػػػػـك اإلدارة

كالمحافظػػػة عمػػػى أمنيػػػا مػػػف خػػػبلؿ اتخػػػاذ 
 اإلجراءات البلزمة.

 كبيرة 1 70.851 0.000 4.300 1.730 7.085

 متوسطة  66.944 0.000 3.779 1.260 6.694 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
  فػػي المجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة جػػاء  الوســائل التكنولوجيــةكاقػػع

 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )66.944بكزف نسبي )
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 :أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 المحافظـة عمـى أمنيـا العميـا بحمايـة المعمومـات و  تقـوم اإلدارة، كىػي )(11فقرة رقم )ال
كقػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي  ،المرتبــة األولــىاحتمػػت  (،مــن خــالل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة

 (.كبيرة(، كىي بدرجة مكافقة )70.851)
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

حػػرص المجمػػس عمػػى مكاكبػػة التطػػكر التكنكلػػكجي كحكسػػبة المعمكمػػات لسػػرعة الكصػػكؿ  -
إلجراءات كالخطكات لحفظ الممفات مف االختراؽ، لمقرارات، كاعتماده عمى مجمكعة مف ا

ػػؿ مػػا  كسػػبلمة أمػػف المعمكمػػات، نظػػران ألىميػػة كخصكصػػية البيانػػات كالمعمكمػػات، فػػي ظ 
 يعانيو قطاع غزة مف حركب متتالية جراء العدكاف اإلسرائيمي الغاشـ.

فة بػػػالرغـ مػػػف أف درجػػػة المكافقػػػة جػػػاءت كبيػػػرة، إال أنػػػو فػػػي الكاقػػػع العممػػػي ال يػػػتـ أرشػػػ -
نما تكجػد معمكمػات عامػة عػف الممػؼ فقػط "دليػؿ اسػتعبلـ"،  الممفات إلكتركنيان بالكامؿ، كا 

 باإلضافة إلى أنو ال يكجد مقر أرشيؼ مركزم. 
 

 (تتوفر قواعد بيانات حديثة تفيـد فـي إنجـاز األعمـال باسـتمرار)، كىي (2فقرة رقم )ال، 
بدرجـــة موافقـــة (، كىػػػي 70.000كقػػػد جػػػاءت بػػػكزف نسػػػبي )، المرتبـــة الثانيـــةاحتمػػػت 

 (.كبيرة)
 يتمتـع موظفـو المجمـس بالقـدرة عمـى التعامـل مـع بـرامج العمـل )كىػي  (،4فقرة رقم )ال

بدرجة (، كىي 70.000كقد جاءت بكزف نسبي )، المرتبة الثانيةاحتمت  ،(المستخدمة
 (.كبيرةموافقة )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

لحديثػػة لتطػػكير العمػػؿ بتػػكفير قاعػػدة حػػرص المجمػػس عمػػى اسػػتخداـ كتكظيػػؼ البػػرامج ا  -
بيانػات مركزيػة حديثػة مشػتركة لمكظفيػػو، كتػدريب المػكظفيف باسػتمرار عمييػا، كاطبلعيػػـ 
عمػػػى كػػػؿ مػػػا ىػػػك جديػػػد فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، بمػػػا يسػػػيؿ التعامػػػؿ معيػػػا، لتسػػػييؿ الكصػػػكؿ 

 ؿ.لممعمكمة كاالستفادة منيا، لتقديـ أفضؿ خدمة لمجميكر، كبالتالي تحسيف جكدة العم
تجييػػػز العديػػػد مػػػف البػػػرامج االلكتركنيػػػة الخاصػػػة بعمػػػؿ المحػػػاكـ، مثػػػؿ البرنػػػامج المػػػالي  -

 المكحد كغيره. 
تكفير المجمس لتجييزات متكاضعة تساعد عمى إنجػاز الميػاـ باسػتخداـ التكنكلكجيػا مثػؿ  -

 البريد اإللكتركني..(. –الطابعة  -)أجيزة الكمبيكتر
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بيرة، إال أف البرنامج المكجكد حاليان "برنامج الميزاف بالرغـ مف أف درجة المكافقة جاءت ك -
" قديـ، كيتـ تطكيره مف خػبلؿ إضػافة بعػض البػرامج المسػاعدة لػو ليتكاكػب مػع أعمػاؿ 1

كمتطػػكرة  المجمػػس، كىػػذا ال يتناسػػب مػػع طبيعػػة البرنػػامج نفسػػو، عممػػان بتػػكفر نسػػخ حديثػػو  
$(، كبالتالي 300.000ال تقؿ عف ) مف برنامج الميزاف إال أف تكمفة النسخة الثانية منو

 يصعب تكفيره في ظؿ األزمة المالية. 
( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 25.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

تتـوفر قواعـد بيانـات حديثـة تفيـد فـي إنجـاز األعمـال )، كىػي (2،4فقرة رقـم )اليخص 
ــــدر ) ،(باســــتمرار ــــس بالق ــــو المجم ــــع موظف ــــل يتمت ــــرامج العم ــــع ب ــــل م ــــى التعام ة عم
 .(المستخدمة

 (2،4فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (25.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

يوجد استجابة لدى الموظفين  متفق 2015 األنقر  .5
 الستخدام ما ىو جديد من برامج

 العمل

52.2% 

تعمل اإلدارة عمى إنجاز مياميا  متفق 2015 أبو وردة  .6
 بواسطة التكنولوجيا الحديثة

83.07% 

استخدام األساليب التكنولوجية  متفق 2013 إبراىيم  .7
 الحديثة في إنجاز العمل

63% 

توفر األونروا شبكة معموماتية  متفق 2011 أبو سمك  .8
لمموظفين تفيدىم في إنجاز أعماليم 

 باستمرار

76.45% 

توفير شبكة معمومات لمموظفين  مختمف 2016 مطر  .9
 تفيدىم في إنجاز العمل

51.9% 

يتم تدريب الموظفين عمى استخدام  مختمف 2015 األنقر  .:
 نظم الحوسبة اإللكترونية باستمرار

40.53% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 ىذا المجال كانتا: أن أدنى فقرتين في 

 مبـرمجين، -يتوفر عدد كاٍف ومؤىل في الوحدة من المختصين (، كىي )3فقرة رقم )ال
(، كىػػي 58.936كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ) احتمــت المرتبــة األخيــرة، ،ميندســين، ...(
 (.متوسطةبدرجة مكافقة )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
معمكمات في المجمس، كيتـ العمػؿ ال تكجد كحدة إدارية متخصصة بأنظمة كتكنكلكجيا ال -

مف خبلؿ مػكظفيف مػؤىميف مػف أصػحاب االختصػاص ال يزيػد عػددىـ عػف ثبلثػة فقػط ) 
ميندس صفحات إلكتركنية(، فالعدد غير كاؼ  مقارنة  –ميندس قكاعد بيانات  –مبرمج 

مػػع حجػػـ كطبيعػػة أعمػػاؿ المجمػػس، كبالتػػالي يػػتـ االسػػتعانة كالتنسػػيؽ فػػي إعػػداد البػػرامج 
 –النيابػة العامػة  –العبلقة في العمؿ مع الجيػات المختصػة ) الحاسػكب الحكػكمي ذات 

 كزارة المالية..(. –كزارة الداخمية  –كزارة العدؿ 
( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 26.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -

-ف المختصػػيف يتػػكفر عػػدد كػػاؼ  كمؤىػػؿ فػػي الكحػػدة مػػكىػػي ) (،3فقــرة رقــم )اليخػػص 
 مبرمجيف، ميندسيف، ...(.

 (3فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (26.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 %46.6 يتوفر عدد كاٍف من المبرمجين ذو كفاءة متفق 2015 األنقر  .5

 ة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقةالمصدر: جرد بواسط

 
 تتوفر خدمات إلكترونية تمكن الجميور والمـوظفين مـن متابعـة ، كىي )(8فقرة رقم )ال

كقػػد جػػاءت  ،قبــل األخيــرةاحتمػػت المرتبػػة  (،معــامالتيم مــن خــالل الوصــول اإللكترونــي
 (.متوسطة(، كىي بدرجة مكافقة )65.532بكزف نسبي )
 إلى:ويعزو الباحث ذلك 

يتكفر في المجمس خدمات الكتركنية غير متكاممة تغطي بعض أنشطة العمؿ  -
"لممكظفيف كالمحاميف"، كبالتالي تحتاج لتطكير كتحديث بحيث تغطي كافة األنشطة، 

 كت تيح الكصكؿ كالمتابعة مف قبؿ كافة الدكائر كاإلدارات ككذلؾ الجميكر.
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لمالية لتغطية تمؾ البرامج كاألنظمة، الظركؼ التي يعيشيا المجمس مف قمة المكارد ا -
 باإلضافة النقطاع التيار الكيرباء، كالتي تؤثر عمى تكفر كاستخداـ التكنكلكجيا.

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 27.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
فين مـن تتوفر خدمات إلكترونية تمكن الجميـور والمـوظ)كىػي  (،8فقرة رقم )اليخص 

 .(متابعة معامالتيم من خالل الوصول اإللكتروني
 (8فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (27.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

ن خالل تتيح نظم المعمومات إمكانية متابعة المعاممة م مختمف 2015 األنقر  .5
 خاص بالموظفين -الوصول اإللكتروني

57.20% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 

جراءات العملواقع  4-3-5  "تحميل فقرات المحور": أساليب وا 
جراءات العملتحميل فقرات محور  (28.5جدول )  أساليب وا 

 الفقرة م
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

T"" 

 قيمة

Sig."" 

 الوزن

 النسبي
 الترتيب

 درجة

 الموافقة

1.  
تقـك الجيات المختصة بػالتطكير المسػتمر 

جراءات العمؿ.  ألساليب كا 
 متكسطة 1 63.617 0.136 1.517 1.634 6.362

2.  
جػػراءات العمػػؿ بالسػػيكلة  تتميػػز أسػػاليب كا 

 كالسرعة بحيث تناسب طبيعة المياـ.
 متكسطة 2 62.979 0.146 1.478 1.382 6.298

3.  
التصػػػػػػػػػميـ الػػػػػػػػػداخمي لممكاتػػػػػػػػػب  يتناسػػػػػػػػػب

جػػػراءات  كتنظيميػػػا كترتيبيػػػا مػػػع أسػػػاليب كا 
 العمؿ.

 قميمة 7 50.213 0.001 3.402- 1.973 5.021

4.  
دمػػج بعػػض الميػػاـ كتخفػػيض مراحػػؿ  يزيػػد

 متكسطة 3 59.787 0.936 0.081- 1.800 5.979 المعاممة مف سرعة إنجازىا.
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5.  
ندكات يشػارؾ فييػا يتـ عقد كرشات عمؿ ك 

المكظفكف، كتناقش آليات تبسيط إجػراءات 
 العمؿ كسرعة اإلنجاز.

 متكسطة 5 56.809 0.295 1.059- 2.065 5.681

6.  
يكثػػػػػػػؽ المجمػػػػػػػس السياسػػػػػػػات كاإلجػػػػػػػراءات 
 البلزمة لتنفيذ المياـ في كتيبات خاصة.

 متكسطة 6 53.191 0.058 1.948- 2.397 5.319

7.  
داء فعالػة تعمػؿ يكجد أنظمة رقابػة كتقيػيـ أ

 بمعايير كاضحة كمفيكمة كمعدة مسبقا.
 متكسطة 4 57.872 0.481 0.711- 2.053 5.787

 متوسطة  57.781 0.271 1.113- 1.367 5.778 المحور ككل 

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

  جراءات العملكاقع في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء  أساليب وا 
 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )57.781سبي )بكزف ن

 :أن أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 جـراءات كىي ) (،1فقرة رقم )ال تقـوم الجيـات المختصـة بـالتطوير المسـتمر ألسـاليب وا 
(، كىػػػي بدرجػػػة 63.617كقػػػد جػػػاءت بػػػكزف نسػػػبي ) ،المرتبـــة األولـــىاحتمػػػت  (،العمـــل
 (.متوسطةمكافقة )

 جراءات العمل بالسيولة والسرعة بحيث تناسب ي )كى (،2فقرة رقم )ال تتميز أساليب وا 
ــام ــة المي ــةاحتمػػت  (،طبيع ــة الثاني (، كىػػي 62.979كقػػد جػػاءت بػػكزف نسػػبي ) ،المرتب
 (.متوسطةبدرجة مكافقة )
 ويعزو الباحث ذلك إلى:

مكانيات العمؿ، كبالتالي  - مدل القدرة كالكفاءة لدل المجمس عمى فيـ كتقدير احتياجات كا 
جػػراءات العمػػؿ، ممػػا يسػػاعد العػػامميف عمػػى سػػرعة  حرصػػو عمػػى تطػػكير كتبسػػيط نظػػـ كا 
إنجاز المياـ المطمكبة، كتحسػيف النمػاذج كالخطػكات كزيػادة األداء كخفػض اليػدر لمكقػت 
كالجيػػػد، باإلضػػػػافة لتكزيػػػػع الميػػػاـ كاألعبػػػػاء الكظيفيػػػػة عمػػػػى العػػػامميف بمػػػػا يتناسػػػػب مػػػػع 

 إمكانياتيـ.
تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا فػػي تطػػكير أسػػاليب العمػػؿ بمػػا يتناسػػب مػػع إدراؾ المجمػػس ألىميػػة  -

 طبيعتيا.
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جػراءات العمػؿ المعمػكؿ بيػا حاليػا جيػدة، كلكنيػا بحاجػة لتطػكير أكثػر لمكاكبػة  - أساليب كا 
 التغيرات في حجـ كطبيعة العمؿ.

( الػػػكارد أدنػػػاه يبػػػيف االتفػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ مػػػع الدراسػػػات السػػػابقة بمػػػا 29.5الجػػػدكؿ رقػػػـ ) -
تقـوم الجيـات المختصـة بـالتطوير المسـتمر ألسـاليب ، كىػي )(1،2فقرة رقم )اليخػص 

جراءات العمل جـراءات العمـل بالسـيولة والسـرعة بحيـث تناسـب ) ،(وا  تتميـز أسـاليب وا 
 .(طبيعة الميام
 (1،2فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (29.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف ختمفمتفق / م السنة الدراسة  م

 %79.8 وضع إجراءات سيمة ومفيومة ومحددة متفق 2016 مطر   .5

 %78.7 تبسيط وتطوير إجراءات ومسؤوليات العمل

 %52.80 تتميز أساليب العمل بالسيولة والسرعة متفق 2015 األنقر  .6

يتم تطوير أساليب العمل بشكل مستمر  مختمف
 ل الجيات المختصةمن خال 

42.2% 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 

 :أن أدنى فقرتين في ىذا المجال كانتا 

 التصــميم الــداخمي لممكاتــب وتنظيميــا وترتيبيــا مــع  يتناســب، كىػػي )(3فقــرة رقــم )ال
جراءات العمل (، 50.213ي )كقد جاءت بكزف نسب(، احتمت المرتبة األخيرة، أساليب وا 

 (.قميمةكىي بدرجة مكافقة )

 ويعزو الباحث ذلك إلى:
تعمؿ المحاكـ في مباني غير مخصص لطبيعة عمميا، مف حيػث المكػاف أك التجييػزات  -

أك التصػػاميـ الداخميػػة كالخارجيػػة كغيرىػػا مػػف المتطمبػػات الخاصػػة بيػػا، حيػػث أف المبنػػى 
جػدان تعػكد ممكيتػو لػكزارة األكقػاؼ، الرئيسي لممحاكـ في قطاع غزة عبػارة عػف مبنػى قػديـ 

كمحكمة الشماؿ تعمؿ حاليان في مبنى بمدية جباليا، أما محكمتي "الكسطى ك رفح" عبارة 
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عف مباني سكنية مستأجرة، كبالتالي ال تتناسب جميعيا كطبيعة عمميا، باسػتثناء مجمػع 
 محاكـ خانيكنس الذم يعمؿ في مبنى تـ إنشاؤه لغايات عممو.

التحتية لممحػاكـ غيػر مناسػبة لمعمػؿ، كىػذا مػا أكدتػو دراسػة ) كزارة التخطػيط،  أف البنية  -
2013.) 

جيػػكد الحككمػػة فػػي قطػػاع غػػزة تجػػاه تطػػكير القضػػاء كمرافقػػو اتصػػفت بالقصػػكر خػػبلؿ  -
(، إال أنو كبعػد جيػكد مضػنية 2014الفترة المنصرمة، كىذا ما أكدتو دراسة )نصر اهلل، 

ؿ منحػة قطريػة تػـ كضػع حجػر األسػاس لبنػاء قصػر لمحككمة فػي قطػاع غػزة، كمػف خػبل
العػػػدؿ  لممحػػػاكـ فػػػي منطقػػػة الزىػػػراء كسػػػط قطػػػاع غػػػزة، كفػػػؽ تصػػػاميـ كنمػػػاذج عالميػػػة، 

 كسيتـ تسميـ المشركع بالكامؿ نياية العاـ الجارم.
 

 يوثق المجمس السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيـذ الميـام فـي كىي ) (،6فقرة رقم )ال
 (.متوسطة(، كىي بدرجة مكافقة )53.191د جاءت بكزف نسبي )(، كقكتيبات خاصة

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف المجمس ال يمتمؾ دليؿ إجراءات لمعمميات بالشكؿ المطمكب، حيث أف دليؿ  -
اإلجراءات المعمكؿ بو قديـ، كجارم العمؿ حاليان عمى تطكيره مف خبلؿ لجنة مكمفة 

ر التنفيذ، ككتاب العدؿ، كرؤساء األقبلـ، بخصكص إعداد دليؿ إجراءات مكحد لدكائ
 مما يسيـ ذلؾ في تبسيط خطكات العمؿ كانعكاسو اإليجابي عمى األداء.

بمػػا  يبــين االتفــاق واالخــتالف مــع الدراســات الســابقة( الػػكارد أدنػػاه 30.5الجػػدكؿ رقػػـ ) -
يوثــق المجمــس السياســات واإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ )(، كىػػي 6فقــرة رقــم )اليخػػص 

 .(ميام في كتيبات خاصةال
 (6فقرة رقم )االتفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخص ال (30.5جدول )

 الوزن النسبي وجو االتفاق / االختالف متفق / مختمف السنة الدراسة  م

يوجد دليل إجراءات إرشادي موحد يوضح سير الدعوى  متفق 2015 األنقر   .5
 المدنية

42.40% 

 بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقةالمصدر: جرد 
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 نتائج السؤال الثالث:4.5 
 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

عالقة بين رأس المال الفكري والتطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء ىل يوجد 
 النظامي في قطاع غزة؟

 كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية:
( بــين رأس المــال الفكــري α≤0.05) داللــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى وجــد عالقــةيال 
 التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.بين و 

تـ التحقؽ مف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معػامبلت ارتبػاط بيرسػكف، كمػا ىػك مبػيف ك 
 في الجدكؿ التالي:

 بيرسون بين رأس المال الفكري وبين التطوير التنظيميمعامالت ارتباط  (31.5جدول )

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور 

 0.05دالة عند  0.000 0.564 كاالستراتيجياتاألىداؼ   .1

 0.05دالة عند  0.000 0.648 الييكؿ التنظيمي  .2

 0.05دالة عند  0.000 0.650 الكسائؿ التكنكلكجية  .3

جر   .4  0.05دالة عند  0.000 0.695 اءات العمؿأساليب كا 

 0.05دالة عند  0.000 0.762 التطوير التنظيمي 

 (.0.288( = )0.05( كمستكل داللة )46* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

  (، كأف القيمة 0.762كم)يسا بيف رأس الماؿ الفكرم كبيف التطكير التنظيمي االرتباطمعامؿ
وىذا يدل عمى ، α≤0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000( تساكم Sig.االحتمالية )
( بين رأس المال الفكري α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طردية وجود عالقة

 التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.بين و 

 إلى: ويعزو الباحث ذلك
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إف المجمس يدرؾ أىمية العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي، كالتي تعمؿ عمى  -
تحسيف جكدة العمؿ، ألف االستثمار األمثؿ لمككنات رأس الماؿ الفكرم يساعد عمى التطكير 
 التنظيمي في المجمس، فكمما زاد االستثمار في رأس الماؿ الفكرم كمما زادت فعالية التطكير
التنظيمي، لذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية، كالمكافقة عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية 
بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع 

 غزة.
معامؿ أف رأس ماؿ العبلقات لو الدكر األكبر عمى التطكير التنظيمي في المجمس، حيث أف  -

(، يميو رأس الماؿ 0.709يساكم) كبيف التطكير التنظيمي العبلقاتبيف رأس الماؿ  االرتباط
 كبيف التطكير التنظيمي البشرمبيف رأس الماؿ  االرتباطمعامؿ  البشرم حيث أف

 (، كفقان لنتائج التحميؿ.0.619يساكم)
بمػػػػػا  ( الػػػػػكارد أدنػػػػػاه يبػػػػػيف االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ مػػػػػع الدراسػػػػػات السػػػػػابقة32.5الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) -

 .(المتغيرات األخرىرأس المال الفكري و  متغير ذات داللة إحصائية بين وجود عالقة)يخص
 المتغيرات األخرىرأس المال الفكري و  متغير بين وجود عالقةاالتفاق واالختالف حول  (32.5جدول )

 نوع العالقة المتغيرات األخرى متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 طردية وير التنظيميالتط - 2017 الحالية  .5

 طردية تحسين البيئة االجتماعية متفق 2015 سالم  .6

 طردية مستوى األداء متفق 2015 النخالة   .7

 طردية إدارة األزمات متفق 2015 أبو سموت  .8

 طردية تطوير الكفاءة اإلدارية متفق 2013 الخطيب   .9

 طردية تحقيق الجودة الشاممة متفق 2014 عبيد   .:

 طردية إدارة المعرفة متفق 2011 يبن عبو، بوقسر   .;

<.  AL-Dujaili 2012 طردية اإلبداع التنظيمي متفق 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة
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 الفرعية التالية:الفرضيات  السابقة ةالرئيس الفرضيةويتفرع من 
 

( بـين رأس المـال α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة ) ال يوجد .5
 .التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزةبين و  البشري

، كمػا ىػك مبػيف تـ التحقؽ مف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معػامبلت ارتبػاط بيرسػكفك 
 في الجدكؿ التالي:

 لتنظيميوبين التطوير ا البشريمعامالت ارتباط بيرسون بين رأس المال  (33.5جدول )

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور 

 0.05دالة عند  0.000 0.405 كاالستراتيجياتاألىداؼ   .1

 0.05دالة عند  0.000 0.506 الييكؿ التنظيمي  .2

 0.05دالة عند  0.000 0.598 الكسائؿ التكنكلكجية  .3

جراءات العمؿ  .4  0.05دالة عند  0.000 0.561 أساليب كا 

 0.05دالة عند  0.000 0.619 طوير التنظيميالت 

 (.0.288( = )0.05( كمستكل داللة )46* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

  (، كأف القيمة 0.619يساكم) كبيف التطكير التنظيمي البشريرأس المال بيف  االرتباطمعامؿ
وىذا يدل عمى ، α≤0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000اكم ( تسSig.االحتمالية )
 بشري( بين رأس المال الα≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طردية وجود عالقة

 التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.بين و 

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

ه بالشكؿ المطمكب، يساعد عمى التطكير التنظيمي أف رأس الماؿ البشرم كمف خبلؿ استثمار  -
مف خبلؿ االستقطاب لمكفاءات، كالتدريب المكجو، كالتأىيؿ كالتطكير لممعارؼ في المجمس، 

كالقدرات كالميارات، كالتكيؼ مع ضغكط العمؿ، كترسيخ ركح العمؿ الجماعي لمكصكؿ 



147 
 

مياميـ بكفاءة كفعالية، لتقديـ  داءألمكظفيف أصحاب كفاءة كخبرة كميارة عالية قادريف عمى 
 أفضؿ الخدمات، كبجكدة عالية.

كمما زاد االستثمار في رأس الماؿ البشرم كمما زادت فعالية التطكير التنظيمي، لذلؾ تـ رفض  -
الفرضية الصفرية، كالمكافقة عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف رأس الماؿ البشرم 

 عمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.كالتطكير التنظيمي في المجمس األ
وجـود )( الػكارد يبػيف االتفػاؽ كاالخػتبلؼ مػع الدراسػات السػابقة بمػا يخػص34.5الجدكؿ رقػـ ) -

 .(المتغيرات األخرىو  بشريرأس المال ال متغير ذات داللة إحصائية بين عالقة
 المتغيرات األخرىو  بشريرأس المال ال متغير بين وجود عالقةاالتفاق واالختالف حول  (34.5جدول )    

 معامل االرتباط المتغيرات األخرى متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 0.619 التطوير التنظيمي - 2017 الحالية  .5

 0.742 تحسين البيئة االجتماعية متفق 2015 سالم  .6

 0.766 مستوى األداء متفق 2015 النخالة   .7

 0.628 إدارة األزمات متفق 2015 أبو سموت  .8

 لمصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقةا

 
( بــين رأس مــال α≤0.05عالقــة ذات داللــة إحصـائية عنــد مســتوى الداللـة ) ال يوجـد .2

 .التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزةبين و  العالقات
ارتبػاط بيرسػكف، كمػا ىػك مبػيف  تـ التحقؽ مف صػحة ىػذه الفرضػية عػف طريػؽ إيجػاد معػامبلتك 

 في الجدكؿ التالي:

 وبين التطوير التنظيمي العالقاتمعامالت ارتباط بيرسون بين رأس مال  (35.5جدول )

 مستوى الداللة ".Sigقيمة " معامل االرتباط المحور 

 0.05دالة عند  0.000 0.556 كاالستراتيجياتاألىداؼ   .1

 0.05لة عند دا 0.000 0.614 الييكؿ التنظيمي  .2
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 0.05دالة عند  0.000 0.564 الكسائؿ التكنكلكجية  .3

جراءات العمؿ  .4  0.05دالة عند  0.000 0.648 أساليب كا 

 0.05دالة عند  0.000 0.709 التطوير التنظيمي 

 (.0.288( = )0.05( كمستكل داللة )46* قيمة "ر: معامؿ ارتباط بيرسكف" عند درجة حرية )

 السابؽ أف: كقد تبيف مف الجدكؿ
  (، كأف 0.709يساكم) كبيف التطكير التنظيمي العالقاترأس المال بيف  االرتباطمعامؿ

وىذا يدل ، α≤0.05كىي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000( تساكم Sig.القيمة االحتمالية )
( بين رأس المال α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى ) طردية عمى وجود عالقة

 لتطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.ابين و  عالقاتال

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

مف خبلؿ االىتماـ أف لرأس ماؿ العبلقات في المجمس الدكر األكبر في التطكير التنظيمي،  -
كتحسيف أكضاع مكظفيو كالسعي لرضاىـ، كبناء جسكر عبلقة كاضحة مع المستفيديف 

ـ، كعقد تحالفات استراتيجية مع المؤسسات ذات العبلقة، بيدؼ تيسير كاالىتماـ بمبلحظاتي
 لمجميكر، كترؾ صكرة إيجابية في المجتمع.إنجاز األعماؿ كتطكيرىا لتقديـ أفضؿ خدمة 

كممػػػا زاد االىتمػػػاـ فػػػي رأس المػػػاؿ العبلقػػػات كممػػػا زادت فعاليػػػة التطػػػكير التنظيمػػػي، لػػػذلؾ تػػػـ  -
عمػػى كجػػكد عبلقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف رأس المػػاؿ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية، كالمكافقػػة 

 العبلقات كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.
( الػػػػػكارد أدنػػػػػاه يبػػػػػيف االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ مػػػػػع الدراسػػػػػات السػػػػػابقة بمػػػػػا 36.5الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) -

المتغيـــرات و  اتلعالقـــرأس المـــال ا متغيـــر ذات داللـــة إحصـــائية بـــين وجـــود عالقـــة)يخػػػص
 .(األخرى

 المتغيرات األخرىو  عالقاترأس المال ال متغير بين وجود عالقةاالتفاق واالختالف حول  (36.5جدول )

 معامل االرتباط المتغيرات األخرى متفق / مختمف السنة الدراسة  م

 0.709 التطوير التنظيمي - 2017 الحالية  .5

 0.851 يةتحسين البيئة االجتماع متفق 2015 سالم  .6
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 0.699 مستوى األداء متفق 2015 النخالة   .7

 0.714 إدارة األزمات متفق 2015 أبو سموت  .8

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 
 :ومناقشتيا نتائج السؤال الرابع 5.5

 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

مي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي لرأس المال الفكري عمى التطوير التنظي أثرىل يوجد 
 في قطاع غزة؟

 كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية:
ــد مســتوى ــة إحصــائية عن ــر ذو دالل ــة ال يوجــد أث ــى α≤0.05) دالل ــرأس المــال الفكــري عم ( ل

 التطوير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.

 Linearتحميـــــل االنحــــدار الخطــــي )ه الفرضػػػػية باسػػػػتخداـ كتػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػحة ىػػػػػذ
Regression Analysis:كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي ،) 

 تحميل االنحدار الخطي بين المتغير المستقل والمتغير التابع (37.5جدول )

 الداللة ".Sigقيمة " "Tقيمة " معامل االنحدار المتغيرات المستقمة م

 دالةغير  0.663 0.439 0.347 المتغير الثابت  .5

 دالة 0.006 2.875 0.413 رأس الماؿ البشرم  .2

 دالة 0.000 4.567 0.492 رأس ماؿ العبلقات  .3

 (0.563معامؿ التحديد المعدؿ = )   –(   0.582معامؿ التحديد = )

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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 أم أف ما نسبتو (0.563= ) ومعامل التحديد المعدل(، 0.582= ) معامل التحديد ،
مف التغير في التطكير التنظيمي يعكد لمتغير في المتغيرات المستقمة سابقة الذكر  %(56.30)

 تعكد لمتغير في عكامؿ أخرل.%( 43.70)في الجدكؿ، كالنسبة المتبقية 

 رأس ماؿ العبلقات(، أم أنيا تؤثر ، ىي: )رأس الماؿ البشرم المتغيرات ذات داللة إحصائية
 كير التنظيمي.في التط

  تؤثر في التطكير ال (، أم أنيا المتغير الثابتىي: ) ذات داللة إحصائيةليست المتغيرات
 التنظيمي.

+  * )رأس المػػػاؿ البشػػػرم( 0.413+  0.347ىػػػي: التطػػػكير التنظيمػػػي =  معادلـــة االنحـــدار
 .(رأس ماؿ العبلقات* ) 0.492

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

لمجمس ىك األكثر تأثيران في تحقيؽ مستكيات عالية مف التطكير أف رأس ماؿ العبلقات في ا -
التنظيمي، كذلؾ يدؿ عمى األىمية كالدكر البارز الذم يمعبو رأس ماؿ العبلقات مف خبلؿ 
تكطيد كتعزيز عبلقاتو مع المكظفيف كالمستفيديف كالتحالفات االستراتيجية مع المؤسسات 

كيميو رأس الماؿ البشرم بنسبة تفاكت كاضحة،  ذات العبلقة لتحسيف التطكير التنظيمي،
كىذا يتطمب مف المجمس االىتماـ بالعنصر البشرم بتنميتو كاستثماره كتطكيره بالشكؿ 
المناسب كضماف مشاركتو بإدارة المجمس، باعتباره العنصر الرئيسي لعمؿ إم مؤسسة ميما 

 بمغ حجميا كتطكرىا.
ذو  يوجد أثر ) أنو أم البديمة الفرضية كنقبؿ العدـ فرض رفضن النتائج ىذه خبلؿ كمف -

عمى التطوير  الفكري المال رأس مكوناتل (α≤0.05) داللة داللة إحصائية عند مستوى
 .(التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة

( الػػػػػكارد أدنػػػػػاه يبػػػػػيف االتفػػػػػاؽ كاالخػػػػػتبلؼ مػػػػػع الدراسػػػػػات السػػػػػابقة بمػػػػػا 38.5الجػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) -
 (.عمى المتغيرات األخرى رأس المال الفكريأثر مكونات )يخص
 عمى المتغيرات األخرى رأس المال الفكريأثر مكونات  االتفاق واالختالف بما يخص (38.5جدول )

متفق /  السنة الدراسة  م
 مختمف

ترتيب مكونات رأس المال الفكري  المتغيرات األخرى
 حسب التأثير

 البشري -العالقات  نظيميالتطوير الت - 2017 الحالية  .5
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 البشري –الييكمي -العالقات  البيئة االجتماعية مختمف 2015 سالم  .6

 الييكمي -العالقات  –البشري  مستوى األداء مختمف 2015 النخالة   .7

 الييكمي -البشري  –العالقات  مستوى األداء متفق 2011 بنو عمو وبوقسري  .8

 الييكمي -العالقات  –البشري  ت اإلبداعيةالقدرا مختمف 2010 الروسان والعجموني  .9

:.  AL-Dujaili 2012 العالقات –الييكمي -البشري  االبداع التنظيمي مختمف 

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 
 ومناقشتيا: الخامسنتائج السؤال  6.5 

 ينص السؤاؿ عمى ما يمي:

حـول التطـوير و ابات المبحوثين حـول رأس المـال الفكـري وجد فروق بين متوسطات استجيىل 
 )الجــنس، العمــر، المؤىــل :التنظيمــي فــي المجمــس األعمــى لمقضــاء النظــامي تعــزى لمتغيــرات

 ، المسمى الوظيفي(؟الخدمةسنوات عدد ، العممي

 كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسة التالية:
( بـين متوسـطات اسـتجابات α≤0.05ية عند مستوى داللة )وجد فروق ذات داللة إحصائيال 

حــول التطــوير التنظيمــي فــي المجمــس األعمــى لمقضــاء و المبحــوثين حــول رأس المــال الفكــري 
، المســمى الخدمــةســنوات عــدد ، العممــي )الجــنس، العمــر، المؤىــل :النظــامي تعــزى لمتغيــرات

 (.الوظيفي

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات " (T-Testلعينتــين مســتقمتين ) T "اسػػتخداـ اختبػػارتػػـ 
داللة إحصائية، كىك اختبار معممي يصمح لمقارنػة متكسػطي مجمػكعتيف مػف البيانػات، كػذلؾ تػـ 

لمعرفػػة مػػا إذا كػاف ىنػػاؾ فػػركؽ   One Way ANOVA" التبــاين األحــادياسػتخداـ اختبػػار" 
 ت أك أكثر.متكسطا 3ذات داللة إحصائية، كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

 تفرع مف الفرضية الرئيسة السابقة الفرضيات الفرعية التالية:يك 
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( بـين متوسـطات α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )ي ال .5
حـول التطـوير التنظيمـي فـي المجمـس و استجابات المبحوثين حول رأس المـال الفكـري 

 .الجنس األعمى لمقضاء النظامي تعزى لمتغير
كمػػػا ىػػػك مبػػػيف فػػػي الجػػػدكؿ ، T-Testاختبػػػار  باسػػػتخداـتػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذه الفرضػػػية ك 

 التالي:

 الفروقات بالنسبة لمتغير الجنس (39.5جدول )

 العدد الجنس المحور
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"T" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الداللة

 رأس الماؿ الفكرم
 1.121 5.894 34 ذكر

 دالةغير  0.169 1.397-
 1.038 6.395 13 أنثى

 التطكير التنظيمي
 1.296 5.534 34 ذكر

 دالة 0.014 2.553-
 1.047 6.562 13 أنثى

 (.2.021( = )0.05( كعند مستكل داللة )45" الجدكلية عند درجة حرية )T* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 " قيمةT مف قيمة أقؿ" المحسكبة "T كىذا يدؿ عمى رأس المال الفكريمحكر " الجدكلية في ،

( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عدـ 
 .الجنس المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

في نفس بيئة العمؿ كتحت نفس الظركؼ، كينطبؽ عمييما نفس  أف كبل الجنسيف يعمبلف -
الشركط كالمعايير لشغؿ مناصب إشرافية في المجمس، كبالتالي جاءت اإلجابات باالتجاه 

 نفسو.
 " قيمةT مف قيمة " أكبر" المحسكبةT كىذا يدؿ عمى التطوير التنظيميمحكر " الجدكلية في ،

( بيف متكسطات استجابات α≤0.05تكل داللة )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مس
الجنس،  المبحكثيف حكؿ التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 .ولصالح )اإلناث(
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 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف طبيعة اإلناث أكثر التزامان في تنفيذ التعميمات، كأكثر اىتمامان بالتفاصيؿ، كبالتالي   -
 عمى تنفيذ كافة اإلجراءات المتعمقة بعممية التطكير التنظيمي.  أكثر حرصا

 
( بين متوسطات α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ي ال .6

حول التطوير التنظيمي في المجمس و استجابات المبحوثين حول رأس المال الفكري 
 .العمر األعمى لمقضاء النظامي تعزى لمتغير

، كما ىك مبيف One-Way ANOVAمف صحة ىذه الفرضية باستخداـ اختبار كتـ التحقؽ 
 في الجدكؿ التالي:

 العمرالفروقات بالنسبة لمتغير  (40.5جدول )

 العدد العمر المحور
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الداللة

 رأس الماؿ الفكرم

 0.505 6.209 11 31أقؿ مف -21

 غير دالة 0.237 1.465
 1.349 6.120 24 41أقؿ مف -31

 0.942 5.321 8 51أقؿ مف -41

 0.534 6.446 4 سنة فأكثر 51

 التطكير التنظيمي

 0.832 6.512 11 31أقؿ مف -21

 دالةغير  0.134 1.962
 1.401 5.718 24 41أقؿ مف -31

 1.403 5.121 8 51أقؿ مف -41

 1.033 5.902 4 سنة فأكثر 51

 (.2.840( = )0.05( كعند مستكل داللة )43، 3" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
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 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى رأس المال الفكريمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كل داللة )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستعدـ 

 .العمر المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى التطوير التنظيميمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عدـ 

 .العمر المبحكثيف حكؿ التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف معظـ عمر المبحكثيف ىـ مف فئة الشباب، كىذه الفئة العمرية الغالبة لشغؿ المناصب   -
دراؾ كخكض كتنفيذ عممية التطكير التنظيمي اإلشرافية اإلدارية، ألنيا األقكل كاألقدر عمى إ

 بكافة مجاالتو، مف خبلؿ ما يتمتعكف بو مف خبرات كميارات كطاقات كقدرات. 
( التي أدت إلى استنكاؼ عدد كبير مف المكظفيف أصحاب الخبرات 2007تأثير أحداث ) -

 الكبيرة.
 

ـــة )ي ال .7 ـــد مســـتوى الدالل ـــة إحصـــائية عن ـــروق ذات دالل ـــينα≤0.05وجـــد ف متوســـطات  ( ب
حول التطـوير التنظيمـي فـي المجمـس األعمـى و استجابات المبحوثين حول رأس المال الفكري 

 .المؤىل العممي لمقضاء النظامي تعزى لمتغير
، كمػا ىػك مبػيف One-Way ANOVAكتػـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 

 في الجدكؿ التالي:

 المؤىل العممي الفروقات بالنسبة لمتغير (41.5جدول )

 العدد المؤىل العممي المحور
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الداللة

 رأس الماؿ الفكرم

 0.699 5.617 5 دبمـك

 0.991 6.360 35 بكالكريكس دالة 0.000 9.607

 0.834 4.689 7 دراسات عميا

 دالة 0.021 4.197 0.923 5.764 5 دبمـك التطكير التنظيمي
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 1.282 6.069 35 بكالكريكس

 1.050 4.602 7 دراسات عميا

 (.3.230( = )0.05( كعند مستكل داللة )44، 2" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:
 " قيمةF مف قيمة " أكبر" المحسكبةF كىذا يدؿ ل الفكريرأس المامحكر " الجدكلية في ،

( بيف متكسطات استجابات α≤0.05عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )
المؤىل  المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 .العممي، ولصالح حممة شيادة )البكالوريوس(

 " قيمةF مف قيمة " أكبر" المحسكبةFكىذا يدؿ عمى التطوير التنظيميمحكر لجدكلية في " ا ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

المؤىل  المبحكثيف حكؿ التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
 .العممي، ولصالح حممة شيادة )البكالوريوس(

 ذلك إلى: ويعزو الباحث

أف غالبية العامميف بالمناصب اإلشرافية في المجمس ىـ مف فئة حممة البكالكريكس، حيث   -
%(، كاف الحد األدنى لمحصكؿ عمى الكظيفة اإلشرافية في المؤسسات 74.5بمغت نسبتيـ )

الحككمية ىك الحصكؿ عمى المؤىؿ العممي الجامعي البكالكريكس، كىذا مؤشر كاضح عمى ما 
 و الكادر البشرم العامؿ في المجمس مف تكفر لممعارؼ كسعي لتطكير مساره الكظيفي. يتميز ب

 

( بـــين متوســـطات α≤0.05وجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )ي ال .8
حول التطوير التنظيمي في المجمس األعمى و استجابات المبحوثين حول رأس المال الفكري 

 .سنوات الخدمة دعد لمقضاء النظامي تعزى لمتغير
، كمػا ىػك مبػيف One-Way ANOVAكتػـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 

 في الجدكؿ التالي:
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 عدد سنوات الخدمةالفروقات بالنسبة لمتغير  (42.5جدول )

 العدد عدد سنوات الخدمة المحور
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 داللةال

 رأس الماؿ الفكرم

 1.414 7.087 3 سنكات 3أقؿ مف 

 دالةغير  0.071 2.516
 1.014 6.401 9 6أقؿ مف -3مف 

 0.843 6.075 21 11أقؿ مف -6مف 

 1.296 5.506 14 سنكات فأكثر 11

 التطكير التنظيمي

 1.231 7.162 3 سنكات 3أقؿ مف 

 دالة 0.007 4.614
 0.905 6.737 9 6أقؿ مف -3مف 

 1.126 5.651 21 11أقؿ مف -6مف 

 1.372 5.190 14 سنكات فأكثر 11

 (.2.840( = )0.05( كعند مستكل داللة )43، 3" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى الفكري رأس المالمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )عدـ 

 عدد المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
 .سنوات الخدمة

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

س يعممكف في نفس البيئة، كاف طبيعة أف العامميف في المناصب اإلشرافية في المجم -
األعماؿ كالمياـ تتطمب مف منيـ المعرفة كالخبرة كالميارة عمى اختبلؼ سنكات الخدمة 
لدييـ، كبالتالي يستثمر المجمس جميع الككادر البشرية بغض النظر عف سنكات الخدمة 

 مما يتيح تنمية المعارؼ كالميارات كالخبرات.
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 " قيمةF مف قيمة " أكبر" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى التطوير التنظيميمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

عدد  المبحكثيف حكؿ التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
 .سنوات( 7م )أقل من سنوات الخدمة، ولصالح الذين عدد سنوات خدمتي

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف حديثي التعييف يشعركف بأف كجكدىـ في المنظمة ىك مؤشر لكفاءتيـ، كبالتالي يمتمككف  -
القابمية كالدافعية كالنشاط لمقياـ بعمميات التغيير كالتطكير، مف خبلؿ تبادؿ المعارؼ 

ف المعرفة كالخبرة العممية البلزمة كالميارات كاالنخراط في العمؿ الجماعي، لسد حاجاتيـ م
 التي تسيـ كبشكؿ أساسي في قدرتيـ عمى التطكير التنظيمي بكافة مجاالتو.

أف عممية التطكير عممية مستمرة، كمجاالت التطكير مرتبطة بطبيعة مياـ العمؿ المطمكب  -
 اداؤه؛ لذا لـ يكف لمتغير سنكات الخبرة العالية األثر عمى استجابة المبحكثيف.

 
( بـين متوسـطات α≤0.05وجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )ي ال .9

حـول التطـوير التنظيمـي فـي المجمـس و استجابات المبحوثين حول رأس المـال الفكـري 
 .المسمى الوظيفي األعمى لمقضاء النظامي تعزى لمتغير

مػا ىػك مبػيف ، كOne-Way ANOVAكتػـ التحقػؽ مػف صػحة ىػذه الفرضػية باسػتخداـ اختبػار 
 في الجدكؿ التالي:

 المسمى الوظيفيالفروقات بالنسبة لمتغير  (43.5جدول )

 العدد المسمى الوظيفي المحور
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 قيمة

"F" 

 قيمة

Sig."" 

 مستوى

 الداللة

 رأس الماؿ الفكرم

 - 6.043 1 رئيس كحدة قضائية

 غير دالة 0.382 1.073

 1.323 5.826 12 مدير دائرة

 1.024 6.380 4 رئيس قمـ

 1.012 5.880 24 رئيس قسـ

 1.054 6.819 6 رئيس شعبة
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 التطكير التنظيمي

 - 4.545 1 رئيس كحدة قضائية

 دالةغير  0.163 1.724

 1.467 5.528 12 مدير دائرة

 1.471 5.803 4 رئيس قمـ

 1.185 5.726 24 رئيس قسـ

 0.997 6.990 6 رئيس شعبة

 (.2.610( = )0.05( كعند مستكل داللة )42، 4" الجدكلية عند درجة حرية )F* قيمة "

 كقد تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف:

 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى رأس المال الفكريمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05د مستكل داللة )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عنعدـ 

المسمى  المبحكثيف حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
 .الوظيفي

 " قيمةF مف قيمة " أقؿ" المحسكبةF كىذا يدؿ عمى التطوير التنظيميمحكر " الجدكلية في ،
( بيف متكسطات استجابات α≤0.05كل داللة )كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستعدـ 

المسمى  المبحكثيف حكؿ التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير
 .الوظيفي

 ويعزو الباحث ذلك إلى:

أف أصحاب المناصب اإلشرافية بالمجمس يعممكف في بيئة عمؿ كاحدة، كيخضعكف   -
 اتيـ الكظيفية كمستكياتيـ اإلدارية.لنفس ظركؼ العمؿ بصرؼ النظر عف مسمي

أف اكتساب المعرفة كالخبرة كالميارة، كاإللماـ بمستمزمات التطكير التنظيمي ىي مف   -
 المتطمبات األساسية لمعامميف في المناصب اإلشرافية بصرؼ النظر عف مسمياتيـ.

د و وجـ بما يخص ابقة( الكارد أدناه يبيف االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السػ44.5الجدكؿ رقـ )
ــى  فــروق بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول رأس المــال الفكــري فــي المجمــس األعم

ــرات ، الخدمــةســنوات عــدد ، العممــي )الجــنس، العمــر، المؤىــل :لمقضــاء النظــامي تعــزى لمتغي
 (.المسمى الوظيفي
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 الفكريالفروقات في الدراسات السابقة التي تناولت متغير رأس المال  (44.5جدول )

 المتغيرات الشخصية السنة الدراسة م

 المسمى الوظيفي سنوات الخدمة المؤىل العمر الجنس

 ال يوجد فروق ال يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2017 الحالية  .5

 ال يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2015 النخالة  .6

 --- ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2015 الخضري  .7

 يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق 2015 أبو سموت  .8

 يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2015 سالم  .9

 ال يوجد فروق --- --- ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2013 الخطيب   .:

 يوجد فروق يوجد فروق يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق 2014 عبيد  .;

 يوجد فروق ال يوجد فروق --- --- --- 2016 قشطة  .>

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

د و وجـ بما يخص ة( الكارد أدناه يبيف االتفاؽ كاالختبلؼ مع الدراسات السػابق45.5الجدكؿ رقـ )
ــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين حــول  ــى  التطــوير التنظيمــيفــروق ب فــي المجمــس األعم

ــرات ، الخدمــةســنوات عــدد ، العممــي )الجــنس، العمــر، المؤىــل :لمقضــاء النظــامي تعــزى لمتغي
 (.المسمى الوظيفي

 يميالفروقات في الدراسات السابقة التي تناولت متغير التطوير التنظ (45.5جدول )

 المتغيرات الشخصية السنة الدراسة م

 المسمى الوظيفي سنوات الخدمة المؤىل العمر الجنس

 ال يوجد فروق يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق يوجد فروق 2017 الحالية  .5

 يوجد فروق --- يوجد فروق يوجد فروق يوجد فروق 2015 األنقر  .6
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 ال يوجد فروق ال يوجد فروق وجد فروقال ي --- ال يوجد فروق 2012 أبو عمرة  .7

 ال يوجد فروق يوجد فروق --- --- ال يوجد فروق 2011 شمبي   .8

 --- يوجد فروق يوجد فروق يوجد فروق ال يوجد فروق 2015 مطر  .9

 --- ال يوجد فروق ال يوجد فروق --- ال يوجد فروق 2015 أبو وردة   .:

 --- فروقال يوجد  --- --- ال يوجد فروق 2014 عمومن  .;

 يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق ال يوجد فروق 2010 األغا  .>

 ال يوجد فروق --- ال يوجد فروق --- ال يوجد فروق 2014 الزبيدي  .=

 يوجد فروق --- --- --- --- 2011 أبو سمك  .51

 المصدر: جرد بواسطة الباحث باالعتماد عمى الدراسات السابقة

 

فروق بين متوسطات استجابات ال تفاق واالختالف مع الدراسات السابقة بما يخصويعود اال 
في المجمس األعمى لمقضاء  رأس المال الفكري وحول التطوير التنظيميالمبحوثين حول 

تشابو واختالف المؤسسات محل الدراسة كمؤسسات خدماتية أو غيرىا،  إلىالنظامي 
 ، ومجاالت الدراسة.دفةباإلضافة لطبيعة ونوعية الفئة المستي

 

 الممخص: 7-5
تحميػػؿ خصػػائص  لمدراسػػة، مػػف خػػبلؿ الجانػػب التطبيقػػي التحميمػػي تنػػاكؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ

كاختبػار الفرضػػيات كاسػتعراض أبػػرز نتػائج تحميػػؿ ، ، كاإلجابػػة عػف أسػػئمة الدراسػةمجتمػع الدراسػة
 لتحقيقيا. ةالدراس حقؽ األىداؼ التي تسعىتكبالتالي تفقرات االستبانة، 
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 السادسالفصل 
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 .الدراسات المقترحة 3-6
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 :المقدمة
ىدفت ىذه الدراسة لبياف دكر رأس الماؿ الفكرم عمى التطكير التنظيمي في المجمس األعمى 

قطاع غزة، كقد عالجت الدراسة الكثير مف المفاىيـ المتعمقة بيا، كخمصت لمقضاء النظامي في 
بدراسة ميدانية، كمف خبلؿ ربطيا باإلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت مكاضيع رأس 

ثة، كتـ الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي، كانت أىـ نتائجيا إثبات الفركض األساسيات الثبل
كبناءن عمى ما تقدـ، فإف ىذا الفصؿ يتضمف ممخصان ألىـ النتائج التي صائية، إثباتيا بداللة إح

 تكصمت الييا الدراسة، ككذلؾ أىـ التكصيات المقترحة لتحقيؽ األىداؼ المرجكة.
 

 النتائج.  1-6
 النتائج المتعمقة باإلطار النظري:  1-6-1

 ظمات القرف الحادم كالعشريفعتبر رأس الماؿ الفكرم أىـ المكجكدات كاألصكؿ قيمة في مني   -
 .لعبلقتو الكثيقة بالمداخؿ اإلدارية المعاصرة

عف نظاـ شامؿ متكامؿ، كرأس ماؿ استراتيجي تفكؽ قيمتو رأس رأس الماؿ الفكرم عبر ي   -
  .الماؿ المادم رغـ صعكبة قياسو

عة في بيئة أف التطكير التنظيمي مف المفاىيـ الحديثة التي جاءت مع التغيرات اليائمة كالسري -
األعماؿ سكاءن كانت الداخمية أـ الخارجية، فيك يعبر عف نظاـ شامؿ كمخطط طكيؿ األجؿ 

 .ذك طابع عممي كعممي، يستيدؼ المنظمة ككؿ
 كالتطكر التقدـ متطمبات السمة األساسية لممنظمات الناجحة، كأىـ التطكير التنظيميعتبر ي    -

 .كطمكحاتيا ألىدافيا ة المنظمة مف خبلؿ تحقيقيالزيادة كفاءة كفعالي الكحيد ليا، كالسبيؿ
عممية التطكير أف أف العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي تنبثؽ مف ككف  -

 باعتبارهالتنظيمي عممية مستمرة تمقي مسؤكلياتيا الجسيمة عمى إدارة رأس الماؿ الفكرم 
كمحكان رئيسيان لعجمة  ح المنظمات كتنميتيا،نجاك  لتطبيؽ فمسفة التطكير عنصران كالعبان أساسيان 

 البقاء كالنمك ألم منظمة، كقكة دفع ليا لتتبلءـ كمتطمبات العصر. 
أف تطبيؽ التطكير التنظيمي بكافة مجاالتو في المجمس األعمى لمقضاء النظامي، ما ىك إال  -

دارة فاعمة لر  أس الماؿ كسيمة تتـ كفؽ عدة خطكات مخططة كمنظمة، تحتاج الستثمار كا 
الفكرم لزيادة الفعالية التنظيمية في ظؿ ما يكاجيو رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي مف 

 صعكبات عدة تنحصر بما خمفو الحصار اإلسرائيمي كاالنقساـ الفمسطيني.
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 النتائج المتعمقة باإلطار العممي:  1-6-2
 

 فكري(:النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل)رأس المال ال1 -1-6-2
في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء بػكزف  رأس المال الفكريكاقع  -

 .)متوسطة( (، كىك بدرجة مكافقة60.324نسبي )
في  في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة جاء رأس المال البشريكاقع  -

 .()متوسطة (، كىك بدرجة مكافقة63.681) بكزف نسبي المرتبة األولى
فػي  فػي المجمػس األعمػى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة جػاء رأس مـال العالقـاتكاقػع  -

 )متوسطة(. كىك بدرجة مكافقة (،57.741) بكزف نسبي المرتبة الثانية
 

 النتائج المتعمقة بالمتغير التابع)التطوير التنظيمي(: 1-6-2-6
قطػاع غػزة جػاء بػكزف  في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي التطوير التنظيميكاقع  -

 )متوسطة(. (، كىك بدرجة مكافقة58.182نسبي )
، احتمػت في المجمس األعمى لمقضػاء النظػامي فػي قطػاع غػزة الوسائل التكنولوجيةكاقع  -

 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )66.944بكزف نسبي ) ،المرتبة األولى
جــراءات العمــلكاقػػع  - ، مي فػػي قطػػاع غػػزةفػػي المجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػا أســاليب وا 

 (.متوسطة(، كىك بدرجة مكافقة )57.781بكزف نسبي ) ،المرتبة الثانيةاحتمت 
، فػػي المجمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزة األىــداف واإلســتراتيجياتكاقػػع  -

 )متوسطة(.(، كىك بدرجة مكافقة 52.482بكزف نسبي ) ،المرتبة الثالثةاحتمت 
ــل التنظيمــيكاقػػع  - ، احتمػػت جمػػس األعمػػى لمقضػػاء النظػػامي فػػي قطػػاع غػػزةفػػي الم الييك

 (.قميمة(، كىك بدرجة مكافقة )51.584بكزف نسبي )، الرابعة واألخيرةالمرتبة 



164 
 

 النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة:  1-6-2-7
 ( يوضح النتائج المتعمقة بأىداف الدراسة1.6جدول )

 مدى ومكان تحقيقو اليدف رقم اليدف

 المجمس في الفكري المال رأس عواق عن الكشف  5
 .في قطاع غزة النظامي لمقضاء األعمى

(، كىك بدرجػة 60.324في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة جاء بكزف نسبي ) رأس المال الفكريكاقع 
 (.6.5، انظر جدكؿ ))متوسطة( مكافقة

 المجمس في التنظيمي التطوير واقع عن الكشف  6
 .في قطاع غزة  لنظاميا لمقضاء األعمى

(، كىػك بدرجػة 58.182في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة جاء بكزف نسبي ) التطوير التنظيميكاقع 
 .(18.5انظر جدكؿ )، )متوسطة( مكافقة

 الفكري المال رأس بين العالقة طبيعة تحديد  7
 لمقضاء األعمى المجمس في التنظيمي والتطوير
 .غزة في قطاع النظامي

في التطوير التنظيمي بين بين رأس المال الفكري و  (α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستكل ) طردية وجود عالقة
 (.31.5، انظر جدكؿ )المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة

 التطوير عمى الفكري المال رأس تأثير تحديد  8
 النظامي لمقضاء األعمى المجمس في التنظيمي
 .ع غزةفي قطا

في  عمى التطوير التنظيمي الفكري المال رأس مكوناتل (α≤0.05) داللة ذك داللة إحصائية عند مستكل يوجد أثر
 .(37.5، انظر جدكؿ )المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة

 متوسطات بين الفروق دالالت عن الكشف  9
 الفكري المال رأس ألبعاد المبحوثين استجابات
 الشخصية لممتغيرات تبعاً  التنظيمي والتطوير

سنوات عدد ، العمميالجنس، العمر، المؤىل )
 (.، المسّمى الوظيفيدمةالخ

حـول رأس  ( بػيف متكسػطات اسػتجابات المبحػكثيفα≤0.05ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة )وجد فـروق يال -
، المسـّمى الخدمـةسـنوات عـدد الجـنس، العمـر، ) :في المجمس األعمى لمقضاء النظػامي تعػزل لمتغيػراتالمال الفكري 

 (.43.5(، )42.5(، )40.5(، )39.5، انظر جدكؿ )(الوظيفي
حــول رأس  ( بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات المبحػػكثيفα≤0.05ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة )وجــد فــروق ي -

 (.41.5، انظر جدكؿ )(عمميال )المؤىل :في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغيراتالمال الفكري 
حـــول  ( بػػػيف متكسػػػطات اسػػػتجابات المبحػػػكثيفα≤0.05ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )وجـــد فـــروق يال  -

، انظػر جػدكؿ  ()العمـر، المسـّمى الـوظيفي :فػي المجمػس األعمػى لمقضػاء النظػامي تعػزل لمتغيػراتالتطوير التنظيمـي 
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(40.5( ،)43.5.) 
حـول التطـوير  ( بيف متكسطات اسػتجابات المبحػكثيفα≤0.05إحصائية عند مستكل داللة ) ذات داللةوجد فروق ي -

،  (الخدمـةسـنوات عـدد ، العممـي )الجـنس ، المؤىـل :في المجمس األعمػى لمقضػاء النظػامي تعػزل لمتغيػراتالتنظيمي 
 (.42.5(، )41.5(، )39.5انظر جدكؿ )

 المصدر: أعداد الباحث
 

 مقة بفرضيات الدراسة: النتائج المتع 1-6-2-8
 ( يوضح ممخصًا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية األولى2.6جدول )

 النتيجة معامل االرتباط نص الفرضية رقم الفرض
 داللــــة وجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوىيال  األكؿ

(α≤0.05 بـين رأس المــال الفكــري و ) التطــوير التنظيمــي بــين
 لمقضاء النظامي في قطاع غزة.في المجمس األعمى 

0.762 
تـ رفض الفرض الصفرم،  كالمكافقة عمى كجكد عبلقة طردية ذات داللة 
إحصائية بيف رأس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء 

 .(31.5النظامي في قطاع غزة، انظر جدكؿ )
 ويتفرع منيا الفرضيات التالية:

 داللــــة ت داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوىوجــــد عالقــــة ذايال   1
(α≤0.05بين رأس المال ا )التطـوير التنظيمـي بـين و  لبشـري

 في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.

تـ رفض الفرض الصفرم،  كالمكافقة عمى كجكد عبلقة طردية ذات داللة  0.619
ألعمى لمقضاء إحصائية بيف رأس الماؿ البشرم كالتطكير التنظيمي في المجمس ا

 .(33.5النظامي في قطاع غزة، انظر جدكؿ )
 داللة وجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوىيال   2

(α≤0.05بين رأس المال ا )التطوير التنظيمي بين و  لعالقات
 في المجمس األعمى لمقضاء النظامي في قطاع غزة.

دية ذات داللة تـ رفض الفرض الصفرم،  كالمكافقة عمى كجكد عبلقة طر  0.709
إحصائية بيف رأس الماؿ العبلقات كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى 

 .(35.5لمقضاء النظامي في قطاع غزة، انظر جدكؿ )
 المصدر: أعداد الباحث
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 ( يوضح ممخصًا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية الثانية3.6جدول )
 النتيجة معامل التحديد نص الفرض رقم الفرض

 داللـة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى الثاني
(α≤0.05 ـــى التطـــوير ـــال الفكـــري عم ـــرأس الم ( ل

التنظيمــي فــي المجمــس األعمــى لمقضــاء النظــامي 
 في قطاع غزة.

تـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ، حيث تبيف أف  56.3%
ر عمى المتغيرات )رأس الماؿ البشرم، كرأس ماؿ العبلقات( تؤث

المتغير التابع "التطكير التنظيمي" ، كأف رأس ماؿ العبلقات األكثر 
 (.37.5، انظر جدكؿ )تأثيران 

 المصدر: أعداد الباحث
 

 ( يوضح ممخصًا لمنتائج المتعمقة بالفرضية الرئيسية الثالثة4.6جدول ) 
المتغيرات  المغير المستقل / التابع نص الفرض رقم الفرض

 الشخصية
 ةالنتيج

كجد فركؽ يال  الثالث
ذات داللة 
إحصائية عند 
مستكل الداللة 

 (α≤0.05 )
بيف متكسطات 

استجابات 
المبحكثيف 

رأس  حكؿ

كجد فركؽ ذات داللة يال 
إحصائية عند مستكل 

( بيف α≤0.05الداللة ) 
متكسطات استجابات 

رأس  المبحكثيف حكؿ
الماؿ الفكرم في المجمس 
 ،األعمى لمقضاء النظامي

لممتغيرات  تعزل
 .الشخصية

ابات المبحكثيف ( بيف متكسطات استجα≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال يكجد  الجنس
انظر جدكؿ  ،الجنس حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

(39.5). 
( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال يكجد  العمر

 .(40.5انظر جدكؿ ) ،العمر عزل لمتغيرحكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي ت

( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يكجد  المؤىؿ العممي
انظر جدكؿ  ،لممؤىؿ العممي رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

(41.5). 

( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال يكجد عدد سنكات 
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 الماؿ الفكرم
التطكير  حكؿك 

في  التنظيمي
المجمس 
األعمى 
لمقضاء 
 ،النظامي
تعزل 

لممتغيرات 
الشخصية 

الجنس، )
العمر، المؤىل 

عدد ، العممي
سنوات 

 ،خدمةال
المسّمى 

 (.لوظيفيا
 

انظر جدكؿ  ،سنكات الخدمة حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير الخدمة
(42.5). 

المسم ى 
 الكظيفي

( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال يكجد 
انظر  ،لممسمى الكظيفي حكؿ رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغير

 .(43.5جدكؿ )

كجد فركؽ ذات داللة يال 
إحصائية عند مستكل 

( بيف α≤0.05الداللة ) 
متكسطات استجابات 

التطكير  المبحكثيف حكؿ
مس في المج التنظيمي

 ،األعمى لمقضاء النظامي
لممتغيرات تعزل 

 الشخصية

 ( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿα≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يكجد  الجنس
 (.39.5انظر جدكؿ ) ،الجنس في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغيرالتطكير التنظيمي 

( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف α≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )فركؽ ذات ال يكجد  العمر
 .(40.5انظر جدكؿ ) ،العمر في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغيرالتطكير التنظيمي  حكؿ

 حكثيف حكؿ( بيف متكسطات استجابات المبα≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يكجد  المؤىؿ العممي
انظر جدكؿ  ،المؤىؿ العممي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغيرالتطكير التنظيمي 

(41.5). 

 ( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿα≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )يكجد  سنكات الخدمة
انظر جدكؿ  ،سنكات الخدمة ي تعزل لمتغيرفي المجمس األعمى لمقضاء النظامالتطكير التنظيمي 

(42.5.) 

المسم ى 
 الكظيفي

( بيف متكسطات استجابات المبحكثيف α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال يكجد 
انظر  ،المسم ى الكظيفي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي تعزل لمتغيرالتطكير التنظيمي  حكؿ

 .(43.5جدكؿ )

 مصدر: أعداد الباحثال
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 التوصيات: 2-6
مف خبلؿ أدبيات الدراسة التي تـ استعراضيا، باإلضافة إلى الجانب العممي كما تـ التكصؿ إليو 

تككف مقترحة، ل خطةفي إطار مف نتائج، خمص الباحث إلى التكصيات التالية، كالتي كضعيا 
في أس الماؿ الفكرم كالتطكير التنظيمي ر  دارةا  استثمار ك مرتكزان التخاذ قرارات عممية تسيـ في 

 المجمس األعمى لمقضاء النظامي.
 

 التوصيات المتعمقة بالمتغير المستقل )رأس المال الفكري(:  2-6-1
إدراؾ المجمس لمكانة كدكر رأس الماؿ الفكرم، كزيادة المجيكدات البلزمة لتطكيره كاستثماره،  -

 جكة.مما ينعكس عمى تحقيؽ المجمس ألىدافو المر 
، كفؽ ضمف نجاح الخدمات كتحسينيابما ي تحفيز كتشجيع المكظفيف عمى االبتكار كاإلبداع -

 نظاـ محدد كاضح.
دراؾ المجمس ألىمية استثمار كتنمية رأس الماؿ البشرم كتطكيره، بما يتناسب مع أعباء إ -

 كضغكط العمؿ كسد الفجكة الناتجة عف تزايد أعداد القضايا.
 دكف اإلمكاف قدر المكظفيف لجميع كاالجتماعية كالمينية الكظيفية الظركؼ تحسيف ضركرة -

 .الكظيفي كاالنتماء باألماف الشعكر يعزز مما تمييز،
 المكظفيف، بيف العبلقات كتكثيؽ جتماعياال الترابط لتنمية ايجابية تنظيمية ثقافة بناء ضركرة -

 الدافعية كزيادة المكظفيف، فبي يجابيةاإل الركح كتشكيؿ ،داخميان  التآزر خمؽ في يسيـ مما
 .لممجمس لبلنتماء

 المجمس، إلنجازات إبراز مف كفعالية؛ بكفاءة ميامو إلداء المجمس، في اإلعبلمي الدكر تفعيؿ -
 .المجتمع في إيجابية صكر كترؾ الخدمة تحسيفكبالتالي  الجميكر، كتكعية

 عبلقة ليا التي لمحميةكا الدكلية كالمؤسسات المنظمات مع المجمس عبلقة كتعزيز تنشيط -
 لرفع كاإلدارم، الميني التطكير في كالمساىمة المجمس، احتياجات لتكفير القضائية، بالسمطة
 .المجمس يقدميا التي الخدمات كتطكير كالقضاة، العامميف كفاءة

 األعمى كالمجمس العدؿ كزارة بيف الجيكد كتضافر كالتنسيؽ التعاكف عبلقات بتكطيد االىتماـ -
 .ءلمقضا
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 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )التطوير التنظيمي(:  2-6-2
مكانياتيـ  - تعظيـ التكافؽ بيف أىداؼ المجمس كأىداؼ العامميف بما يتناسب مع قدراتيـ كا 

شراكيـ في عممية صياغة  كجكدة الخدمة المقدمة، كيراعي الظركؼ البيئية المحيطة بيـ، كا 
يزىـ كتحمسيـ كحرصيـ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة مما ينعكس عمى تحف األىداؼ،

 كحسف التنفيذ.
حرص المجمس عمى متابعة تنفيذ الخطط كتقكيميا كتطكيرىا بشكؿ دكرم لمكاكبتيا لمتطكرات  -

 كالمستجدات في بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية، مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ ألىدافيا.
ستمرار بما يراعي التغيرات في العمؿ، ، كمراجعتو بالممجمس لييكؿ التنظيميااعتماد  -

كتكاممية االختصاصات بيف الكحدات، ككضكح قنكات اإلتصاؿ كالمياـ دكف تداخؿ، مما 
 داء المياـ.أيحقؽ كفاءة كفعالية في 

ضركرة أف يشمؿ الييكؿ التنظيمي كصفان كظيفيان دقيقان كاضحان لجميع الكظائؼ تتناسب  -
زز مبدأ البلمركزية كتفكيض السمطات لجميع المستكيات كطبيعة المتطمبات الكظيفية، كيع

 اإلدارية.
بناء إدارة متخصصة في التكنكلكجيا كنظـ المعمكمات تتناسب كمتطمبات كحجـ العمؿ في  -

 داء مياميا بكفاءة كفعالية.أالمجمس، سعيان لمنجاح في 
صصية( في المجمس، بناء كتطكير قكاعد البيانات كأنظمة المعمكمات )النكعية كالكمية كالتخ -

لكتركنية لكافة أنشطة المجمس بالسرعة كالدقة بشكؿ يكفؿ تقديـ أفضؿ الخدمات اإل
 المطمكبة.

تطبيؽ نظاـ أرشفة الكتركنية لمكثائؽ، تضمف األرشفة الكاممة لجميع الممفات كالمستندات،  -
 ع كالتمؼ.مف ليا بسيكلة مف قبؿ المكظفيف المعنييف، كحفظيا مف الضياككذلؾ الكصكؿ اآل

ىتماـ المجمس بالتصميـ الداخمي لممكاتب كتنظيميا كترتيبيا بما يتناسب كتسريع اإلجراءات ا -
 كتقديـ التسييبلت لممكظفيف كالمراجعيف.

، كسعيو لتكفير مباني لمحاكـ )الشماؿ ىتماـ المجمس بتطكير البنية التحتية لممحاكـا -
 كالكسطى كرفح( تتناسب كطبيعة عمميا.

العمؿ عمى تحديثو دكريان ، ك مكحد كمعمـشامؿ ك دليؿ اجراءات  بإصدار ـ المجمسضركرة قيا -
 بالتعاكف مع اإلدارات المختصة.
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  مقترحة الستثمار وادارة رأس المال الفكري والتطوير التنظيمي بالمجمس األعمى لمقضاء النظامي( يوضح معالم خطة 5.6جدول )

 تقل )رأس المال الفكري(:التوصيات المتعمقة بالمتغير المس 2-6-1

 اليدف: إدراك المجمس لمكانة ودور رأس المال الفكري، وزيادة المجيودات الالزمة لتطويره واستثماره.

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 نمية المكارد البشرية.تفعيؿ دكرة دائرة ت - .دائرة تنمية المكارد البشرية -كحدة التخطيط كالتطكير  -اإلدارة العميا 

 كضع خطط لتحديد االحتياجات البشرية لممجمس، كاليات استقطابيا كتعينيا. -

 تصميـ البرامج التدريبية المتميزة لتطكير كتحسيف أداء المكظفيف كرفع كفاءتيـ. -

 تصميـ نظاـ فعاؿ لتقييـ كمتابعة الككادر البشرية. -

 نقؿ المعرفة كمشاركتيا بيف المكظفيف. -

 ات األداء:مؤشر 

 كجكد رؤية مستقبمية كاضحة لكيفية استثمار رأس الماؿ الفكرم. -

 زيادة التحسيف كالتطكير في الكادر البشرم. -

 عمى أنشطة كبرامج تنمية الككادر البشرية. تعظيـ التكافؽ  -

 .تكفير نماذج قياس -

 ، وفق نظام محدد واضح.وتحسينيا ضمن نجاح الخدماتبما ي اليدف: تحفيز وتشجيع الموظفين عمى االبتكار واإلبداع

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 تكفير مناخ تنظيمي يدعـ قدراتيـ االبداعية. - االدارة المالية - دائرة تنمية المكارد البشرية -كحدة التخطيط كالتطكير -اإلدارة العميا 
ميز في العمؿ كيحقؽ تصميـ نظاـ حكافز فعاؿ كمبلئـ كعادؿ، يشجع عمى الت -

 مؤشرات األداء: .الرضا
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 عقد دكرات تدريبية في التفكير االبداعي. -
 كاالبتكار. لئلبداعتشكيؿ فرؽ عمؿ  -
 تخصيص مكازنات مالية. -

 استقطاب الكفاءات كالمكاىب كاالحتفاظ بيـ. -

 تجريب األفكار ككضعيا مكضع التنفيذ. -

 انخفاض اإلشكاليات كاألخطاء. -

 .كاستخداميا في العمؿ فكار اإلبداعيةتقديـ كزيادة األ -
 مكظفيف قادريف عمى االبتكار كاالبداع. -

 تأييد األفكار الجديدة. -

 تطكير الخدمات. -

 رفع الركح المعنكية كالرضا الكظيفي. -

 وة الناتجة عن تزايد أعداد القضايا.اليدف: إدراك المجمس ألىمية استثمار وتنمية رأس المال البشري وتطويره، بما يتناسب مع أعباء وضغوط العمل وسد الفج

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 كضع خطط كبرامج.  - .دائرة تنمية المكارد البشرية -كحدة التخطيط كالتطكير -اإلدارة العميا 

 ضركرة العمؿ عمى زيادة المكظفيف العامميف كالقضاة.  -

في ظؿ تكقؼ عمميات التعييف  ستقطابالا الياتطكير مسئكلية تلتبني اإلدارة العميا  -
 مف قبؿ ديكاف المكظفيف العاـ باستقطاب الككادر البشرية المتميزة مف الكزارات االخرل.

 مؤشرات األداء:

 خطط كبرامج كاضحة كاقعية الستثمار الكادر البشرم. -

 استقطاب كادر بشرم مميز. -

 و.تنمية كتطكير الكادر البشرم كرفع كفاءت -

 زيادة حجـ ككفاءة اإلنجاز. -

 دون تمييز. قدر اإلمكان ضرورة تحسين الظروف الوظيفية والمينية واالجتماعية لجميع الموظفيناليدف: 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 
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لعامميف كالتعرؼ عمى حاجاتيـ كرغباتيـ كمقترحاتيـ حكؿ سبؿ استطبلع رأم ا -
 تعزيز التحفيز كتحديد مجاالتو.

 .تحسيف بيئة العمؿ -
 .إلىتماـ كتمبية احتياجاتيـ كرغباتيـ بشكؿ متكازف كعادؿا -

 .االدارة المالية – دائرة تنمية المكارد البشرية -كحدة التخطيط كالتطكير

 مؤشرات األداء:

 رفع مستكل خدمة المكظفيف. -

 زيادة في تمبية حاجات كرغبات المكظفيف. -

 ماف لممكظؼ كاالنتماء لممجمس.زيادة الرضا كاأل -

 انخفاض شكاكم المكظفيف. -

 زيادة الدافعية لمعمؿ.  -

 ضرورة بناء ثقافة تنظيمية ايجابية لتنمية الترابط االجتماعي وتوثيق العالقات بين الموظفين.اليدف: 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

االدارة  – دائرة تنمية المكارد البشرية -دة التخطيط كالتطكيركح -العبلقات العامة  –اإلدارة العميا 
 .المالية

 كضع خطط كبرامج. -
 األنشطة الترفييية كالثقافية لممكظفيف خارج أكقات الدكاـ الرسمي. -
تشجيع التعاكف كالتكاصؿ بيف المكظفيف عبر الكسائؿ التكنكلكجية سكاء رسائؿ  -

sms صؿ االجتماعي كغيرىا مف الكسائؿ كانشاء صفحات خاصة عمى مكاقع التكا
 التكنكلكجية المتنكعة.

 تفعيؿ دكر العبلقات العامة. -
 تشجيع العمؿ الجماعي كاالنجاز مف خبللو. -

 مؤشرات األداء:

 زيادة الترابط االجتماعي بيف المكظفيف. -

 زيادة فرؽ العمؿ كالعمؿ بركح الفريؽ. -

 زيادة األنشطة كالبرامج. -

 ماء لممجمس.زيادة الدافعية كاالنت -
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 .اليدف: تفعيل الدور اإلعالمي في المجمس، إلداء ميامو بكفاءة وفعالية

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 كتأىيميو. تزكيد كحدة العبلقات كاألعبلـ بالكادر البشرم المتخصص - االدارة المالية. –االدارة العميا  –كحدة التخطيط كالتطكير  –العبلقات العامة 

 .تكفير كافة االحتياجات المكجستية -

 إعداد خطة إعبلمية شاممة متكاممة. -

كمستكل  رضاالتنفيذ دراسات كبحكث ميدانية كاستطبلعات رأم لقياس مستكل  -
نجازاتو مجمسأداء الالتحسف في ثقة الجميكر ب  .كا 

 نشرات تكعكية. -

 عقد مؤتمرات كلقاءات صحفية بشكؿ دكرم. -

 لتأىيؿ العامميف لمتعامؿ مع الجميكر.برامج تدريبية   -

 تكفير صندكؽ شكاكم، كالتكاصؿ المباشر مع الجميكر. -

 تحسيف خدمات االستعبلمات في جميع المحاكـ. -

 استحداث منصب" الناطؽ الرسمي" باسـ المجمس االعمى لمقضاء". -

 مؤشرات األداء:

 الشكاكم. انخفاض -

 رفع مستكل الثقة بعدالة القضاء. -

 لبرامج المغطاة إعبلميان.رفع عدد ا -

 رفع مستكل كعي كرضا المجتمع عف دكر كجيكد المجمس. -

 
 

 بالسمطة القضائية.مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحمية التي ليا عالقة  وتعزيز عالقة المجمستنشيط اليدف: 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 
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 .عقد تحالفات كاتفاقيات كفعاليات مشتركة -
لعرض الصعكبات كالمعكقات  ذات العبلقة تنظيـ لقاءات مع المؤسسات   -

 كالمشاريع.

، كتحديد برامج مع دة مسبقان لضماف تنفيذ المشاريع الحيكية كالبرامج المفيدة -
 األكلكيات.

المشاركة في بعثات كمنح تدريبية/ دراسية في الداخؿ كالخارج تتكاءـ مع  -
 احتياجات عمؿ المجمس كفؽ أسس مكضكعية محددة مسبقان.

مشتركة بيف المجمس كالجيات ذات العبلقة لتعزيز التعاكف المجاف تشكيؿ ال -
 المشترؾ.

 االدارة المالية.  –االدارة العميا  –كحدة التخطيط كالتطكير  –العبلقات العامة كالدكلية 

 مؤشرات األداء:

 تعزيز رأس ماؿ العبلقات لدل المجمس. -

 امج كتمكيؿ المشاريع لممجمس كتكفير االحتياجات المكجستية كالتدريبية.دعـ البر  -

 رفع عدد الدكرات التدريبية. -

 رفع مستكل القدرة كالكفاءة معرفيان كمياريان. -

 اليدف: االىتمام بتوطيد عالقات التعاون والتنسيق وتضافر الجيود بين وزارة العدل والمجمس األعمى لمقضاء.

 جيات التنفيذ:  ج / اإلجراءات: األنشطة / البرام

 إصدار نظاـ / بركتكككؿ تعاكف/ مذكرة تفاىـ تنظـ العبلقة. - أصحاب العبلقة مف خارج المجمس. –كحدة التخطيط كالتطكير  -االدارة العميا 

كضع اليات تنسيؽ في المجاالت: البنية التحتية لممحاكـ، الكادر اإلدارم، العبلقات  -
 مؤشرات األداء: لمعمكمات، المشاريع التطكيرية.الدكلية، تكنكلكجيا ا

 إتماـ اإلطار التشريعي الناظـ لمعبلقة بيف كزارة العدؿ كالمجمس األعمى لمقضاء. -

 كضع اإلطار الناظـ مكضع التنفيذ. -
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 التوصيات المتعمقة بالمتغير التابع )التطوير التنظيمي(: 2-6-2

مكانياتيمتعظيم التوافق بين أىداف المجماليدف:   .، ويراعي الظروف البيئية المحيطة بيموجودة الخدمة المقدمة س وأىداف العاممين بما يتناسب مع قدراتيم وا 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 في كضع الخطط كالبرامج.تنمية مستكل المشاركة الفاعمة لممكظفيف  - الشؤكف اإلدارية. –كحدة التخطيط كالتطكير  -االدارة العميا 

 عقد كرشات عمؿ مشتركة. -

 تشكيؿ فرؽ عمؿ متخصصة كدعميا. -

عداد الخطط.  -  عقد دكرات تدريبية لتنمية قدرات المكظفيف في صياغة كا 
 تحديد احتياجات كرغبات العامميف. -

 مؤشرات األداء:

 رفع كفاءة األداء كجكدة الخدمة. -

 حؿ المشكبلت. -

 

 وتطويرىا بشكل دوري. وتقويميا الخطط متابعة تنفيذعمى اليدف: حرص المجمس 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 إدخاؿ التعديبلت التي تحقؽ مركنة الخطة لبلستجابة ليذه التغيرات كالمستجدات. - كحدة التخطيط كالتطكير –االدارة العميا 
 عقد كرشات عمؿ إلشراؾ كافة فئات العامميف. -
 الخطط.تنفيذ متابعة ياـ كحدة التخطيط كالتطكير بق -

 كضع برامج لمتابعة كتقييـ الخطط. -

 

 مؤشرات األداء:

 رفع كفاءة األداء كجكدة الخدمة. -

 تسيير العمؿ كفؽ رؤية المجمس مف خبلؿ الخطة المعدة مسبقان. -
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 غيرات في العمل، وتكاممية االختصاصات بين الوحدات، ووضوح قنوات اإلتصال والميام دون تداخل.اليدف: اعتماد المجمس لمييكل التنظيمي، ومراجعتو باستمرار بما يراعي الت

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

اصحاب العبلقة  -كحدة التخطيط كالتطكير  –االدارة الدنيا  -االدارة الكسطى  -االدارة العميا 
 مف خارج المجمس.

 لييكؿ التنظيمي.اعتماد صياغة ا -

 عقد كرشات عمؿ كلجاف تخصصية لمتابعة تطكيره. -

 مؤشرات األداء:

 اعتماد الييكؿ التنظيمي كتنفيذه. -

 احداث التغيرات كالتطكير في الييكؿ التنظيمي مف خبلؿ المجاف المتخصصة.  -

 رفع كفاءة األداء كجكدة الخدمة. -

 تتناسب وطبيعة المتطمبات الوظيفية. لجميع الوظائف دقيق واضح وصف وظيفياليدف: أعداد 

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

الشؤكف  –كحدة التخطيط كالتطكير  –االدارة الدنيا  -االدارة الكسطى  -االدارة العميا 
 االدارية.

 مراجعة كافة الكظائؼ كاالعماؿ. -

 تفكيض السمطات لجميع المستكيات اإلدارية. -

 عمؿ متخصصة.تشكيؿ فرؽ  -
 مؤشرات األداء:

 كجكد كصؼ كتكصيؼ كظيفي كاضح كمبلئـ كشامؿ لجميع الكظائؼ. -

 اليدف: بناء إدارة متخصصة في التكنولوجيا ونظم المعمومات تتناسب ومتطمبات وحجم العمل في المجمس.
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 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 اعتماد إلدارة تكنكلكجيا كنظـ المعمكمات في الييكؿ التنظيمي.  - كحدة التخطيط كالتطكير. -جيا المعمكمات ادارة تكنكلك  -االدارة العميا 

 رفدىا بكادر ميني تخصص يتناسب كطبيعة حجـ العمؿ.  -
 مؤشرات األداء: تكفير االحتياجات المكجستية البلزمة.  -

 كجكد أدارة متخصصة بتكنكلكجيا كنظـ المعمكمات. -

 ر متخصص عمى كفاءة عالية.تكفر كاد -

 تكفر كافة االحتياجات المكجستية البلزمة إلنجاز المياـ المناطة بيا. -

 مجمس.)النوعية والكمية والتخصصية( في ال معموماتالبيانات وأنظمة القواعد وتطوير بناء  اليدف:

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 عقد كرشات عمؿ تخصصية. - اصحاب العبلقة مف خارج المجمس. -كحدة التخطيط كالتطكير -ادارة تكنكلكجيا المعمكمات 
 بناء كتطكير أنظمة الحاسكب. -

 اعداد قكاعد بيانات خاصة بخدمات المراجعيف. -
 تكفير أجيزة حاسكب حديثة لنقاط تقديـ الخدمة. -
 دكرات تدريبية متخصصة لمتعامؿ مع البرامج. -

 بلءـ مع مستجدات العمؿ اإلدارم.العمؿ عمى تحديثيا بما يت -
 ربط الكتركني لكافة المحاكـ كالجيات ذات العبلقة. -
 تعميميا لممستخدميف مف خبلؿ الكصكؿ االلكتركني.  -
 المجمس. كعمميات كاجراءات حكسبة جميع أنشطة  -

 مؤشرات األداء:

 خصصية حديثة.اعداد كتطبيؽ برامج نكعية ت -

 استخداـ العامميف لمحاسكب . -

 تكفر قكاعد بيانات خاصة بالمراجعيف محدثة باستمرار. -

 تكفر نظاـ محكسب لجميع نقاط تمقي الخدمة. -

 تكفر أجيزة مبلئمة لمخدمة.  -

 رفع كفاءة األداء كالخدمة، انجاز العمؿ بأقؿ كقت كجيد ممكف. -

 قكاعد بيانات فعالة كمتطكرة كسريعة . -
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 استخداـ االجيزة كالبرامج المتطكرة البلزمة. -

 تطبيق نظام أرشفة الكترونية لموثائق، تضمن األرشفة الكاممة لجميع الممفات والمستندات، ووصول األمن ليا وحفظيا من الضياع والتمف.  ف:اليد

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 مؿ تخصصية.عقد كرشات ع - كحدة التخطيط كالتطكير. -ادارة تكنكلكجيا المعمكمات  -االدارة العميا 
 بناء كتطكير برنامج االرشفة االلكتركنية . -
 .تكفر مستمزمات االرشفة مف األجيزة كالمعدات االلكتركنية -
 .استخداـ برامج الحاسب اآللي -

 تدريب المكظفيف لمتعامؿ مع البرنامج. -
 .تكفير شبكات حديثة تمتاز بسرعة االتصاؿ -
 تكفير برامج حماية لمبرامج كقكاعد البيانات. -

 خداـ االجيزة كالبرامج المتطكرة البلزمة.است -

 مؤشرات األداء:

 أرشفة جميع الممفات كالمستندات. -

 زيادة أمف المعمكمات كسيكلة الكصكؿ بسرعة. -

 رفع مستكل االداء. -

 تكفر كادر بشرم مدرب كفؤ. -

 تكفير أجيزة كبرامج متطكرة ألداء العمؿ. -

 بما يتناسب وتسريع اإلجراءات وتقديم التسييالت لمموظفين والمراجعين.تب وتنظيميا وترتيبيا اىتمام المجمس بالتصميم الداخمي لممكا اليدف:

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

 .تكفير التجييزات كالتقنيات المكتبية -
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 كحدة التخطيط كالتطكير. -الشؤكف االدارية  –االدارة العميا  كاإلدارات في المباني بما يتناسب كالخدمة المقدمة. إعادة ترتيب كتكزيع المكاتب -

 مؤشرات األداء:

 أماكف عمؿ مصممة بما يتناسب كطبيعة المياـ. -

 رفع كفاءة األداء كالخدمة، انجاز العمؿ بأقؿ كقت كجيد ممكف. -

 زيادة مستكل الرضا لممكظفيف كالجميكر. -

 سيكلة الكصكؿ ألماكف الخدمة. -

 تطوير البنية التحتية لممحاكم.اىتمام المجمس ب اليدف:

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 

أصحاب العبلقة مف خارج  -كحدة التخطيط كالتطكير -الشؤكف المالية  –االدارة العميا 
 المجمس.

قياـ المجمس كسعيو لتكفير مباني لمحاكـ ) الشماؿ كالكسطى كرفح( تتناسب كطبيعة  -
 عمميا.

 بنية التحتية كتزكيدىا بالتجييزات البلزمة.تكفير ال -
 مؤشرات األداء:

 .الشماؿ كالكسطى كرفح( تتناسب كطبيعة عممياتكفر مباني لمحاكـ ) -

 تزكيد المحاكـ بكافة تجييزات البنية التحتية مف أجيزة كشبكات كغيرىا. -

 مل عمى تحديثو دوريًا بالتعاون مع اإلدارات المختصة.ضرورة قيام المجمس بإصدار دليل اجراءات شامل وموحد ومعمم، والع اليدف:

 جيات التنفيذ:  األنشطة / البرامج / اإلجراءات: 
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 حصر القكانيف كاألنظمة كالمكائح كالتعميمات المتعمقة بالمجمس.  -
 ات البلزمة لتنفيذ المياـ.تكثيؽ السياسات كاإلجراء -
 تطكيرىا ككتابتيا نصان كتعميميا عمى جميع المكظفيف.  -
 العمؿ عمى تحديثيا دكريان بالتعاكف مع اإلدارات المختصة.   -
 كالغاء االجراءات كاالنشطة الغير ضركرية.دمج بعض المياـ   -
 .تحسيف النماذج كالخطكات -
 .تكظيؼ التكنكلكجيا بما يتناسب كطبيعتيا -
 .دسة لمعمميات اإلدارية )اليندرة(ىن  -
 .عقد المقاءات الدكرية ككرش العمؿ كالندكات -
 عمى ابداء الرأم كالمقترحات حكؿ أساليب العمؿ. المكظفيف تشجيع -
بأجراء البحكث كالدراسات العممية التي تتناكؿ مشكبلت اساليب العمؿ كالتكصيات  -

 .لعبلجيا

 الشؤكف االدارية. -كحدة التخطيط كالتطكير -المكتب الفني  –االدارة العميا 

 مؤشرات األداء:

 كحد شامؿ كمعمـ.إصدار دليؿ إجراءات م -
 انخفاض االشكاليات كالشكاكم. -
 سرعة أنجاز المعامبلت. -
 ارتفاع مستكل جكدة العمؿ. -

 اغناء المكظفيف بالمعرفة البلزمة حكؿ االجراءات كاالساليب. -

 خفض مستكل الزمف في تنفيذ القضايا. -

 المصدر: أعداد الباحث

ورش العمل مع مجموعة من المختصين واإلدارات ذات العالقة بالمجمس، الستكماليا ووضع األنشطة  معالم الخطة المقترحة بحاجة لعقد العديد من عممًا بأن
 الخاصة والعمميات الالزمة وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذىا وتحقيق األىداف والغايات من الخطة بما يضمن تنفيذىا.
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 :الدراسات المقترحة 3-6
 

 متغير المستقل )رأس المال الفكري(:الدراسات المقترحة المتعمقة بال 1-3-6
 كاقع إدارة رأس الماؿ الفكرم كدكره في تميز األداء الكظيفي في المؤسسات الحككمية. -
كاقع إدارة رأس الماؿ الفكرم بالمجمس األعمى لمقضاء النظامي "دراسة مقارنة بيف غزة  -

 كالضفة الغربية".
 تطكيره. كاقع رأس ماؿ العبلقات لدل السمطة القضائية كسبؿ -
استراتيجية مقترحة الستثمار رأس الماؿ الفكرم لتحسيف مستكل الخدمة في المجمس  -

 األعمى لمقضاء النظامي.
معكقات استثمار رأس الماؿ الفكرم في المجمس األعمى لمقضاء النظامي كأثرىا عمى  -

 تطكير األداء كسبؿ تفادييا.
 

 ع )التطوير التنظيمي(:الدراسات المقترحة المتعمقة بالمتغير التاب 2-3-6
القيادة العميا كدكرىا في التطكير التنظيمي مف كجية نظر العامميف في المجمس األعمى  -

 لمقضاء النظامي. 
 في التطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء النظامي.الدافعية كدكرىا  -
 ية.كاقع اإلبداع كاالبتكار كأثره عمى التطكير التنظيمي في المؤسسات الحككم -
 في المجمس األعمى لمقضاء النظامي.تقكيـ األداء كأثره عمى التطكير التنظيمي  -

 

 الممخص: 4-6
عرض ىذا الفصؿ ممخصان لمنتائج التي تكصمت الييا الدراسة، ككذلؾ لمتكصيات المقترحة 
لتحقيؽ األىداؼ المرجكة كمعالجة نقاط الضعؼ كتعزيز نقاط القكة لتحسيف كاقع رأس الماؿ 

م كالتطكير التنظيمي في المجمس األعمى لمقضاء، كتـ إعداد خطة لتنفيذ تكصيات الفكر 
 الدراسة. 
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 أواًل: المراجع العربية
 القران الكريم.

 القوانين والموائح:
 .2003كالمعدؿ لسنة 2002طيني لسنة القانكف االساسي الفمس -
 .2005كالمعدؿ لسنة  2002القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  -
 .2002( لسنة 1قانكف السمطة القضائية رقـ) -
 .2001( لسنة 3قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ) -
 .2005قانكف الخدمة المدنية المعدؿ لسنة  -

 الكتب: 
، بمبؾ لئلدارة المينية الخبرات مركز.لبشريرأس المال ا(: 2012أبك الجدايؿ، حاتـ ) -

 السعكدية.
الميارات –االدوار  –الوظائف  –دليل: المدير المعاصر  (:2001)أبك بكر، مصطفى  -

 الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر. .الصفات –
، مقدمة في تصميم البحث التربوي(: 2004األغا، إحساف، كاألستاذ، محمكد ) -

 ر كالتكزيع، غزة، فمسطيف..مكتبة منصكر لمنش2ط
إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال  (:2006جاد الرب، سيد محمد ) -

 القاىرة. ، مطبعة العشرم،العصرية
أبناء  مطبعة .2ط ،االستبيان لبناء المنيجية القواعد (:2010زياد ) الجرجاكم، -

 .فمسطيف الجراح،
: ترجمة) ت.المنظما في السموك إدارة: 2004)) ركبرت باركف،ك  ، جيرالد جرينبرج، -

 ، الرياض.لمنشر المريخ دار، (بسيكنيكاسماعيؿ  رفاعيمحمد 
 ،السنوي لإلحصاء فمسطين كتاب :(2016) الفمسطيني لئلحصاء المركزم الجياز -

 . فمسطيف اهلل، راـ .17رقـ
 الدار .البشرية الموارد وتنمية لتخطيط استراتيجي مدخل :(2005) راكية حسف، -

 .اإلسكندرية الجامعية،
 ،. مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيععمم النفس التنظيمي (:2005) عثماف ،الخضر -

 .الككيت
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، كالتكزيع لمنشر اليازكرم دار. التنظيمي والتطوير التغيير إدارة(: 2012) أحمد دكديف، -
 .األردف عماف،

د عبد العاؿ(. دار المريخ، (: ادارة المكارد البشرية. )ترجمة: محم2003ديسمر، جارم ) -
 الرياض.

. سعد الجبالي( :)ترجمة.3ط ،تصميم نظم التدريب والتطوير (:2004) ريسي، كليـ -
  الرياض. العامة، االدارة معيد

. دار صفاء لمنشر اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة(: 2008) الزيادات، محمد -
 كالتكزيع، عماف.

فة: رأس المال الفكري ومؤسسة القرن الحادي ثورة المعر  (:2004) ستيكارت، تكماس -
 القاىرة، مصر. ،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية .عبل إصبلح( :)ترجمة. والعشرين

 .1ط ،ادارية معاصرة ( انطالقةرأس المال الفكري )(: 2008السعيد، ىاني محمد ) -
 دار السحاب لمنشر كالتكزيع، مصر.

. دار المسيرة لمنشر كالتكزيع التنظيمي واإلداري التطوير: (2009) السكارنة، ببلؿ -
 عماف، األردف.، كالطباعة

غريب لمطباعة  دار .االستراتيجيةإدارة الموارد البشرية  (:2001) السممي، عمي -
 كالنشر كالتكزيع، القاىرة.

 ثورة" الفكري المال رأس و المعرفة إدارة(: 2011)الرحمف  عبد أشرؼ الشيمي، -
 .مصر القاىرة، القاىرة، جامعة. "يةالحقيق المنظمات

مؤسسة  .1، طالفساد بين اإلصالح والتطوير اإلداري (:2008) الصيرفي، محمد -
 حكرس الدكلية، اإلسكندرية، مصر.

 الرياض، كالتكزيع ، لمنشر حافظ دار. التنظيمي التطوير(: 2003) اهلل عبد الطجـ، -
 . السعكدية

دار حافظ لمنشر  .3ط ،السموك التنظيمي (:2000) السكاط ، طمؽك الطجـ، عبداهلل،  -
 ، جدة.كالتكزيع

 ،كالتكزيع لمنشر الحامد دار .المنظمة نظرية: 2012)) خركفآحسيف ك  الطراكنة، -
 .األردف عماف،

 .األردف عماف، ،الفكر دار. التنظيمي التطوير(: 2010) عبلء ،كقنديؿ، عامر، سامح -
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. دار "معاصر تطبيقيمدخل " تنظيميالالسموك  :(2003)الديف عبد الباقي، صبلح  -
 .اإلسكندرية الجديدة،الجامعة 

دار  .إدارة الموارد البشرية: (2003) عبدالمحسف، كجػػكدة،  محمد عبد المتعاؿ، -
 . الرياض لمنشر، المريخ

. دار مفيومو وأدواتو وأساليبو -البحث العممي(: 2001) أخركفعبيدات، ذكقاف ك  -
 .األردف ،الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف

 معاصرة رؤية لممدير العصرية والتحديات التغيير إدارة: 2005)) محمد ،العطيات -
 .األردف ،عماف ،التكزيعك  لمنشر الحامد دار. والعشرين الحادي لمدير القرن

. دار 5ط مناىج البحث العممي في العموم النفسية والتربوية،(: 2010عبلـ، رجاء ) -
 .النشر لمجامعات، القاىرة، مصر

 لمعمـك السادات أكاديمية .التنظيمي التطوير ومناىج أساليب: 2004)) أسامة ،عمما -
 .مصر، اإلدارية

 لمطباعة كائؿ دار. األعمال منظمات في التنظيمي السموك(: 2004)محمكد  العمياف، -
 .األردف عماف، كالتكزيع، كالنشر

كائؿ  دار .5ط  ،السموك التنظيمي في منظمات األعمال :(2010) العمياف، محمكد -
 لمنشر، عماف.

ادارة رأس المال الفكري في  (:2009) العنزم، سعد عمي، كصالح، احمد عمي -
 دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، االردف.. منظمات االعمال الحديثة

عماف،  ،دار كائؿ لمنشر .مدخل تحميمي –التطوير التنظيمي  (:2010) الغالبي، طاىر -
 األردف.

عمم السموك لتحسين  تطوير المنظمات تدخل (:2000) بيؿ، سيسؿك دؿ ، فرانش، ن -
)ن شر الكتاب قبؿ الترجمة  ،الرياض ،كحيد اليندم(. معيد اإلدارة: ) ترجمة.المنظمة

 (.1995سنة
لمطباعة  الشركؽ دار .معاصرة وقضايا التنظيمي التطوير (2006): عامر الكبيسي، -

  .قطر الدكحة، ،كالنشر
2011)نوافكنعان، - االدارية القيادة(: عمانكالتكزيع لمنشر الثقافة دار مكتبة. ، ،

.االردف
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دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف،  .التنظيم واجراءات العمل :(2002المكزم، مكسى ) -
 االردف.

 لمنشر كائؿ دار. حديثة ومفاىيم أساسيات التنظيمي التطوير(: 2010)مكسى  المكزم، -
 .فاالرد عماف، كالتكزيع،

، . الدار الجامعيةمدخل بناء الميارات –السموك التنظيمي  :(2003) ماىر، أحمد -
 .اإلسكندرية، مصر

الييكمية والتميز  إلعادةتطوير المنظمات: الدليل العممي : (2007) ماىر، أحمد -
 .الدار الجامعية، االسكندرية، مصر .االداري وادارة التغير

 الدار. معاصرة رؤية - التنظيمي وكالسم إدارة(: 2000) سيد أحمد مصطفي، -
 .مصر اإلسكندرية، الجامعية،

إدارة السموك التنظيمي: نظرة معاصرة لسموك الناس  :(2005) مصطفى، أحمد سيد -
 القاىرة. ،غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع دار، 1ط ،في العمل

 .3ط ،الفساد مواجية في والمساءلة والشفافية النزاىة :2013)) عبير مصمح، -
 أماف، راـ اهلل، فمسطيف. كالمساءلة الزاىة مف أجؿ ائتبلؼ

 اليازكرم العممية، دار ."يقاس ماال الالممموسات" ادارة ادارة(: 2010نجـ ) نجـ، -
 .األردف ،عماف

المصادق 2006الييكل الوظيفي لمسمطة القضائية لسنة (:2006الكقائع الفمسطينية ) -
 (.70، العدد )02/12/2006 بتاريخ ،عميو من المجمس االعمى لمقضاء

 
 :الماجستير والدكتوراهرسائل 
 ضوء في والتعميم التربية لمكاتب التنظيمي التطوير(: 2012)اهلل  عبد الخيؿ، أبا -

 محمد اإلماـ جامعة االجتماعية، العمكـ كمية ، دكتكراه رسالة. المعرفة مجتمع متطمبات
 .السعكدية اإلسبلمية، سعكد بف

 المنظمة في العاممين أداء عمى وأثره التنظيمي التطوير(: 2013) حسناكم إبراىيـ، -
 جامعة كالتجارية، االقتصادية العمكـ كمية ماجستير، دراسة. البويرة جامعة حالة دراسة
 .الجزائر البكيرة، اكلحاج، ميند أكمى
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واقع رأس المال البشري والميزة التنافسية دراسة ميدانية  (:2011ابك دية، ىنادم ) -
ى الجامعات الفمسطينية بمحافظتي الخميل وبيت لحم من وجية نظر الييئة عم

 .. رسالة ماجستير، جامعة الخميؿ، فمسطيفاالكاديمية
 رسالة. الصحية األزمات إدارة في الفكري المال رأس دور(: 2015) كائؿ سمكت، أبك -

 . كالسياسة، غزة، فمسطيف اإلدارة أكاديمية ماجستير،
 وجية من التنظيمي بااللتزام وعالقتو التنظيمي التطوير(: 2011) أحمد سمؾ، أبك -

. غزة بقطاع الفمسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة بمؤسسات العاممين نظر
 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة ماجستير، رسالة

 نظر وجية من الغوث بوكالة التنظيمي التطوير تقييم (:2012) ربو عبد عمرة، أبك -
 الجامعة ماجستير، رسالة. والقيادة اإلدارة عمى التركيز مع زةغ مكتب موظفي

 . فمسطيف غزة، اإلسبلمية،
 الغوث وكالة مدارس مديري أداء تقييم نظام فعالية درجة(: 2015)فاتف كرد، أبك -

 اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، رسالة. المدرسي التنظيمي بالتطوير وعالقتو الدولية
 . فمسطيف غزة،

دراسة تطبيقية إلعادة ىندسة العمميات اإلدارية "اليندرة" في  (:2006 (راـ ، ماألغا -
 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، رسالة. المصاريف في قطاع غزة

 بقطاع لمقضاء األعمى المجمس في المرفوعة القضايا واقع(: 2015) أدىـ األنقر، -
 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، معةالجا ماجستير، رسالة. إدارية نظر وجية من غزة

دور اليياكل التنظيمية واالنظمة االدارية في تطوير أداء (: 2012بدكم، عفاؼ السيد) -
 .فمسطيف غزة، اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، رسالة. االجيزة االمنية

المسئولية االجتماعية واستدامة رأس المال الفكري ، باإلشارة  (:2011البكرم، تامر ) -
 رسالة ماجستير، جامعة العمـك التطبيقية، عماف، االردف. .ة العقول العربيةالي ىجر 

 أداء عمى الفكري المال رأس تأثير(: 2011) سارة كبكقسرم، الجيبللي، عبك، بف -
 االقتصادية العمكـ كمية الجزائرية، المؤسسات في ميدانية دراسة. المؤسسات أعمال

 .الجزائر، شمؼ عمي بك بف حسيبة، جامعة التيسير، لعمكـ كالتجارية
 السمطة لدى الفكري المال رأس تطوير في وأثره التدريب(: 2010) عامر حمادة، -

 ماجستير رسالة .بغزة العام الموظفين ديوان تدريب حالة دراسة - الفمسطينية الوطنية
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة منشكرة، غير
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ري بالجامعات الفمسطينية الخاصة واقع إدارة رأس المال الفك(: 2015الخضرم، ميا ) -
 . رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، فمسطيف.في قطاع غزة

 لدى اإلدارية الكفاءة تطوير في الفكري المال رأس دور(: 2013) معزكزة الخطيب، -
 رسالة. غزة قطاع في الفمسطينية والتعميم التربية وزارة في اإلداريين العاممين
 .فمسطيف غزة، األزىر، جامعة ماجستير،

. رأس المال الفكري وتحديات العولمة (:2009كتريكي، ياسيف ) ركابح، عبد الباقي، -
 ، جامعة منتكم قسنطينة، الجزائر.دراسة ميدانية

 لمصناعات العامة بالمؤسسة التنظيمي التطوير واقع(: 2014) سمطاف الزبيدم، -
 غير ماجستير رسالة. العاممين نظر ةوجي من تواجييا التي والمعوقات العسكرية
 .األمنية، السعكدية لمعمكـ العربية نايؼ األمير جامعة منشكرة،

 االجتماعية البيئة تحسين في ودوره الفكري المال رأس إدارة(: 2015) فادم سالـ، -
 .فمسطيف غزة، كالسياسة، اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة. غزة بقطاع

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية  (: 2011باف، مصطفى )عش -
، رسالة ماجستير، الجامعة االسبلمية، لشركة االتصاالت الخموية الفمسطينية جوال

 .فمسطيف ،غزة
 عمى وأثرىا اإلسالمية الجامعة في االلكترونية اإلدارة واقع(: 2011) جمانة شمبي، -

 . فمسطيف غزة، اإلسبلمية، الجامعة ماجستير، رسالة. التنظيمي التطوير
 الفمسطينية الجامعات في السائدة التنظيمية الثقافة واقع(: 2006) سمير عبد االلو، -

رسالة  .مقارنة دراسة -لمجامعات التنظيمي التطوير مستوى عمى غزة وأثرىا بقطاع
 .فمسطيف غزة، ،ماجستير، الجامعة االسبلمية

ية لرأس المال الفكري ودوره في تحقيق رؤية استراتيج (:2012) عبد الحميد، عفاؼ -
 .فمسطيف ،. دراسة ميدانية، جامعة االزىر، غزةالميزة التنافسية

متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في المؤسسات  (:2006) زكاؽ، عبد العزيز -
 ،مذكرة مقدمة ضمف متطمبات نيؿ شيادة الماجستير، جامعة سعد دحمب .االقتصادية

 .البميدة
. الشاممة الجودة عمى الفكري المال برأس االستثمار أثر(: 2014)سمماف  عبيد، -

 .البحريف التطبيقية، العمكـ جامعة ماجستير، رسالة
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 التنظيمي التطوير بمستوى القيادية األنماط عالقة(: 2014) رمضاف عمكمف، -
 اإلنسانية العمـك كمية دكتكراه، رسالة. الجامعية لممؤسسات اإلداري واإلبداع

 .الجزائر كرقمة، مرباح قاصدم جامعة االجتماعية،ك 
إدارة الجودة الشاممة كمدخل إلحداث التطوير التنظيمي (: 2012فتح اهلل، خالصة ) -

دراسة ماجستير، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التيسير،  .في التعميم العالي
 جامعة الجزائر، الجزائر.

. رسالة ر بيئة العمل الداخمية عمى الوالء التنظيميأث(: 2002القحطاني، محمد عمي ) -
 ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.

استراتيجية مقترحة لتطوير رأس المال الفكري لتحقيق الميزة (:  2016قشطة، أماؿ ) -
غزة،  . رسالة ماجستير، الجامعة االسبلمية،التنافسية في الجامعات الفمسطينية

 .فمسطيف
، التنافسية الميزة تعزيز في عالقتو و الفكري المال رأس إدارة(: 2014) قشقش، خالد -

 .فمسطيف ،رسالة ماجستير، جامعة االزىر، غزة
التنافسية  الميزة تحقيق في الفكري المال رأس دور(: 2015) لكيزة ، فرحاتي -

دكتكراه،  شيادة لنيؿ مقدمة رسالة .المعرفة اقتصاد ظل في االقتصادية لممؤسسات
 خيضر، الجزائر. محمد جامعة

 لممؤسسات التنظيمي التطوير في الشابة القيادات دور(: 2015)خميؿ  مطر، -
 غزة، كالسياسة، اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة. غزة بقطاع الفمسطينية الشبابية
 .فمسطيف

ية في التطوير التنظيمي وأثره عمى فعالية القرارات اإلدار  (:2008)مطر، عصاـ  -
 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. .المؤسسات األىمية في قطاع غزة

 في الجامعي التعميم في وتنميتو الفكري المال رأس إدارة(: 2007، محي )المطيرم -
 السعكدية. العربية المممكة القرل، أـ جامعة دكتكراه، رسالة .المعاصرة التحويالت ضوء

نموذج وصفي جديد لقياس رأس المال الفكري النموذج  بناء (:2014مينا، أحمد ) -
الجامعة  ،. رسالة ماجستيرالنوعي المقارن "نحو اطار ناظم لعممية القياس"

 .فمسطيف ،اإلسبلمية، غزة
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دور رأس المال الفكري في تحسين مستوى األداء في وزارة (: 2015) النخالة، جماؿ -
ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، . رسالة الداخمية واألمن الوطني الفمسطينية

 فمسطيف.
. رسالة دور القضاء في تعزيز الحكم الرشيد في فمسطين(: 2014نصر اهلل، أشرؼ ) -

 ماجستير، أكاديمية اإلدارة كالسياسة، غزة، فمسطيف.
 

 الدوريات والمجالت: 
 دراسة - فكرمال الماؿ لرأس األساسية كالمككنات العناصر(: 2015)أيمف  سكيرح، أبك -

 1 العدد ،23 مجمد ،واإلدارية االقتصادية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة. تحميمية
 (.373 -  337ص ص)

 التنظيمي التطكير نحك المديريف اتجاىات(: 2003، زياد )كالعزاـ عاصـ، األعرجي، -
 .لإلدارة العربية المجمة .ميدانية سةراد "األردنية االتصاالت في شركة

 التنظيمي كالتطكير التغير إحداث في كدكرىا اإلدارية القيادات(: 2010) كفيؽ ا،األغ -
)  2العدد ،12مجمد ،األزىر جامعة مجمة. غزة قطاع في العاممة البنكؾ في اإليجابي

 (.346-297 ص ص
قياس كتقييـ رأس الماؿ الفكرم: أحد المتطمبات االساسية (: 2005الجندم، نياؿ ) -

، جامعة القاىرة، 65، العددمجمة المحاسبة واالدارة والتأمين، أةلتحديد قيمة المنش
 مصر.

 في اإلبداع في الفكرم الماؿ رأس أثر(: 2010) محمد كالعجمكني، محمكد، الركساف، -
 ،26 مجمد ،والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة. األردنية المصارؼ

 .2العدد
اؿ الفكرم عمى االتقاف التكنكلكجي كانعكاساتو أثر راس الم (:2011) الشعباني، صالح -

 مجمة .عمى خفض التكمفة بالتطبيؽ عمى الشركة الكطنية لصناعة االثاث المنزلي
 .، نينكم4، العدد 7مجمد ،واإلدارية االقتصادية لمعموم األنبار جامعة

دكر عكامؿ الرضا الكظيفي في المحافظة عمى رأس الماؿ (: 2013الطالباني، خكلة ) -
المجمد  ،معموم االنسانيةل مجمة جامعة بابل، دراسة تحميمية في المعيد التقني ،الفكرم

 .بابؿ، (683ص)  3العدد ،21
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 –عبلقة رأس الماؿ الفكرم بإدارة الجكدة الشاممة (: 2004عباس، سييمة محمد ) -
 .(125 )ص 97، العدد مجمة اإلداري ."دراسة تحميمية نمكذج مقترح

 عمداء لدل االبتكار تحقيؽ في المعرفي الماؿ رأس دكر(: 2013) حسف عمر، -
 جامعة ،واإلدارية االقتصادية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة. سكريا في الكميات
 (.385-365 ص ص) 2العدد ،21مجمد دمشؽ،

دراسة  -العبلقة بيف رأس الماؿ الفكرم كخمؽ القيمة(: 2009الفضؿ، مؤيد محمد ) -
مجمة القادسية لمعموم . المصرفية في دكؿ الخميج العربي ميدانية عمى الصناعة
 .3، العدد11، مجمداإلدارية واالقتصادية

ادارة رأس الماؿ الفكرم بالجامعات المصرية (: 2012قرني، أسامة، كالعتيقي، ابراىيـ ) -
-223)ص ص 38، عددمجمة التربية، تصكر مقترح، كمدخؿ لتحقيؽ قدرتيا التنافسية

334.) 
مجمة  .أثر رأس الماؿ الفكرم في  اإلبداع التنظيمي(: 2008د اهلل )كاظـ، عب -

 .3، العدد 10، المجمد القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية
االستثمار في رأس الماؿ الفكرم مدخؿ لتحقيؽ التنمية (: 2006مراد، ناصر ) -

، مركز (75ص)10، العددمجمة الدراسات االقتصادية. االقتصادية في الدكؿ العربية
 .البصيرة لمبحكث كاالستشارات، الجزائر

االستثمار في رأس الماؿ المعرفي كدكره في بناء الميزة (: 2006نكم، طو حسيف ) -
 ، مصر.المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية .التنافسية لممنظمة

 إدارة مف كجزء تنميتو قياسو كرم ك الماؿ الفكرأس  إدارة (:(2011الشربيني اليبللي، -
 .22عدد  ،النوعية التربية البحوث مجمة .العالي التعميـ مؤسسات في المعرفة

دكر إدارة المعرفة كأداة لممنافسة كالنمك كالبقاء في  (:2005)يكسؼ، عبد الستار -
 عماف.. 103، العدد مجمة اإلداري .شركات األعماؿ

 
 المؤتمرات: 

كرقة عمؿ يكـ دراسي حكؿ  .معوقات رأس المال الفكري(: 2007البحيصي، مناؿ ) -
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية، غزة. .رأس الماؿ الفكرم

دور رأس المال ديسمبر(: 14-2011،13مراد، عمو)ك بندم، عبد السبلـ،  -
 الدكلي الممتقى. الفكري)المعرفي( في خمق الميزة التنافسية في ظل ادارة المعرفة
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ات االعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات راس الماؿ الفكرم في منظم"حكؿ  الخامس
 عمي بك بف حسيبة جامعة ر، لعمكـ التسيي كالتجارية العمكـ االقتصادية ، كمية"الحديثة
 .الجزائر شمؼ،

دور التسيير االستراتيجي (: ديسمبر14-2011،13سميمة ) طبايبية،ك  عمي، ثجيؿ، -
-ظل اقتصاد المعرفةلمرأس المال الفكري في دعم تنافسية مستدامة لممؤسسة في 

الممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأس الماؿ  .دراسة حالة الشركة الجزائرية لمتأمين
الفكرم في منظمات األعماؿ العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة"، كمية العمـك 

 االقتصادية كالتجارية لعمـك التسيير، جامعة حسيبة بف بك عمي شمؼ، الجزائر.
 الخدمة جودة تحسين في وتأثيره  المعرفي المال راس: (2007) سعداهلل ليث حسيف، -

 في كمساىمتيا الرقمي االقتصاد ظؿ في المعرفة الممتقى لمؤتمر مقدـ بحث ،التعميمية
 الجزائر. ،بالشمؼ بك عمي بف حسيبة جامعة لمبمداف العربية، التنافسية المزايا تككيف

أساليب القياس  (:ديسمبر14-2011،13)سحنكف ك بك نعجة،، عبد اهلل، صالح -
 .واإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري من منظور معايير المحاسبة الدولية

الممتقى الدكلي الخامس حكؿ "رأس الماؿ الفكرم في منظمات األعماؿ العربية في ظؿ 
االقتصاديات الحديثة"، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية لعمكـ التسيير، جامعة حسيبة 

 بك عمي شمؼ، الجزائر.بف 
راس المال الفكري: االىمية والقياس  ديسمبر(:14-2011،13القشي، ظاىر) -

حكؿ راس الماؿ الفكرم في منظمات االعماؿ  الخامس الدكلي . الممتقى واالفصاح
 ر،لعمكـ التسيي كالتجارية العمكـ االقتصادية العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة، كمية

 الجزائر. شمؼ، عمي بك بف حسيبة جامعة
دور االساليب االدارية في ادارة رأس ديسمبر(: 14-2011،13لعكر، عبد الحميد )  -

الممتقى الدكلي الخامس حكؿ رأس الماؿ الفكرم  ،المال الفكري لتحقيق الميزة التنافسية
 في المنظمات العربية في ظؿ االقتصاديات الحديثة، جامعة الشمؼ، الجزائر.

دور رأس المال الفكري  (: ديسمبر14-2011،13) نعيمة رم،قكيد، ك رعاشك  مزريؽ، -
 رأس حكؿ الخامس الدكلي الممتقى ."في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال

 العمـك كمية ، "الحديثة االقتصاديات ظؿ في العربية عماؿاأل منظمات في لفكرما الماؿ
 الجزائر. ؼ،شم عمي بك سيبة بفح جامعة ر،التسيي لعمـك كالتجارية االقتصادية
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 ،دراسة وتقييم رأس المال الفكري في شركات األعمال(: 2005يكسؼ، عبد الستار ) -
بحث مقدـ إلى لمؤتمر الزيتكنة حكؿ " اقتصاد المعرفة كالتنمية االقتصادية"، كمية 

 االقتصاد كالعمـك اإلدارية، جامعة الزيتكنة األردنية، األردف. 
 

 ونية:المواقع االلكتر 
الساعة الكاحدة ظيرا  27/02/2017 ،مكقع المجمس االعمى لمقضاء النظامي غزة -

http://www.hjc.gov.ps/ar 
الساعة الكاحدة ظيرا  27/02/2017 ،مكقع المجمس االعمى لمقضاء النظامي راـ اهلل -

http://www.courts.gov.ps         
صباحا  الساعة العاشرة  27/02/2017 ،مكقع النيابة العامة لدكلة فمسطيف -

http://www.pg.gov.ps/ar/ 
 الساعة العاشرة صباحا  27/02/2017 ،مكقع كزارة العدؿ الفمسطينية غزة -

 www.moj.ps                              
 

 التقارير:
. 2005 حالة السمطة القضائية ومنظومة العدل في العام (:2005) البرغكثي، معيف -

 الييئة المستقمة لحقكؽ المكاطف، فمسطيف .
 أداء حول : استطالع رأي( 2013)ار القر  اتخاذ ـكدع مكماتعالم لمركز امةعال دارةإلا -

 .غزة طيط،التخ رةزاك  ،غزة قطاع في المحاكم النظامية
 

 المقاالت:
،  الجزيرة صحيفة. مقالة ،  التنظيمي التطكر :( 2000) سميماف البديرم ، صالح بف  -

 .السعكدية العربيةربيع أكؿ، المممكة  25، الثبلثاء، 10134العدد 
 المقابمة:

"مقابمة أجراىا  (:2017)المحاكـ" " مديرعاـ االشراؼ اإلدارم عمى بك العمريفأمير أ -
 .17/01/2017الباحث"، غزة، 

http://www.hjc.gov.ps/ar
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 حفظكم اهلل،،،ي    ألخوة الكرام/ األخوات الكريماتا
 

 ،السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،
 

تتعمؽ أتكجو إليكـ بفائؽ االحتراـ كالتقدير، راجيان حسف تعاكنكـ إلنجاح ىذه الدراسة التي 

دراسة  - ودوره في التطوير التنظيمي لمسمطة القضائية "رأس المال الفكريبالتعرؼ عمى 

 "المجمس األعمى لمقضاء النظاميحالة 

لمدراسات العميا  أكاديمية اإلدارة كالسياسةمف  الماجستير درجة عمى لمحصكؿ كمتطمب كذلؾ

مع العمـ بأف  االستبانة، تعبئة في المشاركة خبلؿ مف كالتعاكف الدعـ منكـ آمبلن  بغزة،

؛ فقط، كسكؼ تحظى بالسرية التامة المعمكمات التي سنحصؿ عمييا ىي لغرض البحث العممي

األمر الذم جعؿ مف الضركرم تكخي الدقة كالمكضكعية في اإلجابة عمى فقراتيا لما ليا مف 

 أثر كبير عمى كاقعية النتائج، كمكضكعيتيا.

 حسف تعاكنكـ كمساعدتكـمع فائؽ الشكر كالتقدير ل

 

 محمود حسين صرصورالباحث/ 
 

 البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى

 كأكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا

 برنامج اإلدارة كالقيادة

 وليةبصورتيا األ االستبانة 



199 
 

 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية:
 أنثى  ذكر  النوع: -5
 
 سنة 41أقؿ مف  – 31مف   سنة 31أقؿ مف  – 21  العمر: -6
 
 سنة فأكثر 51  سنة 51أقؿ مف  – 41  
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 مدير دائرة  رئيس محكمة/ كحدة قضائية  المسمى الوظيفي: -9
 رئيس قسـ  رئيس قمـ  
 رئيس شعبة  
 

 ثانيًا: تقييم أبعاد رأس المال الفكري
( 51ة المناسبة لكل فقرة من الفقرات التالية، حيث كمما اقتربت الدرجة من )رجى وضع الدرجي         

 .والعكس صحيح ،دل عمى الموافقة العالية عمى ما ورد
 
 عد األول: رأس المال البشريالب  

 الدرجة الفقرة الرقم
 5 – 51 

  ألداء أعماليـ بكفاءة. المؤىميف؛ مف المكظفيف يتكفر عدد كاؼ    .1
  .بالشكؿ المطمكبألداء مياميـ الكافية؛ المعرفة  لمكظفيفا يتكفر لدل  .2
  مياميـ بالشكؿ المطمكب.ألداء  البلزمة؛ كالميارات الخبراتيتكفر لدل المكظفيف   .3
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  ئ.ار ك لطاحاالت ضغكط العمؿ ك  مع ؛ لمتكيؼالميارات البلزمةيمتمؾ المكظفكف الخبرات ك   .4
  .العمؿ لتطكير المتجددة؛ األفكار كتقديـ االبتكارك  اإلبداع عمى القدرة المكظفيف لدل يتكفر  .5
  يقـك المكظفكف القدامى بدكر المكجو لممكظفيف الجدد.  .6
  الخدمات. أفضؿ تنجز األعماؿ مف خبلؿ التعاكف كالمشاركة بيف المكظفيف لتقديـ  .7
  .تيتـ اإلدارة العميا بتدريب المكظفيف لتطكير معارفيـ كقدراتيـ المينية  .8
دـ اإلدارة العميا أسمكب التدكير الكظيفي بيف المكظفيف؛ لتبادؿ المعارؼ كالخبرات تستخ  .9

 كالميارات.
 

  تكافئ اإلدارة العميا المبدعيف في العمؿ كفؽ نظاـ محدد كاضح.  .11
 : رأس مال العالقاتنيعد الثاالب  

  اف.بحاجات المكظفيف كرغباتيـ كتحسيف أكضاعيـ قدر اإلمك العميا تيتـ اإلدارة  .11
  .العميا كالمكظفيف مف خبلؿ كسائؿ متعددة يكجد تكاصؿ مستمر بيف اإلدارة  .12
  العميا بتطكير كتعزيز العبلقات اإليجابية بيف المكظفيف. تيتـ اإلدارة  .13
  .عممي بشكؿ كممارستيا الفريؽ، بركح العمؿ ثقافة تأصيؿ عمى العميا اإلدارة تحرص  .14
ضحة؛ لتطكير عبلقتيا مع المستفيديف )المراجعيف، تمتمؾ اإلدارة العميا سياسة كا  .15

 المحاميف..(. 
 

المؤسسات ذات العبلقة )كزارة  مع عبلقتيا لتطكير كاضحة؛ سياسة العميا اإلدارة تمتمؾ  .16
 نقابة المحاميف...( –كزارة الداخمية  -المعيد العالي لمقضاء -النيابة العامة –العدؿ 

 

كاتفاقيات كفعاليات مشتركة مع المستفيديف؛ مف أجؿ تيسير تعقد اإلدارة العميا تحالفات   .17
 إنجاز أعماؿ المجمس كتطكيره لتقديـ أفضؿ خدمة لمجميكر.

 

تعقد اإلدارة العميا تحالفات كاتفاقيات كفعاليات مشتركة مع المؤسسات ذات العبلقة؛ مف   .18
 أجؿ تيسير إنجاز أعماؿ المجمس كتطكيره لتقديـ أفضؿ خدمة لمجميكر.

 

  .المقدمة القضائية الخدمات عف المستفيديف لدل رضا يكجد  .19
  .المقدمة القضائية الخدمات عف العبلقة ذات المؤسسات لدل رضا يكجد  .21
  العميا بالمبلحظات كالشكاكل المتعمقة بعمميات خدمة المستفيديف بشكؿ جدم. تيتـ اإلدارة  .21
  محاكـ كخيار أكؿ.تشجع الصكرة الذىنية عف القضاء الجميكر لمجكء لم  .22
تكظؼ اإلدارة العميا كسائؿ اإلعبلـ؛ بيدؼ تحسيف الخدمة كترؾ صكر إيجابية في   .23

 المجتمع.
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 التطوير التنظيميًا: تقييم أبعاد لثثا

 الدرجة الفقرة الرقم
 5 - 51 

 الب عد االول: األىداف واالستراتيجيات
  لتحقيؽ األىداؼ. تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل المجمس؛  .24
  تتصؼ األىداؼ كاالستراتيجيات في المجمس بالكضكح كالدقة .  .25
  تتصؼ األىداؼ كاالستراتيجيات في المجمس بالشمكلية لكافة مجاالت العمؿ.  .26
  تقـك اإلدارة العميا بمراجعة كتطكير االىداؼ كاالستراتيجيات بصكرة دكرية.  .27
  .ضع األىداؼ كالخططالعميا المكظفيف في ك  تشرؾ اإلدارة  .28
  األىداؼ مع اإلمكانيات المينية لممكظفيف.تتكافؽ  .29

 الييكل التنظيمي :الب عد الثاني
  يكجد ىيكؿ تنظيمي معتمد.  .31
  يتناسب عدد الكحدات الكظيفية كالمستكيات اإلدارية مع أعباء العمؿ.  .31
  الكظيفية. يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة االتصاؿ اإلدارم بيف الكحدات  .32
  يساعد الييكؿ التنظيمي المكظفيف عمى تقديـ خدمات مميزة لممجتمع المحمي.  .33
  يساعد الييكؿ التنظيمي عمى استثمار الكفاءات البشرية المكجكدة في المجمس.  .34
  تشرؾ اإلدارة العميا المكظفيف في إعداد كتطكير الييكؿ التنظيمي.  .35
زية اإلدارية التي تعزز مبدأ تفكيض السمطة لممستكيات تميؿ اإلدارة العميا إلى البلمرك  .36

 األدنى. اإلدارية
 

  يكجد معرفة لدل المكظفيف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.  .37
  يكجد كضكح في الصبلحيات كالسمطات كالمسؤكليات لكؿ مكظؼ.  .38

 الوسائل التكنولوجية الب عد الثالث:
  معمكمات.تكجد كحدة إدارية مختصة بتكنكلكجيا ال  .39
  تتكفر قكاعد بيانات حديثة تفيد في إنجاز األعماؿ باستمرار.  .41
  ميندسيف...( –يتكفر عدد كاؼ كمؤىؿ في الكحدة مف المختصيف ) مبرمجيف   .41
  يتمتع مكظفك المجمس بالقدرة عمى التعامؿ مع برامج العمؿ المستخدمة.   .42
  ة ذات كفاءة عالية.تعتمد شبكة المعمكمات المستخدمة عمى تقنيات حديث  .43
  المستخدمة كافة أعماؿ كأنشطة المجمس. البرمجيات تغطي  .44
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  يمكف الكصكؿ إلى السجبلت كالممفات بسيكلة مف خبلؿ أرشيؼ إلكتركني.  .45
تتكفر خدمات إلكتركنية تمكف الجميكر كالمكظفيف مف متابعة معامبلتيـ مف خبلؿ   .46

 الكصكؿ اإللكتركني.
 

  ت أصحاب القرار بالمعمكمات البلزمة بالسرعة كالدقة المطمكبة.البيانا قكاعد تزكد  .47
  تقـك اإلدارة العميا بتطكير كتحديث األجيزة كالمعدات التكنكلكجية البلزمة؛ إلنجاز العمؿ.  .48
العميا بحماية المعمكمات كالمحافظة عمى أمنيا مف خبلؿ اتخاذ اإلجراءات  تقكـ اإلدارة  .49

 البلزمة.
 

 أساليب واجراءات العمل :الب عد الرابع
جراءات العمؿ.  .51   تقكـ الجيات المختصة بالتطكير المستمر ألساليب كا 
جراءات العمؿ بالسيكلة كالسرعة بحيث تناسب طبيعة المياـ.  .51   تتميز أساليب كا 
جراءات العمؿ. يتناسب  .52   التصميـ الداخمي لممكاتب كتنظيميا كترتيبيا مع أساليب كا 
  مياـ كتخفيض مراحؿ المعاممة مف سرعة إنجازىا.دمج بعض ال يزيد  .53
يتـ عقد كرشات عمؿ كندكات يشارؾ فييا المكظفكف، كتناقش آليات تبسيط إجراءات العمؿ   .54

 كسرعة اإلنجاز.
 

  يكثؽ المجمس السياسات كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ المياـ في كتيبات خاصة.  .55
  بمعايير كاضحة كمفيكمة كمعدة مسبقا. يكجد أنظمة رقابة كتقييـ أداء فعالة تعمؿ  .56
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 .األستاذ الدكتور الفاضل.................................... المحترم

  و،،،السالم عميكم ورحمة اهلل وبركات

 

التنظيمي لمسمطة كدكره في التطكير  رأس الماؿ الفكرم" يقكـ الباحث بإجراء دراسة حكؿ

 غزة، – أكاديمية االدارة كالسياسةمف  الماجستير درجة عمى لمحصكؿ كذلؾ كمتطمبالقضائية"، 

  لذلؾ.لذا قاـ الباحث بتطكير استبياف تخصص االدارة كالقيادة،  في

 

ا أ كعميو ك أرجك التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات االستبياف فيما إذا كاف صالحن

غير صالح، كمدل انتماء كؿ فقرة لممجاؿ المحدد ليا، كبنائيا المغكم، كأية اقتراحات أك 

 .تعديبلت تركنيا مناسبة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة الحالية 

 
  ،،،مع خالص الشكر والتقدير

 ،،،والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 
 

 محمود حسين صرصورالباحث/ 


 البرنامج المشترك بين جامعة األقصى

 ات العمياوأكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراس

 برنامج اإلدارة والقيادة

) 
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 قائمة المحكمين

 ن العملمكا االسم  م
 سبلميةإلالجامعة ا يمف سميماف ابك سكيرحأد.   .1

 مة لمتعميـ المفتكحألجامعة ا - كزارة النقؿ كالمكاصبلت د. أيمف عبد القادر راضي  .2
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية د. بساـ حسف ميرة  .3
 سبلميةإلالجامعة ا د. خالد عبد دىميز  .4

 ةجامعة القدس المفتكح د. خميؿ ماضي  .5
 الكمية الجامعية لمعمـك التطبيقية د. سامي نصر أبك شمالة  .6
 جامعة القدس المفتكحة د. محمكد الشنطي  .7
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 سبلميةإلالجامعة ا د. كسيـ اسماعيؿ اليبيؿ  .9
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 حفظكم اهلل،،،ي    ألخوة الكرام/ األخوات الكريماتا
 

 ،السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو،،
 

أتكجو إليكـ بفائؽ االحتراـ كالتقدير، راجيان حسف تعاكنكـ إلنجاح ىذه الدراسة التي تتعمؽ 

دراسة  - التطوير التنظيمي لمسمطة القضائيةودوره في  "رأس المال الفكريبالتعرؼ عمى 

 "المجمس األعمى لمقضاء النظاميحالة 

لمدراسات العميا  أكاديمية اإلدارة كالسياسةمف  الماجستير درجة عمى لمحصكؿ كمتطمب كذلؾ

مع العمـ بأف  االستبانة، تعبئة في المشاركة خبلؿ مف كالتعاكف الدعـ منكـ آمبلن  بغزة،

؛ فقط، كسكؼ تحظى بالسرية التامة سنحصؿ عمييا ىي لغرض البحث العمميالمعمكمات التي 

األمر الذم جعؿ مف الضركرم تكخي الدقة كالمكضكعية في اإلجابة عمى فقراتيا لما ليا مف 

 أثر كبير عمى كاقعية النتائج، كمكضكعيتيا.

 مع فائؽ الشكر كالتقدير لحسف تعاكنكـ كمساعدتكـ

 رمحمود حسين صرصو الباحث/ 
 

  

 البرنامج المشترؾ بيف جامعة األقصى

 كالسياسة لمدراسات العميا اإلدارةكأكاديمية 

 كالقيادة اإلدارةبرنامج 

 بصورتيا النيائية انةستباال
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 أواًل: البيانات الشخصية والوظيفية:
 أنثى  ذكر  النوع: -5
 
 سنة 41أقؿ مف  – 31مف   سنة 31أقؿ مف  – 21  العمر: -6
 
 سنة فأكثر 51  سنة 51أقؿ مف  – 41  
 
 دبمـك  ثانكية عامة فأقؿ  المؤىل العممي: -7

 دراسات عميا  بكالكريكس  
 
 سنكات 6أقؿ مف  – 3مف   سنكات 3أقؿ مف   سنوات الخدمة: -8
 سنكات فأكثر 11  سنكات 11أقؿ مف  – 6مف   
 
 مدير دائرة  رئيس محكمة/ كحدة قضائية  المسمى الوظيفي: -9
 رئيس قسـ  رئيس قمـ  
 رئيس شعبة  
 

 ثانيًا: تقييم أبعاد رأس المال الفكري
( 51مما اقتربت الدرجة من )يرجى وضع الدرجة المناسبة لكل فقرة من الفقرات التالية، حيث ك       

 .والعكس صحيح ،دل عمى الموافقة العالية عمى ما ورد
 

 البعد األول: رأس المال البشري
 51 – 5الدرجة  الفقرة الرقم
الكافية كالمحدثة مف البيانات كالمعمكمات بصكرىا المختمفة المعرفة  المكظفيف يتكفر لدل  .1

 .بالشكؿ المطمكبألداء مياميـ 
 

  المكظفكف القدامى بدكر المكجو لممكظفيف الجدد.يقـك   .2
  .تيتـ اإلدارة العميا بتدريب المكظفيف لتطكير معارفيـ كقدراتيـ المينية  .3
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البلزمة ألداء  كالميارات الخبرات العممية يمتمككف الذيف مف المكظفيف يتكفر عدد كاؼ    .4
 أعماليـ المخصصة ليـ بكفاءة.

 

  إلنجاز مياميـ بالشكؿ المطمكب. البلزمة كالميارات اتالخبر يتكفر لدل المكظفيف   .5
حاالت ضغكط العمؿ ك  مع لمتكيؼالميارات البلزمة يمتمؾ المكظفكف الخبرات ك   .6

 ئ.ار ك لطا
 

تستخدـ اإلدارة العميا أسمكب التدكير الكظيفي بيف المكظفيف لتبادؿ المعارؼ كالخبرات   .7
 كالميارات.

 

تطكير االبتكار كتقديـ األفكار المتجددة لعمى اإلبداع ك يتكفر لدل المكظفيف القدرة   .8
 العمؿ.

 

  يسعى كيبادر المكظفكف بأنفسيـ إليجاد كسائؿ إبداعية تساىـ في تطكير الخدمات.  .9
تشجع اإلدارة العميا المكظفيف عمى تقديـ المقترحات كاألفكار اإلبداعية التي تساىـ في   .11

 تطكير العمؿ.
 

  يا المبدعيف في العمؿ كفؽ نظاـ محدد كاضح.تكافئ اإلدارة العم  .11
  .لتقديـ أفضؿ الخدمات المكظفيفبيف الفريؽ الكاحد كالمشاركة تسكد ركح   .12
  .تحرص اإلدارة العميا عمى تأصيؿ ثقافة العمؿ بركح الفريؽ، كممارستيا بشكؿ عممي  .13

 : رأس مال العالقاتنيالبعد الثا
ب لمعمؿ مف خبلؿ االىتماـ بحاجات المكظفيف كرغباتيـ العميا الجك المناس تكفر اإلدارة  .14

 كتحسيف أكضاعيـ قدر اإلمكاف.
 

  .العميا كالمكظفيف مف خبلؿ كسائؿ متعددة يكجد تكاصؿ مستمر بيف اإلدارة  .15
  العميا بتطكير كتعزيز العبلقات اإليجابية بيف المكظفيف. تيتـ اإلدارة  .16
لمكظفيف في المجمس عامبل مف عكامؿ التميز في العميا كا تشكؿ العبلقة بيف اإلدارة  .17

 األداء.
 

تمتمؾ اإلدارة العميا سياسة كاضحة لتطكير عبلقتيا مع المستفيديف )المراجعيف،   .18
المعيد العالي  -النيابة العامة –المحاميف..(، كالمؤسسات ذات العبلقة )كزارة العدؿ 

 نقابة المحاميف...( –كزارة الداخمية  -لمقضاء

 

عقد اإلدارة العميا تحالفات كاتفاقيات كفعاليات مشتركة مع المستفيديف كالمؤسسات ذات ت  .19
العبلقة مف أجؿ تيسير إنجاز أعماؿ المجمس كتطكيره، كتعزيز مكانتو في المجتمع، 

 كتقديـ أفضؿ خدمة لمجميكر.
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ف بشكؿ العميا بالمبلحظات كالشكاكل المتعمقة بعمميات خدمة المستفيدي تيتـ اإلدارة  .21
 جدم، كتسعى لحميا تفاديا لممشكبلت مستقببل.

 

  يكجد رضا لدل المستفيديف كالمؤسسات ذات العبلقة عف الخدمات القضائية المقدمة.  .21
  تشجع الصكرة الذىنية عف القضاء الجميكر لمجكء لممحاكـ كخيار أكؿ.  .22
نجازات تكظؼ اإلدارة العميا كسائؿ اإلعبلـ مف خبلؿ نشر معمكمات عف أنش  .23 طة كا 

 المجمس بيدؼ تطكير العمؿ كتحسيف الخدمة كترؾ صكر إيجابية في المجتمع.
 

 
 التطوير التنظيميًا: تقييم أبعاد لثثا

 51 - 5الدرجة  الفقرة الرقم
 البعد االول: األىداف واالستراتيجيات

  تكجد خطة استراتيجية معتمدة كمكتكبة لدل المجمس لتحقيؽ األىداؼ.  .24
ألىداؼ كاالستراتيجيات في المجمس بالكضكح كالدقة كالشمكلية لكافة مجاالت تتصؼ ا  .25

 العمؿ.
 

  تقـك اإلدارة العميا بمراجعة كتطكير االىداؼ كاالستراتيجيات بصكرة دكرية.  .26
  .العميا المكظفيف في كضع األىداؼ كالخطط تشرؾ اإلدارة  .27
  األىداؼ مع اإلمكانيات المينية لممكظفيف.تتكافؽ  .28

 الييكل التنظيمي :البعد الثاني
  يكجد ىيكؿ تنظيمي معتمد يتـ مراجعتو باستمرار.  .29
  يتناسب عدد الكحدات الكظيفية كالمستكيات اإلدارية مع أعباء العمؿ.  .31
  يساعد الييكؿ التنظيمي عمى سرعة االتصاؿ اإلدارم بيف الكحدات الكظيفية.  .31
  تقديـ خدمات مميزة لممجتمع المحمي.يساعد الييكؿ التنظيمي المكظفيف عمى   .32
  يساعد الييكؿ التنظيمي عمى استغبلؿ الكفاءات البشرية المكجكدة في المجمس.  .33
  تشرؾ اإلدارة العميا المكظفيف في إعداد كتطكير الييكؿ التنظيمي.  .34
ت تميؿ اإلدارة العميا إلى البلمركزية اإلدارية التي تعزز مبدأ تفكيض السمطة لممستكيا  .35

 األدنى. اإلدارية
 

  يكجد معرفة لدل المكظفيف بأماكنيـ في الييكؿ التنظيمي.  .36
  يكجد كضكح في الصبلحيات كالسمطات كالمسؤكليات لكؿ مكظؼ.  .37

 الوسائل التكنولوجية البعد الثالث:
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  تكجد كحدة إدارية مختصة بتكنكلكجيا المعمكمات.  .38
  حة تفيد في إنجاز األعماؿ باستمرار.تتكفر قكاعد بيانات متكاممة كحديثة كمتا  .39
  ميندسيف...( –يتكفر عدد كاؼ كمؤىؿ في الكحدة مف المختصيف ) مبرمجيف   .41
  يتمتع مكظفك المجمس بالقدرة عمى التعامؿ مع برامج العمؿ المستخدمة.   .41
  تعتمد شبكة المعمكمات المستخدمة عمى تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية.  .42
  المستخدمة كافة أعماؿ كأنشطة المجمس. اتالبرمجي تغطي  .43
  يمكف الكصكؿ إلى السجبلت كالممفات بسيكلة مف خبلؿ أرشيؼ إلكتركني.  .44
تتكفر خدمات إلكتركنية تمكف الجميكر كالمكظفيف مف متابعة سير الدعكل المدنية مف   .45

 خبلؿ الكصكؿ اإللكتركني.
 

  البلزمة بالسرعة كالدقة المطمكبة. البيانات أصحاب القرار بالمعمكمات قكاعد تزكد  .46
تسعى اإلدارة العميا إلى تطكير كتحديث األجيزة كالمعدات التكنكلكجية البلزمة إلنجاز   .47

 العمؿ.
 

العميا لحماية المعمكمات كالمحافظة عمى أمنيا مف خبلؿ اتخاذ االجراءات  تسعى اإلدارة  .48
 البلزمة.

 

 أساليب واجراءات العمل البعد الرابع:
جراءات العمؿ.  .49   تقكـ الجيات المختصة بالتطكير المستمر ألساليب كا 
جراءات العمؿ بالسيكلة كالسرعة كالتنكع بحيث تناسب طبيعة المياـ.  .51   تتميز أساليب كا 
جراءات العمؿ. يتناسب  .51   التصميـ الداخمي لممكاتب كتنظيميا كترتيبيا مع أساليب كا 
  ؿ المعاممة مف سرعة إنجازىا.دمج بعض المياـ كتخفيض مراح يزيد  .52
يتـ عقد كرشات عمؿ كندكات يشارؾ فييا المكظفكف، كتناقش آليات تبسيط إجراءات   .53

 العمؿ كسرعة اإلنجاز.
 

  يكثؽ المجمس السياسات كاإلجراءات البلزمة لتنفيذ المياـ في كتيبات خاصة.  .54
  مفيكمة كمعدة مسبقا.يكجد أنظمة رقابة كتقييـ أداء فعالة تعمؿ بمعايير كاضحة ك   .55
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