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ملخص البحث

ميثل رأس املال الفكري يف املجال األمني مجموعة من القدرات املتميزة التي يتمتع بها 

عدد محدود من الضباط واألفراد تساهم يف تحويل تلك املؤسسات إىل مؤسسات أمنية ذكية.

وتكمن إشكالية الدراسة يف: كيف ميكن من خالل االستثامر يف رأس املال الفكري تدعيم 

خصائص املنظامت األمنية الذكية وفق نهج علمي وعميل مام يعمل عىل االرتقاء باألداء األمني؟

100 مفردة من منتسبي وزارة  آراء واتجاهات عينة قوامها  الدراسة إىل تحليل  وتهدف 

الداخلية اإلماراتية عن عالقة رأس املال الفكري بتدعيم خصائص املنظمة الذكية باالعتامد 

عىل املنهج الوصفي التحلييل.

وتوصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج من أهمها:

- إن االستثامر يف رأس املال الفكري يعد عنرصا فعاال لتدعيم خصائص املنظمة األمنية الذكية.

- توجد عالقة معنوية بني إدارة وتنمية رأس املال الفكري وأبعاد خصائص املنظمة األمنية الذكية. 

مصطلحات البحث: رأس املال الفكري، املنظمة األمنية الذكية، القدرة عىل التكيف، فهم 

البيئة، توليد البدائل االسرتاتيجية، التعلم املستمر، وزارة الداخلية اإلماراتية. 
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املحور األول: اإلطار العام للبحث

أواًل : مقدمة:

تربز أهمية املوارد البرشية االسرتاتيجية يف أجهزة األمن باعتبارها أهم وأغىل مقومات 

جهاز الرشطة، والتي تتميز بكونها مقومات مفكرة وفاعلة يتوقف عليها كفاءة استغالل باقي 

األمنية عىل  املؤسسات  ركزت  فقد  لذا  الرشطية؛  األجهزة  أهداف  لتحقيق  الالزمة  املقومات 

االستثامر يف املعرفة املرتاكمة يف عقول املوارد البرشية والتي تعترب الرثوة الحقيقية لهذه 

املؤسسات والتي يطلق عليها رأس املال الفكري.

وزير  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ سيف  الفريق سمو  أكد  وقد 

الداخلية عىل أهمية مواصلة الجهود لالرتقاء بأداء الجهاز الرشطي واألمني يف تعزيز مسرية 

األمن واألمان، وإرساء قيم الحق والعدل واملساواة، مام يعكس بوضوح الفلسفة التي تنطلق 

منها وزارة الداخلية، والتي ترتجم رؤية الدولة وقيادتنا الرشيدة الخاصة بالتطوير املؤسيس 

للنهوض باملجتمع يف مختلف املجاالت.

عىل  أيضًا  وقادرة  باستمرار  نفسها  تطوير  عىل  قادرة  تكون  أن  املنظامت  عىل  وينبغي 

إحداث التغري الدائم مع الحفاظ عىل غاياتها واتجاهاتها، حيث ُوصفت املنظامت التي تسعى 

إىل عملية التجديد والتكيف مع التغريات البيئية بأوصاف عربت عن هذه الحالة من التجديد 

والتكيف والسعي للبقاء كمنظامت ذكية، ويدل هذا املصطلح عىل املنظمة التي تتخذ القرارات 

لتبقى  بذكاء؛  الترصف  أي  جيد  وبشكل  القيمة  لخلق  الفرص  أفضل  تنتج  التي  االسرتاتيجية 

عالية األداء وقادرة عىل النمو، إذ تهتم املنظامت الذكية بشكل خاص باستثامر العقول املوجودة 

لديها، وتكنولوجيا املعلومات املتوافرة لها؛ وبذلك فإن كل ما يوجد يف املنظامت الذكية هو 

تحديد مسؤوليات ومهامت وتنوع خربات وتعدد مهارات العاملني.

وميثل رأس املال الفكري يف املجال األمني مجموعة من القدرات املتميزة التي يتمتع بها 

عدد محدود من الضباط واألفراد يف املؤسسات الرشطية متكنهم من تقديم إسهامات فكرية 

متكن تلك املؤسسات من تحقيق مستويات أداء وتحويل تلك املؤسسات إىل مؤسسات أمنية ذكية.

لذا فإن هذه الدراسة مبثابة محاولة للبحث يف عالقة رأس املال الفكري بتدعيم خصائص 

املنظامت األمنية الذكية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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ثانيًا: املشكلة الدراسية

هناك اتفاق عاملي عىل أن العنرص البرشي أصبح ميثل املحور واألداة الرئيسة التي تقوم 

عليها عمليات اإلنتاج واإلبداع والتميز سواء عىل مستوى الدولة أو املؤسسات، وال ميكن ألي 

فكر  مخطط يف  تغيري  إحداث  دون  الحايل  العرص  متطلبات  مع  التعامل  تنجح يف  أن  دولة 

وأساليب املؤسسات العاملة بها، فتطوير املنظامت الذكية يستلزم باألساس توافر العقول املتميزة 

بذكائها ألن تلك العقول لها قابلية التكيف مع الظروف املتغرية وتحويل منظامتهم ملنظامت ذكية.

تبذل  التي  التنموية  الجهود  الرغم من  أنه وعىل  الدراسة يف  وعىل ذلك تكمن إشكالية 

من جانب املؤسسات األمنية يف مجال االستثامرات املعرفية والفكرية ملنتسبي وزارة الداخلية 

لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية؛ إال أن هذه الجهود مازالت منحرصة يف الرتكيز عىل التدريب 

كمدخل شبه منفرد لتحقيق هذه األهداف؛ ولكن الواقع الجديد يفرض عىل املؤسسات األمنية 

خالل  من  إال  ذلك  يتحقق  ولن  أدائها؛  وفعالية  كفاءة  ورفع  لتطوير  أكرث  جهودًا  تبذل  أن 

مجموعة املهارات والقدرات والخربات البرشية املتوافرة لديها والتي متثل املورد االسرتاتيجي 

الرئيس لهذه املؤسسات؛ وبالتايل ترتكز املشكلة يف التساؤل التايل:

كيف ميكن من خالل االستثامر يف رأس املال الفكري تدعيم خصائص املنظامت األمنية 

الذكية وفق نهج علمي وعميل مام يعمل عىل االرتقاء باألداء األمني؟ 

ثالثًا: أهداف الدراسة   

 1- التعرف عىل مفهوم رأس املال الفكري وأهميته يف املؤسسات األمنية.

 2- البحث يف مفهوم املنظامت الذكية وخصائصها.

 3- دراسة وتحليل آراء واتجاهات عينة الدراسة امليدانية عن عالقة رأس املال الفكري    

     بتدعيم خصائص املنظمة الذكية األمنية.

رابعًا: أهمية الدراسة   

عن  التقليدي  املفهوم  عن  مغايرًا  جديدًا  مفهومًا  الذكية  األمنية  املنظامت  مفهوم  ميثل 

املنظامت األمنية والتي تتصف بالرصامة وتنفيذ األوامر؛ لذا فإن موضوع املنظامت األمنية 

لتطوير قدراتها وزيادة مستويات  الحديثة  يعترب أحد املوضوعات اإلدارية  الذكية كمصطلح 

أدائها؛ لذا فإن هذا البحث ميثل إضافة علمية وجهدا بحثيا متواضعا عن عالقة رأس املال 
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حدود  )يف  قبل  من  تناوله  يتم  مامل  وهو  الذكية  األمنية  املنظمة  بتدعيم خصائص  الفكري 

علم الباحثة( باملؤسسات األمنية وتأمل الباحثة أن متثل هذه الدراسة إضافة جديدة للمكتبة 

اإلدارية عامة واألمنية خاصة.

خامسًا: فروض الدراسة

الفرض الرئيس:

توجد عالقة معنوية بني االستثامر يف رأس املال الفكري وتدعيم خصائص املؤسسة األمنية 

الذكية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتم تقسيم الفرض الرئيس للفروض الفرعية التالية:  

توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التكيف وفهم البيئة . 1

بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

البدائل . 2 توليد  عىل  القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  رأس  بني  معنوية  عالقة  توجد 

االسرتاتيجية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التعلم املستمر بوزارة . 3

الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

سادسًا: الدراسات السابقة

أ- الدراسات املعنية برأس املال الفكري:

- دراسة محمد)2021( )1(:  هدفت الدراسة إىل استخدام النمذجة البنائية لدراسة عالقة 

االعرتاف والقياس لرأس املال الفكري لرشكات الربمجيات وتكنولوجيا املعلومات وتدعيم قيمة 

املنشأة وزيادة القدرة التنافسية لهذه الرشكات.

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط طردية بني االعرتاف برأس املال الفكري وزيادة 

القدرة التنافسية للمنشأة، وتبني أيضًا أن القيمة السوقية للسهم كوسيط جزيئ تدعم العالقة 

توصيات  أهم  وكانت  للمنشأة.  التنافسية  القدرة  وزيادة  الفكري  املال  برأس  االعرتاف  بني 

)1( أمجد حسن عبد الرحمن محمد، استخدام النمذجة البنائية لدراسة عالقة االعرتاف والقياس لرأس 

املال الفكري لرشكات الربمجيات وتكنولوجيا املعلومات وتدعيم قيمة املنشأة وزيادة القدرة التنافسية ، 

رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التجارة، جامعة عني شمس،2021. 
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الدراسة رضورة قيام رشكات الربمجيات وتكنولوجيا املعلومات باالعرتاف برأس املال الفكري 

للسهم، وأن  السوقية  القيمة  التنافسية وزيادة  القدرة  األداء وتدعيم  ينعكس عىل تحسني  ما 

للسهم وأن  السوقية  القيمة  التنافسية للرشكات ال تتحقق إال من خالل تدعيم  القدرة  زيادة 

دور القياس لرأس املال الفكري ال يظهر إال من خالل الدور الوسيط للقيمة السوقية لألسهم.

- دراسة املازمي)2018( )1(:  هدفت الدراسة إيل تقديم منوذج إلدارة رأس املال الفكري 

لالرتقاء باألداء الوظيفي للقيادات تطبيقًا عيل دولة اإلمارات العربية املتحدة كنموذج.

تنبع من أن أهم مكون  الفكري يف املؤسسات  املال  الدراسة إيل أن أهمية رأس  وتوصلت 

لرأس املال الفكري يف املؤسسات هم العاملون بها –خاصة القيادات- والذين تعتمد عليهم فاعلية 

وكفاءة األداء املؤسيس، ورضورة تبني منظور شامل إلعداد القيادات املتميزة واملتابعة االنتقائية 

للكفاءات املميزة من شاغيل مختلف الوظائف عىل مستوى اإلدارة الوسطى بهدف الكشف عن 

قيادات محتملة للمستقبل، والذين تتوافر لديهم مؤهالت وقدرات إبداعية ورؤى مستقبلية؛ مبا 

يساهم يف تنمية رأس املال الفكري الداعم لالرتقاء باألداء الوظيفي لوزارات ومؤسسات الدولة.

- دراسة  )Khan, Muhammad Hassaan , et al, 2016 )2: هدفت الدراسة إىل البحث يف تأثري 

رأس املال الفكري ورأس املال االجتامعي عىل أداء املوارد البرشية يف الصناعات الكيميائية يف باكستان. 

يف  حاسام  دورا  يلعبان  الفكري  املال  ورأس  املعرفة  اقتصاد  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت 

التحول من املنظامت التقليدية إىل املنظامت املبنية عىل املعرفة.

- دراسة Gogan, Luminita Maria et al, 2016( ( )3(: هدفت الدراسة إيل البحث 

يف تأثري رأس املال الفكري عيل األداء التنظيمي، ومتثلت مشكلة الدراسة يف أن رأس املال 

الفكري كجزء كبري من قيمة املنتج ال يوجد اهتامم كاف بإدارته باعتباره نشاط هام للمنظامت 

التي تريد أن تكون فعالة يف السوق. 

)1( مليحة محمود املازمي، إدارة رأس املال الفكري واالرتقاء باألداء الوظيفي دولة اإلمارات منوذجًا، 

رسالة دكتوره غري منشورة، جامعة محمد الخامس، الرباط، املغرب، 2018. 
(2) Khan, Muhammad Hassaan,et al, Impact of Intellectual Capital and Social Capital 
on the Human Resource Performance in the Chemical Industries in Pakistan, Universal 
Journal of Industrial and Business Management, 4(1): , (2016),  31-36. 
(3)Gogan, Luminita Maria et al, The Impact of Intellectual Capital on Organizationa Per-
formance, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221 ( 2016 ) 194 – 202. 
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وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني رأس املال الفكري واألداء التنظيمي.

ب- الدراسات املعنية باملنظامت الذكية:

الذكية  املنظمة  خصائص  أثر  بيان  إىل  الدراسة  هدفت   :)1()2016 )ردايدة،  دراسة   -

يف إدارة األزمات يف املستشفيات الخاصة مبدينة عامن، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 

املستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عامن، والبالغ عددها )40( مستشفى، أما عينة 

الدراسة فقد شملت )33( مستشفى من مستشفيات مجتمع الدراسة، تكونت وحدة التحليل من 

املديرين ورؤساء األقسام واملرشفني اإلداريني العاملني باملستشفيات الخاصة مبدينة عامن 

والبالغ عددهم )314( فرًدا. 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها وجود تأثري ذي داللة إحصائية لخصائص 

املنظمة الذكية بأبعادها )التعلم املستمر، توليد البدائل االسرتاتيجية، فهم البيئة( يف مراحل 

إدارة األزمات املتمثلة يف )استكشاف األزمة، االستعداد لحدوث األزمة، احتواء األزمة، استعادة 

النشاط والتوازن والتعلم من األمة( يف املستشفيات الخاصة مبدينة عامن.

- دراسة )الكرعاوي، 2016( )2(: هدفت الدراسة إيل البحث يف مدى إمكانية تأثري أبعاد 

القيادة الذكية والتي شملت )الذكاء الشعوري والعقالين والروحي( يف املنظمة الذكية بأبعادها 

)الرؤية االسرتاتيجية، املصري املشرتك، الرغبة  يف التغيري، القلب، االنسجام والتوافق، تطوير 

توزيع  املعرفة،  )اكتساب  يشمل  الذي  التنظيمي  التعلم  خالل  ومن  األداء(  وضغط  املعرفة 

املعلومات وتفسريها والذاكرة التنظيمية(. 

وتوصلت الدراسة إىل عدة استنتاجات أهمها أن امتالك القيادات الجامعية ملستوى عال 

من الذكاء يسهم يف زيادة قدرتهم عىل تحويل كلياتهم إىل منظامت ذكية من خالل اهتامم 

تلك الكليات بأبعاد التعلم التنظيمي. 

املستشفيات  يف  تطبيقية  دراسة  األزمات  إدارة  يف  الذكية  املنظمة  خصائص  أثر  ردايدة،  إيناس   )1(

األردن،  األوسط،  الرشق  جامعة  األعامل،  كلية  منشورة،  ماجستري غري  رسالة  الخاصة مبدينة عامن، 

 .201	

)2( سجي جواد حسني الكرعاوي، تأثري القيادة الذكية من خالل  تعزيز التعلم التنظيمي – دراسة 

تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام يف بعض جامعات الفرات األوسط، رسالة ماجستري غري منشورة، 

جامعة القادسية، العراق،	201.. 
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- دراسة )الربابعة، 2016م()1(: هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور القيادة االسرتاتيجية 

يف بناء املنظامت األمنية الذكية، وذلك من خالل مهارات القيادة االسرتاتيجية )تشكيل الرؤية 

»التحليل والصياغة«، الرتكيز، التنفيذ االسرتاتيجي(، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل 

لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تكون مجتمع الدراسة من ضباط القيادات الوسطى العاملني يف 

مديرية األمن العام من رتبة )عقيد، مقدم، رائد( وعددهم )335( ضابًطا، وضباط القيادات 

 )135( وعددهم  رائد(  مقدم،  )عقيد،  رتبة  من  الدرك  لقوات  العامة  املديرية  يف  الوسطى 

ضابًطا، واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات. 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها: موافقة أفراد عينة الدراسة عىل توفر مهارات 

القيادة االسرتاتيجية لدى القيادات العليا يف املنظامت املبحوثة، وموافقة أفراد عينة الدراسة 

عىل توفر أبعاد املنظمة الذكية لدى املنظامت املبحوثة، وموافقة أفراد عينة الدراسة عىل دور 

القيادات االسرتاتيجية يف بناء املنظامت األمنية الذكية يف اململكة األردنية الهاشمية، وأوصت 

الدراسة بإيالء الخطط واالسرتاتيجيات املتعلقة بتطبيق برامج إعداد القيادات االسرتاتيجية 

العام  الذكية يف مديرية األمن  الحكومة اإللكرتونية واألنظمة  أنظمة  عناية خاصة، وتطبيق 

واملديرية العامة لقوات الدرك للوصول إىل منظامت أمنية ذكية مامرسة للتطبيقات. 

- دراسة )النوارصة، 2015م( )2(: هدفت الدراسة إىل التعرف عىل التفكري االسرتاتيجي 

وتأثريه عىل بناء منظامت ذكية يف مكتب امللك عبد الله الثاين للتصميم والتطوير. واستخدم 

الباحثان املنهج الوصفي التحلييل، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الرشكات يف مكتب امللك 

ومساعًدا،  مديًرا   )120( من  عشوائية  عينة  اختيار  وتم  والتطوير،  للتصميم  الثاين  الله  عبد 

ورؤساء إدارات ومرشفني لإلنتاج. 

وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أهمها وجود تأثري ذي داللة إحصائية عىل كفاءات 

)1( خالد الربابعة، القيادة االسرتاتيجية ودورها يف بناء املنظامت األمنية الذكية – دراسة مقارنة بني 

مديرية األمن العام واملديرية العامة لقوات الدرك يف اململكة األردنية الهاشمية، رسالة دكتوراه غري 

منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،	201. 

)2( مصطفى النوارصة، جدارات القيادة االسرتاتيجية وأثرها يف بناء املنظامت الذكية: دراسة ميدانية 

عىل مركز امللك عبد الله الثاين للتصميم والتطوير )كاديب(، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة العلوم 

اإلسالمية، عامن، األردن، 2015. 
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التفكري االسرتاتيجي )التفكري املنهجي والتفكري االبتكاري والتفكري املوجه نحو الرؤية( يف بناء 

التنظيم الذيك، وأوصت الدراسة بالرتكيز عىل التفكري االسرتاتيجي من أجل بناء التنظيم الذيك. 

التعليق عىل الدراسات السابقة:

باستعراض الدراسات السابقة ميكن القول إن إجاميل نتائج هذه البحوث والدراسات هي التي 

دعت الباحثة إىل تناول موضوع هذه الدراسة ليكون امتدادا لهذه البحوث والدراسات، وأن هذه 

الدراسات واألبحاث هي التي أوحت للباحثة بالفروض واملتغريات ذات العالقة التي ميكن تناولها.

أوجه التشابه: تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف تناولها لرأس املال الفكري من حيث 

.)Khan, et al, 201	( ودراسة )أهميته وأبعاده مثل دراسة )محمد، 2021( ودراسة )املازمي، 2018

 ،)201	 الذكية  مثل دراسة )ردايدة،  املنظامت  أيضًا يف استعراضها لخصائص    وتتفق 

ودراسة )الكرعاوي، 	201(، ودراسة )النوارصة،2015(.

الفجوة  تحديد  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من  للباحثة  أمكن  االختالف:  أوجه 

الدراسية واملتمثلة يف عدم وجود دراسات سابقة بحثت يف العالقة بني رأس املال الفكري 

وتدعيم خصائص املنظمة الذكية يف املجال األمني، وهذا ما مييز هذه الدراسة عن سابقتها.

سابعًا: حدود الدراسة 

- الحدود البرشية: تم اختيار عينة عشوائية قوامها 100 مفردة من منتسبي وزارة الداخلية 

الربيد  عىل  الكرتونيًا  االستبيان  استامرات  توزيع  وتم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 

اإللكرتوين ويدويا. 

للقيام بالدراسة امليدانية هي الفرتة من بداية شهر  - الحدود الزمنية: الحدود الزمنية 

سبتمرب2021 وحتى نهايته. 

- الحدود املوضوعية: تناولت الدراسة خصائص املنظمة الذكية يف:)القدرة عىل التكيف 

 .)Schwaninger,2009( تبنيًا لنموذج )وفهم البيئة، توليد البدائل االسرتاتيجية، التعلم املستمر

ثامنًا: منهج الدراسة

خالل  من  املكتبية  النظرية  والدراسات  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  تعتمد 

االطالع عىل املتاح من املراجع والدوريات املتخصصة العربية واألجنبية، وأيضا نتائج األبحاث 

واملؤمترات العلمية، والدراسات السابقة يف هذا املجال، وكذلك إجراء دراسة ميدانية عىل عينة 
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من منتسبي وزارة الداخلية من خالل تصميم استامرة استبانة للتعرف عىل مقومات ومتطلبات 

تطبيق مدخل رأس املـال الفكري وعالقته بتدعيم خصائص املنظمة األمنية الذكية.

املحور الثاين : اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة

أفرزت املتغريات العاملية املعارصة العديد من التحديات والتي ألقت مبردوداتها عىل الوظيفة 

األمنية؛ مبا يوجب إحداث تطوير ملجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات ىف املوارد البرشية 

يف ظل التقدم العلمي الهائل املواكب لتلك املتغريات عن طريق استبدال الصورة التقليدية 

إلدارة املوارد البرشية القامئة عىل الرتكيز عىل املنظور الجزيئ والتفصييل بصورة قامئة عىل 

التفكري االسرتاتيجي املتفاعل مع تلك  املستجدات والتحديات التي تواجهها املؤسسات األمنية 

وقطاعاتها واألفراد العاملون بها؛ مبا يعمل عىل االرتقاء بالعمل األمني ىف كافة قطاعاته.

أواًل: مفهوم رأس املال الفكري وأهميته ىف املجال األمني

تعددت التعريفات التي تناولها الكتاب والباحثون حول مفهوم رأس املال الفكري ، ونعرض 

فيام يىل لبعض هذه اآلراء التي تناولت مفهوم رأس املال الفكـــري: 

قدم Guthrie تعريفًا لرأس املال الفكري عىل أنه القيمة االقتصادية لفئتني من األصول 

غري امللموسة ملنشأة معينة، هام رأس املال الهيكيل ورأس املال البرشي)1(.

أما Joia فيعرب عن رأس املال الفكري يف منشأة معينة عىل أنه الفرق بني القيمة السوقية 

والقيمة الدفرتية ألصول املنشأة)2(.

وهناك Endress والذى يعرف رأس املال الفكري عىل أنه القدرة عىل تحويل التقنية من 

البحث إىل التصنيع بنجاح ، ويعد هذا مؤرشا رئيسيا لنجاح املنظمة )3(. 

أما املفرجي وصالح فقد عرفاه عىل إنه جزء من رأس املال البرشى للمنظمة يتمثل بنخبة من 

العاملني الذين ميتلكون مجموعة من القدرات املعرفية والتنظيمية دون غريهم، ومتكنهم هذه 

القدرات من إنتاج مفاهيم جديدة وأفكار جديدة بداًل من األفكار القدمية التي تكمن يف املنشأة 

(1)James Guthrie, “The Management, Measurement & the Reporting of intellectual cap-
ital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, No. 1, 2001, pp:42-44. 
(2) L.A. Joia, “Measuring Intangible Corporate Assets, Linking Business Strategy with  
Intellectual  Capital”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No 1, 2000,p.12. 
(3)Endress, A., Improving R & D Performance the Juan Way,( New York: John   Wiley 
and Sons, 2001),p. 46. 
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لتساعد يف زيادة الحصة السوقية وتعظيم نقاط القوة وتزيد من امليزة وأن رأس املال الفكري 

ال يظهر يف مستوى إداري معني دون غريه وال يشرتط توافر شهادة أكادميية ملن يتصف به)1(. 

ويوضح الجدول التايل الفروق الجوهرية بني األصول املعنوية واألصول امللموسة:

جدول رقم )1( الفروق الجوهرية بني األصول املعنوية واألصول امللموسة

األصول غري امللموسة )املعنوية(األصول امللموسة )املادية(

غري مرتبةمرتبة

يصعب قياسهاميكن قياسها بسهولة

متحركة تتناقص مع عدم االستخدامسهلة الرتاكم والتخزين

عوائد استثامرها افرتاضيةعوائد استثامرها معروفة

ال ميكن رشاؤها أو تقليدها ميكن رشاؤها أو تقليدها

تزداد قيمتها باالستخدام الجيدتقل قيمتها باالستخدام

تطبيقاتها متعددة وبدون التقليل من قيمتهاتطبيقاتها محدودة

تدار بعقلية الندرة تدار من منطلق الندرة 

تدار من خالل منظومة القوى العاملةتدار من خالل نظم الرقابة والتحكم

صعوبة تتبع آثارها من خالل النظام املحاسبي التقليديتعترب جزءا من امليزانية العمومية

القيمة  قياس  البرشي:  املال  رأس  يف  االستثامر  “عقد  الدوليون،  واالستشاريون  الخرباء  اتحاد  املصدر: 

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  إيرتاك  املعارص،  اإلداري  الفكر  العاملني”، سلسلة إصدارات  االقتصادية ألداء 

القاهرة،2004،، ص	4.

عبارة  بأنه  األمني  املجال  الفكري يف  املال  رأس  تعريف  للباحثة  ذلك ميكن  ويف ضوء 

عن املخزون االسرتاتيجي للمؤسسات األمنية من املوارد البرشية املتميزة، والتي متثل مصدر 

التفرد والنجاح الحايل لها، والقيمة املضافـة املتوقعة يف املستقبـل من الضباط واألفراد الذين 

يؤدون العمل األمني من خالل الوظائف الرشطية املختلفة مبا ميلكه هؤالء الضباط واألفراد 

من القدرات املعرفية والتنظيمية واإلبداعية وغريها؛ مبا ميكنهم من إنتاج األفكار الجديدة أو 

تطوير أفكار قدمية تستطيع املؤسسة األمنية من خاللها تقديم قيمة مضافة يف العمل مبا يضمن 

)1(عادل حرحوش املفرجى ، أحمد عىل صالح ، رأس املال الفكرى طرق قياسه وأساليب املحافظة عليه  

)القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2003(، ص 17 .
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اإلبداع يف أداء الوظائف الرشطية بالصورة وااللتزام الذي يحقق أهداف العمل األمني املعارص، 

مع األخذ يف االعتبار أن  رأس املال الفكري األمني ال يرتكز يف رتب بعينها أو يف مستوى إداري 

معني دون غريه بل ينترش يف كافة أرجاء املنظامت ذات التوجه بالذكاء التنظيمي.

وترى الباحثة كذلك أن أهمية رأس املال الفكري يف املؤسسات األمنية تنبع من أن أهم 

مكون لرأس املال الفكري يف املؤسسات األمنية هم الضباط واألفراد العاملون بها والذين 

تعتمد عليهم فاعلية وكفاءة األداء الرشطي، وميثل رأس املال الفكري يف املؤسسات الرشطية 

للمؤسسات الرشطية كيانها املميز، وتتكون  التي تعطي  الذكاء واملهارات والخربة  إىل جانب 

تلك العنارص البرشية من الضباط واألفراد القادرين عىل التعلم والتغري والتجديد واالبتكار 

واإلبداع، والذى إذا أحسن استخدامهم وتوفري الدفعة الخالقة لها أن تضمن بها املؤسسات 

الرشطية مستوى متميزا من اإلبداع. وهذا التميز يتحقق من خالل مدى تحقيق والء وانتامء 

ورضا الضباط واألفراد وفق اسرتاتيجية ناجحة الستثامر رأس املال الفكري األمني.

وهناك أهمية فعلية لرأس املال الفكري لن تتأىت إال بالتعرف عىل مكوناته وكيفية  قياسه؛ 

لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة من قبل العلوم املحاسبية واإلدارية لوضع هذا املفهوم تحت 

بؤرة االهتامم للوصول إىل الطريقة املناسبة التي ميكن من خاللها قياس رأس املال الفكري من 

أجل الحفاظ عىل ثروات املؤسسات، ويوجد العديد من التقسيامت املختلفة ملكونات رأس املال 

الفكري، منها تقسيم  Tonywal والذى يبني أن رأس املال الفكري يتكون من رأس املال البرشي 

التنظيمي  املال  ورأس   )Customer Capital( التسويقي  املال  ورأس   ،  )Human Capital(

)Organizational Capital( وقد أعطى أمثلة عىل تلك املكونات منها:  أن رأس املال البرشى 

 ، العاملني  ، ورضا  والقيادة   ، التعاون  ، وروح  ، والخربات واالبتكارات  ، واملهارات  املعرفة  هو 

والتعليم ، والتدريب . أما عن رأس املال التسويقي أو رأس مال العمالء فهو عبارة عن رضا العميل 

والسمعة، والقنوات التسويقية والحصة السوقية . أما عن رأس املال التنظيمي فكانت من أمثلته 

براءات االخرتاع ، والبحوث والتطوير، والحقوق الفكرية، وفلسفة اإلدارة وثقافتها الداخلية)1(. 

أيضا هناك تقسيم قامت به رشكة Skandia عىل أساس أن رأس املال الهيكيل تم تقسيمه 

(1)W.Tony, “Mental”, of Intellectual Capital as an approache to comativity, Financial 
Management Journal, 2003,Vol. l,No.1, pp. 50-72.    
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إىل رأس املال التنظيمي ورأس مال املستهلك ، أما عن رأس املال التنظيمي فينقسم إىل رأس 

االبتكارات إىل أصول غري ملموسة  ، وقسم رأس مال  االبتكارات  العمليات ورأس مال  مال 

وملكية فكرية، ومن هنا ميكن استنتاج أن الفرق بني القيمة السوقية والقيمة الدفرتية ما هو 

إال عنرص رأس املال الفكري)1(. 

وتعتقد الباحثة أنه أيًا كانت التقسيامت فالحقيقة الثابتة هي أن الواقع الجديد يطرح مبدأ 

أن من ميلك املعرفة ميلك املؤسسة، وإن رأس املال الفكري يقدمه أصحاب املعرفة فهم أصحاب 

رأس املال الحقيقي، وبذلك حني تتعامل اإلدارة الرشطية مع الضباط واألفراد فيجب أن ينطلق 

هذا التعامل من تلك الحقيقة وهى أنهم ليسوا موظفني،  ولكنهم يف الواقع أصحاب املؤسسة 

ألنهم ميلكون رأس املال الفكري الحقيقي الذي ال ميكن االستغناء عنه أو اقرتاضه، فال توجد 

بنوك ومؤسسات إلقراض األفكار واملعرفة التي ميلكها ضباط وأفراد املؤسسات األمنية. 

تطبيقها يف  والذي ميكن  الفكري،  املال  رأس  لقياس  Jack Philip طرقا مختلفة  وقدم 

املجال األمني، وذلك كاآليت )2(: 

- مؤرش اإلدارة باألهداف : يقوم هذا املؤرش عىل وضع أهداف محددة ملقاييس معدالت 

دوران العاملة الرشطية لتعكس األداء والعوامل الخارجية والداخلية لتجنب زيادة معدل دوران 

العاملة وذلك لتحقيق مستوى معني من األداء. 

- مؤرش بيانات العاملني واتجاهاتهم : ويف ذلك يتم وضع وتحليل مقاييس خاصة بالرضاء 

الوظيفي ملنتسبي الرشطة والتي ترتبط مبعدل دوران العاملة وربط تلك املقاييس بربحية املؤسسة. 

- مؤرش املتابعة والحاالت الدراسية : حيث يتم استخدام طرق التجربة واملتابعة للحاالت 

العملية التي نجحت يف تقليل معدل الدوران باملؤسسة الرشطية. 

- مؤرش مراجعة أداء املوارد البرشية : حيث يتم تجميع وتحليل وتصنيف البيانات الخاصة 

مبنتسبي الرشطة بدقة لفرتة عادًة ما تكون لعام واحد بداًل من االعتامدات عىل البيانات الرسمية 

وغري الرسمية، ويتم مراجعة السياسات واإلجراءات املتبعة والتي لها أثر عىل دوران العاملة. 

(1)The Danish Trade and Industry Development Council, “Intellectual Capital Accounts Re-
porting and Managing Intellectual Capital “, Copenhagen Memorandum, May2007, p.138.

)2( بترصف: جاك فيليب ، االستثامر البرشي- أدوات وخطوات قياس العائد، ترجمة: إصدارات مبيك )القاهرة 

:مركز الخربات املهنية لالدارة، 2003 (، ص 123 .
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  : التالية  املجاالت  الحاكمة من  املؤرشات  تؤخذ  قد   : البرشية  للموارد  الحاكم  املؤرش   -

التوظيف، إدارة التقاعد، والتعليم والتطوير وعالقات العمل وغريها. 

- مؤرش مراقبة تكاليف املوارد البرشية : حيث يتم حساب كافة التكاليف املحملة وذلك 

من خالل حساب تكلفة التوظيف وتكلفة التهيئة واإلعداد لكل موظف وتكاليف املزايا والرعاية 

الصحية .. الخ. 

- مؤرش مكانة املوارد البرشية : ويؤكد هذا املدخل عىل أنه ينبغي تقييم املوارد البرشية 

إدراك  قياس  أهمية  وعىل  خدمتها،  من  املستفيدة  األطراف  فعل  رد  طريق  عن  الرشطية 

املستفيدين لوظيفة املوارد البرشية. 

- مؤرش املقارنة باألفضل : يعتمد هذا املدخل عىل مقارنة املقاييس واملؤرشات األساسية 

باملقاييس املستخدمة يف املؤسسات الرشطية التي متتلك أفضل املامرسات.

يتم فيه  العائد عىل االستثامر: يعد هذا املدخل األكرث موضوعية وقبواًل حيث  - مؤرش 

ذلك  والصعوبة يف  منها.  العائد  مع  الرشطية  البرشية  املوارد  تطوير  برامج  تكاليف  مقارنة 

املدخل ليس يف تحديد التكاليف ولكن يف تحديد العائد منها.

املوارد البرشية: يعتمد هذا املدخل عىل التحول من اعتبار إدارة  - مؤرش مركز ربحية 

أنها  عىل  إليها  النظر  إيل  التكاليف  فيه  ترتاكم  تكلفة  مركز  أنها  الرشطية  البرشية  املوارد 

استثامر ميكن أن يحقق مساهامت ويعمل يف بعض الحاالت كمركز ربحي.

الرئيس  النجاح  مفتاح  يعد  الفكري  املال  رأس  االستثامر ىف  أن  الباحثة  ترى  سبق  مام 

للمؤسسات األمنية، وأن جوهر تعظيم اقتصاديات رأس املال الفكري هو الفكر واملعرفة اللذان 

وأساسيان  مهامن  الخالقة عنرصان  والفكرة  الجديدة  فاملعرفة  الفرد،  إال  لهام مصدر  ليس 

لتدعيم خصائص املنظمة األمنية الذكية.

ثانيًا: مفهوم املنظمة الذكية وأبعادها يف املجال األمني

تختلف املنظامت الذكية Intelligent Organizations عن غريها من منظامت األعامل، 

إذ إنها تتكون من أنشطة وإجراءات وأعامل تتعلق بالعاملني والتنفيذ والرقابة لبقية أنشطة 

املتبعة إلنجاز األعامل، ولذلك نجد أن هناك مفاهيم  املختلفة، وبطبيعة اإلجراءات  املنظمة 

متنوعة للمنظامت الذكية؛ فاملنظامت الذكية كمفهوم معارص يدعو إىل التغيري يف الطريقة 
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والتطوير  التعلم  من  كل  مضامني  االعتبار  يف  األخذ  مع  األعامل  منظامت  بها  تدار  التي 

للقبول  استعدادها  مع  املنظمة  ذكاء  تعظيم  األساس  هدفه  مدخل  فهي  والتنمية.  والتدريب 

الرئيسية  فالفكرة  التغيري)1(،  مع  اإليجايب  التعامل  القدرة عىل  املنظمة  يكسب  بالتغيري مام 

إن  حيث  املنظامت،  حياة  هذه  التفكري حول  كيفية  بعمق يف  تؤثر  بأنها  الذكية  للمنظامت 

األفكار التي بنيت عليها متثل تحدًيا كبرًيا آلليات استخدام املعرفة بهدف وضع االسرتاتيجيات 

التنافسية والتوسعية عىل املستويني املحيل والعاملي)2(. 

املستخدمة  املنظامت  تلك  بأنها  الذكية  املنظمة   )3(  )Vickers, 2000( عرف  وقد 

السرتاتيجيات بعيدة املدى بهدف تحقيق مكانة مستدامة عىل املدى الطويل. 

أما )Filos, 2005( )4(، فبني أن املنظامت الذكية هي تلك املنظامت التي لديها قدرة عىل 

رسعة الحركة والخفة والرشاقة يف توليدها للمعرفة، واالستفادة من تلك املعرفة يف تحقيق 

أهدافها املرجوة من خالل اقتناص الفرص والتكيف مع التغريات والتحديات البيئية. 

الذكية  املنظامت  بأن   ،)5(  )Finkelstein & Jackson, 2005( أوضح  آخر،  سياق  ويف 

هي منظامت تتصف مبستويات أداء عالية من خالل أهدافها التي تسعى لتحقيقها واملتمثلة 

بتحقيق املرونة واملعرفة واملهارة لدى العاملني. 

كام نظر )Robert, 2009( )	(، إىل املنظمة الذكية من منظور الكفاءة يف تحديده ملفهومها 

وذلك بأنها تتصف بأربع خصائص وهي: حب االستطالع، التسامح، الثقة والرتابط. 

(1)Schwaninger, M., Intelligent Organizations: Powerful Models for Systemic Manage-
ment. 2nd Ed, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany,2009.
(2)Quinn, J., The Intelligent Enterprise a New Paradigm. Academy of Management Exec-
utive,2005, 6 (4): 48-63.
(3)Vickers, M., Clever Versus Intelligent Organizations: Cases from Australia. Academy 
of Management Executive,2000, 14 (3):135 -136.
(4)Filos, E., Smart Organizations in the Digital Age”, European Commission, Directo-
rate-General Information Society and Media,2015, http://www.ve-forum.org/apps/
recview.asp?P=Article&T= Articles&Q=54: 1 – 6.
(5)Finkelstein, S & Jackson, E.,  Immunity from implosion: Building smart leadership. Ivey 
Business Journal,2005, 70 (1): 1-7
(6)Robert, H., Management for Intelligent Organization: The Scanning the Environment. 
Journal of Academic Librarianship,2009, 27 (8).
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البرشية  مبواهبها  املستثمرة  املنظامت  تلك  بأنها   ،)1()2009 وصالح،  )العنزي  وعرفها 

وتكنولوجيا املعلومات من خالل منظومة قيم مؤسسية تعتمد عىل الشفافية واإلبداع واالحرتام. 

مديروها  ميتلك  هادفة  اجتامعية  وحدة  بأنها   ،)2()2013 وآخرون،  )الطايئ  وحددها 

مستوى عاليا من املعرفة والحكمة للتعامل مع األحداث الطارئة واملستجدة. 

املنظمة  أن  يؤكدون عىل  الكتاب  بعض  أن  إىل   ،)3(  )Clarke & Clegg, 2000( وأشار 

الذكية هي يف األصل منظمة مستدامة؛ واالستدامة من وجهة نظر الباحثني لها معنيان؛ املعنى 

األول يركز عىل القدرة عىل االستمرار، واملعنى الثاين يركز عىل التجديد، وكال املعنيني يف 

الواقع مرتبطان ببعضهام. أما االستمرار وطول البقاء فيتمثل يف أربعة عوامل متثل خصائص 

للمنظمة األمنية وهي كام يأيت: 

الحساسية للبيئة؛ وهي قدرة املنظمة عىل التغري والتكيف. . 1

من . 2 مجتمع  بناء  عىل  قادرة  فهي  الذاتية؛  بالهوية  قوي  شعور  مع  املنظمة،  متاسك 

األفراد امللتزمني واملتمسكني بها عىل املستوى الداخيل والخارجي، وهي قادرة كذلك 

عىل تطوير شخصيتها. 

ومن خالل . 3 املقبول«  »بالتجريب  يسمحان  اللذان  املنظمة  والتسامح يف  الالمركزية 

قدرتها عىل بناء عالقات بناءة مع مختلف الكيانات الداخلية والخارجية. 

قدرة املنظمة عىل التحكم بنموها وتطورها، وبالتايل السيطرة عىل إدراكها لالتجاه. . 4

وقد بني كل من )Poulsen & Aruther, 2005( )4(، أن املنظمة الذكية تتوفر فيها ثالث 

خصائص رئيسية وهي: 

)1( سعد عيل العنزي، أحمد عيل صالح، إدارة رأس املال الفكري يف منظامت األعامل، )عامن: دار 

اليازوري للنرش والتوزيع، 2009(. 

الذكية:  بناء املنظامت  املستدامة للرشكة يف  الطايئ وآخرون، صياغة االسرتاتيجية  )2( يوسف حجيم 

دراسة استطالعية آلراء عينة من املدراء يف رشكة زين العراق لالتصاالت، مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

واإلدارية، 2013، 9)25(: 119-150. 
(3)Clarke, T. & Clegg, S. (2000), Management Paradigms for the new Millennium. Inter-
national Journal of Management Reviews, 2(1):45-64.
(4)Poulsen, K.M & Arthur, M.B., Intelligent Career Navigation. American Society for 
Training and Development, 2005,59 (5): 77-79.
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الثقافة؛ وتسهم يف صياغة طبيعة عالقات األفراد من داخل وخارج املنظمة وطريقة • 

عملهم مع بعضهم بعًضا. 

املنتجات •  لتقدم  املتوافرة  ومعارفها  مهاراتها  جميع  املنظمة  توظف  حيث  القدرات؛ 

والخدمات إىل زبائنها. 

داخلية •  عالقات  خالل  من  صناعتها  مبجموعة  املنظمة  ترتبط  حيث  االرتباطات؛ 

)العاملني( وخارجية )املوردين والزبائن والرشكاء(. 

ويذكر )Nasabi & Safarpour, 2009( )1( بأن املنظامت الذكية عادة ما تتميز بخمسة 

عنارص هامة، وهي: 

األسلوب النظامي لحل املشاكل. • 

تطبيق املبدأ التجريبي. • 

التعلم من التجارب الذاتية. • 

التعلم من اآلخرين. • 

نقل املعرفة. • 

وقد أشار )Atos, 2011( )2(، إىل أن املنظمة الذكية تستند عىل ثالثة محاور أساسية، وهي: 

حيث . 1 املنظامت،  لدى  العمل  يف  املهمة  األساسية  املحاور  أحد  وهو  املعرفة،  تطوير 

تعد الجوهر األسايس يف العمل وذلك ألن املنظمة الذكية تعرب عن السلوك املعريف 

األسايس لتطور املنظامت عىل اعتبار أن املعرفة هي الحجر األساس للمنظامت. 

العمليات، إن العمليات تتمحور يف طريقة متسلسلة للمنظمة من خالل تحويل املواد . 2

التوازن  تحقيق  يتناسب مع  فعلية مبا  نتائج  تتم معالجتها إىل  األولية من معلومات 

البيئي واالقتصادي واالجتامعي لبناء منظمة ذكية. 

وعىل . 3 التنفيذ  عمليات  يف  باملعلومات  األفراد  مشاركة  جًدا  املهم  من  إن  االتصال، 

(1)Nasabi, N & Safarpour, A., Key Factors in Achieving to an Intelligent Organization in 
the View of Employee in Shiraz University of Medical Science in 2008. Australian Journal 
of Basic and Applied Sciences, 2009,3 (4): 3492-3499.
(2)Atos, A., Smart Organization Consulting. World line, Atos World Grid and the fish 
itself are registered trademarks of Origin SA,2011.
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املستويات املختلفة للمنظمة من ناحية املعلومات من األعىل إىل األسفل ومن األسفل 

التي تتمثل بالعالقات مع  إىل األعىل، إضافة إىل عمليات االتصال خارج املنظامت 

متثل  االتصال  وعمليات  املهمة،  باملعلومات  املنظمة  تغذي  والتي  املصلحة،  أصحاب 

عمليات داخلية وخارجية والتي تؤدي إىل نجاح املنظامت. 

وتتمثل أهم أبعاد املنظمة األمنية الذكية فيام ييل: 

أ- القدرة عيل التكيف وفهم البيئة: 

وتسعى  والالتأكد،  التعقيد  درجة  بيئة غامضة من حيث  مع  العادة  املنظامت يف  تتعامل 

جاهدة لفهم بيئتها التي تعمل بها، ويعني هذا الفهم قيامها بإدراك التعقيد وعدم التأكد بطرق 

 Matheson &( تسهل اتخاذ القرارات الفعالة، من خالل عملية مسح البيئة، وقد بني كل من

Matheson, 2001( )1( أنه ميكن للمنظمة الذكية فهم البيئة من خالل تطبيقها ملجموعة من 

الوظائف الهامة، وتشتمل هذه املجموعة عىل املبادئ اآلتية)2(: 

لهذه . 1 وفهمهم  املنظمة  األفراد يف  إدراك  بها  ويقصد  التأكد،  عدم  حاالت  استيعاب 

صناعة  عند  االعتبار  بعني  وأخذها  تجنبها،  عىل  العمل  وكيفية  ومصادرها  الحاالت 

االتصال  تبادل  وكيفية  بها،  املرتبطة  أو  املتوقعة  املخاطر  وإدارة  وقياسها  القرارات، 

توجد  أن  يف  يتمثل  اإلدارية  للقيادات  حاساًم  تحدًيا  ذلك  ويشكل  وإدارتها.  بشأنها 

املنظمة بيئة يشعر العاملون فيها بأن منظمتهم تتعامل مع حاالت عدم التأكد بواقعية، 

وهذا ليس باألمر اليسري. 

املنظور االسرتاتيجي »من الخارج – إىل الداخل«، ويعني أن تبدأ املنظمة، عند مواجهة . 2

القرارات االسرتاتيجية املهمة، بفهم البيئة الخارجية، ثم تعمل داخلًيا عىل نتائج ذلك. 

فهي تبدأ عملية التفكري بتقييم املوقف الحايل لها من خالل فهم البيئة الواسعة التي 

تطرأ  التي  والتغريات  العاملية،  كاالتجاهات  الكبرية؛  الصورة  واستكشاف  فيها،  تعمل 

عىل العامل، وعىل الصناعة العاملة فيها، وعىل زبائنها. ثم تعمل املنظمة داخلًيا، وبشكل 

تراكمي، عىل نتائج ذلك وتدرس تأثري عدم التأكد عليها مبا يحقق مصالحها ولتحدد 

(1)Matheson, D & Matheson, J., Smart Organizations Perform Better. Research-Technol-
ogy Management, 2001,44 (4): 49-54.
(2)Sweetman, K., Embracing Uncertainty. MIT Sloan Management Review, 2001, 8-9.



الرائد الدكتور. مليحة محمود املازمي

26

  العدد 155، خريف 2022 السنة 39 | شؤون اجتامعية

بتقييم  التفكري  تبدأ عملية  املنظمة  أن  يعني  ما  لها. وهو  املرغوب  املستقبيل  املوقف 

موقفها الحايل، وبعد ذلك تفكر، وبشكل تراكمي، يف أي اتجاه ستتوجه. 

التفكري النظمي، ويقصد به ذلك املجال الذي يتعلق بفهم االعتامد املتبادل والتعقيد . 3

ودور التغذية الراجعة يف تطوير النظام)1(، ويدعو التفكري النظمي إىل كشف هذه 

العالقات البينية املتشابكة ويساعد يف توسعة حدود النامذج العقلية ملستخدميه ويحسن 

قدراتهم عىل توليد األدلة والتعلم منها، كام يحفز نحو التغيري الفعال)2(. 

وعليه، ميكن القول أنه باختالف توجهات الباحثني يف تحديد خصائص املنظمة الذكية، إال 

أنه ميكن القول أن هذه املنظامت تتصف مبجموعة من الخصائص، وهي: 

املشاركة بني كافة تقسيامت املنظامت الداخلية والخارجية. . 1

تشجيع اإلبداع واملبدعني. . 2

بناء فرق عمل فعالة. . 3

االهتامم بالعميل ومتطلباته. . 4

االهتامم بالتدريب ووضع نظم فعالة للتعيني والتحفيز. . 5

االهتامم بالتغيري. . 	

ب- توليد البدائل االسرتاتيجية:

بني )Daft, 2000( )3( أن عملية توليد البدائل االسرتاتيجية تعني قيام املنظمة بتطوير 

طرق جديدة لإلجراء تختار من بينها ما يلبي احتياجاتها، كام ميكن اعتبارها أداة لتقليص 

الفارق بني األداء املنظمي الحايل واملرغوب، وبالتايل فإن توليد املنظمة الذكية للبدائل يعني 

قيامها بتطوير مجموعة من الخيارات القيمة وطرق العمل الجديدة والبديلة مسبًقا لتختار من 

بينها ما يلبي احتياجاتها، ولتتخذ إجراءاتها االسرتاتيجية. فبدون طرق العمل البديلة، ال ميكن 

أن يكون هناك اختيار حقيقي أو بحث عن فرصة خلق أفضل قيمة. 

(1)Buchanan, D and Huczynski, A.,  Organizational Behaviour: An Introductory Text. 5th 
edition. Prentice-Hall, Financial Time, 2014, p. 80.
(2)Sterman, J., Learning from Evidence in a Complex World. American Journal of Public 
Health, 96 (3), 2006, 505 – 514.
(3)Daft, R., Management. 5th edition. The Dryden Press. Harcourt Collage Publishers, 2000, p32.
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فالبدائل االسرتاتيجية هي أحد مكونات عملية اإلدارة االسرتاتيجية، وليك يتحدد االتجاه 

نحو تحديد البدائل االسرتاتيجية فمن الرضوري التنبؤ بالنتائج املتوقعة يف حالة عدم حدوث 

أي تغري يف االسرتاتيجية الحالية وذلك مع األخذ بالنتائج املتوقعة ألهداف املنظمة والتي تتخذ 

يف ظل تغريات البيئة املحيطة واملوارد املتاحة للمنظمة)1(. 

وقد حدد )Stacey, 2007( )2( مجموعة من العوامل عند اختيار البدائل االسرتاتيجية، وهي: 

فاألهداف  املنظمة،  إدارة  قبل  من  املحددة  األهداف  لتحقيق  تسعى  فاملنظمة  األهداف، 

تشكل النقطة األوىل لصياغة االسرتاتيجية املناسبة وهذا مبراعاة الرتابط والتنسيق بني هذه 

األهداف ومعالجة ما قد يكون بينها من تعارض. 

القيود الخاصة بالفرص والتهديدات، فعند اختيار ودراسة البدائل البد من مراعاة نتائج 

الدراسات البيئية الخارجية، بحيث تقف املنظمة عىل النقاط التي متثل فرًصا أمامها والتي 

يجب استثامرها بالتكامل مع نقاط القوة الداخلية التي تتمتع بها كام تقف عىل النقاط التي 

متثل تهديدات ومعوقات أمامها فتتجنبها أو تقلل منها. 

القيود الخاصة بنواحي القوة والضعف املتعلقة باملنظمة، فعند دراسة البدائل االسرتاتيجية 

أبعاده  بجميع  الداخيل  موقفها  بتحليل  الخاصة  الدراسات  نتائج  مراعاة  املنظمة  عىل  يجب 

تتحدد  عليها  فبناء  والتنظيمية،  البرشية  املوارد  يخص  وما  والتمويلية،  التسويقية  اإلنتاجية 

االسرتاتيجية املمكن اختيارها. 

قيم اإلدارة وأخالقياتها واملهارات اإلدارية املتاحة، فإىل جانب ما سبق يتوقف اتباع أي 

اإلدارة  أفراد  لدى  السائدة  والتنظيمية  الشخصية  القيم  البدائل االسرتاتيجية عىل  بديل من 

العليا وكذلك عىل اتجاهاتهم وميولهم. 

ج- التعلم املستمر: 

يقصد بالتعلم املستمر عملية اكتساب املعرفة بشكل مستمر من خالل التجربة التي تقود إىل 

(1)Wheelen, T & Hunger, D., Strategic Management and Business Policy. 14th ed, Pear-
son: Prentice Hall, Upper Saddle River, U.S.A,2012, p.76.
(2)Stacey, R.D., Strategic management and organizational dynamics: The challenge of 
complexity to ways of thinking about organizations. 5th ed., Prentice Hall, Financial 
Times, England,2007, p.19.
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تغري مستمر يف السلوك)1(، واستعامل تلك املعرفة مبا يحسن املواءمة بني املنظمة وبيئتها)2(، 

ويخلق قيمة أكرب. مبعنى أن املنظمة الذكية تتعلم بشكل مستمر كيف تولد قيمة أكرب يف مواجهة 

التغريات؛ سواء أكانت هذه التغريات يف تركيبة العامل السياسية والسكانية، أم يف رسعة التقدم 

التقني، أم يف األسواق التنافسية عاملًيا. فهي تدرك أن التغيري هو أحد بعض حقائق الحياة، 

وبناء عىل ذلك فإن األفراد ونتيجة لهذا التعلم يستجيبون وتكون ردود أفعالهم تجاه املعلومات 

التي تشكل تهديًدا فعلًيا بطريقة غري دفاعية. 

وقد أوجز )Baker & Sinkula, 2002( )3( مجموعة من املربرات الرئيسة للتعلم املستمر باآليت: 

التحول يف األهمية النسبية لعوامل اإلنتاج من رأس املال املادي إىل رأس املال الفكري. . 1

ارتفاع حدة املنافسة يف بيئة األعامل الدولية ورسعة التغيري يف البيئة املحيطة باملنظامت. . 2

التطور الفكري يف وصف املعرفة كمصدر أساس لتحقيق امليزة التنافسية. . 3

التطورات التقنية الهائلة وبخاصة يف مجال الحاسوب خلقت أنظمة جديدة لإلنتاج تطالب . 4

العاملني بأن يكونوا متعلمني ولديهم مهارات معرفية كفؤة وقادرين عىل التكييف. 

زيادة األسواق العاملية التي تطلب من املنظمة مرونة أكرب يف منتجاتها وقوة عمل متعلمة. . 5

واالستجابة . 	 املواقف  تفسري  يف  وكفريق  كأفراد  املنظامت  يف  للعاملني  الحرج  الدور 

الرسيعة لها من خالل تطبيق املعرفة واملساعدة يف إجراء تحسينات أخرى يف املنظمة. 

التطور يف الفكر اإلداري نحو منظامت التعلم وإعطاء العاملني دوًرا يف عملية اتخاذ . 7

القرار بداًل من األداء املوجه من قبل اإلدارة. 

املحور الثالث: الدراسة امليدانية

أواًل: اإلجراءات املنهجية للدراسة امليدانية 

كان إنشاء وزارة الداخلية مواكبًا لقيام الدولة باعتبارها من األجهزة االتحادية األساسية، 

وظل التوحيد الكامل ألجهزة الرشطة واألمن من األهداف الحيوية التي التقى اإلجامع عىل 

(1)Buchanan, D and Huczynski, A.,  Organizational Behaviour: An Introductory Text. 5th 
edition. Prentice-Hall, Financial Time, 2004, p. 219.
(2)Wheelen, T & Hunger, D., Strategic Management and Business Policy. 13th ed, Pear-
son: Prentice Hall, Upper Saddle River, U.S.A,2010, p.91.
(3)Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Market orientation, learning orientation and product innovation: 
delving into the organization’s black box. Journal of Market-Focused Management,2002, pp: 5: 5-23.
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رضورتها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

حكام اإلمارات أكرث الجميع حرصًا عىل تحقيق هذا الهدف، وكان هذا االهتامم الكبري بوحدة 

األمن عىل مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت يف هذا املجال والتي جاءت 

أداء  النهوض مبستوى وكفاءة  أثر يف  لها من  بقدر ما كان  االتحادي  للكيان  فعااًل  تدعياًم 

أجهزة األمن وتوفري االستقرار والطأمنينة يف ربوع الدولة .

وقد اتبعت الوزارة منهجًا جديدًا يرتكز عىل أسس علمية ومنهجية لتطوير اإلمكانيات البرشية 

واملادية لوزارة الداخلية ملواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يف مختلف املجاالت.

من  بسيطة  عشوائية  عينة  اتجاهات  لقياس  ميدانية  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامت  وقد 

املعادلة  استخدام  وتم  البحث،  موضوع  تجاه  الداخلية  بوزارة  الوظيفية  املستويات  مختلف 

التالية لتحديد حجم العينة:

       الخطأ املسموح به = الدرجة املعيارية ×                                     

 × 2 = 0.1  

وقد وضعت االفرتاضات التالية عند تحديد حجم العينة:

-  نسبة الخطأ املسموح به يف حدود )+ ،-  %10( 

-  مستوى الثقة الذي تعمم به النتائج ) %90(

- نسبة تواجد الظواهر موضوع البحث يف العينة ) %50(

وبذلك يكون إجامىل حجم العينة 100 مفردة.

أفراد  اتجاهات  تقيس  العبارات  من  تضمنت مجموعة  استبانة  استامرة  تصميم  تم  وقد 

العينة تجاه متغريات الدراسة تضمنت بعض املحاور، وقد صممت االستامرة بطريقة »ليكرت« 

عىل مقياس خاميس االتجاه، حيث كان لكل إجابة وزن مرجح وذلك كام يىل : 

درجة املوافقة
أوافق بدرجة 

كبرية جدا

أوافق بدرجة 

كبرية 

أوافق بدرجة 

متوسطة

أوافق بدرجة 

قليلة

أوافق بدرجة 

قليلة جدا

54321الوزن املرجح

وباستخدام الحاسب اآليل عىل حزم الربامج اإلحصائية SPSS Ver.20 تم تحليل البيانات التي 

0.5 × 0.5

حجم العينة

ق)1-ق(

حجم العينة
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تم الحصول عليها من خالل استامرة االستبانة، وذلك باستخدام األساليب التالية : 

- معامل “ كرونباخ ألفا “ لقياس ثبات استامرة االستبانة.

- معمل ارتباط “كندال” لقياس العالقات االرتباطية بني متغريات الدراسة.

- التكرارات والنسب لتوصيف عينة الدراسة . 

- مقاييس التشتت ) املتوسطات واالنحرافات املعيارية ( لقياس اتجاهات عينة الدراسة . 

- تحليل التباين “ANOVA Test” لبيان قوة العالقات االرتباطية بني املتغريات . 

الثبات،  لقياس  ألفا«  باستخدام معامل »كرونباخ  ثبات استامرة االستبانة  تم قياس  وقد 

حيث ترتاوح قيمة معامل »ألفا« بني صفر، وواحد ، وكلام اقرتبت قيمة املعامل من الواحد 

الصحيح دل ذلك عىل وجود ثبات قوي جدًا.  

جدول رقم )2( معامالت الثبات ملتغريات الدراسة

معامل αاملتغري

 89.3%رأس املال الفكري

 85.8%القدرة عيل التكيف وفهم البيئة 

 79.9%التحليل البيئي االسرتاتيجي

 89.9%التعلم املستمر 

يبني الجدول والشكل السابقان أن معامالت الثبات مرتفعة إىل حد جيد جدا”، وبإجاميل ثبات 

حواىل  90%، ويعكس ذلك ثباتا كبريا ألداة القياس ويطمنئ إىل ثبات آراء واتجاهات عينة 

البحث تجاه استامرة االستبانة وبدرجة عالية . 

ثانيًا: اختبار فروض الدراسة امليدانية

توجد عالقة معنوية بني االستثامر ىف رأس املال الفكري وتدعيم خصائص املؤسسة األمنية 

الذكية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتم تقسيم الفرض الرئيس للفروض الفرعية التي يتم اختبارها كام ييل:

أ- اختبار الفرض الفرعي األول:

توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التكيف وفهم البيئة بوزارة 

الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
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جدول رقم )3( النتائج اإلحصائية الختبار الفرض الفرعي األول

املتغري التابعمعامل التحديدقيمة اختبار«معامل ارتباط »كندال«املتغري املستقل 

رأس املال 

الفكري

املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة
0.903

تدعيم القدرة عيل 

التكيف وفهم البيئة  )**(0.74	0.002)**(53.0200.000

** دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01 

بالنظر يف الجدول السابق يتضح ما يىل:

-  وجود ارتباط ذي داللة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التكيف وفهم 

البيئة، حيث كانت قيمة معامل ارتباط »كندال« دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01، وتدل عىل 

صحة العالقة االنحدارية، حيث كانت قيمة االرتباط 	0.74 والتي تعكس قوة العالقة االرتباطية. 

- وجود عالقة انحدارية طردية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التكيف وفهم 

البيئة، حيث كانت قيمة اختبار »ف« 53.020 دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01، حيث 

القدرة عىل  تدعيم  زاد  الفكري  املال  رأس  وتنمية  وإدارة  االستثامر  القدرة عيل  زادت  كلام 

التكيف وفهم البيئة كإحدى خصائص املنظمة األمنية الذكية. 

مام سبق يتضح صحة الفرض الفرعي األول، أي أنه: 

توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التكيف وفهم البيئة بوزارة 

الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ب- اختبار الفرض الفرعي الثاين:

توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل توليد البدائل االسرتاتيجية 

بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

جدول رقم )4( النتائج اإلحصائية الختبار الفرض الفرعي الثاين

املتغري التابعمعامل التحديدقيمة اختبار«معامل ارتباط »كندال«املتغري املستقل 

رأس املال 

الفكري

املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

0.843

تدعيم القدرة 

عيل توليد البدائل 

االسرتاتيجية
)**(0.5810.000)**(	9.4500.000

** دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01 
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بالنظر ىف الجدول السابق يتضح ما يىل:

البدائل  توليد  عىل  القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  رأس  بني  معنوية  داللة  ذي  ارتباط  وجود    -

االسرتاتيجية، حيث كانت قيمة معامل ارتباط »كندال« دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01، وتدل 

عىل صحة العالقة االنحدارية، حيث كانت قيمة االرتباط 0.581 والتي تعكس قوة العالقة االرتباطية. 

- وجود عالقة انحدارية طردية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل توليد البدائل 

االسرتاتيجية، حيث كانت قيمة اختبار »ف« 9.450	 دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01، 

حيث كلام زادت القدرة عىل االستثامر وإدارة وتنمية رأس املال الفكري زاد تدعيم القدرة عىل 

توليد البدائل االسرتاتيجية كأحد خصائص املنظمة األمنية الذكية. 

مام سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثاين، أي أنه: توجد عالقة معنوية بني رأس املال الفكري 

وتدعيم القدرة عىل توليد البدائل االسرتاتيجية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ب- اختبار الفرض الثالث: 

بوزارة  املستمر  التعلم  عىل  القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  رأس  بني  معنوية  عالقة  توجد 

الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

جدول رقم )5( النتائج اإلحصائية الختبار الفرض الفرعي الثالث

املتغري التابعمعامل التحديدقيمة اختبار«معامل ارتباط »كندال«املتغري املستقل 

رأس املال 

الفكري

املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

0.882

تدعيم التعلم 

املستمر )**(0.8220.000)**(42.4330.000

** دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01 

بالنظر يف الجدول السابق يتضح ما يىل:

التعلم  عىل  القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  رأس  بني  معنوية  داللة  ذي  ارتباط  وجود    -

 ،0.01 املستمر، حيث كانت قيمة معامل ارتباط »كندال« دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

قوة  تعكس  والتي   0.581 االرتباط  قيمة  كانت  حيث  االنحدارية،  العالقة  صحة  عىل  وتدل 

العالقة االرتباطية. 

- وجود عالقة انحدارية طردية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة عىل التعلم املستمر، 
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0.01، حيث كلام  9.450	 دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  حيث كانت قيمة اختبار »ف« 

زادت القدرة عىل االستثامر وإدارة وتنمية رأس املال الفكري زاد تدعيم القدرة عىل التعلم 

املستمر كإحدى خصائص املنظمة األمنية الذكية. 

مام سبق يتضح صحة الفرض الفرعي الثالث، أي أنه: 

بوزارة  املستمر  التعلم  عىل  القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  رأس  بني  معنوية  عالقة  توجد 

الداخلية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ثالثًا: تحليل نتائج الدراسة امليدانية 

أ- تحليل نتائج الدراسة امليدانية لرأس املال الفكري

جدول رقم )	( تحليل العبارات الخاصة برأس املال الفكري

املتوسطالعبارةم

1
يتم مراجعة مناهج وأساليب  العمل املختلفة عىل مستوى جميع اإلدارات بشكل منتظم لضامن 

تحقيق التميز واإلبداع ىف العمل األمني. 
3.	1

2
للعاملني  التعلم  كافة فرص  اتاحة  واإلبداع من خالل  التميز  اىل  الرشطية  املؤسسة  تسعى 

باعتبارهم مصدر االبتكار واالبداع.
3.19

3.78تقوم معايري تقييم األداء عىل أساس التغذية املرتدة عن مدى االبتكار ىف العمل.3

4.15يتم ادارة واستخدام املوارد البرشية واملادية بكفاءة وفعالية.4

3.91يشجع الرؤساء اإلبداع يف العمل وطرح األفكار الجديدة.5

	
هناك اسرتاتيجية محددة لالستفادة من املوظفني املتقاعدين ذوي الخربة املتميزة لتحقيق 

قيمة مضافة من رأس املال البرشى للمؤسسة الرشطية.  
4.25

3.27تشجع اإلدارة للعاملني ومتنحهم املكافآت عند تحقيق مستويات متميزة من األداء.7

3.43البحوث والتطوير نشاط فاعل من أنشطة الوزارة.8

0	.3تعمل اإلدارة عىل توفري دورات تدريبية للعاملني لتطوير مهاراتهم باستمرار.9

10
للمؤسسة  الفكري  املال  رأس  لتنمية  اإلبداعي  التفكري  لتحفيز  العاملني  دوافع  استثارة  يتم 

األمنية
3.82

بتحليل نتائج الدراسة امليدانية يتضح أن اتجاهات عينة الدراسة كان إيجابيًا تجاه االهتامم 

باملوارد البرشية باعتبارها أهم مكونات رأس املال الفكري للمؤسسة األمنية، حيث كان املتوسط 

الوزين لكل العبارات أعىل من املتوسط املرجح )3 درجات(.
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ب- تحليل نتائج الدراسة امليدانية ملدى التوجه باملنظامت األمنية الذكية

جدول رقم )7( تحليل العبارات الخاصة مبدى التوجه باملنظامت األمنية الذكية
املتوسطالعبارةم

1
أ- القدرة عىل التكيف وفهم البيئة: 

استرشاف املستقبل األمني لوضع اإلسرتاتيجيات االستباقية.
3.70

4.10االستجابة الرسيعة لتغري التوقعات.2

3.71توفر القياسات الالزمة لبيان مدى تأثري املؤسسة األمنية ىف املجتمع والبيئة املحيطة . 3

3.88التطوير والتحسني من االسرتاتيجيات األساسية للوزارة.4

0	.3بناء إسرتاتيجيات دفاعية استباقية ضد املخاطر واألزمات املحتملة.5

	
خالله  من  تعمل  الذى  الخارجي  املناخ  تحليل  يتم  اإلسرتاتيجي:  البيئي  التحليل  ب- 

الوزارة للتعرف عىل الفرص والتهديدات األمنية املتوقعة.
3.	5

3.74تقوم الوزارة بالتعرف عىل نقاط القوة والضعف لديها من خالل تحليل مناخها التنظيمي.7

3.54قدرة الوزارة عىل التجاوب مع التغريات التي تنشأ داخلها أو خارجها.8

4.12تقوم الوزارة بتحليل أدائها لقياس مدى تحقيق األهداف املخطط لها.9

10
يتم مراجعة مناهج وأساليب  العمل املختلفة عىل مستوى جميع ادارات الرشكة بشكل 

منتظم لضامن املعرفة التامة باتجاهات املستقبل.
3.89

3.70ج- التعلم املستمر: التعلم إسرتاتيجية فاعلة يف رؤية الوزارة.11

4.10سعي القيادات إيل تنمية العاملني وزيادة مهاراتهم تدعيام للتعلم املستمر.12

13
تهتم القيادات بنقل وتحويل املعارف واملعلومات الفعالة إىل برامج تنفيذية ذات كفاءة 

تساهم يف تحقيق التميز األمني.
3.71

3.88تدعم اإلدارة آراء وأفكار العاملني التي تتعلق بتحقيق اإلبداع املؤسىس.14

0	.3هناك اسرتاتيجية لالستفادة من ذوى القدرات املتميزة لتدعيم املنظمة األمنية الذكية.15

توفر  تجاه  ايجابيًا  كان  الدراسة  اتجاهات عينة  أن  يتضح  امليدانية  الدراسة  نتائج  بتحليل    

خصائص املنظمة األمنية الذكية، حيث كان املتوسط الوزين لكل العبارات أعىل من املتوسط 

املرجح )3 درجات(.

املحور الرابع: النتائج النهائية والتوصيات

أ- ملخص النتائج النهائية 

يف  وأهميته  الفكري  املال  رأس  مفهوم  عىل  التعرف  يف  للدراسة  األول  الهدف  متثل   -
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املؤسسات األمنية، وقد توصلت الدراسة إيل أن أهمية رأس املال الفكري تنبع من اعتبار أن 

الكامنة لديه، مع األخذ يف  قيمة أي فرد من األفراد هي مجمل خرباته ومهاراته وقدراته 

االعتبار ندرة موهبته الخاصة والطلب الفعيل عىل هذا النوع من املهارات التي ميلكها، ويكمن 

التحدي الحقيقي للمؤسسات الرشطية يف استقطاب األفراد ذوي الخربات العالية واملحافظة 

عليهم، وذلك بهيكلة نفسها بحيث تكافـــئ الذين يستثمرون وقتهم ومواهبهم لصالحها، وإن 

مجرد وجود رأس مال برشي يتمتع بالخربة ال يكفي لضامن أية ميزة للمؤسسات الرشطية، وال 

ميكن أن تكون هناك ميزة معرفية ما مل تؤد إىل فائدة عملية؛ فرأس املال الفكري هو مفتاح 

البرشية واملحافظة عليها والذى  املواهب  تنمية أفضل  األداء الرشطي من خالل  التميز ىف 

مالها  رأس  لتنمية  فاعلة  السرتاتيجيات  الذكية  املنظامت  صياغة  يف  الرئيس  التحدي  ميثل 

الفكري وصوال« ألعىل مستويات األداء.

وخصائصها،  الذكية  املنظامت  مفهوم  عىل  التعرف  يف  للدراسة  الثاين  الهدف  ومتثل   -

وقد توصلت الدراسة إىل أن جوهر تعظيم اقتصاديات رأس املال الفكري هو الفكر واملعرفة 

اللذان ليس لهام مصدر إال الفرد، فاملعرفة الجديدة والفكرة الخالقة عنرصان مهامن لتدعيم 

خصائص املنظمة األمنية الذكية.

- ومتثل الهدف الثالث للدراسة يف دراسة وتحليل آراء واتجاهات عينة الدراسة امليدانية 

عن عالقة رأس املال الفكري بتدعيم خصائص املنظمة الذكية األمنية، وبعد اختبار الفروض 

وتدعيم  الفكري  املال  وتنمية رأس  إدارة  معنوية بني  توجد عالقة  أنه  إىل  الدراسة  توصلت 

القدرة عىل التكيف وفهم البيئة كإحدى خصائص املنظمة األمنية الذكية بوزارة الداخلية بدولة 

القدرة  وتدعيم  الفكري  املال  معنوية بني رأس  توجد عالقة  وأنه  املتحدة،  العربية  اإلمارات 

عىل توليد البدائل االسرتاتيجية كإحدى خصائص املنظمة األمنية الذكية بوزارة الداخلية بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك وجود عالقة معنوية بني رأس املال الفكري وتدعيم القدرة 

عىل التعلم املستمر كإحدى خصائص املنظمة األمنية الذكية بوزارة الداخلية بدولة اإلمارات 

كانت  الدراسة  عينة  اتجاهات  أن  اتضح  امليدانية  الدراسة  نتائج  وبتحليل  املتحدة،  العربية 

املنظمة  خصائص  توفر  وكذلك  الفكري،  املال  برأس  األمنية  املؤسسة  اهتامم  تجاه  إيجابية 

األمنية الذكية.
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ب- التوصيات:

يوضح الجدول التايل توصيات الدراسة متضمنة التوصية وربطها بالنتائج املتوقعة والجهة 

املنوطة بالتنفيذ:

النتائج املتوقعةالتوصية
الجهة املسؤولة 

عن التنفيذ

املدة الزمنية 

للتنفيذ

رضورة زيادة االهتامم 

بتأهيل الكوادر األمنية للتعامل 

مع التحديات واملستجدات 

املتالحقة يف شتى املجاالت.

تحقيق أهداف منظومة 

االستثامر يف رأس املال 

الفكري ويدعم خصائص 

املنظمة األمنية الذكية.

القيادات األمنية 

وإدارات التدريب 

بالوزارة.

- خطط تدريب 

سنوية قصرية 

األجل.

رضورة إفساح القيادات 

الرشطية املجال أمام املوارد 

البرشية الرشطية ليبتكروا 

ويبدعوا ويطرحوا األفكار 

الجديدة.

استثارة وتحفيز راس املال 

البرشي ونقلهم نقلة نوعية 

وتشجيعهم عىل إعادة دراسة 

أهدافهم ووسائلهم وطرح 

رؤى جديدة وتحديات فكرية.

القيادات األمنية 

والرؤساء 

املبارشون ومنتسبو 

الوزارة.

- خطط إثراء 

وظيفي وتنمية 

متوسطة األجل 

إلعداد قيادات 

مستقبلية أمنية.

رضورة التوجه مبفهوم 

املنظمة األمنية الذكية لتكون 

ثقافة موجهه إسرتاتيجيًا 

عىل جميع مستويات املؤسسة 

األمنية.

إعداد منظومة متكاملة 

ومرتابطة لتنمية واستثامر 

الرصيد املعريف كأساس 

إلدارة رأس املال الفكري.

القيادات األمنية.

- خطط طويلة 

األمد لتعظيم 

اقتصاديات رأس 

املال الفكري.

رضورة إعادة صياغة 

اسرتاتيجية مستقبلية للوزارة 

لالستفادة من العاملني ذوي 

املهارات والقدرات املتميزة.

- تدعيم خصائص املنظمة 

الذكية باالعتامد على رأس 

املال الفكري.

- خطط طويلة 

األمد لتعظيم 

إقتصاديات رأس 

املال الفكري.

ج- توصيات بدراسات مستقبلية:

الفكري وتدعيم  املال  العالقة بني تنمية رأس  للقيادات يف  الوسيط  الدور  البحث يف   -

خصائص املنظامت الذكية.

- دراسة العالقة بني تدعيم خصائص املنظامت الذكية و تحقيق التميز املؤسيس األمني.
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- البحث يف أثر تنمية رأس املال الفكري عىل تعزيز املكانة االسرتاتيجية للمؤسسات.

- دراسة تأثري تدعيم خصائص املنظامت الذكية يف زيادة القدرة عىل استرشاف مستقبل 

املؤسسات األمنية.

- إعادة اختبار نتائج هذه الدراسة عىل قطاعات أخرى مشابهة.

املراجع:

- املراجع العربية

أمجد حسن عبد الرحمن محمد، استخدام النمذجة البنائية لدراسة عالقة االعرتاف • 

والقياس لرأس املال الفكري لرشكات الربمجيات وتكنولوجيا املعلومات وتدعيم قيمة 

التجارة، جامعة  كلية  دكتوراه غري منشورة،  ، رسالة  التنافسية  القدرة  املنشأة وزيادة 

عني شمس،2021. 

تطبيقية يف •  دراسة  األزمات،  إدارة  الذكية يف  املنظمة  أثر خصائص  ردايدة،  إيناس 

املستشفيات الخاصة مبدينة عامن، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية األعامل، جامعة 

الرشق األوسط، األردن، 	201. 

ترجمة: إصدارات •  العائد،  قياس  أدوات وخطوات  البرشي-  االستثامر   ، فيليب  جاك 

مبيك )القاهرة :مركز الخربات املهنية لإلدارة، 2003 (.

خالد الربابعة، القيادة االسرتاتيجية ودورها يف بناء املنظامت األمنية الذكية – دراسة • 

األردنية  اململكة  يف  الدرك  لقوات  العامة  واملديرية  العام  األمن  مديرية  بني  مقارنة 

الهاشمية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،	201. 

سجى جواد حسني الكرعاوي، تأثري القيادة الذكية من خالل  تعزيز التعلم التنظيمي • 

– دراسة تحليلية آلراء عينة من رؤساء األقسام يف بعض جامعات الفرات األوسط، 

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القادسية، العراق،	201.

سعد عيل العنزي، أحمد عيل صالح، إدارة رأس املال الفكري يف منظامت األعامل، • 

)عامن: دار اليازوري للنرش والتوزيع، 2009(. 

عادل حرحوش املفرجي ، أحمد عيل صالح ، رأس املال الفكري طرق قياسه وأساليب • 

املحافظة عليه  )القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2003(.
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مليحة محمود املازمي، إدارة رأس املال الفكري واالرتقاء باألداء الوظيفي دولة اإلمارات • 

منوذجًا، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة محمد الخامس، الرباط، املغرب، 2018. 

يوسف حجيم الطايئ وآخرون، صياغة االسرتاتيجية املستدامة للرشكة يف بناء املنظامت • 

العراق لالتصاالت،  املدراء يف رشكة زين  استطالعية آلراء عينة من  الذكية: دراسة 

مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، 2013، 9)25(.

- املراجع األجنبية :
• Atos, A., Smart Organization Consulting. World line, Atos World Grid and the fish 
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Intellectual capital and its relation-
ship to strengthening the charac-
teristics of military organizations

 A field study on the Ministry of Interior in the United Arab Emirates

Abstract
Intellectual capital in the security field represents a set of distinct capabilities enjoyed by 

a limited number of officers and individuals that contribute to transforming these institutions 
into smart security institutions.

The problem of the study lies in: How can, through investment in intellectual capital, 
support the characteristics of smart security organizations?

The study aims to analyze the opinions and trends of a sample of 100 individuals from 
the employees of the UAE Ministry of Interior on the relationship of intellectual capital to 
strengthening the characteristics of the smart organization.

The study reached a set of results, the most important of which are:
- The investment in intellectual capital is an effective element to strengthen the charac-

teristics of the smart security organization.
- There is a significant relationship between the management and development of intel-

lectual capital and the dimensions of the characteristics of the smart security organization.

Keywords: intellectual capital, smart security organization, UAE Ministry of Interior.
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