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Abstract: 

The study aimed to identify the creative environment and its relation to the graceful management of the 

technical colleges operating in Gaza Strip. The analytical descriptive method was used through a questionnaire 

which was randomly distributed to 289 employees of the technical colleges in Gaza Strip with a total number of 

(1168) employees and  a response rate equal to (79.2%) of the sample study. 

The results showed a high degree of approval for the dimensions of the creative environment with a relative 

weight of (75.19%). It also showed a high level of creative environment where the ranking and relative weight 

was as follows: Fluency (76.86%), Sensation of problems (74.89%), Flexibility (74.59%) and originality 

(74.41%). The results showed that the technical colleges achieved a high level of lean management with a 

relative weight of 76.69% and a high level of lean management. (79.56%), responding to customer requirements 

(79.14%), reducing costs (75.68%), maximizing competitiveness and profitability (74.59%), Improve service 

(74.52%), and the results showed a statistically significant difference relationship between the dimensions of the 

creative environment and management in lean technical colleges in Gaza Strip. 

The researchers suggested a number of recommendations, the most important of which is the need to enhance the 

dimensions of the creative environment by working to improve the abilities of the faculties in fluency, flexibility, 

originality, sensitivity to problems and the importance of increasing attention to the dimensions of achieving the 

graceful management because of their role in the development of technical education departments and 

sustainability. Develop lean management mechanisms and applications in terms of reducing waste, reducing 

costs, improving service, responding to customer requirements, and maximizing competitiveness and 

profitability, commensurate with the capabilities of these colleges. 
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 المؤتمر العممي الثاني

 االستدامة وتعزيـز البيئة اإلبداعية لمقطاع التقني

 دير البمح –كمية فمسطين التقنية 

 2017/  ديسمبر 6-7

 "البيئة اإلبداعية وعالقتها باإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية العاممة في قطاع غزة"

 ممخص الدراسة
باإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية العاممة في قطاع غزة، وقد تـ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى البيئة اإلبداعية وعالقتيا 

( مف العامميف 289استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، مف خالؿ استبانة تـ توزيعيا عشوائيًا عمى عينو مكونة مف )
 %( مف عينو الدراسة79929(، وبنسبة إستجابة )1168بالكميات التقنية بقطاع غزة والبالغ عددىـ )

(، كما بينت وجود مستوى مرتفع %75.19وأظيرت النتائج وجود درجة موافقو مرتفعو ألبعاد البيئو اإلبداعية وبوزف نسبى )
(، اإلحساس بالمشكالت: %76.86مف مجاالت البيئو اإلبداعية حيث جاء ترتيبيا ووزنيا النسبى كالتالى: الطالقة: )

(، واظيرت النتائج أف الكميات التقنية حققت مستوى مرتفع مف %74.41(، واألصالة: )%74.59(، المرونة: )74.89%)
(، ووجود مستوى مرتفع مف مجاالت اإلدارة الرشيقة، حيث جاء %76.69اإلدارة الرشيقة حيث بمغ الوزف النسبى الكمى )
(، خفض التكاليؼ: %79.14(، االستجابة لمتطمبات العمالء: )%79.56ترتيبيا ووزنيا النسبى كالتالى: تقميؿ اليدر: )

(، كما أظيرت النتائج وجود %74.52(، وتحسيف الخدمة: )%74.59(، تعظيـ القدرة التنافسية والربحية: )75.68%)
 عالقة ذات داللة احصائية بيف أبعاد البيئو اإلبداعية واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة9

ا ضرورة تعزيز أبعاد البيئو اإلبداعية مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف قدرات واقترح الباحثوف مجموعة مف التوصيات أىمي
لممشكالت، وأىمية زياده اإلىتماـ بأبعاد تحقيؽ اإلدارة الرشيقة لما ليا  الكميات فى الطالقة، والمرونة، واألصالة، والحساسية

طوير اليات وتطبيقات اإلدارة الرشيقة مف مف دور فى تطوير ادارات التعميـ التقني وديمومتو، وحث متخذى القرار عمى ت
حيث تقميؿ اليدر، وخفض التكاليؼ، وتحسيف الخدمة، واالستجابة لمتطمبات العمالء، وتعظيـ القدرة التنافسيَّة والربحيَّة، بما 

 يتناسب مع قدرات ىذه الكميات9
 

 التقنية، قطاع غزة9البيئة اإلبداعية، اإلدارة الرشيقة، الكميات  الكممات المفتاحية:

 مقدمة الدراسة
يتطمب الرقي  اإلدارة، مما وثيقا بفاعمية ارتباطا يرتبط منظمة أي أداء كفاءة وفعالية أف عمى الدراسات واألدبيات تؤكد

 تحتضنولممنظمة التي  اإلبداع اإلداري الدائـ معو يتحقؽ الذي المالئـ المناخ وتوفير لو، الرعاية الالزمة وتوفير بقدراتو
وينتمي إلييا، حيث تعتبر ميارات التفكير اإلبداعي مف األمور الواجب مراعاتيا وتنميتيا لدى العامميف في كافة أنواع 

9 فقد تغيرت األدوار والمسئوليات والمتمثمة بتسييؿ عمميات التعمـ مف (Abu Amuna and others, 2017)المنظمات 
ثارة دوافع التعمـ واالىتماـ بحاجات الطالب وطموحاتيـ، خالؿ تحفيز التفكير اإلبداعي والتغمب  عمى الفشؿ األكاديمي وا 

 ,Abu Naser and others)واشراكيـ في القرارات المتعمقة بأنشطتيـ التعميمية ومراعاة التنوع في خصائصيـ المعرفية 
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تشجع عاممييا وتحفزىـ عمى  ،  حيث إف لدى غالبية األشخاص قدرة عمى اإلبداع، لذا يجب عمى المنظمة أف(2016
 Rowe, 9)2004اإلبداع، فقد تفقد المنظمة ميزتيا التنافسية بسبب غياب اإلبداع واالبتكار في أعماليا )

 عالية مستوعبة آلليات كفاءة ذات إدارة جامعية ىناؾ تكف لـ فاف التعميـ، تطوير عف بأنيا المسؤولة الجامعية اإلدارة تتميز
 فإف أي تطور جوىري، وبالتالي عقبة أماـ ستكوف فإنيا ومجابية المتغيرات، المجتمع تطوير ؤولة عفومس العصر وتقنياتو

(، فبعد ظيور مصطمح 2006ومعايقة،  مجتمعا ناجحا ومتطورا )الخطيب تعني بالضرورة ناجحة ومبدعة جامعية إدارة
لضرورية لتحقيؽ مفيوميا باعتبارىا تحقؽ مكاسب اإلدارة الرشيقة تعددت البحوث والدراسات لتحديد العناصر واألنشطة ا

كبيرة لكؿ أصحاب المصمحة في أي نشاط، وتغيرت النظرة لمعامميف باعتبارىـ الشريؾ الرئيس في أعماؿ التطوير والتحسيف 
 المستمر، واىتمت المؤسسات بتحسيف مناخ العمؿ وتطوير برامج التدريب المناسبة واالىتماـ بمفيـو مجموعات العمؿ
الصغيرة وفرؽ المشروعات وغيرىا مف آليات العمؿ الجماعي، وذلؾ بخالؼ اإلدارة الثقيمة )التقميدية( التي تعتمد عمى 

 أصحاب الخبرة9
إف دور المنظمة ىو العمؿ بشكؿ إبداعي عمى إيجاد الحموؿ لممشكالت القائمة سواء الداخمية منيا أـ الخارجية، فمنظمات 

مكانات فائقة قادرة عمى مواجية اليـو تواجو ظروفًا  بيئية متغيرة ومعقدة، مما تطمب ضرورة امتالؾ المؤسسات لطاقات وا 
العوامؿ المؤثرة في أدائيا، ولغرض بموغ االستمرار والنمو ال بد مف ضرورة توافر قيادة في المؤسسة قادرة عمى تحقيؽ 

تخمي عف المفيـو التقميدي لمقيادة وتبني أنماط جديدة، ولعؿ أىدافيا المنشودة واالستمرار بتميز ونجاح مف خالؿ السعي لم
أىداؼ  عمى تحقيؽ العمؿ عناصر مف ميما عنصرا باعتبارىا الطبيعي بدأ يأخذ وضعو باإلدارة قد الواضح ىذا االىتماـ

بشكؿ عاـ، ومف ىنا النمو االقتصادي واالجتماعي، حيث يعتبر التفكير اإلبداعي مف أىـ عوامؿ النجاح في الحياة اليومية 
كاف االىتماـ باإلبداع أحد أىـ األىداؼ التي تسعى إليو المجتمعات اإلنسانية المتقدمة التي ترى في أبنائيا المبدعيف عماد 

 ثروتيا وسبيؿ تنميتيا في جميع المجاالت االجتماعية والعممية والتقنية9

 مشكمة الدراسة
 اإلبداعية مف األفكار بتبني والمتوسطة الصغيرة المؤسسات فييا بما المنظمات تفرض عمى جميع الحالية األعماؿ بيئة إف
 إبداعية بيئة بتوفر تواجد اإلبداع يرتبط إذ واالستمرار البقاء مقومات احد اإلبداع أصبح ىنا ومف االستقرار، ضماف اجؿ

 ىي العنصر أف اإلدارة ستظؿ عمى تؤكد واألدبيات الدراسات فإف اإلدارة، عمـ في التطور استمرار ظؿ مالئمة، وفي
 الرقي يتطمب مما بفاعمية اإلدارة، وثيقا ارتباطا يرتبط منظمة أي أداء وفعالية كفاءة كما إف الوظائؼ، كافة ألداء الحيوي
 Abu Naser)لممنظمة  اإلداري الدائـ اإلبداع معو يتحقؽ الذي المالئـ المناخ وتوفير ليا، الالزمة الرعاية وتوفير بقدراتيا

and others, 2016)9 
تتمثؿ مشكمة الدراسة في الظروؼ االستثنائية التي يعانييا قطاع غزة مف حصار وحروب، وما تبعو مف تزايد عدد 
الجامعات والكميات في قطاع غزة، وىذا بدوره انعكس عمى قدرة الجامعات والكميات في قطاع غزة، مما يتطمب أف يكوف 

اعية قادرة عمى تسخير كافة اإلمكانات لمحاولة االستمرار ومواكبة الجامعات والكميات العالمية في ىناؾ إدارة جامعية و 
احد االساليب  يعتبر كونو الموضوعات الحديثة مف البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة موضوع جميع المجاالت، حيث يعد

 في مستدامة تنافسية ميزة تحقيؽ المنظمات مف مف خالليا كفتتم التي االليات الميمة ومف اإلدارة الحديثة في والتقنيات
بيف  المنافسة حدة وزيادة المستفيديف حاجات ورغبات وتنوع التكنولوجيا في تتسـ بالتغيرات السريعة التي ظؿ بيئة االعماؿ
عممياتيا وتحقيؽ الميزة  في االداء تحسيف الى التي تسعى المعاصرة المنظمات ادارات تفكير يشغؿ ما المنظمات، وىذا
الى  تسعى ىذه الدراسة مشكمة الدراسة، اذ في منطمقاً  الموضوع ليكوف ىذا عمى الباحثوف اختيار وقع ىنا التنافسية، ومف

ففي الكميات التقنية،  سيما وال البيئة الفمسطينية في" البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة "المتمثمة فى الدراسة متغيرات اختبار  وا 
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 عف مشكمة التعبير يمكف عمى ذلؾ وبناء حوؿ "البيئة اإلبداعية وعالقتيا باإلدارة الرشيقة" وتدور لمبحث األساسية المشكمة
 مف خالؿ تساؤالت الدراسة التالية: الدراسة

 أبعاد البيئة اإلبداعية فى الكميات التقنية في قطاع غزة؟ توافر مدى ما السؤال األول:
 ما مدى توافر عناصر اإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية في قطاع غزة؟ السؤال الثاني:
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع غزة؟ السؤال الثالث:

 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية:
 طالقة واإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع غزة؟ىؿ ىناؾ عالقة بيف ال السؤال الفرعي األول:
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف المرونة واإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع غزة؟ السؤال الفرعي الثاني:
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف األصالة واإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع غزة؟ السؤال الفرعي الثالث:
لممشكالت واإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية فى قطاع  : ىؿ ىناؾ عالقة بيف الحساسيةالسؤال الفرعي الرابع

 غزة؟

 أهداف الدراسة
األىداؼ  البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة لمكميات التقنية وذلؾ مف خالؿ تحقيؽ تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف

 : التالية
 فحص مستوى تحقيؽ أبعاد البيئة اإلبداعية في الكميات التقنية في قطاع غزة9 19
 التعرؼ عمي واقع اإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية فى قطاع غزة9 29
لممشكالت( باإلدارة الرشيقة في  بداعية )الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسيةبياف العالقة بيف أبعاد البيئة اإل 39

 الكميات التقنية بقطاع غزة9
والكميات التقنية  عموماً  مؤسسات التعميـ العالى في االدارية لمقيادات وتوصيات استنتاجات بجممة الخروج 49

تعزيز البيئة اإلبداعية وتطبيؽ اإلدارة الرشيقة مما  نحو وتحفزىا ادائيا تحسيف في تسيـ قد خاص بشكؿ المبحوثة
 .يساىـ في تطوير التعميـ التقني

 .طرح أىـ القضايا التي تحقؽ اإلدارة الرشيقة وتسخيرىا لتحسيف جودة عمميات التعميـ التقني وتخفيض نفقاتو 59

 أهمية الدراسة
الحديثة،  أىـ المواضيع اإلدارية واإلدارة الرشيقة احدالبيئة اإلبداعية  تعد حيث الموضوع أىمية مف الدراسة أىمية تبرز

وتنبع أىمية ىذه الدراسة في محاولة إثراء الدراسات والبحوث التي أجريت في مجاؿ البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة، والتي 
ه الدراسة ايضًا في تناوليا بالدراسة تعدُّ قميمة إلى حد ما، وال سيما في المجتمعات العربية، نظرًا لحداثتيا، كما تنبع أىمية ىذ

والبحث لشريحة ميمة مف شرائح المجتمع، وىي شريحة الكميات التقنية فى قطاع غزة، لذا، فإنو يمكف القوؿ أف ىذه الدراسة 
 ىميةجوانب أ تحديد تعػدُّ مف الدراسات القالئؿ، إف لـ تكف األولى التي ُتجرى عمى الكميات التقنية فى قطاع غزة، ويمكف

 :يمي وكما منيا، المتوقعة المساىمة واإلضافة مف الدراسة
 أوال : األهمية النظرية:

تتطور  حيث غربية، بيئات في اإلدارة الرشيقة البيئة اإلبداعية وبمفيـو المتعمقة بمفيوـ الدراسات معظـ تركزت 19
 مع الحالية تعاممت الدراسة بينما متسارعة، بصورة والمعايير األداء بقياس المتعمقة واألدوات اإلدارية المفاىيـ
 .الفمسطينية البيئة وبالتحديد العربية البيئة
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 الدراسات تزاؿ وال حديثًا، اإلدارة الرشيقة مفيوـ ظير حيث الجديدة، المواضيع مف الدراسة موضوع عد يمكف 29
 الموضوعات مف الموضوع عتبر ىذاالعممية، وي تحقيؽ اإلضافة إلى جميعيا وتسعى بداياتيا في بالمفيـو المتعمقة
 ورائدة9 تكوف مبدعة أف إلى المنظمة إيصاؿ عمى القدرة لدييا التي

 .إثراء الساحة األكاديمية العربية بدراسات ومشاركات بحثية جديدة في مجاالت التنمية اإلدارية 39
 .ومستوى ارتباطيا بتوفر بيئة إبداعية توجيو االنتباه نحو أىمية اإلدارة الرشيقة 49
 .ومتابعة تطويرىا في الكميات التقنية التأكيد عمى تعزيز البيئة االبداعية 59

 ثانيا : األهمية التطبيقية:

 احتياجاتيا مع ومتوافقاً  مالئماً  ألف يكوف سعياً  الكميات التقنية بقطاع غزة، في تركز الدراسة حوؿ اإلدارة الرشيقة 19
 .عماؿ األخرىاأل منظمات ويخدـ االستراتيجية ألىدافيا ومحققاً 

وجو  وعمى الحديثة، اإلدارية والنماذج والمفاىيـ الكميات التقنية بقطاع غزة لألنظمة مواكبة مدى عمى إلقاء الضوء 29
 .ومبادئيا البيئة االبداعية مفيوـ الخصوص

تطبيقاتيا في في الكميات التقنية، ورصد جوانب القوة والضعؼ، ورصد جوانب  االطالع عمى واقع اإلدارة الرشيقة 39
 .ىذه المؤسسات

تنبع أىمية ىذه الدراسة في تناوليا لشريحة ميمة مف شرائح المجتمع، وىي شريحة الكميات التقنية فى قطاع غزة،  49
لذا، فإنو يمكف القوؿ أف ىذه الدراسة تعػدُّ مف الدراسات القالئؿ، إف لـ تكف األولى التي ُتجرى عمى الكميات 

 التقنية فى قطاع غزة9

 روض الدراسةف
 تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفروض التالية:

 ىناؾ مستوى مرتفع مف البيئة اإلبداعية في الكميات التقنية بقطاع غزة9 الفرض األول:
 ىناؾ مستوى مرتفع مف اإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة9 الفرض الثاني:
( بيف أبعاد البيئة اإلبداعية )الطالقة، α ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الثالث:

 لممشكالت( واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة9 المرونة، األصالة، والحساسية
 ويتفرع منه الفروض الفرعيه بحسب الدور ألبعاد البيئة اإلبداعية:

واإلدارة الرشيقة في  ( بيف الطالقةα ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) األول:الفرض الفرعي 
 الكميات التقنية بقطاع غزة9

( بيف المرونة واإلدارة الرشيقة في α ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الثاني:
 زة9الكميات التقنية بقطاع غ
( بيف األصالة واإلدارة الرشيقة α ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الثالث:

 في الكميات التقنية بقطاع غزة9
لممشكالت  ( بيف الحساسيةα ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الرابع:

 ة في الكميات التقنية بقطاع غزة9واإلدارة الرشيق

 متغيرات الدراسة
 :وهي( أبعاد 4البيئة اإلبداعية وتتكوف مف ) المتغير المستقل:
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 الطالقة 19
 المرونة 29
 األصالة 39
 لممشكالت9 الحساسية 49

 :وهي( أبعاد 5اإلدارة الرشيقة وتتكوف مف ) المتغير التابع:
 تقميؿ اليدر9 19
 خفض التكاليؼ9 29
 تحسيف الخدمة9 39
 االستجابة لمتطمبات العمالء9 49
 تعظيـ القدرة التنافسيَّة والربحيَّة9 59

 نموذج الدراسة

يتمثؿ نموذج الدراسة في التعبير عف العالقة بيف المتغير المستقؿ )البيئة اإلبداعية( المتمثؿ في )الطالقة، المرونة، 
تمثؿ في )تقميؿ اليدر، خفض التكاليؼ، تحسيف لممشكالت( والمتغير التابع )اإلدارة الرشيقة( الم األصالة، والحساسية

 الخدمة، االستجابة لمتطمبات العمالء، وتعظيـ القدرة التنافسيَّة والربحيَّة(9
 (1ضوء ما تـ صياغتة مف فروض فقد تـ صياغة متغيرات الدراسة كما يوضحو الشكؿ رقـ )وفي 

 

 (: نموذج الدراسة1شكل رقم )
 : مف إعداد الباحثوف  بناًء عمى جرد األدبيات السابقة9المصدر

 

 حدود الدراسة
الموضوعي عمى دراسة البيئة اإلبداعية وعالقتيا  حدىا في الدراسة اقتصرت الحد الموضوعي )األكاديمي(: 19

 باإلدارة الرشيقة فى الكميات التقنية
 تقتصر ىذه الدراسة عمى استجابات العامميف في الكميات التقنية محؿ الدراسة9 الحد البشري: 29

 المتغير التابع
 اإلدارة الرشيقة

تقميؿ اليدر 
خفض التكاليؼ 
تحسيف الخدمة 
 االستجابة لمتطمبات

 العمالء

 المتغير المستقل
 البيئة اإلبداعية

الطالقة 
المرونة 
األصالة 

 لممشكالت الحساسية
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دير  -تقتصر ىذه الدراسة عمى كبرى الكميات التقنية بمحافظات غزة )كمية فمسطيف التقنية الحد المؤسساتي: 39
البمح، الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة األزىر، الكمية 

 الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(9
دراسة في دولة فمسطيف، واقتصرت عمى الكميات التقنية بقطاع غزة )كمية فمسطيف أجريت ال الحد المكاني: 49

(، كمية الدراسات GTCدير البمح، الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة ) -التقنية
 األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية، كمية مجتمع األقصى(9 -المتوسطة

جراء التحميالت اإلحصائية في الحد الزماني 59 : تـ تطبيؽ ىذه الدراسة وجمع البيانات األولية عف الكميات التقنية وا 
 ( لذلؾ فيي تمثؿ الواقع الموجود في ىذا الوقت20179العاـ )

 مصطمحات الدراسة
 يعني الوسط : البيئة اإلبداعية كما يقوؿ ألكسندرو روشكا في كتابو اإلبداع العاـ والخاص البيئة اإلبداعية

وىذا ما أكده د9  .المباشر والتأثيرات االجتماعية النفسية، واالقتصادية، والثقافية، والتربوية التي تحفز اإلبداع
محمد عبد الغني ىالؿ في كتابو: ميارات التفكير االبتكاري حيف قاؿ أف البيئة اإلبداعية تساعدنا لمذىاب بعيدًا 

اإلجابة عمى األسئمة اليومية التقميدية التي نسأليا ألنفسنا أو يسأليا عف كؿ ما ىو عادي ومألوؼ، ونحاوؿ 
 (http://www.afkaaar.com/html/article760.htmlاآلخروف بإجابات غير مألوفة )

 ويقصد بيا القدرة عمى إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار اإلبداعية حوؿ موضوع معيف في فترة زمنية الطالقة :
ىا عممية التذكر واستدعاء واختيار المعمومات أو خبرات أو مفاىيـ سبؽ تعمميا )عبد العزيز، محددة، وىي جوىر 

2006 .( 
 ىي القدرة عمى توليد عدد كبير مف األفكار المتنوعة لـ يسبؽ الييا، أو القدرة عمى توليد البدائؿ المرونة :

ير معيف، وسرعة االستجابة والتغير مع موقؼ والمترادفات واألفكار والمشكالت واالستعماالت عند االستجابة لمث
 (20029معيف )جرواف، 

 ىي القدرة عمى إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة تأخذ معنى التجديد والتفرد تركز عمى نواتج اإلبداعية األصالة :
 (20069كمحؾ ألنيا صفة مطمقة ولكنيا محددة في أطار الخبرة الذاتية لمفرد )عبد العزيز، 

  قدرة الفرد عمى رؤية المشكمة بشكؿً ، والتعرؼ عمى حجميا وجوانبياً دقيقا واضح لممشكالتالحساسية :
وتحديدىا تحديدا وأبعادىا وآثارىا لمعرفة مواطف الضعؼ أو النقص في الظاىرة أو حالة معينة9 ألف التشبع 

دت فرص التوصؿ إلى أفكار بالمشكمة ىو الذي يوحي باإلبداع، فكمما أجيد الشخص نفسو في دراسة المشكمة زا
 (19989جديدة )الطيب، 

 :ىي قدرة المنشأة عمى األداء اإلداري الذي يتميز بسرعة االستجابة وسرعة تعديؿ أسموب العمؿ  اإلدارة الرشيقة
بصورة تتناسب مع متطمبات التغيير، وىي الممارسة التي تركز عمى القيـ واالنسياب واالستقطاب والكماؿ وعمؿ 

فوائده الجمة، والتي يمكف تمخيصيا في الحماس الجماعي والمعرفة التجميعية وحسف استخداـ الحقائؽ الفريؽ و 
والبيانات وسرعة التجاوب مع التحديات والفرص، بيدؼ تحقيؽ أفضؿ أداء وأفضؿ مخرجات لمعمالء مع 

 (20179)العسكر، التخمص الكمي ما أمكف مف كؿ نشاط أو جزئية ال تمثؿ قيمة مضافة لمعمؿ أو العميؿ 

 الدراسات السابقة
تعتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي تقـو عمييا موضوع الدراسة، وتقدـ إفادة كبيرة في استكماؿ الخمفية النظرية 
لمبحث وتحديد أىدافة وصياغة فروضو وتفسير مدلوؿ ما يتـ التوصؿ إليو مف نتائج9 ولقد أسفرت جيود الباحثوف عف 
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العديد مف الدراسات التي تناولت البيئة اإلبداعية، وكذلؾ الدراسات التى تناولت اإلدارة الرشيقة9 ويتناوؿ ىذا الجزء  ظيور
عرضا لمدراسات العربية واألجنبية مرتبة تاريخيا مف األحدث لألقدـ والتي تناولت موضوع البيئة اإلبداعية، وموضوع اإلدارة 

 راسات السابقة والنتائج العامة التي يمكف استخالصيا منيا9الرشيقة، ثـ يمي ذلؾ تحميؿ الد
 الدراسات المتعمقة بالبيئة اإلبداعية -أوال

( بعنواف "أثر التفكير اإلبداعي عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار اإلداري: دراسة 2017دراسة )سويدات والشيخ،  19
ميف العاممة في األردف" والتى ىدفت الى التعرؼ ميدانية مف وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى في شركات التأ

إلى أثر التفكير اإلبداعي بأبعاده المختمفة )الطالقة، المرونة، األصالة، اإلفاضة، والحساسية لممشكالت(، عمى 
( شركة تأميف مف 24فاعمية عممية اتخاذ القرار اإلداري في شركات التأميف العاممة في األردف9 تـ االتصاؿ مع )

( استبانة عمى العامميف في ىذه الشركات مف مستوى 270( شركة، ووزع )28ع الدراسة البالغ عددىا )مجتم
( استبانة صالحة لمتحميؿ اإلحصائي9 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 218اإلدارة العميا والوسطى واسترجع منيا )

لديمغرافية والوظيفية9 بينما تطوير استبانو تكونت مف قسميف، القسـ األوؿ يتضمف أسئمة حوؿ الخصائص ا
( فقرة تقيس مدى توافر التفكير اإلبداعي بأبعاده الخمسة، والقسـ الثالث يقيس مستوى 25تضمف القسـ الثاني )

فقرة(، توصمت الدراسة إلى وجود مستوى مرتفع ذو داللة  11فاعمية عممية اتخاذ القرار اإلداري ويتكوف مف )
( لتوافر التفكير اإلبداعي بأبعاده الخمسة في شركات التأميف العاممة في α ≥05.0إحصائية عند مستوى الداللة )

لفاعمية عممية  α ≥05.0 األردف، كما توصمت إلى وجود مستوى مرتفع ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
لدراسة إلى عدد مف اتخاذ القرار اإلداري في شركات التأميف العاممة في األردف9 وفي ضوء ىذه النتائج، توصمت ا

التوصيات منيا االستمرار في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لممديريف، الطالعيـ عمى ما يستجد مف تقنيات في 
ىذه المجاالت، وكذلؾ إشراؾ المستويات اإلدارية المختمفة في عممية صنع القرارات،  واطالع الموظفيف عمى ما 

معارضتيـ ليا وسرعة تقبميا وتطبيقو المباشر دوف أية عقبات  تـ مف مستجدات؛ ألف ذلؾ يقمؿ مف درجة
 .مستقبمية

 الدراسات المتعمقة باإلدارة الرشيقة -ثانيا
( "بعنواف تعزيز ممارسات اإلدارة الرشيقة في صناعة اإلنشاءات الفمسطينية / الضفة 2016دراسة )ابو عبيد،  19

الوعي والفيـ لمبدأ اإلدارة الرشيقة في صناعة االنشاءات  الغربية"، والتى ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس وتعزيز
الفمسطينية9 اعتمدت الدراسة بشكؿ أساسي عمى المنيج الوصفي والتحميمي وأسموب الدراسة الميدانية، حيث تمت 
مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة المتعمقة بيذا الموضوع، ومف ثـ عمؿ استبياف يستيدؼ شركات المقاوالت في 

شركة مقاوالت9 وأوضحت النتائج أف  153الضفة الغربية، فقد تـ تصميـ االستبياف وتوزيعو عمى عينة مكونة مف 
ىنالؾ إتفاؽ عمى األثر اإليجابي لتبني أساليب إدارية جديدة ونجاح تطبيؽ اإلدارة9 ولقد أشارت النتائج كذلؾ الى 

لرشيقة تخص العوامؿ البشرية مثؿ سموؾ الموظؼ أف ىنالؾ اتفاؽ عمى عوامؿ تدعـ نجاح تطبيؽ اإلدارة ا
اإليجابي والخبرات والمعمومات وغيرىا، باإلضافة الى عوامؿ خاصة بالمؤسسة مثؿ ثقافة المؤسسة والتدريب 
والتنسيؽ واإلتصاؿ وغيرىا9 وفي نياية الدراسة تـ ربط كؿ ىذه العوامؿ بإطار عمؿ يوضحيا ويظير أثرىا عمى 

ة الرشيقة9 باإلضافة إلى ربط ىذه العوامؿ بعالقة رياضية تمكف الشركات مف التنبؤ بمدى نجاح تطبيؽ اإلدار 
نجاح تطبيؽ اإلدارة الرشيقة إذا كانت قادرة عمى قياس ىذ العوامؿ المختمفة9 وأوصت الدراسة بضرورة اإلستفادة 

عؼ الخاصة بيذه العوامؿ وذلؾ مف والتعمـ مما تـ تنفيذه مف مشاريع سابقة وذلؾ لتقيـ وتحديد نقاط القوة والض
أجؿ تطويرىا، عمى أف يتـ تقيـ أثر ىذا التطور مف خالؿ مراجعة مؤشرات نجاح األداء9 كما أوصت الدارسة 

 .المالكيف بوضع شروط إلزامية في العقود تدعـ تطبيؽ مبادئ اإلدارة الرشيقة



9 
 

دراسة  -اإلنتاجية في تطبيؽ أسموب اإلدارة الرشيقة( بعنواف : "دور المؤسسات 2016دراسة )بف وارث وجابة:  29
ميدانية عمى المؤسسات الصيدالنية الجزائرية"، والتى ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أسموب اإلدارة 
الرشيقة ، واستعرضت مختمؼ أشكاؿ اليدر التي قد تواجو المؤسسة خالؿ العممية اإلنتاجية9 واستخدمت المنيج 

لتحميمي ومف خالؿ الدراسة التطبيقية عمى عينة مف المؤسسات الصيدالنية الجزائرية وباستعماؿ أداة الوصفي ا
االستبياف فقد تـ قياس مدى إمكانية تطبيؽ أسموب اإلدارة الرشيقة فييا9 وتوصمت الدراسة إلى أف ىذه المؤسسات 

انيات الضرورية مف أجؿ تطبيؽ ىذا األسموب، ممثمة في اإلدارة العميا فييا تمتـز وبشكؿ كبير بتوفير كؿ اإلمك
كما أف السياسة التدريبية المنتيجة فييا تتماشى إلى حد ما والمتطمبات األساسية لو، إال أف الثقافة السائدة في ىذه 

 .المؤسسات وخاصة غياب روح التعاوف بيف اإلدارة والعماؿ تبقى العائؽ الكبير أماـ تطبيؽ ىذه الفمسفة اإلدارية
 الدراسات المتعمقة بالبيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة -الثاث

 المؤسسات الصغيرة في اإلداري اإلبداع عمى التنظيمي المناخ ( بعنواف "أثر2016دراسة )مصطفى،  19
 المناخ تأثير مدى معرفة إلى الدراسة بورقمة"، وقد ىدفت ىذه الضياء عيادة في ميدانية دراسة -والمتوسطة
 المناخ أبعاد ىي والتي المتغيرات بعض ضوء في وذلؾ الضياء، عيادة في اإلداري اإلبداع عمى التنظيمي

 المنيج الوصفي باستخداـ وذلؾ العامميف(، مشاركة القيادة، نمط الحوافز، نظاـ التنظيمي، التنظيمي )الييكؿ
 الدراسة مجتمع يتمثؿ الميدانية، دراسةال خالؿ مف التابع المتغير عمى المستقؿ المتغير تأثير مف لمتحقؽ التحميمي،

 في الواردة البيانات تحميؿ في الباحث اعتمد كما الباحث اإلستبانة، ولقد استخدـ الضياء، عيادة في مف العامميف
 التنظيمي المناخ أبعاد نحو مرتفعة توجيات توجد أنو إلى الدراسة توصمت (، وقدspssعمى برنامج ) االستبيانات

 الضياء عيادة في اإلداري اإلبداع نحو إيجابي توجو ويوجد فييا نظر العامميف وجية مف الضياء عيادة في السائد
 .العامميف نظر وجية مف

 والباحثوف الكتاب طرحو ما ألبرز حديث نظري اطار ( التى ىدفت الى تقديـ2014دراسة )شالش والحسناوي،  29
 شممت القيادات البحث مجتمع ضمف مختارة عينة آلراء تحميمي اطار عممي عف فضالً  البحث حوؿ متغيرات

 االنتاج الرشيؽ؟ أبعاد ىي ما التساؤالت مف جممة عمى االجابة تـ البحث ضوء مشكمة المعمؿ، وفي في االدارية
 اداء وأبعاد االنتاج الرشيؽ أبعاد بيف ارتباط عالقة توجد وىؿ المبحوثة؟ الشركة األبعاد في ىذه تتوفر وىؿ

االدوات  مف مجموعة العمميات؟ وباستعماؿ اداء في الرشيؽ االنتاج يحدثو الذي التأثير وما مستوى العمميات؟
 الرئيسية والفرعية الفرضيات صحة اثبات تـ - :اىميا االستنتاجات مف مجموعة الى البحث خمص .االحصائية
 مف البحث مجموعة تضمف وقد .البحث متغيرات بيف واثر عالقة ارتباط وجود خالؿ مف بالبحث المتعمقة

 في ىذا اليابانية مف التجربة االستفادة خالؿ مف الرشيؽ االنتاج فمسفة تبني عممية تشجيع :اىميا التوصيات
 تنافسية ميزة بذلؾ محققة االنتاج الرشيؽ نظاـ تطبيؽ في واساسي كبير دور اليابانية لمفمسفة كاف حيث المجاؿ

 .اليابانية لممنتجات
 في البشرية الموارد إدارة أداء تحسيف مستوى عمى اإلداري اإلبداع أثر "بعنواف  2011)والعزاوي، )نصير دراسة 39

 األردنية التجارية البنوؾ في اإلداري اإلبداع أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت األردنية "، وقد التجارية   البنوؾ
 كأداة واالستبياف التحميمي، الوصفي المنيج الباحثوف  تخدـأس البشرية9 ولقد أداء الموارد مستوى تحسيف عمى

 بشكؿ المبدعيف الموظفيف بتكريـ البنوؾ تقـو :أىميا ومف النتائج مف العديد الدراسة إلى توصمت ولقد لمدراسة،
 البنوؾ مديري العمؿ؛ ويقدـ عمى الموظفيف المبدعيف بتحفيز البنوؾ اىتماـ عمى دليؿ وىذا ومستمر، دوري

 البنوؾ في العامميف لدييـ؛ وأف األداء بمستوى الموظفيف ترقية ربط يتـ وأيضا األكفاء، لمموظفيف مجزية مكافآت
 .اإلبداع محدود عمى البنوؾ تشجيع أف مف الرغـ عمى اإلبداع مف عالية بدرجة يتمتعوف
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 التعميق عمى الدراسات السابقة
اإلدارة الرشيقة باىتماـ الباحثيف بشكؿ واسع، إال أنو وفي ظؿ التحوالت حظي موضوع البيئة اإلبداعية وكذلؾ موضوع 

والتغيرات في جميع المجاالت والتوجو العاـ الذى وضعتو وزارة التربية والتعميـ العالى الفمسطيني بالتوجو نحو التعميـ التقنى، 
 رة الرشيقة فى الكميات التقنية الفمسطينية9وىذا ما سعت الدراسة إلى بحثو لدراسة البيئة اإلبداعية وعالقتيا باإلدا

( التى 2017: تنوعت االتجاىات البحثية لمدراسات السابقة مثؿ دراسة )سويدات والشيخ، من حيث الهدف من الدراسة
ىدفت الى التعرؼ إلى أثر التفكير اإلبداعي بأبعاده المختمفة )الطالقة، المرونة، األصالة، اإلفاضة، والحساسية 

( التى ىدفت الى قياس وتعزيز الوعي 2016ت(، عمى فاعمية عممية اتخاذ القرار اإلداري، ودراسة )أبو عبيد، لممشكال
والفيـ لمبدأ اإلدارة الرشيقة في صناعة االنشاءات الفمسطينية والتحقؽ مف العوامؿ الرئيسية التي تدعـ تطبيؽ ىذه المبادئ 

المشروع والعوامؿ البشرية وعوامؿ خاصة بالمؤسسة والعقود، باإلضافة الي بما يخص أنظمة اإلدارة والتحكـ المتبعة في 
 التنظيمي المناخ تأثير مدى معرفة ( التى ىدفت إلى2016تحديد مؤشرات النجاح الخاصة بتطبيقو9 ودراسة )مصطفى، 

 التنظيمي )الييكؿ المناخ أبعاد ىي والتي المتغيرات بعض ضوء في وذلؾ الضياء، عيادة في اإلداري عمى اإلبداع
 اطار ( التى ىدفت الى تقديـ2014العامميف(، ودراسة )شالش والحسناوي،  مشاركة القيادة، نمط الحوافز، نظاـ التنظيمي،

 مختارة عينة آلراء تحميمي اطار عممي فضاًل عف البحث حوؿ متغيرات والباحثوف الكتاب طرحو ما ألبرز حديث نظري
 الدراسة ىدفت التى   2011)والعزاوي، )نصير المعمؿ9 وكذلؾ دراسة في االدارية داتشممت القيا البحث مجتمع ضمف
 البشرية9 أداء الموارد مستوى تحسيف عمى األردنية التجارية في البنوؾ اإلداري اإلبداع أثر عمى التعرؼ إلى

اقتصاديو ومؤسسات صحيو، وكذلؾ إضافة إلى تركيز أغمب الدراسات عمى وجية نظر اإلدارة العميا والوسطى، ومؤسسات 
البشرية، أما الدراسة الحالية فتناولت جميع أبعاد البيئة اإلبداعية وىي: )الطالقة، المرونة،  الموارد العامموف فى إدارة
لممشكالت(، ودراسة أبعاد اإلدارة الرشيقة وىي: )تقميؿ اليدر، خفض التكاليؼ، تحسيف الخدمة،  األصالة، الحساسية

 بة لمتطمبات العمالء، تعظيـ القدرة التنافسيَّة والربحيَّة(االستجا
ركزت أغمب الدراسات عمى المتغيرات التالية: )الطالقة، المرونة، األصالة، اإلفاضة،  من حيث متغيرات الدراسة:

وؾ الموظؼ والحساسية لممشكالت(، وكذلؾ عمى عوامؿ تدعـ نجاح تطبيؽ اإلدارة الرشيقة تخص العوامؿ البشرية مثؿ سم
اإليجابي والخبرات والمعمومات وغيرىا، باإلضافة الى عوامؿ خاصة بالمؤسسة مثؿ ثقافة المؤسسة والتدريب والتنسيؽ 

 واإلتصاؿ وغيرىا9 
أما الدراسة الحالية فتناولت جميع أبعاد البيئة اإلبداعية وىي:  )الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية لممشكالت(، ودراسة 

اإلدارة الرشيقة وىي: )تقميؿ اليدر، خفض التكاليؼ، تحسيف الخدمة، االستجابة لمتطمبات العمالء، تعظيـ القدرة  أبعاد
التنافسيَّة والربحيَّة(، كما اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة العربية واألجنبية مف حيث القطاعات التي درستيا، 

 ة العينة التي تـ تناوليا9وتحميميا، والفترة الزمنية، وطبيع

 )اإلطار النظري( اإلطار العام لمدراسة
 البيئه اإلبداعية -أوال

( ىو نتاج التفاعالت بيف الفرد وما تحتويو البيئة مف مثيرات اجتماعية مختمفة، وأف البيئة المبدعة Innovationاإلبداع )
واالستقرار بحيث تكوف حافًزا إلنتاج أعماؿ إبداعية، كما يعد تقبؿ ىي البيئة التي تتسـ بقدٍر كاٍؼ مف الحرية واألمف 

المجتمع لمفرد وغياب النقد مف الشروط األساسية لتشجيع اإلبداع، ومف ىنا يتضح أف تنمية اإلبداع لدى طمبة المدارس 
ثؿ في معمـ مبدع ومحتوى يستمـز بيئة مدرسية مشجعة لو ويتطمب ذلؾ توفير عناصر البيئة التعميمية الفعالة والتي تتم

دراسي وأنشطة وتدريبات واستراتيجيات تدريسية وطرؽ تقويـ تعمؿ في إطار واحد ييدؼ إلى إثارة قدرات الطمبة اإلبداعية 
(9 فالبيئة اإلبداعية أو المناخ اإلبداعي في معناه الواسع يعني الوسط المباشر والتأثيرات االجتماعية النفسية، 2000)عودة، 
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(9 فاإلبداع ىو العنصر المميز لريادة األعماؿ وأساس 1989صادية، والثقافية، و التربوية التي تحفز اإلبداع )روشكا، واالقت
نجاح المشاريع الريادية وتحقيقيا ميزة تنافسية، وغالبا ما يتـ المزج بيف اإلبداع واالبتكار كعامميف مترادفيف بالرغـ مف 

و التعاطي مع أفكار وأنشطة وتجارب خالقة مف خالؿ التميز في المنتج أو الخدمة، اختالؼ آلية كؿ منيما9 فاإلبداع ى
 (2029، ص: 2016بينما االبتكار فيو عممية إيجاد وتطوير منتج أو خدمة جديدة )سمماف والناصري، 

 المرتكزات األساسية لمبيئة اإلبداعية
( بأنو مف الممكف أف يقاس التفكير اإلبداعي  ,1974Torranceاختمفت األدبيات في حصر تمؾ العناصر وقد أشار )

 إلى ذلؾ عادة (Guilford,1970)بميارات متعدده منيا الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية لممشكمة واإلفاضة ويضيؼ 
و)منسي،  (Davis, 1996)( و,1996Freemanالتحصيؿ والتركيب والتعريؼ والفطنة، وبشكؿ عاـ يتفؽ كؿ مف )

( عمى وجود عدد مف العناصر األساسية وىي: الطالقة، تطوير التفسيرات، المرونة، التقييـ، التصور والتخيؿ، 2002
 .التركيز، الحدس تجاه المشكالت، األصالة، واإلفاضة

 : وىى القدرة عمى توليد أكبر عدد مف البدائؿ أو المتردافات أو األفكار أو المشكالت أو اإلستعماالت عندالطالقة 19
اإلستجابة لمثير معيف، والسرعة في توليدىا9 وىي في جوىرىا عممية تذكر واستدعاء لمعمومات أو خبرات سبؽ 

  :تعمميا، تقسـ الطالقة إلى عدة أنواع لمطالقة وىي
 الطالقة المفظية أو طالقة الكممات: ويقصد بيا القدرة عمى إعطاء أكثر عدد مف الكممات الصحيحة. 
 لطالقة الفكرية: وىي القدرة عمى إعطاء أكبر عدد مف المعاني والتفسيرات والنتائج المترتبة طالقة المعاني أو ا

 عمى حصوؿ تغير ما أو ظيور مشكالت يمكف أف تحدث9
  طالقة األشكاؿ والرسومات: وىي القدرة عمى الرسـ السريع لعدد مف األمثمة البصرية والتفصيالت أو التعديالت

 .أو بصري في اإلستجابة لمثير وضعي
 9الطالقة التعبيرية: وىي القدرة عمى الصياغة السريعة لألفكار بشكؿ سميـ وفي عبارات مفيدة 
: تعبر ميارة المرونة عف قدرة الفرد عمى توليد أكبر عدد مف األفكار المتنوعة غير تمؾ األفكار المتوقعة المرونة 29

ة ىي عكس وغير الجمود الذىني الذي يعني تبني أنماط أو الشائعة لدى الفرد أو البيئة التي يعيش فييا، والمرون
 ذىنية محددة سمفا قابمة لمتغيير، وتنقسـ المرونة إلى قسميف:

 المرونة التمقائية: وىي قدرة الفرد عمى تقديـ عدد مف األفكار المتنوعة التي ترتبط بموقؼ معيف 
  التي ينظر مف خالليا إلى حؿ مشكمة ما أو مواجية المرونة التكيفية: وىي قدرة الفرد عمى تغيير الواجية الذىنية

 أي موقؼ في ضوء التغذية الراجعة التي يتمقاىا في ذلؾ الموقؼ
: تعني ىنا الجدة والتفرد، وىي القاسـ المشترؾ بيف معظـ التعريفات التي تركز عمى النواتج اإلبداعية األصالة 39

مف أىـ القدرات التي تسيـ في ظيور األداء اإلبداعي كمحؾ لمحكـ عمى مستوى اإلبداع، وتعد ميارة األصالة 
لدى األفراد ألف اإلبداع يشير إلى عمى أف العمؿ عاما كؿ ما ىو أصيؿ وجديد، كما أف ىناؾ اتفاقا اإلبداعي 
البد أف تتوافر فيو األصالة والحداثة حتى مع استخداـ األفكار القديمة في عالقات جديدة وبشكؿ جديد، ويرى 

( بأنيا قدرة الفرد عمى إعطاء تداعياتة والغرابة9 أما بعيدة أو إنتاج أفكار غير شائعة تتميز بالجد 2002)منسي، 
 ( فيركز عمى أف األصالة ىي أكثر الخصائص باإلبداع والتفكير االبداعي ارتباطا20009)جرواف، 

ي األشياء والمعدات أو النظـ : وىي قدرة الفرد عمى رؤية واكتشاؼ وتحري وجود مشكالت فالحساسية لممشكالت 49
والمجتمع مف نقص أو عيب9 فالمبدعوف ىـ أسرع مف غيرىـ كتشاؼ المشكمو ووضع في التنبة لمثؿ ىذه 

 المالحظات والحموؿ ليا9
 اإلدارة الرشيقة -ثانيا
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لتحقيؽ مفيوميا عند ظيور مصطمح )اإلدارة الرشيقة(، تعددت البحوث والدراسات لتحديد العناصر واألنشطة الضرورية 
باعتبارىا تحقؽ مكاسب كبيرة لكؿ أصحاب المصمحة في أي نشاط، وتغيرت النظرة لمعامميف باعتبارىـ الشريؾ الرئيس في 
أعماؿ التطوير والتحسيف المستمر، واىتمت المؤسسات بتحسيف مناخ العمؿ النفسي وتطوير برامج التدريب المناسبة 

الصغيرة وفرؽ المشروعات وغيرىا مف آليات العمؿ الجماعي، وظير مفيـو )العامميف واالىتماـ بمفيـو مجموعات العمؿ 
ذوي المعارؼ(، أي ذوي الميارات المتعددة، المتعممة والمتخصصة والمػُتدربة القادرة عمى دراسة وفيـ الواقع الحالي في كؿ 

دارة الثقيمة )التقميدية( التي تعتمد عمى نشاط والقادرة عمى حؿ مشكالتو، بؿ وتطويره إلى األفضؿ، وذلؾ بخالؼ اإل
 تعد نقمة نوعية في اإلدارة المعاصرة9 -يصعب حصرىا في مقاؿ -أصحاب الخبرة، كما برزت مفاىيـ وقيـ إدارية جديدة

 أهداف اإلدارة الرشيقة
 تيدؼ )اإلدارة الرشيقة( إلى العديد مف األىداؼ منيا:

التأخير وعدد المنتج المعيب والمخزوف   مجاالت مثؿ األعطاؿ وزمفالوصوؿ بنسبة الفاقد إلى الصفر في كؿ ال 19
العممية  في كؿ مراحؿ التوريد وحوادث األفراد وحوادث المعدات وجيد األفراد وأي عناصر أخرى تؤثر في

 اإلنتاجية9
 خفض زمف تقديـ الخدمة وسرعة االستجابة لطمبات العميؿ9 29
 لربحية9زيادة اإلنتاجية وتحسيف الجودة وتعظيـ ا 39
 تعظيـ القدرة التنافسية القائمة والسعي لبناء قدرات تنافسية جديدة9 49
الحد مف الفاقد بسبب اإلنتاج الزائد، فترات االنتظار )فقد زمني(، تكرار أعماؿ النقؿ والتداوؿ، أعماؿ تشغيؿ غير  59

والمعدات، عيوب إنتاجية ضروري، حركات غير ضرورية )غير فعالة( لألفراد    مخططة جيًدا، مخزوف غير
 )عيوب بالمنتج(، حوادث األفراد والمعدات99 إلخ9

كما أف فكر )اإلدارة الرشيقة( يقـو عمى تغيير مؤسسي يشمؿ العديد مف الممارسات واألدوات التي تساىـ في جعؿ األنشطة 
 بسيطة، سريعة، وانسيابية مثؿ:

 تحسيف بيئة العمؿ9 19
 ت العمؿ والعامميف(9تحسيف مناخ العمؿ النفسي )عالقا 29
 اإلنتاج بنظاـ وحدة واحدة بداًل مف اإلنتاج الكمي9 39
تطبيؽ نظـ العمؿ الجماعي )فرؽ عمؿ تضـ أفراد مف ذوي المواىب والميارات المتعددة( لدوائر الجودة  49

 ومشروعات التحسيف وحؿ المشكالت9
 توظيؼ تقنيات تقمؿ الخطأ9 59
 نشطة المتاحة9توظيؼ تقنيات المراقبة البصرية في كؿ األ 69
 الصيانة اإلنتاجية الشاممة9 79
 بناء الجودة عند المنبع، مع استخداـ تقنيات متطورة9 89
 خفض زمف وتكاليؼ أعماؿ الصيانة9 99

   تطبيؽ مفاىيـ اقتصاد الحركة لتحسيف أداء األفراد9 109
 االستثمار في المعرفة9 119
 تشجيع اإلبداع واالبتكار9 129
 الشفافية وتجنب الغموض9 139
 9محاربة الروتيف 149
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إجراءات العمؿ، حيث يتـ استبعاد أي إجراء إداري ليس لو قيمة مضافة   تعظيـ مفيـو القيمة المضافة في تبسيط 159
 بالنسبة لمعمؿ أو لمعميؿ9

ويرى الباحثوف أنو لف تتمكف أية منظمو )حكومية أو غير حكومية، كبيرة أو صغيرة، ربحية أـ غير ربحية( مف مواكبة 
والمتغيرات السريعة في عالـ التقنية والمعمومات والعولمة مف األداء المتوازف وتحقيؽ الجودة وتحقيؽ مستجدات العصر 

أىداؼ النمو والمنافسة إال بالتخمص مف )اإلدارة الثقيمة( ومشكالتيا البيروقراطية وعوائقيا التنظيمية واإلجرائية وغيرىا، 
وأساليبيا المتطورة وشفافيتيا المطمقة، ونظرتيا الشمولية التي تمكف مف  والتحوؿ إلى اإلدارة الرشيقة بمفاىيميا الحديثة

 استيعاب المتغيرات الجديدة واإلسياـ الفاعؿ في التغيير والتطوير والتنمية الشاممة المستدامة بعقمية إدارية رشيقة9
 ثالثا: الكميات التقنية

 دير البمح -كمية فمسطين التقنية 
بإمكانيات متػواضػعػػة فػي تجييػػػزاتػيا وتخصصاتيا إال أف الحاجة إلى التعميـ لتقني والتدريب ـ، 1992نشأت الكمية عاـ 

الفني ازدادت ألجؿ مواكبة ىذا التطور اليائؿ في نظاـ الحياة والمجتمع الذي صاحبو نقص حاد في الميندسيف والفنييف 
اىرة وقادرة عمى القياـ بمػيػػاـ المينػػػدس المتخػػصص والفنػػي المتخصصيػف المؤىميف تقنيًا9 وبدت الحاجة إلى إيجاد كوادر م

فػي مختمػػؼ التخصصات، واستجابة لتمؾ العوامؿ برزت كمية فمسطػػيف التقنيػػة كمؤسسة تقنيػػة تعميميػػة متخصصة رائدة 
بدعة والمبتكرة لمواكبة التطورات الم  تعمؿ عؿ دمج استخداـ الحاسوب والتقنيات المتطورة في الحياة، وصقؿ العقمية العممية

دير البمح مف خالؿ تبنييا لمنيج التخطيط االستراتيجي لرسـ صورة  -العممية المتسارعة9 وتسعى كمية فمسطيف التقنية
واضحة لمكمية لمسنوات الخمس القادمة، وذلؾ لتطوير الكمية وتعزيز مكانتيا في خدمة وتنمية المجتمع المحمي9 وتمتـز كمية 

دير البمح بتقديـ برامج تقنية وأكاديمية متميزة تساىـ في إعداد مخرجات وطنية مؤىمة وتوظيؼ تكنولوجيا  -يف التقنيةفمسط
 .(www.ptcdb.edu.psالمعمومات والبحث والتطوير لخدمة المجتمع وبنائو مف أجؿ الرفعة والتطور )

 خانيونس -عموم والتكنولوجياالكمية الجامعية لم 
ـ كمؤسسة أىمية، 1990بخاف يونس عاـ  -أنشئت الكمية الجامعية لمعمـو والتكنموجيا تحت اسـ كمية العمـو والتكنولوجيا

ـ، ثـ تولت وزارة التربية 1995تعنى بتدريس العمـو التقنية، وقد تولى مجمس التعميـ العالي بالقدس اإلشراؼ عمييا عاـ 
ـ، ومنذ تمؾ المحظة لـ تدخر إدارة الكمية 1997العالي اإلشراؼ عمييا، وأصبحت الكمية مؤسسة حكومية عاـوالتعميـ 

وبالتعاوف مع وزارة التربية والتعميـ العالي جيدًا لجعؿ الكمية نواة لجامعة أكاديمية رائدة في مجاؿ التعميـ التقني التكنولوجي 
تمنح الكمية خريجييا درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط في ستو و  .سطينييخدـ قطاعًا كبيرًا مف أبناء شعبنا الفم

 75-66حيث يدرس الطالب   تخصصًا عمميًا تقنيًا ضمف برنامج دراسي متميز، وفؽ نظاـ الساعات المعتمدة  ثالثيف
، وثمانية فصوؿ دراسية موزعة  عمى أربع سنوات ساعة معتمدة موزعة عمي أربعة فصوؿ في تخصصات درجة الدبمـو

لتخصصات البكالوريوس، باستثناء التخصصات اليندسية خالؿ خمسة أعواـ، وتوزع الساعات المعتمدة ليذه التخصصات 
 (www.cst-kh.edu.ps9عمى عشرة فصوؿ دراسية )

 ( كمية مجتمع تدريب غزةGTC) 
تعميمية إيجابية لتخريج طمبة محترفيف لتمبية كمية مجتمع تدريب غزة كمية رائدة تقدـ برامج تقنية ومينية مميزة في بيئة 

وتسعى كمية مجتمع تدريب غزة إلى تقديـ برامج  .حاجات سوؽ العمؿ والمساىمة في تنمية المجتمع وتحقيؽ العيش الكريـ
ساواة مينية وتقنية متنوعة ومركزة التخصص، إلكساب أبناء الالجئيف الفمسطينييف الكفايات وميارات الحياة عمى قاعدة الم

والعدالة بيف الجنسيف ودمج ذوي االحتياجات الخاصة والفئات الميمشة، مف خالؿ استراتيجيات تعميمية متقدمة وفاعمة، 
مستثمرة كؿ اإلمكانات والوسائؿ الحديثة المتاحة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحمي، 

http://www.ptcdb.edu.ps/
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مؿ المحمي واإلقميمي، وخمؽ فرص عمؿ تحقؽ العيش الكريـ لصناعة التنمية وتمبية حاجات سوؽ الع
(www.gtc.edu.ps9) 

 األزهر -كمية الدراسات المتوسطة 
ىي مؤسسة أكاديمية تيدؼ إلى خدمة المجتمع المحمي واحتياجاتو، تواكب التطور والحداثة العممية النوعية عمى المستوى 

توى التعميـ الجامعي، وتعمؿ عمى توفير فرص التعميـ والتعمـ لكافة المحمي واإلقميمي والدولي حرصًا منيا عمى رفع مس
شرائح أبناء شعبنا الفمسطينػي، لتمكيف المتعمميف والمتعممات مف المشاركة في بناء أسس المجتمع الفمسطيني ومؤسساتو في 

، عاـ  سكرتارية التنفيذية، واإلعالـ ـ في مجاالت الحاسوب وصيانتو وال1996كافة المجاالت9 بدأت الكمية كبرنامج دبمـو
إلى كمية الدراسات المتوسطة نتيجة لمجيود المتواصمة إلدارتيا المتعاقبة  1999/2000والعالقات العامة، ثـ تحولت عاـ 

في تقويـ برامج تخصصية جديدة تواكب متطمبات المجتمع المحمي واحتياجاتو، وحرصًا عمى االستمرار في مد حاجة 
الكوادر الفنية المؤىمة، ونتيجة لالحتياجات تـ توسيع قاعدة التخصصات بطرح برامج جديدة تفتح آفاقًا المجتمع المحمي ب

 .جديدة نحو المستقبؿ
تاحة الفرصة  تعتمد الكمية منذ تأسيسيا عمى الدواـ الدراسي لمطمبة في الفترة المسائية وفي إطار الخطط الرامية لمتطوير، وا 

مية وتوسيع قاعدة اختياراتيـ وتفضيالتيـ؛ تستمر الكمية بالدواـ الدراسي في الفترة المسائية، بينما أماـ الطمبة لاللتحاؽ بالك
تتيح الفرصة أماـ الطالبات فقط لمدواـ في الفترة الصباحية، حيث يقتصر الدواـ في الفترة الصباحية "لمطالبات فقط" في 

سجؿ طبي، وفني عمميات، وتمريض نساء ووالدة "قبالة"، والصحافة البرامج األكاديمية التالية: تمريض عاـ، وسكرتارية و 
دارة األعماؿ، والمحاسبة ) دارة وأتمتة مكاتب، وا   (www.cis.ps9والعالقات العامة، والتصميـ والمونتاج، وا 

 الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية 
ارة التربية والتعميـ العالي حيث ُأنشئت في العاـ الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية ىي مؤسسة أكاديمية تعمؿ بإشراؼ وز 

ـ( لتقدـ خدمة التعميـ التقني والميني لممجتمع الفمسطيني تحت اسـ كمية مجتمع العمـو المينية والتطبيقية، ثـ 1998)
ولت في العاـ  ختمؼ ( اختصاًصا في م64إلى كمية جامعية تمنح درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط لنحو) 2007تح 

المجاالت، ولتحقيؽ رؤية الكمية بالوصوؿ إلى العالمية، تسعى حثيثًا إلى توطيد عالقاتيا عمى المستوى الدولي واإلقميمي 
مف خالؿ إقامة جسور مف التعاوف األكاديمي والثقافي بيف الكمية والمؤسسات التعميمية واألكاديمية المختمفة والمنظمات 

 العربية والدولية9
 8000امعية لمعمـو التطبيقية ُتعتبر مف أكبر الكميات التقنية في فمسطيف والتي تقدـ خدماتيا األكاديمية لنحو الكمية الج

اختصاص في درجتي البكالوريوس والدبمـو المتوسط والدبمـو الميني، وذلؾ لتمبية حاجات ورغبات  64طالب وطالبة، في 
تحت مسمى كمية مجتمع العمـو المينية والتطبيقية  1998ـ العالي في عاـ سوؽ العمؿ الممحة، ُأنشئت بقرار مف وزارة التعمي

(www.ucas.edu.ps9) 
 كمية مجتمع األقصى 

ـ، فيذه الكمية ىي كمية 2007مضى عمى كمية مجتمع األقصى لمدراسات المتوسطة ستة أعواـ فقط منذ إنشائيا عاـ 
وقد أنشئت الكمية لتقدـ خدمة التعميـ  .دى كميات جامعة األقصىأكاديمية حكومية تمنح درجة الدبمـو المتوسط، وتمثؿ إح

مدينة غزة،   مدينة خاف يونس وفرعيا في  التقني والميني لممجتمع الفمسطيني في مختمؼ المجاالت بمقرييا الرئيس في
اكتساب الميارات التقنية  تتيح الكمية لمطمبة خريجي الثانوية العامة والعامميف في مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة

تضـ كمية مجتمع األقصى بيف جنباتيا عددًا مف  و .والفنية الرفيعة مف أجؿ مواكبة التطور المتالحؽ الذي يشيده العالـ
التخصصات المتميزة والتي تعتبر في مجمميا في مجاالت تطبيقية يتـ التركيز فييا عمى الجانب العممي إلكساب الطمبة 

ة مما ينعكس بشكؿ ايجابي عمى المجتمع المحمي ورفده بخريجيف مؤىميف تقنيا9 تسعى الكمية مف خالؿ ىذه الميارة الالزم
الخدمات األكاديمية أف ُتَخرج جياًل قادرًا عمى االنخراط في سوؽ العمؿ الفمسطيني، وتقديـ خدمات تعود بكؿ ما ىو نافع 
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فتح المزيد مف التخصصات والبرامج األكاديمية الجديدة وذلؾ بعد كما أف الكمية تسعى جاىدة ل .عمى لممجتمع الفمسطيني
داري متخصص، حيث أف إدارة الكمية تجتيد  اعتمادىا مف وزارة التربية والتعميـ العالي ويعمؿ في الكمية كادر أكاديمي وا 

ممية دائما الستقطاب الكفاءات العممية مما يؤثر إيجابا عمى نوعية الخريجيف مف حيث الكفاءة الع
(www.alaqsa.edu.ps9) 

 الدراسة الميدانية
 الدراسة: منهج -أوالً 

تعتمد ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ وبياف الظاىرة المراد دراستيا كما توجد في الواقع، والباحثوف في 
وظواىر وممارسات قائمة وموجودة ومتاحة لمدراسة والقياس كما ىي، دوف تدخؿ الباحثوف ىذا المنيج يتناولوا دراسة أدوات 

 في مجرياتيا، ويستطيع الباحثوف أف يتفاعموا معيا فيصفوىا ويحمموىا بشكؿ عممي وموضوعي9
 :البيانات مف أساسييف نوعييف عمى الدراسة وتعتمد
 وحصر وتجميع الدراسة مفردات لدراسة استبانات بتوزيع الميداني الجانب في بالبحث وذلؾ األولية: البيانات 19

 واستخداـ برنامج اإلحصائي باستخداـ وتحميميا تفريغيا ثـ ومف الدراسة، موضوع في الالزمة المعمومات
 الوصوؿ بيدؼ المناسبة اإلحصائية SPSS (Statistical Package for Social Science)االختبارات 

 .الدراسة موضوع تدعـ ومؤشرات قيمة ذات لدالالت
بعض المقابالت الشخصية التي أجراىا الباحثوف مع المعنييف؛ بيدؼ الحصوؿ عمى بعض البيانات غير الموثقة 

يضاح بعض اآلراء9   كتابة، وا 
 العممية والمينية والمجالت الخاصة والمنشورات والدوريات الكتب مراجعة خالؿ مف وذلؾ :الثانوية البيانات 29

 مف الباحثوف عممي، وىدؼ بشكؿ إثراء  الدراسة في تسيـ مراجع وأية الدراسة، بموضوع المتعمقة المتخصصة
 الدراسات، كتابة في السميمة العممية والطرؽ األسس عمى إلى التعرؼ الدراسة في الثانوية لممصادر المجوء خالؿ
 .الدراسة مجاؿ في وتحدث حدثت التي المستجدات آخر تصور عاـ عف أخذ وكذلؾ

 الدراسة: مجتمع -ثانياً 
دير البمح، الكمية  –يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع الموظفيف في الكميات التقنية في قطاع غزة )كمية فمسطيف التقنية 

التطبيقية، األزىر، الكمية الجامعية لمعمـو  -الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا، كمية مجتمع تدريب غزة، كمية الدراسات المتوسطة
( مف العامميف فى الكميات التقنية محؿ الدراسة وذلؾ حسب 1168كمية مجتمع األقصى(، وقد تكوف مجتمع الدراسة مف )

 الجدوؿ التالى:
 : يوضح مجتمع الدراسو(1جدول رقم )

 النسبة% عدد العاممين الكمية
%34.31 371 دير البمح –كمية فمسطيف التقنية   

%35.25 102 لمعمـو والتكنولوجياالكمية الجامعية   

%30.37 337 كمية مجتمع تدريب غزة  

%33.53 362 األزىر -كمية الدراسات المتوسطة  

%16.46 113 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية  

%33.17 311 كمية مجتمع األقصى  

%611 6611 المجموع  

http://www.alaqsa.edu.ps/
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 العالي التعميـ السنوي لمؤسسات اإلحصائي والدليؿ: مف اعداد الباحثيف بالرجوع الى الكتاب اإلحصائى المصدر
 (20169العالي الفمسطينية، ) والتعميـ التربية الفمسطينية، وزارة

 عينة الدراسة: -ثالثاً 
عينة استطالعية طبؽ عمييا الباحثوف أدوات الدراسة، لمتحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه األدوات وبمغ حجـ العينة  19

 ( مف العامميف329)
( موظفًا مف الكميات المذكورة، وقد كانت نسبة 289الدراسة ىي عينو طبقية عشوائية ومكونة مف )عينة  29

 %( 79929االستجابة )
 يبيف توزيع المستجيبيف مف أفراد عينة الدراسة (:2جدول رقم )

 النسبة المئوية % العدد الفئة البيانات الشخصية

 الجنس
%55.1 355 ذكر  

%11.5 31 أنثى  

%300 117 المجموع  

 العمر

%33.5 14 سنة 30أقؿ مف   

%37.1 314 سنة 40أقؿ مف -30  

%34.33 37 سنة 50إلى أقؿ مف  40مف  

%06.5 20 سنة فأكثر 50  

%300 117 المجموع  

 المؤهل العممي

%31.11 16 دكتوراه  

%24.5 305 ماجستير  

%12.7 60 بكالوريوس  

%4.33 32 دبمـو  

%300 117 المجموع  

 عدد سنوات الخدمة

%5.64 36 سنوات 5أقؿ مف   

%12.7 60 سنوات10-5مف   

%35.1 313 سنوات فأكثر 10  

%300 117 المجموع  

 المستوى الوظيفي

%1.36 3 عميد/ نائب  

%6.22 37 رئيس قسـ اكاديمي  

%30.02 11 رئيس قسـ إداري  

%13.60 61 إداري  

%11.1 52 محاضر متفرغ  

%33.13 14 محاضر غير متفرغ  

%300 117 المجموع  

 الكمية
%31 10 كمية فمسطيف التقنية  

%30 11 الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا  
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%31.3 13 كمية مجتمع تدريب غزة  

%13 26 االزىر -كمية الدراسات المتوسطة  

.%10 24 الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية  

%11.3 31 األقصىكمية مجتمع   

%300 117 المجموع  

 ( يتضح أف:2بالنظر إلى بيانات جدوؿ رقـ )
%( مف اإلناث، وأف ما نسبتة 2297%( مف أفراد عينة الدراسة ىـ مف الذكور، وأف ما نسبتة )7793أف ما نسبتة )

سنة  40أقؿ مف  –30أعمارىـ مف %( تتراوح 5993سنة، و) 30%( مف أفراد العينة بمغ متوسط أعمارىـ أقؿ مف 1597)
سنة، وأف ما نسبتة  50إلى أقؿ مف  40%( تتراوح أعمارىـ مف مف16915حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتو )

سنة فأكثر9 وىذا يدؿ عمى أف الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات حديثة العيد  50%( مف الذيف تتراوح أعمارىـ 0897)
 الشبابية لمعمؿ وأنيا تدعـ فئة الشباب9وأنيا تستقطب الفئة 

%( مف 4697%( مف الحاصميف عمى شيادة الدكتوراه، وأف ما نسبتو )12922وبالنسبة المؤىؿ العممي فاف ما نسبتة )
%( ىـ مف الحاصميف عمى شيادة 3499الحاصميف عمى مؤىؿ شيادة الماجستير حيث كانت الفئة األعمى، وأف ما نسبتة )

( كوف طبيعة عمميـ إدارية وال تتطمب 6911ف ما نسبتو )بكالوريوس، وأ %( ىـ مف الحاصيف عمى مؤىؿ عممى )دبمـو
 الحصوؿ عمى مؤىالت أعمى مف ذلؾ9

%( حيث كانت الفئة األقؿ9 وقد 7986سنوات عمى نسبة ) 5أما بالنسبة لمتغير عدد سنوات الخدمة حصمت الفئة أقؿ مف 
%( حيث 5792سنوات فأكثر عمى ما نسبتو ) 10%(، والفئو مف 3499نسبتو )سنوات عمى ما 10-5حصمت الفئو مف 

كانت الفئة األعمى وىذا يدؿ عمى حداثة الكميات التقنية فى قطاع غزة كميات أصيمو تقـو عمى خدمو المجتمع وال زاؿ ىناؾ 
ر عدد ممكف مف المؤىميف اقباؿ مف قبؿ الخريجيف لالنضماـ الييا وكذلؾ يؤكد سعي ىذه الكميات الى استقطاب أكب

 القادريف عمى تحقيؽ أىداؼ الكميات التقنية9
%(، والفئو رئيس قسـ اكاديمي بنسبة 2918وبالنسبة لممستوى الوظيفي فقد جاءت الفئو عميد/ نائب فى ما نسبتو )

عمى وىذا يدؿ %( حيث كانت الفئة األ35980%(، وفئو إداري بنسبة )10904%(، وفئو رئيس قسـ إداري بنسبة )8944)
عمى حرص الكميات التقنية عمى إستقطاب إدارييف قادريف عمى النيوض بكمياتيـ وخدمو شريحو الطالب والتسييؿ عمييـ، 

%( وىذا ما يدؿ عمى حرص الكميات التقنيو عمى توفير 3293كما جاءت فئو محاضر متفرغ فى المرتبة الثانية وبنسبة )
عطائيـ القدر الكافى مف العمـو أجواء عممية متخصصو بوجود كادر أك اديمي متفرغ لو القدرة عمى تطوير الطالب وا 

%( حيث أف الكميات التقنية ال تزاؿ 11935األكاديميو بشكؿ منيجي وصحيح، كما جاءت فئو محاضر غير متفرغ بنسبة )
 بحاجو الى المزيد مف المتخصصيف فى المجاالت المختمفو9

%( حيث أنيا كمية حكوميو ومف 2295ت كمية مجتمع األقصى فى المرتبة األولى وبنسبة )بالنسبة لمتغير لمكمية فقد جاء
ضمف التوجيات العامو لوزارة التربية والتعميـ ىو التوجو نحو التعميـ التقنى لذلؾ نجد اف ىناؾ حرص مف الوزارة عمى رفد 

االزىر فى المرتبة الثانية بنسبة  -متوسطةالكميات الحكوميو بما يحتاجونو مف الموظفيف، وجاءت كمية الدراسات ال
9%(، ثـ يمييـ فى المرتبة الرابعو 20%(،  وكذلؾ جاءت الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية فى المرتبة الثالثة بنسبة )21)

%(، ومف ثـ 13%(، ثـ كمية فمسطيف التقنية التى حصمت عمى ما نسبتو )1395كمية مجتمع تدريب غزة وبنسبة بمغت )
 %(109اءت فى المرتبة األخيرة الكمية الجامعية لمعمـو والتكنولوجيا وبنسبة )ج

 أداة الدراسة -رابعاً 
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لما كانت طبيعة الفروض والمتغيرات المتضمنة فييا ىي التي تتحكـ في اختيار األداة المناسبة، تبعًا لذلؾ قاـ الباحثوف 
عداد مقياس الدراسة بعدة مراحؿ  بإعداد مقياس لتمؾ الدراسة يتناسب وأىدافيا وفروضيا9 وقد مرت عممية تصميـ وا 

 وخطوات وىي كما يمي:
 االطالع عمى أدبيات البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة، والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية9 19
 جمع وتحديد فقرات المقياس9 29
 صياغة عبارات المقياس بما يتناسب مع عينة الدراسة9 39
 تعميمات المقياس9 وضع 49
 طريقة تصحيح المقياس9 59
 إجراء دراسة ثبات وصدؽ لممقياس9 69

 طريقة تصحيح المقياس:
 تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ التالي:

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (:3جدول )
 موافؽ بشدة موافؽ محايد ال أوافؽ ال أوافؽ بشدة االستجابة
 3 2 1 1 3 الدرجة

 : قاـ الباحث بحساب صدؽ المقياس بالطرؽ التالية : صدق المقياس
قاـ الباحثوف بالتأكد مف صدؽ األداة ظاىريًا مف خالؿ عرضيا عمى نخبة مف الحاصميف عمى  الصدق الظاهري: 19

(، والصدؽ الظاىري يدؿ عمى المظير العاـ لالختبار مف حيث 8درجة الدكتوراه في إدارة األعماؿ، وعددىـ )
 مدى مناسبتو لممفحوصيف، وانتماء العبارة لممجاؿ، ومدى وضوح الصياغة والتعميمات9

: وقد قاـ الباحثوف بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خالؿ إيجاد معامالت صدق االتساق الداخمي 29
االرتباط بيف كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لممقياس حيث أجرى الباحثوف الصدؽ والثبات عمى عينة استطالعية قواميا 

 الذي تنتمي إليو، كما في الجداوؿ التالية:( موظفًا، وذلؾ بإيجاد معامالت االرتباط لكؿ فقرة بالمجاؿ 32)
 

 معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس البيئة االبداعية (:4جدول )
 الحساسية لممشكالت األصالة المرونة الطالقة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

م. 
 الصدق

م. 
 الداللة

3 0.542 0.01 3 0.760 0.01 3 0.855 0.01 3 0.851 0.01 

1 0.794 0.01 1 0.786 0.01 1 0.867 0.01 1 0.828 0.01 

1 0.773 0.01 1 0.890 0.01 1 0.815 0.01 1 0.837 0.01 

2 0.649 0.01 2 0.782 0.01 2 0.877 0.01 2 0.822 0.01 

 
 معامالت الصدؽ لكؿ فقرة مع الدرجة الكمية لممجاؿ التابعة لو في مقياس اإلدارة الرشيقة (:5جدول )

االستجابة لتمطمبات  تحسين الخدمة خفض التكاليف تقميل الهدر
 العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية
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دق 
لص

. ا
م

اللة 
 الد

م.
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 الف
رقم

دق 
لص

. ا
م

اللة 
 الد

م.
قرة 

 الف
رقم

دق 
لص

. ا
م

اللة 
 الد

م.
 

3 
0.79

0 
0.01 3 

0.75

5 
0.01 3 

0.88

5 
0.01 3 

0.73

1 
0.01 3 

0.83

8 
0.01 

1 
0.93

6 
0.01 1 

0.83

2 
0.01 1 

0.88

7 
0.01 1 

0.76

0 
0.01 1 

0.84

9 
0.01 

1 
0.80

5 
0.01 1 

0.78

8 
0.01 1 

0.81

8 
0.01 1 

0.81

8 
0.01 1 

0.84

3 
0.01 

2 
0.81

4 
0.01 2 

0.79

8 
0.01 2 

0.82

2 
0.01 2 

0.79

1 
0.01 2 

0.87

2 
0.01 

 
 ثبات المقياس:

إف مفيـو الثبات يعني مدى قدرة االختبار عمى إعطاء نفس الدرجات أو القيـ لنفس الفرد أو األفراد إذا ما تكررت عممية 
 ثبات المقياس  قاـ الباحثوف باستخداـ الطرؽ التالية:القياس9 ولمتأكد مف 

: وذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف األسئمة الفردية واألسئمة الزوجية ، وحصموا طريقة التجزئة النصفية 19
 عمى معامالت الثبات التي يوضحيا الجدوؿ التالي9

 
 : معامؿ ثبات مقياس البيئة اإلبداعية(6جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط 
 مستوى الداللة بعد التعديل

 0.01دالة عند  0.312 0.133 2 الطالقة 3
 0.01دالة عند  0.617 0.506 2 المرونة 1
 0.01دالة عند  0.620 0.512 2 األصالة 1
 0.01دالة عند  0.635 0.473 2 الحساسية لممشكالت 2

يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية جميعيا كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات9

 
 معامؿ ثبات مقياس اإلدارة الرشيقة (:7جدول رقم )

عدد  المجاالت م
 الفقرات

معامل االرتباط 
 قبل التعديل

االرتباط بعد معامل 
 التعديل

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.651 0.552 2 تقميؿ اليدر 3
 0.01دالة عند  0.621 0.517 2 خفض التكاليؼ 1
 0.01دالة عند  0.634 0.526 2 تحسيف الخدمة 1
 0.01دالة عند  0.572 0.436 2 االستجابة لمتطمبات العمالء 2
 0.01دالة عند  0.635 0.530 2 والربحيةتعظيـ القدرة التنافسية  3
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يتضح لنا مف الجدوؿ رقـ السابؽ أف معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية  جميعيا كانت مرتفعة، مما يدؿ عمى أف 
 االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات9

قاـ الباحثوف بإجراء معامؿ ثبات ألفا كرونباخ بيف عبارات كؿ مجاؿ عمى حدة وىو  معامل ثبات ألفا كرونباخ: 29
 موضح في الجدوؿ التالي:

 يبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف أبعاد مقياس البيئة اإلبداعية (:8جدول رقم )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.421 الطالقة 3

 0.635 المرونة 1

 0.651 األصالة 1

 0.630 الحساسية لممشكالت 2

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف 
يشير ( وىو معامؿ ثبات عالي 09933الثبات تطمئف الباحثوف إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )

إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 كرونباخ9

 : يبيف معامالت ثبات ألفا كرونباخ لكؿ مجاؿ مف أبعاد مقياس اإلدارة الرشيقة(9جدول رقم )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ المجاالت م
 0.633 تقميؿ اليدر 3

 0.602 خفض التكاليؼ 1

 0.650 تحسيف الخدمة 1

 0.557 االستجابة لمتطمبات العمالء 2

 0.647 تعظيـ القدرة التنافسية والربحية 3

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ جميعيا مرتفعة وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تمتع بدرجة عالية مف 
( وىو معامؿ ثبات عالي يشير 09919إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة، وبمغ معامؿ االرتباط العاـ )الثبات تطمئف الباحثوف 

إلى قوة وصالحية المقياس حيث الحظ الباحثوف أف نتائج معامالت ارتباط بيرسوف تتفؽ مع نتائج معامؿ ثبات ألفا 
 كرونباخ9

 األساليب اإلحصائية: -خامساً 
، حيث تـ إدخاؿ جميع البيانات (SPSS)لجة اإلحصائية، وخاصة برنامج الرـز اإلحصائية تـ استخداـ الحاسوب في المعا

التي حصؿ عمييا الباحث ومف ثـ استخراج النتائج مف خالؿ المعادالت العممية الالزمة لذلؾ وأىـ ما استخدـ في ىذه 
 الدراسة:
 المتوسطات والتكرارات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية9 19
 معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعامؿ ألفا كرونباخ  لمعرفة ثبات االستبانة9 29
 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف المتغيرات9 39
 لمعرفة الفروؽ بيف المتوسطاتT test 9اختبار  49
 one way Anovaاختبار التبايف األحادي  59

 اختبار فروض الدراسة
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وض الدراسة وحيث تـ استخداـ مقياس ليكارت الخماسي في إعداد أداة الدراسة فقد تبنت الدراسة الجدوؿ التالي الختبارفر 
 لمحكـ عمى االتجاه عند استخداـ مقياس ليكارت الخماسي9

 : سمـ المقاييس المستخدمة في ىذه الدراسة(10جدول رقم )
 المستوى 

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً  األسموب

المتوسط 
 الحسابي

 (1980أقؿ مف )
( : 1980مف )

(2959) 
( : 2960مف )

(3939) 
( : 3940مف )

(4919) 
 (4920أكبر مف )

 الوزن النسبي
أقؿ مف 
36900% 

:  36900مف 
51990% 

:  52900مف 
67990% 

:  68900مف 
83990% 

أكبر مف 
84900% 

( تدؿ عمى وجود درجة منخفضة  جدًا في عناصر 1980التي تقؿ عف )وىذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتوسطات 
( فيي تدؿ عمى وجود درجة منخفضة في توافر عناصر المجاؿ، 2959: 1980المجاؿ، أما المتوسطات التي تتراوح بيف )

توسطات ( فيي تدؿ عمى وجود درجة متوسطة في عناصر المجاؿ، والم3939:2960بينما المتوسطات التي تتراوح بيف )
( فيدؿ عمى 4920( فيي تدؿ عمى وجود درجة كبيرة في عناصر المجاؿ، أما ما يزيد عف )4919:3940التي تتراوح بيف )

 وجود درجة كبيرة جدًا في عناصر المجاؿ، وذلؾ عمى سمـ المقياس المستخدمة في الدراسة المبيف في الجدوؿ السابؽ9
 البيئة اإلبداعية في الكميات التقنية بقطاع غزة9اختبار الفرض األوؿ: ىناؾ مستوى مرتفع مف 

T” 9“ والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة
 وكانت النتائج كما توضحيا الجداوؿ التالية:

الستجابات أفراد العينة ” T“والنسب المئوية والترتيب وقيمة : التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري (11جدول رقم )
 في مجاؿ الطالقة

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
تقدـ  الكمية برامج جديدة لتمبية 
 حاجات سوؽ العمؿ المتغيرة

2.06 0.612 37.353 81.60% 3 0.000 

2.  
تعزز الكمية باستمرار جيود البحث 

 والتطوير لتطوير خدماتيا
1.47 0.717 33.310 73.80% 2 0.000 

3.  
تطور الكمية برامجيا اعتمادًا عمى 

 دراسات لسوؽ العمؿ
1.61 0.666 32.135 76.60% 1 0.000 

4.  
تتوافر لدى العامميف القدرة عمى تقديـ 

 أكثر مف فكرة خالؿ فترة قصيرة 
1.55 0.550 33.024 75.40% 1 0.000 

 0.000  %76.86 36.237 0.47071 1.6216 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
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” T“ت لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ الطالقة كانت قيمة  ( ومف خالؿ اختبار11يتضح مف خالؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي لفقرات مجاؿ الطالقة، فحصمت الفقرة ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة 

( وىي نسبة %81.60سبي بمغ ))تقدـ  الكمية برامج جديدة لتمبية حاجات سوؽ العمؿ المتغيرة( عمى المرتبة األولى بوزف ن
تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة الثانية )تعزز الكمية باستمرار جيود البحث والتطوير لتطوير 

%( 76986%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )73.80خدماتيا( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 أي أف ىناؾ مستوى طالقة مرتفع في الكميات التقنية9 وىي درجة مرتفعة،

ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى درجة التنافسية الكبيرة فى الكميات التقنية نتيجة إزدياد عدد ىذه الكميات بشكؿ كبير 
ذه األعداد وممحوظ فى السنوات السابقة، فى وقت ثبات عدد الممتحقيف بيذه الكميات وعمى سوؽ محدود يتنافس عميو ى

المتزايده مف الكميات التقنية وفروعيا، وبالتالى تمجأ ىذه الكميات الى خمؽ ميزة تنافسية ليا مف خالؿ تقديـ  برامج جديدة 
 لتمبية حاجات سوؽ العمؿ المتغيرة9

بني أساليب ( التى أكدت أف ىنالؾ إتفاؽ عمى األثر اإليجابي لت2016وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف )ابو عبيد، 
( وتوصمت الدراسة إلى أف ىذه المؤسسات 2016إدارية جديدة ونجاح تطبيؽ اإلدارة، وكذلؾ دراسة )بف وارث وجابة، 

ممثمة في اإلدارة العميا فييا تمتـز وبشكؿ كبير بتوفير كؿ اإلمكانيات الضرورية مف أجؿ تطبيؽ ىذا األسموب، ودراسة 
مف  خالؿ االستفادة مف الرشيؽ االنتاج فمسفة تبني عممية عمى ضرورة تشجيع( التى أكدت 2014)شالش والحسناوي، 

بذلؾ  محققة االنتاج الرشيؽ نظاـ تطبيؽ في واساسي كبير دور اليابانية لمفمسفة كاف حيث المجاؿ في ىذا اليابانية التجربة
 .اليابانية لممنتجات تنافسية ميزة
 

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:12جدول رقم )
 في مجاؿ المرونة

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
يتوفر لدى العامميف الميارة في تغيير 

 العمؿ القائمةأنماط 
1.63 0.542 34.653 77.00% 3 0.000 

2.  
يغير العامموف نظرتيـ لحؿ مشكمة 

 معينة إذا تطمب األمر ذلؾ
1.55 0.523 33.414 75.40% 1 0.000 

3.  

يمتمؾ العامموف القدرة عمى إحداث 
تغيير مقصود في تفكيرىـ لحؿ 

 المشاكؿ
1.57 0.611 32.334 75.80% 1 0.000 

4.  
عمى االستفادة مف يحرص العامموف 
 انتقاد اآلخريف ليـ

1.33 03.030 5.144 70.20% 2 0.000 

 0.000  %74.59 33.311 0.53026 1.5171 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 



23 
 

” T“( ومف خالؿ اختبار ت لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ المرونة كانت قيمة 12يتضح مف خالؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لفقرات ىذا المجاؿ، فحصمت الفقرة ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة 

( وىي %77.00اط العمؿ القائمة( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )األولى )يتوفر لدى العامميف الميارة في تغيير أنم
نسبة تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة  الرابعة )يحرص العامموف عمى االستفادة مف انتقاد اآلخريف 

%( وىي 74959ف نسبي وقدره )%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وز 70.20ليـ( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرونة مرتفع في الكميات التقنية9

ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى الظروؼ الصعبة والشديده اتمتعقيد التى تواجييا الكميات التقنية فى قطاع غزة، عوضا 
مف قبؿ إدارة ىذه الكميات الى البحث عف توفير مزيدا مف  عمى التنافسية الكبيرة كؿ ذلؾ أدى الى التفكير الجدي والعميؽ

المرونو فى التعامؿ ومواجيو الظروؼ سريعة التغيير، وذلؾ مف خالؿ توفير الميارة في تغيير أنماط العمؿ القائمة، 
 وتدريب العامموف عمى إحداث تغيير مقصود في تفكيرىـ لحؿ المشاكؿ9

( التى أشارت الى أف ىنالؾ اتفاؽ عمى عوامؿ تدعـ نجاح تطبيؽ اإلدارة 2016يد، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )أبو عب
الرشيقة تخص العوامؿ البشرية مثؿ سموؾ الموظؼ اإليجابي والخبرات والمعمومات وغيرىا، باإلضافة الى عوامؿ خاصة 

( التى أكدت عمى أف 2016وجابة،  بالمؤسسة مثؿ ثقافة المؤسسة والتدريب والتنسيؽ واإلتصاؿ وغيرىا9 ودراسة )بف وارث
ىذه المؤسسات ممثمة في اإلدارة العميا فييا تمتـز وبشكؿ كبير بتوفير كؿ اإلمكانيات الضرورية مف أجؿ تطبيؽ ىذا 
األسموب، كما أف السياسة التدريبية المنتيجة فييا تتماشى إلى حد ما والمتطمبات األساسية لو، إال أف الثقافة السائدة في 

 .المؤسسات وخاصة غياب روح التعاوف بيف اإلدارة والعماؿ تبقى العائؽ الكبير أماـ تطبيؽ ىذه الفمسفة اإلداريةىذه 
 

الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:13جدول رقم )
 في مجاؿ األصالة

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
تنجز األعماؿ الموكمة بأسموب جديد 

 ومتطور
1.64 0.633 33.747 77.20% 3 0.000 

2.  
يتـ التعبير عف اآلراء حتى لو كانت 

 مخالفة لرؤساء العمؿ
1.33 3.030 5.101 70.20% 2 0.000 

3.  
الميارة الكافية لإلقناع يمتمؾ العامميف 
 المتعامميف معو

1.63 0.556 33.435 76.20% 1 0.000 

4.  
يتـ اقتراح أساليب جديدة لمعمؿ بعض 

 النظر عف احتماؿ نجاحيا
1.53 0.651 31.154 74.20% 1 0.000 

 0.000  %74.41 33.132 0.53450 1.5103 إجمالي المجال

 1965( =0905وعند مستوى داللة )( 228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

” T“( ومف خالؿ اختبار ت لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ األصالة كانت قيمة 13يتضح مف خالؿ جدوؿ )
إحصائية لموزف النسبي لفقرات ىذا المجاؿ ، فحصمت الفقرة الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة 
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( وىي نسبة تبيف %77.20األولى )تنجز األعماؿ الموكمة بأسموب جديد ومتطور( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
ة لرؤساء العمؿ( في مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة الثانية )يتـ التعبير عف اآلراء حتى لو كانت مخالف

%( وىي درجة 74941%( ، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره )70.20المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى أصالة مرتفع في الكميات التقنية9

ديثة فى العمؿ، لمواكبة التغييرات ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى حاجة الكميات التقنية الى استخداـ أساليب جديده وح
المتسارعو، والمنافسة الشديدة، بحيث يتـ إنجاز األعماؿ بأسموب جديد ومتطور، نابع عف الميارة الكافية إلقناع الفئو 

 المستيدفو لاللتحاؽ بيذه الكميات9
ثر اإليجابي لتبني أساليب إدارية ( التى أكدت عمى أف ىنالؾ إتفاؽ عمى األ2016وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ابو عبيد، 

 المناخ أبعاد نحو مرتفعة توجيات توجد أنو إلى ( التى توصمت2016جديدة ونجاح تطبيؽ اإلدارة، ودراسة )مصطفى، 
 الضياء عيادة في اإلداري اإلبداع نحو إيجابي توجو ويوجد فييا نظر العامميف وجية مف الضياء عيادة في السائد التنظيمي

 العامميف9 ظرن وجية مف
( التى توصمت إلى غياب روح التعاوف بيف اإلدارة والعماؿ تبقى 2016وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة )بف وارث وجابة، 

 .العائؽ الكبير أماـ تطبيؽ ىذه الفمسفة اإلدارية
 

الستجابات أفراد العينة  ”T“: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (14جدول رقم )
 في مجاؿ اإلحساس بالمشكالت

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

1.  
يتـ اقتراح حموؿ سريعة لمواجية 

 مشاكؿ العمؿ
1.70 0.612 34.315 78.00% 3 0.000 

2.  
تطبؽ أساليب جديدة بالعمؿ لحؿ أية 

 مشكمة تواجو الكمية 
1.53 0.606 31.113 74.20% 1 0.000 

3.  
يستطيع العامموف في كثير مف األحياف 

 توقع الحؿ لمشكالت العمؿ
1.47 0.704 33.317 73.80% 1 0.000 

4.  

يحرص العامموف عمى معرفة أوجو 
الخمؿ والضعؼ فيما يقوموا بو مف 

 أعماؿ
1.46 0.713 33.024 73.60% 2 0.000 

 0.000  %74.89 33.337 0.51401 1.5223 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

لمعينات المتصمة أف جميع فقرات مجاؿ اإلحساس بالمشكالت كانت ” T“( ومف خالؿ اختبار 14يتضح مف خالؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي لفقرات ىذا المجاؿ، فحصمت ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“قيمة 

( وىي نسبة %78.00سبي بمغ )الفقرة األولى )يتـ اقتراح حموؿ سريعة لمواجية مشاكؿ العمؿ( عمى المرتبة األولى بوزف ن
تبيف مدى التأثير القوي ليذه الفقرة، بينما جاءت الفقرة الرابعة )يحرص العامموف عمى معرفة أوجو الخمؿ والضعؼ فيما 
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%(، وحصمت الدرجة الكمية لممجاؿ عمى وزف نسبي وقدره 73.60يقوموا بو مف أعماؿ( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي )
 جة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى أحساس بالمشكالت مرتفع في الكميات التقنية9%( وىي در 74989)

ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى الظروؼ الصعبة والشديده التعقيد التى تواجييا الكميات التقنية فى قطاع غزة، حيث تواجو 
لفمسطيني فى قطاع غزة، وتفشى ظاىرة الكميات التقنية العديد مف المشكالت نتيجة ضعؼ الحالو اإلقتصادية لممجتمع ا

شباع السوؽ بالتخصصات التقميدية، وبالتالى يجب اف يتـ اقتراح حموؿ سريعة لمواجية مشاكؿ العمؿ، وأف تقـو  البطالو، وا 
 الكميات التقنية بتطبؽ أساليب جديدة بالعمؿ لحؿ أية مشكمة9

عمى ضرورة تقيـ وتحديد نقاط القوة والضعؼ الخاصة بيذه ( التى أكدت 2016وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ابو عبيد، 
 شرات نجاح األداء9العوامؿ وذلؾ مف أجؿ تطويرىا، عمى أف يتـ تقيـ أثر ىذا التطور مف خالؿ مراجعة مؤ 

 
ينة الستجابات أفراد الع” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:15جدول رقم )

 في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن النسبي 
% 

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 3 %76.86 36.237 0.47071 1.6216 الطالقة  19

 0.000 1 %74.59 33.311 0.53026 1.5171 المرونة  29

 0.000 2 %74.41 33.132 0.53450 1.5103 األصالة  39

 0.000 1 %74.89 33.337 0.51401 1.5223 اإلحساس بالمشكالت  49

 0.000  %75.19 36.601 0.43330 1.5371 الدرجة الكمية لمبيئة اإلبداعية

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228)الجدولية عند درجة حرية ” T“قيمة 
 

المحسوبة ” T“لمعينات المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة ”  T“( ومف خالؿ اختبار 15يتضح مف خالؿ جدوؿ )
الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ األوؿ )الطالقة( ” T“اكبر مف قيمة 

(، بينما جاء مجاؿ )اإلحساس بالمشكالت( في المرتبة الثانية بوزف نسبي %76.86المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )عمى 
%(، ثـ مجاؿ )األصالة( في المركز الرابع 74.59%(، يميو مجاؿ )المرونة( في المركز الثالث بوزف نسبي )74.89)

%( وىي درجة 75919يئة اإلبداعية عمى وزف نسبي وقدره )%(  وحصمت الدرجة الكمية لمب74.41واالخير بوزف نسبي )
مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف البيئة اإلبداعية في الكميات التقنية محؿ الدراسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض 

 األوؿ9
 اختبار الفرض الثاني: هناك مستوى مرتفع من اإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة.

T” 9“ بار ىذا الفرض لجأ الباحثوف إلى التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمةوالخت
 وكانت النتائج كما توضحيا الجداوؿ التالية:

 
عينة الستجابات أفراد ال” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:16جدول رقم )

 في مجاؿ تقميؿ اليدر
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 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 3 %82.80 10.154 0.632 2.32 تيتـ الكمية بتخفيض اليدر في مواردىا  19

29  
تعتمد الكمية عمى أساليب إدارية لتخفيض 

 اليدر في عممياتيا
1.73 0.733 33.512 79.00% 1 0.000 

39  
تنشر إدارة الكمية ثقافة إزالة اليدر في 

 أنشطتيا
1.61 0.710 31.376 76.60% 2 0.000 

تمتـز الكمية باإلنفاؽ حسب بنود الموازنة   49
 المالية

1.77 0.706 34.310 79.80% 1 0.000 

 0.000  %79.56 37.305 0.53632 1.7556 إجمالي المجال 

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 

الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 16يتضح مف خالؿ جدوؿ )
تقميؿ اليدر، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة األولى في جميع الفقرات لمجاؿ 

(، بينما جاءت الفقرة الثالثة %82.80)تيتـ الكمية بتخفيض اليدر في مواردىا( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
%(، وحصمت الدرجة الكمية 76.60األخيرة بوزف نسبي ))تنشر إدارة الكمية ثقافة إزالة اليدر في أنشطتيا( في المرتبة 

%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف تقميؿ اليدر في 79956لمجاؿ تقميؿ اليدر عمى وزف نسبي وقدره )
 الكميات التقنية محؿ الدراسة9

كميات التقنية فى قطاع غزة، حيث يجب ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى الظروؼ الصعبة وشديده التعقيد التى تواجييا ال
أف تحافظ الكميات التقنيو عمى الميزة التنافسيو دوف المس باإلمكانات المادية والفنية، بحيث تزيد مف اإلىتماـ بتخفيض 

 اليدر في مواردىا، عمى أف تمتـز الكمية باإلنفاؽ حسب بنود الموازنة المالية9
 كاف االنتاج، حيث فمسفة تبني عممية ( التى أوصت بتشجيع2014لحسناوي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )شالش وا

 .اليابانية لممنتجات تنافسية ميزة بذلؾ محققة االنتاج الرشيؽ نظاـ تطبيؽ في واساسي كبير دور اليابانية لمفمسفة
الستجابات أفراد العينة ” T“ة التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيم (:17جدول رقم )

 في مجاؿ خفض التكاليؼ

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

19  
تتسـ تكاليؼ كميتنا باالنخفاض ُمقارنة 

 بالكميات الُمنافسة
1.63 3.017 33.574 76.20% 1 0.000 

29  
العقود ونظاـ التدريس تعتمد الكمية عمى 

 بالساعة لخفض التكاليؼ
1.57 3.070 30.711 75.80% 1 0.000 

 0.000 3 %76.40 31.330 0.732 1.61تعمؿ الكمية عمى خفض تكاليؼ عمميات   39
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 الصيانة وباستمرار

49  
 لخفض مستحدثة أدوات الكمية تستخدـ
 إلى مف الوصوؿ التمكف بيدؼ التكاليؼ
 المستيدفة التكمفة

1.53 0.651 31.162 74.20% 2 0.000 

 0.000  %75.68 33.776 0.51776 1.5620 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 17يتضح مف خالؿ جدوؿ )

في جميع الفقرات لمجاؿ خفض التكاليؼ، وبالتالي ىناؾ داللة إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة الثالثة 
(، بينما %76.40نسبي بمغ ) )تعمؿ الكمية عمى خفض تكاليؼ عمميات الصيانة وباستمرار( عمى المرتبة األولى بوزف

المستيدفة( في  التكمفة إلى مف الوصوؿ التمكف بيدؼ التكاليؼ لخفض مستحدثة أدوات الكمية جاءت الفقرة الرابعة )تستخدـ
%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ خفض التكاليؼ عمى وزف نسبي وقدره 74.20المرتبة األخيرة بوزف نسبي )

 أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف خفض التكاليؼ في الكميات التقنية محؿ الدراسة9 %( وىي درجة مرتفعة،75968)
ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى الظروؼ الصعبة والشديده التعقيد التى تواجييا الكميات التقنية فى قطاع غزة، حيث تعمؿ 

اسو العقود المؤقتو فى التوظيؼ ضمف الكمية عمى خفض تكاليؼ عمميات الصيانة وباستمرار، مف خالؿ اإلعتماد عمى سي
 شروط ال تتعارض مع جوده التعميـ، كما تتسـ التكاليؼ باالنخفاض ُمقارنة بالكميات المماثمة فى الدوؿ األخرى9

 
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:18جدول رقم )

 مجاؿ تحسيف الخدمةفي 

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

19  
تتبنى الكمية أساليب منيجية جديدة لتحسيف 

 أنشطتيا وعممياتيا
1.67 0.644 33.311 77.80% 3 0.000 

29  
تعتمد الكمية نتائج تقييـ األداء كأساس 

 المستمرلمتحسيف 
1.51 0.753 33.131 74.40% 1 0.000 

تمجأ الكمية إلى تحسيف ميارة ومعرفة   39
 موظفييا باستمرار

1.42 3.007 7.402 72.80% 1 0.000 

49  
تسعى الكمية لمتعرؼ عمى أسباب المشكالت 

 لمقياـ بالتحسيف المستمر
1.42 0.747 30.001 72.80% 2 0.000 

 0.000  %74.52 31.501 0.64112 1.5141 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
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الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 18يتضح مف خالؿ جدوؿ )
في جميع الفقرات لمجاؿ تحسيف الخدمة، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت الفقرة األولى 

(، بينما %77.80)تتبنى الكمية أساليب منيجية جديدة لتحسيف أنشطتيا وعممياتيا( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )
الكمية لمتعرؼ عمى أسباب المشكالت لمقياـ بالتحسيف المستمر( في المرتبة األخيرة بوزف نسبي جاءت الفقرة الرابعة )تسعى 

%( وىي درجة مرتفعة، أي 74952%( ، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ تحسيف الخدمة عمى وزف نسبي وقدره )72.80)
 أف ىناؾ مستوى مرتفع مف تحسيف الخدمة في الكميات التقنية محؿ الدراسة9

زو الباحثوف ىذه النتيجة الى التنافسية العاليو القائمو بيف الكميات التقنية فى قطاع غزة، مع مالحظة ازدياد عدد ىذه ويع
الكميات بشكؿ مضطرد، مما دعى ادارة الكميات الى السعي نحو تحسيف خدماتيا الستقطاب أكبر عدد ممكف مف الفئو 

يب منيجية جديدة لتحسيف أنشطتيا وعممياتيا، معتمده عمى نتائج تقييـ األداء المستفيده "الطالب"، حيث تتبنت الكميات أسال
 كأساس لمتحسيف المستمر والجوده9

 بشكؿ المبدعيف الموظفيف بتكريـ البنوؾ إلى قياـ توصمت التى  2011)والعزاوي، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )نصير
اإلبداع  عمى البنوؾ تشجيع أف مف الرغـ عمى اإلبداع مف عالية جةبدر  يتمتعوف البنوؾ في العامميف وأف ومستمر، دوري
 .محدود

 
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:19جدول رقم )

 في مجاؿ االستجابة لمتطمبات العمالء

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

19  
تقدـ الكمية برامج تعميمية مناسبة لتطمعات 

 الطمبة وسوؽ العمؿ9
2.01 0.613 36.515 80.60% 3 0.000 

29  
سعر لمساعة  وضع عمى الكمية تعتمد

 الطالب9 يقبمو مستيدؼ الدراسية
1.65 3.000 31.725 77.40% 2 0.000 

39  
الكمية عممية تعميمية إبداعية ذات توفر 

 جودة عالية9
1.73 0.733 33.025 78.20% 1 0.000 

49  
 ميارات تنمية عمى الدراسية الخطط تركز
 العممية الطمبة

2.00 0.641 35.355 80.00% 1 0.000 

 0.000  %79.14 13.500 0.44361 1.7347 إجمالي المجال

 1965( =0905وعند مستوى داللة )( 228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“المحسوبة اكبر مف قيمة ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 19يتضح مف خالؿ جدوؿ )

وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، فحصمت في جميع الفقرات لمجاؿ االستجابة لمتطمبات العمالء، 
الفقرة األولى )تقدـ الكمية برامج تعميمية مناسبة لتطمعات الطمبة وسوؽ العمؿ( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ 

الطالب( في المرتبة  قبموي مستيدؼ سعر لمساعة الدراسية وضع عمى الكمية (، بينما جاءت الفقرة الثانية )تعتمد80.60%)
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%(، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ االستجابة لمتطمبات العمالء عمى وزف نسبي وقدره 77.40األخيرة بوزف نسبي )
%( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع مف االستجابة لمتطمبات العمالء في الكميات التقنية محؿ 79914)

 الدراسة9
نتيجة الى الظروؼ الصعبة والشديده التعقيد التى تواجييا الكميات التقنية فى قطاع غزة، وتعدد ويعزو الباحثوف ىذه ال

تحاد الصناعات، لذا تعمؿ ىذه الكميات عمى طرح برامج جديده تمبى ىذه  حاجات العمالء والمستفيديف مف سوؽ العمؿ وا 
طمعات الطمبة وسوؽ العمؿ، كما يجب عمى أدارة ىذه الحاجات بشكؿ مستمر، بحيث تقدـ الكميات برامج تعميمية مناسبة لت

 العممية9 الطمبة ميارات تنمية عمى الدراسية الكميات اف تقـو بالتركيز فى الخطط
( التى أوصت بضرورة اإلستفادة والتعمـ مما تـ تنفيذه مف مشاريع سابقة 2016وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ابو عبيد، 

لقوة والضعؼ الخاصة بيذه العوامؿ وذلؾ مف أجؿ تطويرىا، عمى أف يتـ تقيـ أثر ىذا التطور مف وذلؾ لتقيـ وتحديد نقاط ا
 خالؿ مراجعة مؤشرات نجاح األداء9

 
الستجابات أفراد العينة ” T“التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة  (:20جدول رقم )

 نافسية والربحيةفي مجاؿ تعظيـ القدرة الت

الوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 

19  
تحصؿ زيادة مضطردة في رضا الطمبة 

 والمستفيديف لمخدمات التي تقدميا الكمية
1.60 0.641 31.763 76.00% 1 0.000 

 0.000 1 %73.60 30.505 0.731 1.46 بالكمية يوجد تزايد في أعداد الطمبة الممتحقيف  29

39  
يوجد ارتفاع في فرص خريجي الكمية في 

 التوظيؼ بالنسبة إلى الكميات األخرى
1.63 0.721 31.712 76.20% 3 0.000 

49  
يوجد تميز في نتائج التقويـ الذاتي الداخمي 

 والخارجي
1.41 0.677 30.413 72.60% 2 0.000 

 0.000  %74.59 32.363 0.53325 1.5173 إجمالي المجال

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
الجدولية ” T“قيمة المحسوبة اكبر مف ” T“لمعينات المتصمة أف قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 20يتضح مف خالؿ جدوؿ )

في جميع الفقرات لمجاؿ تعظيـ القدرة التنافسية والربحية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه الفقرات، 
فحصمت الفقرة الثالثة )يوجد ارتفاع في فرص خريجي الكمية في التوظيؼ بالنسبة إلى الكميات األخرى( عمى المرتبة األولى 

( ، بينما جاءت الفقرة الرابعة )يوجد تميز في نتائج التقويـ الذاتي الداخمي والخارجي( في %76.20بوزف نسبي بمغ )
%( ، وحصمت الدرجة الكمية لمجاؿ تعظيـ القدرة التنافسية والربحية عمى وزف نسبي 72.60المرتبة األخيرة بوزف نسبي )

ف تعظيـ القدرة التنافسية والربحية في الكميات التقنية %( وىي درجة مرتفعة، أي أف ىناؾ مستوى مرتفع م74959وقدره )
 محؿ الدراسة9
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ويعزو الباحثوف ىذه النتيجة الى الظروؼ الصعبة والشديده التعقيد التى تواجييا الكميات التقنية فى قطاع غزة، حيث أف 
ى، حيث أف سوؽ العمؿ يحتاج ىناؾ ارتفاع في فرص خريجي الكمية في التوظيؼ بالنسبة إلى الجامعات والمؤسسات األخر 

 الى الكفاءات التقنية، والمينية9
 

الستجابات أفراد العينة ” T“: التكرارات والمتوسطات واالنحراؼ المعياري والنسب المئوية والترتيب وقيمة (21جدول رقم )
 في جميع المجاالت والدرجة لمكمية لممقياس )اإلدارة الرشيقة(

 الفقرة م
الوسط 
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

قيمة 
“T” 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

 المعنوية
p- 

value 
 0.000 3 %79.56 37.305 0.53632 1.7556 تقميؿ اليدر  19

 0.000 1 %75.68 33.776 0.51776 1.5620 خفض التكاليؼ  29

 0.000 3 %74.52 31.501 0.64112 1.5141 تحسيف الخدمة  39

 0.000 1 %79.14 13.500 0.44361 1.7347 االستجابة لمتطمبات العمالء  49

 0.000 2 %74.59 32.363 0.53325 1.5173 تعظيـ القدرة التنافسية والربحية  59

 0.000  %76.69 11.722 0.33032 1.6125 الدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة

 1965( =0905( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 
 2934( =0901( وعند مستوى داللة )228الجدولية عند درجة حرية )” T“قيمة 

 
المحسوبة اكبر ” T“لمعينات المتصمة أف جميع المجاالت كانت قيمة ” T“( ومف خالؿ اختبار 21يتضح مف خالؿ جدوؿ )

األوؿ )تقميؿ اليدر( الجدولية، وبالتالي ىناؾ داللة  إحصائية لموزف النسبي ليذه المجاالت، فحصؿ المجاؿ ” T“مف قيمة 
( ، بينما جاء مجاؿ )االستجابة لمتطمبات العمالء( في المرتبة الثانية بوزف %79.56عمى المرتبة األولى بوزف نسبي بمغ )

%(، ثـ مجاؿ )تعظيـ القدرة 75.68%( ، يميو مجاؿ )خفض التكاليؼ( في المركز الثالث بوزف نسبي )79.14نسبي )
%( بينما جاء مجاؿ )تحسيف الخدمة( في المرتبة األخيرة بوزف 74.59لمركز الرابع بوزف نسبي )التنافسية والربحية( في ا

%( وىي درجة مرتفعة، أي 76969%( وحصمت الدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة عمى وزف نسبي وقدره )75919نسبي قدره )
 اسة، وىذا يدؿ عمى صحة الفرض الثاني9أف ىناؾ مستوى مرتفع مف اإلدارة الرشيقفة في الكميات التقنية محؿ الدر 

( بيف أبعاد البيئة اإلبداعية α ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) اختبار الفرض الثالث:
 لممشكالت( واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة9 )الطالقة، المرونة، األصالة، والحساسية

واإلدارة الرشيقة في  ( بيف الطالقةα ≤ 0905: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الفرعي األول
 الكميات التقنية بقطاع غزة9

والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ الطالقة وأبعاد اإلدارة الرشيقة مف خالؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 
 كما في الجدوؿ التالي:

 
 معامالت االرتباط بيف مجاؿ الطالقة ومجاالت والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة (:22جدول رقم )

تقميل  المجال
 الهدر

خفض 
 التكاليف

تحسين 
 الخدمة

االستجابة لمتطمبات 
 العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية

الدرجة الكمية 
 لإلدارة الرشيقة
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**0.211 الطالقة  0.376**  0.475**  0.411**  0.572**  0.501**  

 ( 0905* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة ) 
 ( 0901* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ الطالقة مع مجاالت اإلدارة الرشيقة والدرجة 22يتضح مف خالؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف الطالقة واإلدارة 0901دالة عند مستوى داللة )الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت 
الرشيقة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف توفر الطالقة تساعد الكميات 

خدمة المقدمة لمطمبة والمجتمع مع عمى اإلدارة الرشيقة لعممياتيا مف خالؿ تقميؿ اليدر وخفض التكاليؼ وتحيسف ال
 االستجابة لمتطمبات عمالئيا وتعظيـ قدرتيا التنافسية وزبادة ربحيتيا9

 
( بيف المرونة واإلدارة الرشيقة في α ≤ 0905توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) الفرض الفرعي الثاني:

 الكميات التقنية بقطاع غزة9
لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ المرونة وأبعاد اإلدارة الرشيقة مف خالؿ معامؿ ارتباط بيرسوف والختبار ىذا الفرض 
 كما في الجدوؿ التالي:

 
 معامالت االرتباط بيف مجاؿ المرونة ومجاالت والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة (:23جدول رقم )

تقميل  المجال
 الهدر

خفض 
 التكاليف

تحسين 
 الخدمة

االستجابة لمتطمبات 
 العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية

الدرجة الكمية 
 لإلدارة الرشيقة

**0.167 المرونة  0.100**  0.301**  0.231**  0.334**  0.336**  

 ( 0905* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 0901* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ المرونة مع مجاالت اإلدارة الرشيقة والدرجة  ( ومف23يتضح مف خالؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف المرونة واإلدارة 0901الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )
تفسير ىذه النتيجة أف توفر المرونة تساعد الكميات الرشيقة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف 

عمى اإلدارة الرشيقة لعممياتيا مف خالؿ تقميؿ اليدر وخفض التكاليؼ وتحيسف الخدمة المقدمة لمطمبة والمجتمع مع 
 االستجابة لمتطمبات عمالئيا وتعظيـ قدرتيا التنافسية وزبادة ربحيتيا9

 
( بيف األصالة واإلدارة الرشيقة α ≤ 0905داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) توجد عالقة ذات الفرض الفرعي الثالث:

 في الكميات التقنية بقطاع غزة9
والختبار ىذا الفرض لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ األصالة وأبعاد اإلدارة الرشيقة مف خالؿ معامؿ ارتباط 

 بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:
 

 معامالت االرتباط بيف مجاؿ األصالة ومجاالت والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة: (24جدول رقم )
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تقميل  المجال
 الهدر

خفض 
 التكاليف

تحسين 
 الخدمة

االستجابة لمتطمبات 
 العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية

الدرجة الكمية 
 لإلدارة الرشيقة

**0.222 األصالة  0.154**  0.435**  0.345**  0.377**  0.501**  

 ( 0905* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 0901* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ األصالة مع مجاالت اإلدارة الرشيقة والدرجة 24يتضح مف خالؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف األصالة 0901داللة )الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى 
واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف توفر األصالة تساعد 

طمبة والمجتمع مع الكميات عمى اإلدارة الرشيقة لعممياتيا مف خالؿ تقميؿ اليدر وخفض التكاليؼ وتحيسف الخدمة المقدمة لم
 االستجابة لمتطمبات عمالئيا وتعظيـ قدرتيا التنافسية وزبادة ربحيتيا9

 
لممشكالت  ( بيف الحساسيةα ≤ 0905: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )الفرض الفرعي الرابع

 واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية بقطاع غزة9
لباحثوف لقياس االرتباط بيف مجاؿ اإلحساس بالمشكالت وأبعاد اإلدارة الرشيقة مف خالؿ معامؿ والختبار ىذا الفرض لجأ ا

 ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:
 

 معامالت االرتباط بيف مجاؿ األحساس بالمشكالت ومجاالت والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة (:25جدول رقم )

تقميل  المجال
 الهدر

خفض 
 التكاليف

تحسين 
 الخدمة

االستجابة 
 لمتطمبات العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية

الدرجة الكمية 
 لإلدارة الرشيقة

اإلحساس 
 بالمشكالت

0.253**  0.107**  0.436**  0.337**  0.346**  0.472**  

 ( 0905* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 0901* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف مجاؿ اإلحساس بالمشكالت مع مجاالت اإلدارة 25يتضح مف خالؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف 0901الرشيقة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )
يات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الفرعي، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف اإلحساس بالمشكالت واإلدارة الرشيقة في الكم

توفر القدرة عمى اإلحساس بالمشكالت تساعد الكميات عمى اإلدارة الرشيقة لعممياتيا مف خالؿ تقميؿ اليدر وخفض التكاليؼ 
 رتيا التنافسية وزبادة ربحيتيا9وتحيسف الخدمة المقدمة لمطمبة والمجتمع مع االستجابة لمتطمبات عمالئيا وتعظيـ قد

والختبار الفرض الرئيس لجأ الباحثوف لقياس االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبيئة اإلبداعية والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة مف 
 خالؿ معامؿ ارتباط بيرسوف كما في الجدوؿ التالي:

 
 معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبيئة اإلبداعية ومجاالت والدرجة الكمية لإلدارة الرشيقة (:26جدول رقم )
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 المجال
تقميل 
 الهدر

خفض 
 التكاليف

تحسين 
 الخدمة

االستجابة 
لمتطمبات 
 العمالء

تعظيم القدرة 
 التنافسية والربحية

الدرجة الكمية 
 لإلدارة الرشيقة

الدرجة الكمية 
 اإلبداعيةلمبيئة 

0.302**  0.164**  0.536**  0.417**  0.443**  0.551**  

 ( 0905* قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )
 ( 0901* * قيمة "ر" دالة عند مستوى داللة )

 
( ومف خالؿ ايجاد معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لمبيئة اإلبداعية مع مجاالت اإلدارة 26يتضح مف خالؿ جدوؿ )

( وىذا يدؿ عمى قوة العالقة بيف 0901الرشيقة والدرجة الكمية ليا أف جميع معامالت االرتباط كانت دالة عند مستوى داللة )
البيئة اإلبداعية واإلدارة الرشيقة في الكميات التقنية وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث، ويمكف تفسير ىذه النتيجة أف توفر 

ت عمى اإلدارة الرشيقة لعممياتيا مف خالؿ تقميؿ اليدر وخفض التكاليؼ وتحيسف الخدمة البيئة اإلبداعية تساعد الكميا
 درتيا التنافسية وزبادة ربحيتيا9المقدمة لمطمبة والمجتمع مع االستجابة لمتطمبات عمالئيا وتعظيـ ق

 الدراسةنتائج وتوصيات 

 الدراسةنتائج  -أولا 
( ؽَت ٚعٗ ٔظو %75.19ٗ ألثؼبك اٌج١ئٗ اإلثلاػ١خ ٚثٛىْ َٔجٝ )أولد إٌزبئظ ػٍٝ ٚعٛك كهعخ ِٛافمٗ ِورفؼ .1

 اٌؼب١ٍِٓ فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ اٌّجؾٛصٗ فٝ لطبع غيح.
 ٚعٛك َِزٜٛ ِورفغ ِٓ ِغبالد اٌج١ئٗ اإلثلاػ١خ )اٌطاللخ، اٌّوٚٔخ، األصبٌخ، اٌؾَب١ٍخ ث١ٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ .2

ِغبي )اٌطاللخ( فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ ٚثٛىْ َٔجٟ ٌٍّشىالد( فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع غيح، ؽ١ش عبء 

( ٚعبء ِغبي %74.89(، ٚفٝ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عبء ِغبي )اإلؽَبً ثبٌّشىالد( ٚثٛىْ َٔجٝ )76.86%)

(، ٚأف١وا عبء ِغبي )األصبٌخ( فٝ اٌّورجخ اٌواثؼخ %74.59)اٌّوٚٔخ( فٝ اٌّورجخ اٌضبٌضٗ ٚثٛىْ َٔجٝ )

 (.%74.41ٚاألف١وح، ٚثٛىْ َٔجٝ )
اظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ؽممذ َِزٜٛ ِورفغ ِٓ اإلكاهح اٌوش١مخ ؽ١ش ثٍغ اٌٛىْ إٌَجٝ اٌىٍٝ  .3

(76.69%.) 
ٚعٛك َِزٜٛ ِورفغ ِٓ ِغبالد اإلكاهح اٌوش١مخ )رم١ًٍ اٌٙله، ففط اٌزىب١ٌف، رؾ١َٓ  ث١ٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ .4

لهح اٌزٕبف١ََّخ ٚاٌوثؾ١َّخ( فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع غيح، ؽ١ش عبء اٌقلِخ، االٍزغبثخ ٌّزطٍجبد اٌؼّالء، رؼظ١ُ اٌم

(، ٚفٝ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ عبء ِغبي )االٍزغبثخ %79.56ِغبي )رم١ًٍ اٌٙله( فٟ اٌّورجخ األٌٚٝ ٚثٛىْ َٔجٟ )

ٝ (، ٚفٝ اٌّورجخ اٌضبٌضٗ عبء ِغبي )ففط اٌزىب١ٌف( ٚثٛىْ َٔج%79.14ٌّزطٍجبد اٌؼّالء( ٚثٛىْ َٔجٝ )

(، ٚفٝ %74.59(، ٚفٝ اٌّورجخ اٌواثؼخ عبء ِغبي )رؼظ١ُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٚاٌوثؾ١خ( ٚثٛىْ َٔجٝ )75.68%)

 (.%74.52اٌّورجخ اٌقبَِخ ٚاألف١وح عبء ِغبي )رؾ١َٓ اٌقلِخ( ٚثٛىْ َٔجٝ )
فٟ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ثمطبع أولد إٌزبئظ ٚعٛك ػاللخ ماد كالٌخ اؽصبئ١خ ث١ٓ أثؼبك اٌج١ئٗ اإلثلاػ١خ ٚاإلكاهح اٌوش١مخ  .5

 غيح.

 الدراسةتوصيات  -ثانياا 
 :عمى ما جاء في مضموف الدراسة، وفي ضوء ما اعتمادا عمى ما أسفرت عنو النتائج يوصي الباحثوف  باألمور اآلتية
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اٌطاللخ، ظوٚهح رؼي٠ي أثؼبك اٌج١ئٗ اإلثلاػ١خ فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ِٓ فالي اٌؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ للهاد اٌى١ٍبد فٝ  .1

 ٌٍّشىالد. ٚاٌّوٚٔخ، ٚاألصبٌخ، ٚاٌؾَب١ٍخ
ى٠بكٖ اإل٘زّبَ ثأثؼبك رؾم١ك اإلكاهح اٌوش١مخ ٌّب ٌٙب ِٓ كٚه فٝ رط٠ٛو اكاهاد اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ ٚك٠ِّٛزٗ ِٓ فالي  .2

رؼي٠ي ٚرؾ١َٓ اٌؼ١ٍّبد فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ، فصٛصب فٝ ظً اٌظوٚف اٌصؼجخ اٌزٝ ٠ؼ١شٙب لطبع غيح، ٚشؼ 

 ك.اٌّٛاه
أ١ّ٘خ ؽش ِزقنٜ اٌمواه فٝ اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ػٍٝ رط٠ٛو ا١ٌبد ٚرطج١مبد اإلكاهح اٌوش١مخ ِٓ ؽ١ش رم١ًٍ اٌٙله،  .3

ٚففط اٌزىب١ٌف، ٚرؾ١َٓ اٌقلِخ، ٚاالٍزغبثخ ٌّزطٍجبد اٌؼّالء، ٚرؼظ١ُ اٌملهح اٌزٕبف١ََّخ ٚاٌوثؾ١َّخ، ثّب ٠زٕبٍت 

 ِغ للهاد ٘نٖ اٌى١ٍبد.
اه٠ٗ ٚرؾ١َٓ عٛأت اٌج١ئٗ اإلثلاػ١خ ٌٍى١ٍبد ٚإ٠غبك أٍب١ٌت عل٠لح ِٚجزىوح ٌلػُ ظوٚهح اٌؼًّ ػٍٝ اٍزّو .4

 ٚرط٠ٛو َِٚبٔلح ٘نٖ اٌغٛأت ِغزّؼٗ.

 ظوٚهح ؽ١ش اٌى١ٍبد اٌزم١ٕخ ػٍٝ االٍزّواه فٟ ر١ّٕخ اٌج١ئخ اإلثلاػ١خ )اٌطاللخ، اٌّوٚٔخ، األصبٌخ، اٌؾَب١ٍخ .5
 رله٠ج١خ ِزقصصخ ثبٌزفى١و اإلثلاػٟ، ٚؽً اٌّشىالد.ٌٍّشىالد( ٌٍّٛظف١ٓ ِٓ فالي إٌؾبلُٙ ثلٚهاد 

رط٠ٛو إعواءاد اٌؼًّ ثأٍب١ٌت اثزىبه٠خ عل٠لح رؼًّ ػٍٝ إٔغبى ِقزٍف األػّبي ثَوػخ ٚكلزٗ، ٚرٛفو اٌغٙل  .6

 .ٚاٌٛلذ ٚاٌزىب١ٌف
ٟ ِغبي ؽش اٌجبؽضْٛ ػٍٝ إعواء اٌّي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌَّزمج١ٍخ اٌزٝ رزٕبٚي ٔفٌ ِزغ١واد اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ف .7

 اٌج١ئخ اإلثلاػ١ٗ ٚأصو٘ب ػٍٝ اإلكاهٖ اٌوش١مخ ٚرطج١مٙب ػٍٝ لطبػبد أفوٜ.

 المراجع

 المراجع العربية

اٌعفخ  -(. "رؼي٠ي ِّبهٍبد اإلكاهح اٌوش١مخ فٟ صٕبػخ اإلٔشبءاد اٌفٍَط١ٕ١خ2016أثٛ ػج١ل، ٚاصك ِؾّل ) .1

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، عبِؼٗ إٌغبػ، فٍَط١ٓ.اٌغوث١خ"، هٍبٌٗ ِبعَز١و )غ١و ِٕشٛهح(، اكاهح ٕ٘ل١ٍخ، و١ٍخ 
(. "اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح ػٍٝ اٌٍَٛن االثزىبهٞ ٌلٜ اٌّل٠وٞ فٟ لطبع اٌجٕٛن اٌَؼٛك٠خ"، ِغٍخ 2000أ٠ٛة، ٔبك٠ب ) .2

 (.1-52(، ص8 )1(، ػلك )40اإلكاهح اٌؼبِخ، ِغٍل )
(. "كهاٍخ رم١ّ٠ٛخ ٌلٚه ِؼٍّبد ه٠بظ١بد اٌّوؽٍخ اإلػلاك٠خ فٟ ر١ّٕخ اإلثلاع ٌلٜ 1997اٌجبلو، ٔصوح ) .3

 (.78– 31، ص ص8 )43ر١ٍّناد رٍه اٌّوؽٍخ فٟ كٌٚخ لطو"، كهاٍبد فٟ إٌّب٘ظ ٚغوق اٌزله٠ٌ، 

 -ٛة اإلكاهح اٌوش١مخ(. "كٚه اٌّؤٍَبد اإلٔزبع١خ فٟ رطج١ك أ2016ٍٍثٓ ٚاهس، ػجلاٌوؽّٓ، ٚعبثخ أؽّل، ) .4

 اٌغيائو. –كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ اٌّؤٍَبد اٌص١لال١ٔخ اٌغيائو٠خ"، عبِؼخ ثبعٟ ِقزبه ػٕبثخ 
(، كاه اٌفىو ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ. ػّبْ، 2ِفب١ُ٘ ٚرطج١مبد"، غ ) -(. "رؼ١ٍُ اٌزفى١و2000عوٚاْ، فزؾٟ ) .5

 األهكْ.
( ، 1ِواؽً اٌؼ١ٍّخ االثلاػ١خ"، غ ) –كه٠جٗ – ٔظو٠برٗ –١وِٖؼب٠ –(. "اإلثلاع8 ِف2002ِٗٛٙعوٚاْ، فزؾٟ ) .6

 .كاه اٌفىو، ػّبْ، األهكْ
 .األهكْ اهثل، اٌؾل٠ش، ػبٌُ اٌىزت ٌٍغبِؼبد"، اإلثلاػ١خ . "اإلكاهح (2006)ِٚؼب٠مخ، ػبكي أؽّل اٌقط١ت، .7
 فخ، اٌى٠ٛذ.(. "اإلثلاع اٌؼبَ ٚاٌقبص"، روعّخ غَبْ أثٛ فقو، ػبٌُ اٌّؼو1989هٚشىب، أٌىَٕلٚ ) .8
 (. "ِملِخ فٟ اإلثلاع"، اٌطجؼخ األٌٚٝ، كاه ٚائً ٌٍٕشو، ػّبْ، األهكْ.2002اٌَوٚه، ٔبك٠ب ) .9

(، "ه٠بكح إٌّظّبد فٟ إغبه ِّبهٍبد اٌم١بكح االٍزوار١غ١خ"، ِغٍخ 2016ٍٍّبْ، فبظً، إٌبصوٞ، غبهق ) .10

 اٌؼواق. ،212-191(8 ص ص 87)22اٌؼٍَٛ االلزصبك٠خ ٚاإلكاه٠خ، عبِؼخ ثغلاك، 
(. "أصو اٌزفى١و اإلثلاػٟ ػٍٝ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواه ٠ٍٛ2017لاد، اؽّل ػجل اهللا ٚاٌش١ـ، فؤاك ٔغ١ت ) .11

اإلكاه8ٞ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اإلكاهح اٌؼ١ٍب ٚاٌٍٛطٝ فٟ شووبد اٌزأ١ِٓ اٌؼبٍِخ فٟ األهكْ"، اٌّغٍٗ 

 (.63 -31، ص8 )1، اٌؼلك 13األهك١ٔخ فٝ إكاهح األػّبي، اٌّغٍل 
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(. "ر١ّٕخ اٌزفى١و ٚهػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌّزفٛل١ٓ، ثؾش ِملَ إٌٝ اٌّؤرّو اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ 2000اٌشو٠ف، وٛصو ) .12

 (.110 -93(، ص8 )2، اٌغّؼ١خ اٌّصو٠خ ٌٍّٕب٘ظ ٚغوق اٌزله٠ٌ، اٌّغٍل )“ِٕب٘ظ اٌزؼ١ٍُ ٚر١ّٕخ اٌزفى١و -ػشو
 -اكاء اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌوش١ك االٔزبط ٔظبَ (. أصو2014) جبْم٠ شؼجخ عؼجبى ٚاٌؾَٕبٚٞ، ع١ًّ شالُ، فبهً .13

، ِغٍخ اٌمبك١ٍخ ٌٍؼٍَٛ اإلكاه٠خ )اٌىٛفخ ٍّٕذ اٌغٕٛث١خ )ِؼًّ ٌٍَّٕذ اٌؼبِخ اٌشووخ فٟ كهاٍخ اٍزطالػ١خ

 ، اٌؼواق.2014( ٌَٕٗ 4(، اٌؼلك )16ٚاإللزصبك٠خ، اٌّغٍل )
 .اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، األهكْ (. "ِفب١ُ٘ إكاه٠خ ؽل٠ضخ"، كاه2003اٌص١وفٟ، ِؾّل ) .14
 فٟ اٌجشو٠خ   اٌّٛاهك إكاهح أكاء َِزٜٛ رؾ١َٓ ػٍٝ اإلكاهٞ اإلثلاع (. أصو2011اٌؼياٚٞ ) ٔص١و، ٔغُ غالي .15

 فٟ اٌزٕظ١ّٟ ٚاٌزغ١١و اإلثلاع :اٌٍَّٛٛ اٌلٌٟٚ اٌٍّزمٝ إٌٝ اٌجؾش ٘نا لل َ األهك١ٔخ "، اٌزغبه٠خ   اٌجٕٛن
 اإللزصبك٠خ اٌؼٍَٛ اٌج١ٍلح، و١ٍخ كؽٍت ٍؼ١ل ٚك١ٌٚخ، عبِؼخ ٚغ١ٕخ رغبهة ٚرؾ١ًٍ كهاٍخ -اٌؾل٠ضخ إٌّظّبد

 .2011-5-19اٌغيائو اٌز١١َو، ٚػٍَٛ

(. "ِؾبٚه ٌز١ّٕخ اٌزغبهة اإلثلاػ١خ فٟ اٍزوار١غ١بد اإلصالػ ٚاٌزط٠ٛو اإلكاهٞ"، ِغٍخ 1998اٌط١ت، ؽَٓ ) .16

 (.31-7(، ص8 )59اإلكاهح اٌؼبِخ، اٌؼلك )

 .(."االثزىبه ٚاإلثلاع اٌفىوٞ، كاه اٌزٛى٠غ ٚإٌشو االٍال١ِخ. اٌمب٘وح، ِصو2006اٌغٛاك، ِؾّل )ػجل  .17
رله٠جبد ٚرطج١مبد ػ١ٍّخ"، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ.  -(. "رؼ١ٍُ اٌزفى١و ِٚٙبهار2006ٗػجل اٌؼي٠ي، ٍؼ١ل ) .18

 ػّبْ، األهكْ.
(. كػٛح ٌّّبهٍخ اإلكاهح اٌوش١مخ، ِغٍٗ رغبهح اٌو٠بض، اٌغوفٗ اٌزغبه٠خ 2017)٘الي ِؾّل  ك.اٌؼَىو،  .19

 http://www.alriyadhtrading.com، 2017أغَطٌ   اٌصٕبػ١خ ثبٌو٠بض، اٌٍّّىٗ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠ٗ،

ػ فٟ إٌٙلٍخ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١و اإلثلاػٟ ٌلٜ غٍجخ اٌصف (. "أصو رله٠ٌ ثؤبِظ ِمزو2000ػٛكح، هؽّخ ) .20

 اٌضبِٓ األٍبٍٟ ثّؾبفظخ غيح". هٍبٌخ ِبعَز١و )غ١و ِٕشٛهح(، و١ٍخ اٌزوث١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِصو.

(. "اٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ أٍب١ٍبد ِٚفب١ُ٘ ؽل٠ضخ"، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، كاه ٚائً ٌٍٕشو، ػّبْ، 2003اٌٍٛىٞ، ٍِٛٝ ) .21

 .األهكْ
 -ٚاٌّزٍٛطخ اٌّؤٍَبد اٌصغ١وح فٟ اإلكاهٞ اإلثلاع ػٍٝ اٌزٕظ١ّٟ إٌّبؿ (. "أصو2016ِصطفٝ، ثٍىٛ ) .22

 أوبك٠ّٟ، و١ٍخ اٌّبعَز١و شٙبكح ِزطٍجبد الٍزىّبي ِملِخ ثٛهلٍخ"، ِنووح اٌع١بء ػ١بكح فٟ ١ِلا١ٔخ كهاٍخ
 ٚهلٍخ، اٌغيائو. – ِوثبػ لبصلٞ اٌز١١َو، عبِؼخ ٚػٍَٛ ٚاٌزغبه٠خ االلزصبك٠خ اٌؼٍَٛ

(. "ّٔٛ اٌزفى١و اإلثلاػٟ ػٕل غالة اٌّوؽٍخ اٌّزٍٛػ فٟ ِؾبفظخ اٌوً ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ 2002َِٕٟ، ؽَٓ ) .23

 (. 443 -452(، ص8 )4(، اٌؼلك )15اٌَؼٛك٠خ"، ِغٍخ اٌجؾش فٟ اٌزوث١خ ٚػٍُ إٌفٌ، اٌّغٍل )
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