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 الملخص:   
 رشيقة لدىالزيز ممارسة اإلدارة التطوير اإلداري في تعهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير     

وبلغ لي، المنهج الوصفي التحليوتم استخدام  غزة، العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع
مفردة وتم استرداد ( 237وتم اختيار عينة طبقية عشوائية تكونت من) موظفًا، (618)عدد المجتمع 

وتحليل للدراسة،  والمقابلة كأداة ستبانةعبر استخدام اال (،%26.0( استبانة ما نسبته )021)
 صحة(، والخروج بنتائج التحليل للتأكد من SPSSحصائي)البيانات من خالل برنامج التحليل اإل

 :وخلصت إلى هذه الدراسة،فرضيات 
 لتنظيمي،اوالمكافآت، والوالء  ونظام الحوافزتبين وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب،  .0

تعزيز ممارسة  ( فيα≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) إيجابيًا ذاداء( تأثيرًا وتقييم األ
 اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.

بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) داللة إحصائية تتوجد فروق ذاال  .6
لمؤهل االجنس، والعمر، و )الديمغرافية ات لمتغير لتعزى اإلداري، واإلدارة الرشيقة(  تطوير)حول 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة(.
 :   بـصي الباحث و وي

قبل  ة منالرشيقزيادة االهتمام بإجراءات التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة وتطبيق أسلوب اإلدارة 
 الشق المدني.الجميع، وعلى رأسهم اإلدارة العليا في وزارة الداخلية 

 التطوير اإلداري، اإلدارة الرشيقة، وزارة الداخلية  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

The study aimed to identify the impact of administrative development in 
promoting the practice of lean management among workers in the 
Palestinian Ministry of Interior- Gaza Strip. The descriptive and analytical 
approach was used. The population sample number reached (618) 
employees. (170) questionnaire of (72.1%), by using the questionnaire and 
the interview as a instrument for the study, analyzing the data through the 
statistical analysis program (SPSS). The results of the analysis, to verify 
the validity of the hypotheses of this study, concluded that: 
1. An impact of administrative development in its dimensions (training, 
incentives and rewards system, organizational loyalty, and performance 
evaluation) was found to have a positive, statistically significant effect at a 
significance level (0.05≥α) in promoting the practice of lean management 

among workers in the Palestinian Ministry of Interior. 
2.There are no statistically significant differences at a significant level 
(0.05 0.0α) between the respondents ’averages about (administrative 

development, and lean management) due to demographic variables 
(gender, age, educational qualification, job degree, and years of 
experience). The study recommended Increasing interest in administrative 
development procedures, and enhancing the practice and application of 
lean management by all, especially the senior management in the Ministry 
of Interior- the civil part. 
Key words: Administrative Development, Lean Management, Ministry of 
Interior. 

 :المقدمة
مل ألي مؤسسة والتي تش ةلقد أصبحت عملية التطوير اإلداري من األمور الحتمية والضروري  

المدخالت اإلدارية كافة المتمثلة في الهياكل التنظيمية، أو نظام المكافآت واألجور والثقافة 
ا عملية التطوير يهالتنظيمية، والوالء التنظيمي والتدريب، وغيره من الجوانب اإلدارية التي تركز عل

اإلداري في ظل التقدم التكنولوجي الحديث والتطور المتسارع في عصر العولمة والثورة التطويرية 
في مجاالت الحياة والعمل اإلداري كافة، والذي سيكون له الدور البارز،  والواضح في تقديم برامج 

ذ األعمال   فمن خالله سيتم تنفيتطويرية وتحسينية للمؤسسة والذي يعد  الموظف هو أهم مكوناتها
والمهام الخاصة بالمؤسسة  لذا وجب االهتمام من قبل تلك المؤسسات بالعاملين لديها من خالل 

لموكلة وأنماط األعمال ابيعة المرحلة والبيئة المحيطة،  مع ط بتطوير، وتحسين أدائهم بما يتناس
أسلوب  ن لديها، من أجل القدرة على تطبيقإليهم بها  لكي تستطيع تقديم أفضل الخدمات للمواطني

اإلدارة الرشيقة داخل بيئة العمل، وهذا األسلوب من األساليب الحديثة في علم اإلدارة، والذي يسهم 
في تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية بما يتناسب مع حالة التطور والتقدم المعاصر  لتقديم 
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جهد، ووقت، وتكلفة، وخفض نسبة الهدر والضياع في  أفضل، وأجود خدمة مقدمة للجمهور بأقل
 العمل.

وتعد  وزارة الداخلية  الفلسطينية مؤسسة حكومية تقدم الخدمات لمكونات المجتمع كافة له في     
المجاالت الحياتية و اليومية كافة، والعمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية التي تمارسها تلك 

من خالل ممارسة عملية التطوير اإلداري للخروج من حالة الرتابة  القطاعات في العمل الحكومي
والعمل الروتيني في مؤسسات القطاع العام )الحكومي( كافة لمواكبة حالة التطور والتقدم في 
مجاالت األعمال والمهام اإلدارية والميدانية كافة من أجل تحسين وتجويد أداء العاملين في تلك 

ج تطويرية تالمس الواقع وتعالج المشكالت، والتحديات في العمل للخروج القطاعات من خالل برام
بأفضل نموذج عمل إداري متطور وفق المتغيرات والتطورات في البيئة الداخلية، والخارجية للواقع 
الذي تعمل فيه تلك القطاعات الحكومية إدارات ومديريات وزارة الداخلية المنتشرة في محافظات 

افة، وتعزيز ودعم أسلوب اإلدارة الرشيقة لديها في األعمال واالجراءات اإلدارية غزة الجنوبية ك
 والخدماتية كافة.

 مشكلة الدراسة:
 وذلك الرتباطه بعدة عوامل، مؤسسات الدولة لدى  من الضرورات المهمة  التطوير اإلداري  يعد     

ن خالل اءات والعمل على تبسيطها ماإلجر السياسات و ودراسة  ،كالتنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية
دارية  وير اإلداري ، ولكن يواجه تطبيق التطلتعزيز تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة  برامج تدريبية وا 

ارتفاع التكلفة ، و المعلومات تكنولوجيا ، وثورةالمتسارعصعوبات منها تحديات التطوير المن الكثير 
 ،ها من صور التحديات المختلفة سواًء في النواحي اإلداريةوغير  المالية، والنظم اإلدارية المحسوبة،

وكذلك األوضاع السياسية التي تمر بها دولة فلسطين من عدم توفر للموارد المالية الدائمة ووجود 
 ، والتي قد تعيق عملية التطويرالضفة الغربية تنظامين للعمل اإلداري محافظات غزة ومحافظا

الل ومن خ ،دعم وتعزيز استخدام أسلوب اإلدارة الرشيقة في الوزارةمن أجل العمل على  ،اإلداري 
عمل الباحث بوازرة الداخلية الفلسطينية ومن موقع المسؤولية استشعر الباحث بوجود معيقات 
جراءات إدارية تعيق سرعة  تطبيق  إجراءات التطوير اإلداري للكادر العامل في الوزارة،  وتحديات وا 

، يئة العملم اإلدارة الرشيقة في بتوى الكفاءة والفاعلية للعاملين لتطبيق نظاوذلك بهدف  رفع  مس
شكلة وهنا تتلخص م، فضل وفق إجراءات اإلدارة الرشيقةمن أجل تقديم الخدمات للجمهور بشكل أ

 اآلتي:  الدراسة في السؤال الرئيس
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املين في وزارة الداخلية لدى العي تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة ما أثر التطوير اإلداري ف
 الفلسطينية بقطاع ةزة؟

 أهداف الدراسة:
أثره في وزارة الداخلية الفلسطينية، و  التطوير اإلداري في التعرف على تأثير إلىتهدف الدراسة    

 األهداف الفرعية:وذلك من خالل  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في الوزارة،
 اإلداري، وأثره في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة في وزارة الداخلية.التطوير  التعرف على .0
 معرفة مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية. .6
 معرفة مستوى ممارسة نظام اإلدارة الرشيقة في وزارة الداخلية الفلسطينية. .7
ات الديمغرافية للمتغير ة تعزى بوزارة الداخلي ينلدى العامل التطوير اإلداري عن الفروق في الكشف  .4

 .الخبرة(وسنوات  الوظيفية، درجةالو  ،العلمي المؤهل، و االجتماعية )النوع، والعمر، والحالة
لمتغيرات لتعزى  العاملين بوزارة الداخلية لدىالرشيقة ممارسة اإلدارة فروق في ال الكشف عن .0

 الوظيفية، وسنوات درجةالو  ،العلمي المؤهل، و االجتماعية الديمغرافية )النوع، والعمر، والحالة
 .الخبرة(

 أهمية الدراسة: 
 تبرز أهمية الدراسة من خالل الموضوع الذي تعالجه الدراسة من عدة جوانب:

 األهمية العلمية:
ادة من لالستف تساعد هذه الدراسة الباحثين والدارسين والمهتمين في مجال العمل الحكومي .0

 .االنتائج والتوصيات وسبل تنفيذه
ير اإلداري موضوع التطو هذه الدراسة المكتبة العربية والفلسطينية في  ي يأمل الباحث أن تثر  .6

 العمل.لتعزيز مصطلح اإلدارة الرشيقة في بيئة 
ية وعملية جديدة الى المكتبة الفلسطين ،ومن المتوقع ان تضيف هذه الدراسة مادة علمية نظرية .7

  وتقديم بعض المقترحات واألفكار اإلبداعية لإلدارة العليافي مجال علم اإلدارة والتنمية اإلدارية 
 لدعم وتبني تطبيق والخطط الجانب، ووضع البرامج لكي تساعدها على زيادة االهتمام بهذا 
 .إجراءات اإلدارة الرشيقة في بيئة العمل

 األهمية العملية:
ارة في تعزيز ممارسة اإلداإلداري  تطويرقياس مدى تأثير الوسيلة أداء يمكن من خاللها  د  تع .0

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. الممارسة لدى قياس مستوى  الرشيقة وكذلك
جراءات إدارية ترفع مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم  .6  في وضع سياسات، وا 

 مستوى تقديم الخدمات للعاملين، والجمهور.
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ليات اإلدارة الرشيقة وكيفية تطبيقها في تنفيذ العم تقديم برامج وخطط تساعد في نشر ثقافة .7
 اإلدارية والخدماتية في وزارة الداخلية الفلسطينية.

 حدود الدراسة:
 دىالرشيقة لأثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الدراسة  ت: تناولالحد الموضوعي

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية بقطاع غزة.
 م.6161-م 6101 إجراء هذه الدراسة خالل تم :زمنىالحد ال

 قطاع غزة(.)الداخلية الفلسطينية المحافظات الجنوبية وزارة  :الحد المكاني
 المدني. الشق-بوزارة الداخلية الفلسطينية العاملين  :الحد البشرى 

 مصطلحات الدراسة:
ةأي نشاط مقصود صادر عن فرد أو جماعة في  يهاإلدارة: " ية معينة لتحقيق هدف زمن مد 

 .1(44: 6111". )األشعري، محدد
 ،ق التغيرلتحقي  للقوى الداخلية والخارجية محدوداً  هو استراتيجية تتضمن استخداماً  التطوير: 

تماسكه و والجماعات، وترسيخ االنتماء والعمل الجماعي ، ويتيح إمكانيات كبيرة لتنمية األفراد
 .2(42: 6101مشهور، )

" هو إحداث تغيرات إيجابية في طبيعة النشاطات الفكرية والسلوكية داخل الجهاز  داري:التطوير اإل
 .3المرجع نفسه() اإلداري وكيفية االستفادة المثلى من اإلمكانات المتاحة".

 داء اإلداري والعمللتحسين األ  هو عملية مخططة ومدروسةالتعريف اإلجرائي للتطوير اإلداري: 
يطة لألحســــن بما يتالءم مع الظروف المح من أجل التغيير ع مســــتوى كفاياتهمبكفاءة وفعالية ورف

 ،لرفع مســــــتوى العمل في مواجهة المشــــــاكل اإلدارية من خالل اتباع األســــــاليب العلمية في العمل
 ودعم القدرات اإلدارية.

ع نشر ثقافة منمنهج يعمل على تعزيز القيمة المضافة للزبائن من خالل اإلدارة الرشيقة: 
 4(.0: 6102، وأبو سليممسلم اإلهدار والتالف )

                                                           
 (.6111السعودية ) اإلسالمية. جدة،في اإلدارة  األشعري، مقدمةأحمد  1
 دار أسامة للنشر والتوزيع. (:6101عمان) ،0ط اإلداري،استراتيجيات التطوير  مشهور،ثروت  2
 المرجع نفسه. 3
تحقيق اإلبداع لدى العملين في شكر جوال بمحافظة عزة الرشيقة ودورها في  سليم، اإلدارةشذا أبو  مسلم،عبد القادر  4

 (.6102بحث مقدم للمؤتمر العلمي التقني الثاني كلية فلسطين التقنية)
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هي استثمار الوقت المخصص للعمل وبينما سبق مع الجهد المطلوب، وبمشاركة جميع     
العاملين، والعمل على تالفي األخطاء من خالل سياسة التطوير والتحسينات المستدامة يتم 

 1(.0: 6102والعبادلة، )ركاج  الحصول على الجودة الشاملة في مدة زمنية قصيرة
اعتبارها نظامًا يهتم بإزالة أشكال الهدر الموجودة كافة في عمليات اإلنتاج من خالل ممارسة   

  2(.040: 6102وارث وجابه، )المؤسسة سياسة التطوير الدائم داخل 
: هي استثمار الوقت المخصص للعمل وبتناسق مع الجهد لإلدارة الرشيقة التعريف اإلجرائي   

والعمل على تالفي األخطاء من خالل سياسة التطوير  العاملين،المطلوب وبمشاركة جميع 
 والتحسينات المستدامة  للحصول على الجودة الشاملة في مدة زمنية قياسية.

هي مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية، وواجبات مدنية : وزارة الداخلية     
ير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن طريق وأمنية، تسهم في تطو 

نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على  توفير األمن واألمان وفرض سيادة القانون وا 
 .pan.pswww.moi  4.)موقع وزارة الداخلية،الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. 

 الدراسات السابقة:
راسة الد بموضوع العالقة ذات السابقة ى أدبيات الموضوع، والدراساتعل الباحث العط  ا بعد   

 باألداء يتعلق ومحور بالتطوير اإلداري، يتعلق محور ى ثالثة محاور:إل بتقسيمها قام الحالية،
، ميزتفادة من الدراسة الحالية، وأوجه التومحور يتعلق باإلدارة الرشيقة وبين أوجه االس ،الوظيفي

 حيث رتبها من الحديث إلى القديم كما يلي:
 5 4040دراسة مهنا،)

بعنوان: )دور اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العاملين )دراسة تطبيقية على شركات التأمين 
 العاملة في قطاع ةزة .

في تعزيز أداء العاملين، وذلك من خالل  هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور اإلدارة الرشيقة   
دراسة ميدانية على شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، حيث تمثل مجتمع الدراسة في العاملين 

                                                           
ي وزارة البشرية ف توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد العبادلة، مدىيحيى محمد ركاج، سمر مشرف  1

لية دم للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني االستدامة وتعزيز البيئة االبداعية للتعليم التقني )كبحث مق –التربية والتعليم بغزة 
 (.6102) فلسطين التقنية(

المؤسسات االنتاجية في تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة "دراسة ميدانية على المؤسسات  جابه، دورعبد الرحمن وارث، أحمد  2
 (.6ع )02العلوم االقتصادية المجلد  ةمجل( 6102بالجزائر، ) الصيدالنية

 .www.moi.pan.psموقع وزارة الداخلية  3
 .www.moi.pan.psموقع وزارة الداخلية  4
دور اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العلمين " دراسة تطبيقية على شركات التأمين العاملة في قطاع  مهنا،مسلم عبد الكريم  5

  (.6161فلسطين) غزة. اإلسالمية.الجامعة  اإلدارية.كلية االقتصاد والعلوم  نشورة.مرسالة ماجستير غير  "،غزة

http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.ps)/
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( موظفًا واستخدم الباحث أسلوب 010في شركات التأمين العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم )
( استبانة 11( استبانة وتم استرداد )010)الحصر الشامل لجميع المبحوثين، حيث قام بتوزيع 

 فيوالمنهج الوصواستخدم الباحث االستبانة والمقابلة كأدوات للدراسة،  (،%20.2استرداد ) بنسبة
 التحليلي، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

عة بوزن درجة مرتفأن شركات التأمين العاملة في قطاع غزة تطبق اإلدارة الرشيقة ب أهم نتيجة:  
 (.%20.2)نسبي 

رة الرشيقة استخدام أدوات اإلدا في كيفيةزيادة الوعي بمفهوم اإلدارة الرشيقة، والتوسع أهم توصية: 
  .بشكل مثالي

 1 4091دراسة المطيري، )

بعنوان: )دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة 
 ئة التدريس أنفسهم .نظر أعضاء هي

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في     
ي، الباحث المنهج الوصف واستخدمأنفسهم، جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

من أعضاء الهيئة  ( عضواً 070وتكونت العينة من ) االستبانة،وذلك من خالل وكانت أداة الدراسة 
 برنامج،خالل  من تالتدريسية في جامعة الكويت اختيروا بالطريقة العشوائية، وتمت معالجة البيانا

SPSS وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:، اإلحصائيةللمعالجات 
اء ككل ج ن دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويتإأهم نتيجة: 
 متوسطًا.

توظيف أسلوب اإلدارة الرشيقة في حل المشكالت اإلدارية وتنظيم بيئة العمل اإلداري، أهم توصية: 
 والتطوير والتحسين  لضمان جودة مخرجات العمل اإلداري.

  2 4097)دراسة سالم،
اإلدارية  اتبعنوان: )سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاه 

 المعاصرة للوصون إلى اإلبداع والتميز 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني     

في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز في كلية فلسطين التقنية، وقد 
                                                           

دور اإلدارة الرشيقة في جودة مخرجات األداء اإلداري في جامعة الكويت من وجهة نظر  المطيري،مطيرة ضيف الله  1
 لقدس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجلة جامعة ا الكويت،جامعة  منشور،رسالة ماجستير  أنفسهم،أعضاء هيئة التدريس 

 . 61.ع00 د( مجل6101)والنفسية، التربوية 
بهاء الدين عمر سالم، سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية  2

 (.6102شورة)المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز، دراسة مقدمة لمؤتمر علمي كلية فلسطين التقنية من
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لتحليلي، وكانت االستبانة األداة الرئيسة للدراسة وتكون مجتمع  استخدم الباحث المنهج الوصفي ا
( موظفًا 02وعينة الدراسة من جميع اإلداريين في كلية فلسطين التقنية بفرعيها والبالغ عددهم )

 من خالل برنامج ، توموظفة، من خالل استخدام أسلوب الحصر الشامل، وتمت معالجة البيانا
SPSS وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: اإلحصائيةللمعالجات 

ن مجموعة الممارسات التي تهدف لتطوير التعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية إأهم نتيجة: 
 (، وبدرجة كبيرة.%22.2المعاصرة حازت على وزن نسبي )

داري في المجال اإل تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع عصر التقدمأهم توصية: 
 التي تفرضه التحديات المعاصرة.

 1 4097)والعبادلة،  ركاج،دراسة 

بعنوان: )مدى توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وزارة 
 التربية والتعليم العالي بغزة .

رية رها في تنمية الموارد البشمدى توفر متطلبات اإلدارة، ودو  هدف الدراسة إلى التعرف على      
في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت هذه 

( موظفًا، حيث 4001الدراسة على العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة والبالغ عددهم )
خدام أسلوب العينة العشوائية، واستخدم الباحثان ( موظفًا، وتم است471بلغت عينة مجتمع الدراسة )

 كأداة للدراسة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة النتائج أهمها:  ةاالستبان
إن تمركز وانتشار وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مع مديرياتها بالمحافظات، أهم نتيجة:    

ة والتدوير لعمل باعتماد المعايير القياسيوأسلوب العمل المتبع بها المرتكز على التحسين المستمر ل
 الوظيفي يحقق متطلبات اإلدارة الرشيقة.

ضرورة تحفيز العاملين لتنمية قدراتهم وتطويرها من خالل معايير العمل القياسي،  أهم توصية:
 وباقي محددات اإلدارة الرشيقة.

 
 
 
 

                                                           
مدى توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد البشرية في وزارة  مشرف العبادلة.سمر  ركاج،يحيى محمد  1

كلية فلسطين التقنية  ،التقنيبحث مقدم للمشاركة في مؤتمر علمي االستدامة وتعزيز البيئة اإلبداعية للتعليم  والتعليم،التربية 
 .(6102)فلسطين غزة.
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  1 4002)دراسة عوض،
 لغربية:ات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة بعنوان:)واقع التطوير اإلداري في البلديا

 من وجهة نظر إداراتها العليا .
  والخليل ،بيت لحم(بلدي  مستحدث  في جنوب الضفة الغربية ( 61)أجريت ه ه الدراسة على     

 االستبانة،: لوصفي وتبنى مجموعة من أدوات جمع البيانـات منهـاااعتمد الباحث على األسلوب 
وك لك قام ، والندوات ،حضور ورش العملو  ق،تحليل السجالت والوثائ، والمقابالتو ،الزياراتو 

توصلت الدراسة إلى اإلحصائية، وقد  SPSSومعالجة البيانات بواسطة حزمة  بتحليل  الباحـث
  :مجموعة من النتائ( أهمها

 .لدى البلديات عدم وجود خطط استراتيجية للتطـوير اإلداري أهم نتيجة: 
 .إلى إعادة النظر في معايير استحداث بلديات جديدة صية:أهم تو  

 2  4002)الفرجاني، دراسة 
بعنوان: )واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع  

 تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع ةزة . دراسة-الفلسطيني
على واقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في هدفت هذه الدراسة إلى التعرف      

 تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، وقد دراسة-الفلسطينيتعزيز أمن المجتمع 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء والمساعدين 

وكانت  ( مديرًا، من خالل استخدام أسلوب المسح الشامل،071)والنواب في الشرطة بلغ عددهم 
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها: االستبانة كأداة للدراسة،

تطبيق مفاهيم اإلصالح والتطوير اإلداري بالشرطة وممارسة استراتيجيات اإلصالح  أهم نتيجة: 
 ب.والتطوير اإلداري لم يصال إلى الحد المطلو 

ضرورة العمل على تبني استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري وممارستها بشكل أهم توصية: 
 فعال في المؤسسة الشرطية.

 
 

                                                           
هة نظر من وج الغربية:التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  عوض، واقععيسى أحمد  1

 (.6112فلسطين) القدس، منشورة. جامعةرسالة ماجستير غير  العليا،إدارتها 
دراسة  فلسطيني:الي تعزيز أمن المجتمع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها ف الفرجاني، واقععبد الفتاح محمد  2

 (.6112لسطين)ف غزة، اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة  غزة،تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع 
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  1 4002)دحوان، دراسة 
 على مسحية دراسة اإللكترونية اإلدارة تطبيق في اإلداري  التطوير إدارة دور :(بعنوان 

  .وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئاسة في العاملين
 لجبيلا (الملكية الهيئة برئاسة اإلداري  التطوير إدارة قيام مدى على لتعرفهدفت الدراسة ل     

وقد استخدم ، العمل بيئة تهيئة خالل من اإللكترونية اإلدارة تطبيق في بها المنوط بالدور) وينبع
ب المسح ًة أسلو دمالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخ الباحث

( موظفًا، 021الشامل لجميع الموظفين، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها:

 التوقيع، و اإللكترونية األرشفة ىبمعن تثقيفي في اإلداري  التطوير إدارة أسهمتأهم نتيجة: 
  ة.اإللكتروني البوابةطلح ومص، اإللكتروني

 والتدريب التنظيم مجال في المؤهلة الكوادر من بمزيد اإلداري  التطوير إدارة دعمأهم توصية: 
 .والمهنية الجودة من ممكن قدر بأكبر بها المنوطة مهامها أداء من لتتمكن

 التعليق على الدراسات السابقة:
دت الفلسطينية منها والعربية واألجنبية، والتي أفاالسابقة  من الدراسات اً استعرض الباحث عدد    

ثراء اإلطار النظري واستفاد كذلك لمعرفة المناهج وعينات وأدوات  الباحث في إعداد خطة الدراسة وا 
الدراسة المستخدمة واألساليب االحصائية التي استخدمها الباحثون في دراساتهم، وكذلك سيتم 

 ي تحليل وتفسير النتائج.االستفادة من نتائجها في عمليات ف
موذج من أجل تقديم أفضل ن  تالمؤسسافي التطوير اإلداري  أثر أبرزت الدراسات السابقة وقد     

ن أجل م في العمل اإلداري والمؤسساتي الذي يعتمد على التجديد والتطوير والتحسين المستمر
ا المنظمات م المزايا التي تتمتع بهمن أهو في بيئة العمل  تعزيز ودعم تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة

التطوير والتحسين المستمر وزيادة اإلنتاجية وتصفير الفاقد وكسب  المتطورة والمتقدمة من خالل
لمؤسسة بجميع ا بالنفع اإليجابي على البرامج واألنشطة التي تعود تقديم  رضا الزبائن  من منطلق 

 خرى الموجودة في المجتمع.األ المؤسسات بين اومعنويًّ  اً مادي  مكوناتها، 

 أوج  االستفادة من الدراسات السابقة:
في ضوء عرض الدراسات السابقة استفاد الباحث من تلك الجهود في إعداد دراسته الحالية     

 اآلتية: حيث يمكن االستفادة من هذه الدراسات في المحاور

                                                           
في  نإدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملي دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  1

 (.6112المملكة العربية السعودية) سعود.رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك  وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 



 

209 
 

 ر عنه الدراسة الحالية.تسف بما سوفمقارنة النتائج التي وردت في الدراسات السابقة  .0
 في معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. .6
 في بناء أداة واستبيان الدراسة وذلك في ضوء األسئلة التي أجابت عنها الدراسة الحالية. .7

 في إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية. .4

 أهم ما يميز ه ه الدراسة عن الدراسات السابقة:
ه الدراسة على حد علم الباحث أنها من أول الدراسات التي تختص بهذا الموضوع الذي هذ د  تع   

 يقة لدىالرشممارسة أسلوب اإلدارة  في تعزيزاإلداري وعالقته  رأثر التطوي يهتم بالحديث عن
أجل تقديم  من ،لسطينية بقطاع غزة )الشق المدني، األحوال المدنية(العاملين في وزارة الداخلية الف

 .خدمات مميزة وفريدة للمواطن والمجتمع
 ما أضافت  الدراسة الحالية:

ًا تطبيقيًا وعمليًا يوضح أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة تناولت هذه الدراسة موضوع   
، موضوعوتعزيز سبل االهتمام بهذا ال اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية،

نفيذ أدوات العاملين للقدرة على ت وتنمية قدراتحديات التي تعيق سبل التطوير اإلداري، ومواجهة الت
 بيئة العمل لدى وزارة الداخلية الفلسطينية. الرشيقة فياإلدارة 

 منهجية الدراسة:
الوصفي التحليلي الذي يعتبر األسلوب األمثل في دراسة  الدراسة الحالية على المنهج اعتمدت   

 حيث أن هذا المنهج يهتم بتوفير أوصاف دقيقة ،ظواهر اإلنسانية والطبيعية المختلفةمجاالت ال
للظاهرة المراد دراستها من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط وهذا النوع من البحوث الوصفية يتم 

 بواسطة الرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والدوريات والشبكة العنكبوتية االنترنت.
منهج بأنه عبارة عن " مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق يعرف ال  

بحثه، ونظراً لتعدد وتنوع المواضيع فالمناهج كذلك كثيرة وكل منهج يالءم طبيعة موضوع ما، وبناًء 
على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها، فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها تعبيرًا 

جل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة فالمنهج الوصفي ال يقف عند حدود أكميًا وكيفيًا, من 
لل، يفسر، يقارن  ويقيم  ،وصف الظاهرة موضوع البحث فقط، ولكنه يذهب أبعد من ذلك، فهو يح 

من اجل للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد من رصيد المعرفة عن 
 .1الموضوع"

                                                           
 (.6110الجزائر) ،6ط والتوزيع،الشركة الوطنية للنشر  فرنسا،العمال الجزائريون في  بوحوش،عمار  1
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 مصادر الدراسة: 
 :اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات 
  البيانات األولية:  .0

ة وحصر راسوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الد   
وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج 

SPSS) اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة )
 ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

  البيانات الثانوية: .6
الدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة، قام الباحث بمراجعة الكتب و      

والتي تتعلق بدور التطوير اإلداري وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، بهدف إثراء موضوع الدراسة 
بشكل علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، 

  مستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.وكذلك أخذ تصور عن آخر ال

 :ةالدارس وعينة مجتمع
( 202تكون مجتمع الدراسة من العاملين في وزارة الداخلية في قطاع غزة والبالغ عددهم )   

ام قانون خذ عينة باستخدأ، وسيتم استخدام اسلوب العينة العشوائية البسيطة بحيث يتم اً موظف
(6117، Moore في تطبيق )(.دراسة )االستبانةداة الأ 

 :ةاآلتي (Moore ،3002) باستخدام معادلةوقد تم حساب حجم العينة 
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Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
mمثاًل: : الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بال( 0.05عالمة العشرية) 
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2

1.96
384

2 0.05
 

  
 

n 

ل باستخدام المعادلة ) = 816Nحيث أن مجتمع الدراسة   ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعد 
236

1384618

618384





ل  =  nالُمَعد 
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 ( موظفًا على األقل.236وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ) 

( استبانة ثم اختيارهم بطريقة 30تكونت عينة الدراسة االستطالعية من )عية: العينة االستطال
عشوائية بغرض تقنين أداة الدراسة والتحقق ممن صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية وقد تم 

 إدخالها في التحليل النهائي نظرًا لعدم وجود مشاكل في الصدق والثبات.
 من العاملين في وزارة ( موظفًا،672تيار عينة عشوائية بلغت )قام الباحث باخالعينة الفعلية: 

 الداخلية الشق المدني بقطاع غزة.
   يوضح عينة الدراسة9جدون رقم )

 النسبة التكرار 
 72.1 170 استمارات مكتملة

 27.9 66 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها 
 100.0 432 المجموع

 الدراسة:أداة 
 الدراسة ومجتمعه. مع منهجيةب تناست األنه االستبانة،احث ستخدم البا 

أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة  استبانةتم إعداد 
 رئيسين:ستبانة الدارسة من قسمين اتتكون و الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالداخلي

هل الجنس، والفئة العمرية، والمؤ صية عن المستجيب )وهو عبارة عن البيانات الشخالقسم األون: 
 (.العلمي، وسنوات الخدمة، والدرجة الوظيفية

أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في  الثاني: محاورالقسم 
 فقرة: (02)ويتكون من  الفلسطينية بقطاع ةزة. ةوزارة الداخلي

 االستبانة   توزيع محاور2جدون )
 
 
 م

 عدد أبعاد المتغيرات  متغيرات الدراسة
 الفقرات

0.  

 أوال : التطوير اإلداري 

 8 المحور األون: التدريب
 6 : نظام الحوافز والمكافآتالمحور الثاني  .6
 6 : الوالء التنظيميالمحور الثالث  .7
 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
 8 موقع العمل األون: تنظيمالمحور   .2



 

212 
 

المتغير التابع:   .2
 اإلدارة الرشيقة

 6 المستمر الثاني: التحسينالمحور 
 6 متعدد الوظائف الثالث: العملالمحور   .2
 5 سيجما الرابع: ستةالمحور   .1
 6 القياسي الخامس: العملالمحور   .01
 31 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 
 57 محاور االستبانةإجمالي  

 االستبانة:خطوات بناء 
أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة   

 الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلي
 االستبانة:لبناء  يةالخطوات اآلت، واتبع الباحث 

نها واالستفادة م الدراسة،اري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع على األدب اإلد االطالع .0
 وصياغة فقراتها. االستبانةفي بناء 

يد أبعاد في تحد اإلدارييناستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين  .6
 وفقراتها. االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  .7
 .بعدالفقرات التي تقع تحت كل تحديد  .4
بداء المالحظات. .0  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 .أساسيين محورينفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتم تصميم  .2

واالدارية  ( من المحكمين ذوي الخبرة في المجاالت األكاديمية10على ) االستبانةتم عرض 
 والمؤسسات الحكومية. واإلحصائية في كل من الجامعات 

 ،تعديلاإلضافة وال من حيث الحذف أو االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات 
 .( فقرة57في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر 

 صد  االستبيان:
عينة  وتم توزيع يقصـــــــد بصـــــــدق االســـــــتبانة أن تقيس أســـــــئلة االســـــــتبانة ما وضـــــــعت لقياســـــــه،   

وقد  نة،االســتبااســتبانة الختبار االتســاق الداخلي والصــدق البنائي وثبات  30ية حجمها اســتطالع
 قام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 :)الصد  الظاهري (المحكمين  صد -9
( متخصصين في 11عرضت الباحثة االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )  

تصادية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين، وقد استجاب الباحث المجاالت األكاديمية واالق
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آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج 
 االستبيان في صورته النهائية.

 صد  المقياس : -2
 Internal Validityأوال  : االتسا  الداخلي 

اخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي يقصد بصدق االتساق الد
إلية هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 : نتائ( االتسا  الداخلي -
 التطوير اإلداري المتغير المستقل:  أوال :
ة " والدرجة الكلي التدريب( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 3يوضح جدول رقم )   

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 (   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات التدريب والدرجة الكلية للمجال3) جدول رقم

 المحور األون: التدريب #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.879 توجد خطط واضحة لتطوير وتدريب الموظفين لتحسين أدائهم. 1
ع الموظفين بما يتناسب م أساليب تدريبتحرص الوزارة على التنويع في  2

  واالجتماعية.المتغيرات البيئية 
0.923* 0.000 

تقوم الوزارة بإعداد برنامج دوري للتدريب المستمر المتعلق بالكفاءة المهنية  3
 وتطوير األداء. للموظفين لتحسينوالشخصية 

0.911* 0.000 

تنوعة وكل الم تحرص الوزارة على تنفيذ برامج التدريب التي تصقل المهارات 4
 ما يدعم األداء اإلداري الفعال.

0.901* 0.000 

 0.000 *0.806 لتطوير وتحسين العمل. بالترشح لدوراتتلزم الوزارة موظفيها  5
يتم االستعانة عادة بخبراء في مجال التطوير لتدريب الموظفين داخل بيئة  6

 العمل.
0.874* 0.000 

 0.000 *0.856 التدريبية.صالح البرامج تخصص الوزارة جزء من الميزانية ل 7
 0.000 *0.636 تساعد العملية التدريبية على تكوين قيم وأفكار إيجابية تجاه العمل الجماعي. 8

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 " نظام الحوافز والمكافآتفقرات " كل فقرة من بين  معامل االرتباط (4)يوضح جدول رقم 
للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  والدرجة الكلية

0.05≥α .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 

 الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة من نظام الحوافز والمكافآت والدرجة 4جدون رقم )

 نظام الحوافز والمكافآت المحور الثاني: #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
تهتم الوزارة دومًا في تحسين والتطوير نظام الحوافز والمكافآت حسب خطة  1

 التطوير اإلداري لديها.
0.912* 0.000 

ن أداء الموظفي ت ونتائجمخرجاتمنح الوزارة الحوافز والمكافآت بناء على  2
 للتحسين والتطوير المستمر لديهم.

0.928* 0.000 

وحوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكار ابتكارية تخدم  الوازرة مكافآتتمنح  3
 طبيعة العمل.

0.897* 0.000 

 0.000 *0.881 تشجع الوزارة موظفيها باتباع دورات تحسين أدائهم ومهاراتهم في العمل. 4
ل والمعنوية مثتم الموظفون في العمل بالحصول على الحوافز المادية يه 5

 .المكافآت(الثناء، واالحترام،  التقدير،، الشكر)
0.675* 0.000 

 0.000 *0.810 مل.العالوة في الع للترقية أويعتبر النجاح بالدورات التدريبية معيارًا  6
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

لية " والدرجة الك الوالء التنظيميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (5)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 والدرجة الكلية للمجال الوالء التنظيمي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 5جدول رقم )

 الوالء التنظيمي المحور الثالث: #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

1 
يوجد ثقة لدى الموظفين بأن الوزارة تحافظ على الموظفين المتميزين بالعمل 

 فيبها وتقدرهم.
0.888* 0.000 

 0.000 *0.90 ون.التعاتسعى الوزارة إلى تجسيد روح الفريق في العمل واضفاء روح  2

3 
يوجد شعور لدى الموظفين بااللتزام األخالقي في االستمرار وأداء أعمالهم 

 داخل الوزارة.
0.817* 0.000 

 0.000 *0.927 ي.لوظيفا لتطوير أدائهمالثقة بالنفس بشكل يؤدي  الوزارة موظفيهاتمنح  4

5 
أنفسهم أعضاء فعالين في العمل وهناك جدوى  الوزارة الموظفون تعتبر 

 لوجودهم.
0.908* 0.000 

 0.000 *0.751 الحقوق المعطاة للموظف تؤمن له مستقبل وحياة كريمة. 6
 28جات حرية ودر  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

، ل" والدرجة الكلية للمجا تقييم األداءبين كل فقرة من فقرات " معامل االرتباط  (2)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 لما وضع لقياسه. اصادق

 من فقرات تقييم األداء والدرجة الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة 6جدون رقم )

 تقييم األداء الرابع:المحور  #
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

1 
تقوم الوزارة أو اإلدارة بعمل تقييم موضوعي لبرامج وأنشطة تطوير 

 الموظفين.
0.947* 0.000 

2 
ي بيعة أداء الكادر البشري فاألداء الوظيفي إلى تحديد ط ميؤدي نظام التقيي
 المؤسسة ونوعيته.

0.951* 0.000 

3 
يحتوي نظام تقييم األداء الوظيفي على معايير عملية لقياس قدرات ومهارات 

 الموظفين.
0.965* 0.000 

 0.000 *0.943 يحدد نظام تقييم األداء نقاط القوة والضعف لدى الموظفين. 4

5 
ألداء في عملية تحديد البرامج التدريبية يتم االستفادة من نتائج تقييم ا

 المطلوبة للموظفين.
0.942* 0.000 

 0.000 *0.933 يعد نظام تقييم األداء حافزًا للموظفين لتطوير أدائهم الوظيفي وتحسينه. 6
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 االدارة الرشيقة: التابعالمتغير 
جة ( والدر تنظيم موقع العمل( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ) 8يوضح جدول رقم )    

وبذلك  α≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 يكون المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 والدرجة الكلية للمجان )تنظيم موقع العمل معامل االرتباط بين كل فقرة من   8جدون رقم )

 موقع العمل األون: تنظيمالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

موقع العمل متاح الوصول إليه بسهولة من قبل جميع المراجعين بوسائل  1
 النقل المتاحة.

0.823* 0.000 

وسائل نقل عامة وخاصة متاحة لجميع الموظفين  لنقلهم لمكان وجود  2
 عملهم يومي اً 

0.825* 0.000 

يوجد خريطة مكانية واضحة ومنظمة لموقع المكاتب في مكان العمل  3
 إلنجاز المعامالت بأقل جهد، ووقت قدر اإلمكان.

0.845* 0.000 

يل أداء والبناء  لتسه تشرف الوزارة باستمرار على نظافة المكاتب، واألجهزة، 4
 األعمال.

0.925* 0.000 

الذاتي للموظفين  لتجويد أدائهم وبوسائل الرقابة  الوزارة االنضباطتحفز  5
 الذاتية.

0.910* 0.000 

المستمر والسريع مع الفوضى قبل أن ينجم عنها  الوزارة بالتعاملتقوم  6
 مشكالت في العمل.

0.836* 0.000 

ية واضحة ومحددة لتنظيم مكان العمل وأجهزته من أجل تتبع الوزارة منهج 7
 المحافظة على مرونته.

0.898* 0.000 

يهتم الموظفون بترتيب مكان عملهم وملفاتهم ووضعها في أماكنها لتسهيل  8
 الحصول عليها عند الحاجة.

0.875* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361لجدولية تساوي قيمة االرتباط ا.α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائ يًا عند مستوى داللة  *

جة والدر  (التحسين المستمر )معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات (1)يوضح جدول رقم    
وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق كون ي
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من )التحسين المستمر  والدرجة الكلية للمجان  9جدون رقم )

 المستمر الثاني: التحسينالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.906 تدعم الوزارة برامج ومنهجيات جديدة خاصة بالتحسين المستمر ألنشطتها. 1

2 
المشكالت التي تواجه المديريات فيها وتوفر الحلول  تقوم الوزارة بتشخيص

 المناسبة لها.
0.913* 0.000 

3 
تسعى الوزارة إلى توفير اإلمكانات التي تمكن العاملين من القيام بأعمالهم 

 بفاعلية أفضل. 
0.933* 0.000 

4 
تقوم الوزارة بتحفيز الموظفين باستمرار  لتطوير قدراتهم على أداء مهامهم 

 فية.الوظي
0.939* 0.000 

 0.000 *0.935 تتبع الوزارة آلية واضحة للتعامل مع الشكاوي واالقتراحات. 5
 0.000 *0.935 تعتمد الوزارة التقييم المستمر  من أجل تحسين وتطوير أداء الموظفين فيها. 6

 28ودرجات حرية  0.361 قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

لدرجة وا (متعدد الوظائف العمل)فقرات معامل االرتباط بين كل فقرة من  (01)يوضح جدول رقم    
وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق يكون 

 والدرجة الكلية للمجان  لعمل متعدد الوظائفاالرتباط بين كل فقرة من )  معامل ا10جدون رقم )

 متعدد الوظائف الثالث: العملالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

تعمل الوزارة على أن يكون الموظفون بها قادرين على شغل جميع مهام  1
 العمل. 

0.896* 0.000 

على التدوير الوظيفي للموظفين وعلى تبادل الخبرات في تحرص الوزارة  2
 شغل المراكز الوظيفية، وتنفيذ المهام إداراتها كافة. 

0.773* 0.000 

يزداد أداء الموظفين عند نقلهم إلى عمل آخر جديد ضمن نطاق الوزارة أو  3
 اإلدارة.

0.750* 0.000 

من خالل التدريب تسعى الوزارة إلى إكساب موظفيها مهارات متنوعة  4
 المستمر.

0.931* 0.000 

 0.000 *0.909 تحفز الوزارة الموظفين على اكتساب مهارات متنوعة في وظائف أخرى. 5
تسعى الوزارة إلى إكساب الموظفين مهارات متنوعة من خالل برامج  6

 التدريب.
0.888* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361االرتباط الجدولية تساوي  قيمة.α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *
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والدرجة الكلية  (ستة سيجما)معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (00)يوضح جدول رقم 
 يكون وبذلك  α≤ 0.05معنوية  ى للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق

   معامل االرتباط بين كل فقرة من )ستة سيجما  والدرجة الكلية للمجان11جدون رقم )

 سيجما الرابع: ستةالمحور  م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.895 تقوم الوزارة بتحديد مشاكل العمل بصورة دقيقة. 1
لفجوة لتحسين، وتحديد اتقوم الوزارة بقياس األداء الفعلي مع الخطط لغرض ا 2

 بينهما.
0.932* 0.000 

 0.000 *0.942 على تحليل مشاكل العمل وانحرافاتها بشكل دقيق.  تعمل الوزارة 3
ن لم تكن هناك أي مشاكل. 4  0.000 *0.903 تقوم الوزارة بإجراء تحسينات مستمرة حتى وا 
 0.000 *0.899 تقوم الوزارة بعمليات الرقابة ومتابعة تنفيذ الحلول. 5

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

لكلية والدرجة ا  القياسي العمل)فقرات معامل االرتباط بين كل فقرة من  (06)يوضح جدول رقم    
 يكون وبذلك  α≤ 0.05معنوية ى مستو للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

 لما وضع لقياسه. اً المجال صادق

 االرتباط بين كل فقرة من )العمل القياسي  والدرجة الكلية للمجان   معامل12جدون رقم )

 المحور الخامس: العمل القياسي م
 معامل

 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.891 لجيد التي يتم في ضوئها تقييم أداء الموظفين.تمتلك الوزارة معايير األداء ا 1
 0.000 *0.929 تكلفة.واليتم إنجاز جميع أعمال المراجعين ضمن مبنى واحد  لتوفير الوقت  2

3 
يقوم صاحب المعاملة بإنجاز الخدمة واالنتهاء منها دون الحاجة للمراجعة 

 أكثر من مرة.
0.929* 0.000 

4 
جراءات قياسية لكل عملية تسهل للموظفين أداء تضع الوزارة مع ايير وا 

 عملهم.
0.938* 0.000 

5 
العمل بصورة تمنع الضياع والهدر في عمل  بتسهيل إجراءاتتهتم الوزارة 
 الموظف.

0.945* 0.000 

6 
تسعى الوزارة إلى وضع إجراءات سلسة  لتقليل الضياع، والهدر الناجم عن 

 اإلجراءات المعقدة 
0.904* 0.000 

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

 



 

219 
 

 Structure Validityثانيا : الصد  البنائي 
الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة  د  يع   

 .الستبانةاارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ىمد الوصول إليها، ويبين
 اً دالة إحصائي   االستبانةأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  (07)يبين جدول رقم   

 لقياسه. تلما وضع ةصادق االستبانةجميع مجاالت  عد  توبذلك  α≤1.10معنوية ى عند مستو 

 ت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة  معامال13جدون رقم )

 
 
 م

 أبعاد المتغيرات متغيرات الدراسة

 معامل
 )بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

0.  
أوال : التطوير 

 اإلداري 

 0.000 *0.752 المحور األون: التدريب

 0.000 *0.917 المحور الثاني: نظام الحوافز والمكافآت  .6
 0.000 *0.928 والء التنظيميالمحور الثالث: ال  .7
 0.000 *0.888 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 0.000 *0.955 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
2.  

المتغير التابع: 
 اإلدارة الرشيقة

 0.000 *0.880 المحور األون: تنظيم موقع العمل
 0.000 *0.945 المحور الثاني: التحسين المستمر  .2
 0.000 *0.948 ثالث: العمل متعدد الوظائفالمحور ال  .2
 0.000 *0.889 المحور الرابع : ستة سيجما  .1
 0.000 *0.879 المحور الخامس : العمل القياسي  .01

 0.000 *0.877 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 

 0.000 *0.973 إجمالي محاور االستبانة 
 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دالُّ إحصائي ًا عند مستوى داللة  *

 طريقة الترميز:
  (2)( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم 10-1تم استخدام التدرج )
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 درجات مقياس  2)جدون رقم 

 االستجابة
ةير موافق بدرجة 

 كبيرة
 موافق بدرجة كبيرة 

 10 1 2 7 2 5 4 3 2 1 المقياس

دل على الموافقة العالية  10وكلما اقتربت االجابة من   ،( لالستجابة10-1اختار الباحث التدرج ) 
 .%10على ما ورد في الفقرة المعنية وكل تدرج له وزن نسبي 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical Package forحصـــــــــائيتم تفريغ وتحليل االســـــــــتبانة من خالل برنامج التحليل اإل

the Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار ما K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testســــمرنوف -اختبار كولمجوروف تم اســــتخدام
 (.9ول رقم )في جدنة ، وكانت النتائج كما هي مبيأم الإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

   يوضح نتائ( اختبار التوزيع الطبيعي17جدون رقم )
 
 
 م

متغيرات 
 عدد أبعاد متغيرات الدراسة الدراسة 

 الفقرات

-كولمجوروف
 (K-Sسمرنوف

  

 المعنوية
Sig. 

0.  
أوال : التطوير 

 اإلداري 

 0.997 0.988 8 المحور األون: التدريب

 0.361 0.946 6 كافآتالمحور الثاني: نظام الحوافز والم  .6
 0.208 0.932 6 المحور الثالث: الوالء التنظيمي  .7
 0.734 0.967 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .4
 0.961 0.981 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .0
2.  

المتغير التابع: 
 اإلدارة الرشيقة

 0.325 0.943 8 المحور األون: تنظيم موقع العمل
 0.983 0.984 6 ني: التحسين المستمرالمحور الثا  .2
 0.774 0.969 6 المحور الثالث: العمل متعدد الوظائف  .2
 0.895 0.976 5 المحور الرابع: ستة سيجما  .1
 0.080 0.908 6 المحور الخامس: العمل القياسي  .01
 0.936 0.979 31 المتغير التابع: اإلدارة الرشيقة 
 0.891 0.975 72 إجمالي محاور االستبانة 
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ت مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 17)رقم واضــــــــــــــح من النتـائج الموضــــــــــــــحـة في جدول 
 هذه المجاالت يتبع التوزيعوبذلك فإن توزيع البيانات ل )(0.05الداللة مستوى من  أكبرالدراسة كانت 

 . معلمية لإلجابة على فرضيات الدراسةالسيتم استخدام االختبارات  حيثو الطبيعي 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

النســـب المئوية والتكرارات والمتوســـط الحســـابي: يســـتخدم هذا األمر بشـــكل أســـاســـي ألغراض  .0
 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 (, لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) .6

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfتبار التجزئة النصفية )اخ .7

 Composite Reliability(CR) الثبات المركب .4

يســتخدم  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testســمرنوف-اختبار كولمجوروف اســتخدام .0
 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه هذا االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientط بيرســــــــــــون )معامل ارتبا .2
. وقد تم اســـتخدامه لحســـاب االتســـاق الداخلي يقوم هذا االختبار على دراســـة العالقة بين متغيرين
 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

لتأكد من داللة المتوســـــط لكل ولقد تم اســـــتخدامه ل( T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .2
 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبـار تحليل التباين األحادي  .2
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Multiple Regressionلمتعدداختبار االنحدار ا .1

 . simple Regression النحدار البسيطاختبار ا .01

 .IBM SPSS/AMOS-21تحليل المسار باستخدام برنامج  .00

 التحليل العاملي التوكيدي. .06
 لإلجابة عن السؤان الرئيس للدراسة: 

العاملين في وزارة الداخلية  الرشيقة لدىما أثر التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الفلسطينية بقطاع ةزة؟

وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  تبين 
في تعزيز ممارسة   α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة )  اقييم األداء  تأثيرا  إيجابيا  وت

 اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.
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( .Sig، وأن القيمة االحتمالية )(1.214)أن معامل االرتباط يساوي  (72يبين جدول رقم )  
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة  (α ≤ 0.05)الداللة  ى قل من مستو أ وهي 0.00تساوي 

بين أبعاد التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة لدى العاملين في  اً إحصائية قوية جد  
، وهذا يؤكد صحة الفرضية التي افترضها الباحث في دراسته  مما يدعو سطينيةوزارة الداخلية الفل

أصحاب القرار في وزارة الداخلية إلى االهتمام بأبعاد التطوير اإلداري والعمل على اعتبارها من 
أهم المجاالت اإلدارية في الوزارة واستحضارها عند وضع الخطط والبرامج واألنشطة من أجل تعزيز 

 دوات اإلدارة الرشيقة في الوزارة .تطبيق أ
 صورة جوهريةب التابع يتأثرن اإلدارة الرشيقة وهو يمثل المتغير أالمتعدد  نموذج االنحداريبين  -

 .األداء(تقييم و  التنظيمي،الوالء و )التدريب،  باألبعادداللة إحصائية  وذات
غير التابع على المت التأثيرفي حصائية والمكافآت( لعدم الداللة اإل ،تم استبعاد )نظام الحوافز -

 )اإلدارة الرشيقة(.
من التغير في اإلدارة الرشيقة  (%21.1)ن أ وهذا يعني (1.21)بلغ معامل التحديد المعدل  -

 %61باقيتقييم األداء( والو الوالء التنظيمي، و المتغيرات المستقلة )التدريب،  تأثيرلى إيعود 
 شيقة.يعود لعوامل أخرى تؤثر على اإلدارة الر 

  نتائ( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التطوير اإلداري في تعزيز ممارسة اإلدارة 37جدون )
 الرشيقة لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß  االنحدارمعامل 
T 

 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

اإلدارة 
 الرشيقة

1.214 0.800 217.07 

 3 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

.718 2.643 .009 

 166 البواقي

تقييم 
 األداء

.468 8.896 .000 

 000. 4.570 225. التدريب

الوالء 
 التنظيمي

.236 4.058 .000 

 
ر المستبعد من المعادلة لعدم المتغي

 الداللة االحصائية

 
نظام 
الحوافز 
 والمكافآت

.060- -.927 .356 
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  معادلة التأثير:
الوالء ) 0.449 + التدريب) 0.445+   تقييم األداء) 0.222 +  0.792= اإلدارة الرشيقة

  التنظيمي
( ةاإلدارة الرشيقالمتغير التابع ) يادةالى ز عند زيادة )تقييم األداء( بمقدار وحدة واحدة يودي 

 (.1.422بمقدار )
بمقدار  (اإلدارة الرشيقةالمتغير التابع ) الى زيادةعند زيادة )التدريب( بمقدار وحدة واحدة يودي 

(1.660.) 
( شيقةاإلدارة الر المتغير التابع ) الى زيادةعند زيادة )الوالء التنظيمي( بمقدار وحدة واحدة يودي 

 (.1.672) بمقدار
 لإلجابة عن السؤان الفرعي من أسئلة الدراسة تبين أن : 

بين متوسطات المستجيبين   α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فرو   ات داللة إحصائيةال    
 اتلمتغير ل األداء  تعزى اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين  التطوير)حون 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة .المؤهل لعمر، و )الجنس، وا ةالشخصية والوظيفي
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0
  الجنس. األداء  تعزى التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين )

 نم أكبر اختبار )ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
حيث كانت قيمة  التطوير اإلداري(محور محور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

 متوسطاتحول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح(  1.0المعنوية )
  الجنس، وهنا يفسر الباحث إلى أن لمتغيرزى تعتطوير األداء استجابة المبحوثين حول محور 

العمل في المجال اإلداري ال يختلف بين الذكر واإلناث في الوزارة وتطبيق إلجراءات التطوير 
يجة هذه نت وقد اتفقتاإلداري تشمل جميع الموظفين في المستويات اإلدارية كافة في الوزارة، 

(، ودراسة ركاج 2110 سالم،ودراسة )(، 2116 الفرضية مع نتيجة فرضية دراسة )عوض،
 (.2110والعبادلة، 

 نم أكبر اختبار)ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
 حيث تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة( محور)محور إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

ول حوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين  عدم مما يوضح(  1.02كانت قيمة المعنوية )
لجنس، ا لمتغيرتعزى  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمتوسطات استجابة المبحوثين حول 

ويفسر ذلك الباحث على أن بيئة العمل في الوزارة تضم الذكور واإلناث ونشر ثقافة مفهوم تعزيز 
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وزارة يجب أن يصل للجميع لضمان نجاح تطبيق هذا النظام في ممارسة اإلدارة الرشيقة في ال
 (.6102، ودراسة )ركاج والعبادلة، (2121الوزارة، وقاد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) مهنا ،

 الجنس –اختبار )ت  لعينتين مستقلتين   نتائ(29جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الجنس  الدراسةمتغيرات 
 t االختبار

 القيمة
 حتماليةاال
(Sig.  

 النتيجة

 التطوير اإلداري 
 6.22  كر

-0.39 0.70 
غير معنوية )ال توجد 

 6.35 أنثى فروق إحصائية(

 تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة
 6.57  كر

-0.35 0.72 
غير معنوية )ال توجد 

 6.70 أنثى فروق إحصائية(

 
 متوسطات المستجيبين حونفي  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -6

 للعمر. تعزى  )التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين األداء  
 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.22حيث كانت مستوى الداللة ) (التطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

طوير التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير العمر، ويعزو الباحث ذلك إلى أن وزارة الداخلية تهتم بموظفيها من حيث  اإلداري 

بار عمرية، ويتم أخذ ذلك بعين االعتتطوير العمل اإلداري للمجاالت كافة بغض النظر عن الفئة ال
راسة ) عوض، جة دعن التنفيذ حسب متطلبات كل فئة داخل الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتي

 (. 6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة ،6112(، ودراسة )الفرجاني، 6102سالم، (، ودراسة )6112
 ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) بارالخت المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  ( تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 

بعد إجمالي لوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.41الداللة )
ير العمر، ويفسر ذلك الباحث إلى أن مجتمع تعزى لمتغ تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محور

الدراسة بحاجة إلى العلم بثقافة تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة وكيفية تطبيق أدواتها في البيئة العمل 
لديهم، وهذا يتطلب أن يطال األمر جميع الموظفين في الفئات العمرية كافة لتحقيق وحدة الفهم 

(، وباقي الدراسات األخرى لم تتطرق 6161مهنا ،ع دراسة )قد اتفقت هذه النتيجة مبالخصوص، و 
 (.  6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة ،6101لمتغير الفئات العمرية منها دراسة ) المطيري، 
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 العمر  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  42جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الفئات العمرية متغيرات الدراسة 
 Fاالختبار 

 يمةالق
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.11 سنة 30قل من أ

0.28 0.76 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 40قل من أ-30من 
 سنة

6.33 

 50قل من أ 40من 
 سنة

6.23 

 6.20 جمالياإل

 تعزيز
ممارسة اإلدارة 

 الرشيقة

 6.42 سنة 30قل من أ

0.73 0.49 
ية )ال توجد غير معنو 
 حصائية(إفروق 

 40قل من أ-30من 
 سنة

6.75 

 50قل من أ 40من 
 سنة

6.77 

 6.57 جمالياإل
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -7

 للمؤهل العلمي. الرشيقة  تعزى اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة  )التطوير
   ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.21حيث كانت مستوى الداللة ) (التطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

ير طو التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وهذا يؤكد صحة فرضية الباحث من خالل اطالع الباحث  اإلداري 

على بيئة العمل داخل وزارة الداخلية جل الموظفين فيها من حملة المؤهالت العلمية المختلفة وهذا 
لحكومة، اما وضحته الدراسة آنفًا، وهذا يخضع لشروط التوظيف من قبل ديوان الموظفين العام في 

لذا عمليات التطوير اإلداري داخل الوزارة تتم وفق رؤية ومنهجية علمية واضحة تشمل الجميع كل 
(، 6112حسب دوره وموقعه الوظيفي في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )آ ل دحوان،

ركاج (، ودراسة )6112(، ودراسة )الفرجاني، 6112(، ودراسة )عوض، 6102ودراسة )سالم، 
 (.6102والعبادلة، 

 مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
حيث كانت  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05)الداللة

المبحوثين حول وجود فروق معنوية بين استجابات عدم مما يوضح (  1.22مستوى الداللة )
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تعزى لمتغير المؤهل العلمي، كما بين الباحث  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورإجمالي لبعد 
سابقًا أن الموظفين في والوزارة هم من أصحاب المؤهالت العلمية  لذا لديهم نضوج في التفكير 

ي تبني ونشر يعابية عالية فواإلدراك واألهمية، وتفهم ألي عملية تغيير لصالح العمل وقدراتهم االست
 (.6161ثقافة ممارسة اإلدارة الرشيقة في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )مهنا،

 العلمي المؤهل ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 43جدون رقم )

 المتوسطات المؤهل العلمي متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.46 قل دبلومأ

0.21 0.89 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.20 دبلوم
 6.15 بكالوريوس
 6.07 دراسات عليا

 6.20 جمالياإل

تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الرشيقة

 6.74 قل دبلومأ

0.39 0.76 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.38 دبلوم
 6.62 بكالوريوس
 6.79 دراسات عليا

 6.57 جمالياإل
متوسطات المستجيبين حون       في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

 لسنوات الخبرة. تعزى )التطوير اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة  
  ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) يةاالحتمال القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى الداللة  (التطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة
حور مإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.26)

سنوات في  0سنوات الخبرة، يتضح لنا أن أقل موظف لديه خبرة تعزى لمتغير  التطوير اإلداري 
مجال عمله اإلداري داخل الوزارة خاصة في الشق المدني الذي يهتم باألحوال المدنية للمواطنين 
وبعض الموظفين لم يتدور ألي مكان خارج تخصصه الذي أبدع فيه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 (.6112(،ودراسة )الفرجاني،6112سة ) عوض، (، ودرا6112دراسة ) آ ل دحوان،
 ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 

بعد إجمالي لعنوية بين استجابات المبحوثين حول وجود فروق معدم مما يوضح (  1.26الداللة )
تعزى لمتغير سنوات الخبرة ، يتضح لنا أن سنوات الخبرة  تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محور
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التي يتمتع بها الموظفين جميعًا داخل الوزارة وحالة التطور المستمرة منذ سنوات ساعدت على نقل 
ظام سرعة االستجابة لديهم جميعًا في نشر وتعزيز تطبيق نالخبرات بين الموظفين وهذا يساعد في 

(، 6161(، ودراسة )مهنا، 6101اإلدارة الرشيقة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )المطيري، 
 (.6102ودراسة )ركاج والعبادلة، 

 سنوات الخبرة  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  44جدون رقم )

 المتوسطات ت الخبرةسنوا متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.16 سنوات 5قل من أ

0.31 0.82 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.17 سنوات 10قل من أ -5من 
 6.41 سنة 15قل من أ -10من 

 5.84 سنة فأكثر15
 6.21 جمالياإل

زيز ممارسة اإلدارة تع
 الرشيقة

 6.70 سنوات 5قل من أ

0.59 0.62 
غير معنوية )ال توجد 

 حصائية(إفروق 

 6.42 سنوات 10قل من أ -5من 
 6.85 سنة 15قل من أ -10من 

 6.67 سنة فأكثر15
 6.59 جمالياإل

 
طات المستجيبين حون متوسفي  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5

 .للدرجة الوظيفية تعزى  اإلداري، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة  )التطوير
 ةالدالل مستوى  من( أكبر األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.07ة )حيث كانت مستوى الدالل (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

تطوير لامحور اإلجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
ن الدرجة هي م ، ويفسر ذلك الباحث أن جميع عينة الدراسةالدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  اإلداري 

هي الجهة و  الوظيفية اإلشرافية في الوزارة وهي التي تسعى للنهوض والتطوير للعمل اإلداري،
المسؤولة على المتابعة واالهتمام بعملية التطوير اإلداري لجميع مكونات ومستويات الوزارة بغض 

(، ودراسة )آل 6112النظر عن المسمى الوظيفي، وقد اتقفت هذ النتيجة مع دراسة) الفرجاني، 
 (.6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة، 6112دحوان، 

 الداللة مستوى  من( أكبر األحادي التباين)الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
(0.05 ≥ α ) حيث كانت مستوى  (تعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة محورمحور ) إلجماليبالنسبة 
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بعد إجمالي لوجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.02الداللة )
فهوم ، ألن نشر ثقافة هذا الملدرجة الوظيفيةاتعزى لمتغير  ة الرشيقةتعزيز ممارسة اإلدار  محور

الحديث داخل بيئة العمل في الوزارة لكي يصل لجميع الموظفين يحتاج إلى دعم وتعزيز من اإلدارة 
العليا، والمستويات اإلشرافية والذي تمثله عينة الدراسة الحالية، وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

 (.6102(، ودراسة )ركاج والعبادلة، 6161(،ودراسة )مهنا،6101، )المطيري 

 الدرجة الوظيفية  ANOVA  نتائ( اختبار)التباين األحادي  45جدون رقم )

 المتوسطات الدرجة الوظيفية  متغيرات الدراسة 
 قيمة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 7.43 مدير عام فأعلى

غير معنوية )ال توجد  0.13 1.93
 حصائية(إفروق 

 6.02 مدير دائرة
 6.09 رئيس قسم
 6.40 رئيس شعبة

 6.19 جمالياإل

تعزيز ممارسة اإلدارة 
 الرشيقة

 7.87 مدير عام فأعلى

1.73 0.16 

غير معنوية )ال توجد 
 حصائية(إفروق 

 
 
 

 6.35 مدير دائرة
 6.52 رئيس قسم
 6.58 رئيس شعبة

 6.54 جمالياإل
 نتائ( الدراسة: 

اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  أثر للتطويرتبين وجود  .0
في تعزيز ممارسة ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابي ًا ذا

 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. ة لدىالرشيقاإلدارة 
بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .6

)الجنس،  ةات الشخصية والوظيفيلمتغير لتعزى األداء، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة(  حول )تطوير
 وسنوات الخبرة(. العلمي، والدرجة الوظيفية،المؤهل والعمر، و 

(، حيث كانت نسب أبعاد %26.12إجمالي محور التطوير اإلداري جاء بوزن نسبي بلغ ) .7
التطوير اإلداري على النحو اآلتي: بعد التدريب جاء في المرتبة األولى لوزن نسبي بلغ 

م يليه (، ث%26.01(، ثم يليه بعد تقييم األداء جاء في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ )22.66%)
 ،ز(، ثم يليه بعد نظام الحواف%20.22بعد الوالء التنظيمي جاء في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ )

 (.%02.12والمكافآت جاء في المرتبة الرابعة، واألخيرة بوزن نسبي بلغ )
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(، حيث كانت نسب أبعاد اإلدارة %20.11إجمالي محور اإلدارة الرشيقة جاء بوزن نسبي بلغ ) .2
ة على النحو اآلتي: بعد تنظيم موقع العمل جاء في المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ الرشيق

 (، ثم%22.01في المرتبة الثانية بوزن نسبي بلغ ) القياسي جاء(، ثم يليه بعد العمل 22.12%)
(، ثم يليه بعد التحسين %20.41يليه بعد )ستة سيجما( جاء في المرتبة الثالثة بوزن نسبي بلغ )

(، ثم يليه بعد العمل متعدد الوظائف %20.72)ر جاء في المرتبة الرابعة بوزن نسبي بلغ المستم
 (.%24.26جاء في المتربة الخامسة، واألخير بوزن نسبي بلغ )

 التوصيات:
زيادة االهتمام من قبل اإلدارة العليا بإجراءات تطبيق التطوير اإلداري، وأدواته في الوزارة في  .0

 ري كافة.مجاالت العمل اإلدا
تبني وتعزيز ثقافة ومفهوم تطبيق وممارسة اإلدارة الرشيقة أدواتها وأبعادها كافة لدي جميع  .4

 الموظفين في الوزارة.
 المصادر والمراجع:

إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة  دحوان، دورآل عبد الله بن سعيد    .0
 .(6112) مسحية على العاملين في رئاسة

  (6111) . جدة، السعودية (،ط -في اإلدارة اإلسالمية. )د األشعري، مقدمةأحمد  .6
الشركة الوطنية للنشر  (6110) :، الجزائر6العمال الجزائريون في فرنسا، ط بوحوش:عمار  .7

  .والتوزيع
توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في  العبادلة، مدىسمر مشرف ركاج، يحيى محمد  .4

علمي الثاني بحث مقدم للمشاركة في المؤتمر ال بغزة،موارد البشرية في وزارة التربية والتعليم تنمية ال
 .(6102) االستدامة وتعزيز البيئة االبداعية للتعليم التقني )كلية فلسطين التقنية(

تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء  سالم، سبلبهاء الدين عمر  .0
دراسة مقدمة لمؤتمر علمي كلية  والتميز،ت اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع االتجاها

 .(6102)فلسطين التقنية منشورة
التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  عوض، واقععيسى أحمد  .2

 لقدس،ا منشورة. جامعةرسالة ماجستير غير  العليا،من وجهة نظر إدارتها  الغربية:
 .(6112)فلسطين

استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز  الفرجاني، واقععبد الفتاح محمد  .2
رسالة  زة،غدراسة تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع  الفلسطيني:أمن المجتمع 

 .(6112)فلسطين غزة، اإلسالمية،ماجستير غير منشورة. الجامعة 
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الرشيقة ودورها في تحقيق اإلبداع لدى العملين في  سليم، اإلدارةأبو شذا  مسلم، القادرعبد  .2
 .(6102)شركة جوال بمحافظة عزة. بحث مقدم للمؤتمر العلمي التقني الثاني كلية فلسطين التقنية

: دار أسامة للنشر (6101)، عمان0التطوير اإلداري، ط مشهور، استراتيجياتثروت  .1
 .والتوزيع

اإلدارة الرشيقة في تعزيز أداء العلمين دراسة تطبيقية على  مهنا، دورلكريم مسلم عبد ا .01
شركات التأمين العاملة في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 

 .(6161)فلسطينالجامعة اإلسالمية. غزة. 
خرجات األداء اإلداري في المطيري، دور اإلدارة الرشيقة في جودة ممطيرة ضيف الله  .00

جامعة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، رسالة ماجستير منشور، جامعة 
د مجل مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، (،6101)الكويت

 . 61.ع00
جامعية ين في الكليات الاالنضباط اإلداري على األداء الوظيفي للعامل نوفل، أثركمال راتب  .06

زة. غالحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية. 
 .(6100)فلسطين

المؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة  جابة، دورأحمد  وارث، الرحمنعبد  .07
حث منشور جامعة باجي مختار عنابة "دراسة ميدانية على المؤسسات الصيدالنية الجزائرية، ب

 .02ع  6( المجلد6102) االقتصادية،الجزائر، المجلة العلوم 
 :قع اإللكترونيةامو 
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