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 الملخص:   
في  نالتطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العامليتعرف على تأثير للهدفت الدراسة    

 غزة، ولتحقيق أهداف الدراسة واألمن الوطني) الشق المدني( بقطاعوزارة الداخلية الفلسطينية 
نة وكانت أداة الدراسة الرئيسة االستبانة، حيث بلغت عي صفي التحليلي،المنهج الو استخدم الباحث 

خالل  تحليل البيانات منتم و موظفًا من الفئات اإلشرافية من رئيس شعبة فأعلى، ( 237الدراسة )
 هذهفرضيات  صحة(، والخروج بنتائج التحليل للتأكد من SPSSحصائي)برنامج التحليل اإل

أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء تبين وجود  وقد الدراسة،
في تحسين ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) التنظيمي، وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابيًا ذا

األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية واألمن الوطني ،حيث بلغ  إجمالي محور التطوير 
محور تحسين األداء الوظيفي جاء بوزن نسبي بلغ (،  و %26.12اء بوزن نسبي بلغ )داري جاإل
بين متوسطات ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذا داللة إحصائية(، وال 21%)

 ات الديمغرافية، وعليه أوصى الباحث بالعمل على زيادة االهتمام بإجراءاتلمتغير لتعزى المستجيبين 
لية ي وزارة الداخإلداري، وتحسين األداء من قبل الجميع، وعلى رأسهم اإلدارة العليا فالتطوير ا

الشق المدني، وتوفير الموارد الالزمة من أجل تنفيذ األنشطة والبرامج التطويرية واألمن الوطني 
 والتحسينية للعاملين في الوزارة.

 ني.الوطيفي، وزارة الداخلية واألمن التطوير اإلداري، تحسين األداء الوظ الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The study aimed to identify the effect of administrative development on 

improving the job performance of workers in the Palestinian Ministry of 

Interior and National Security (the civilian side) in Gaza Strip. To achieve 
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the objectives of the study, the study followed the descriptive and 

analytical approach. Moreover, the main study instrument was the 

questionnaire, as the study sample reached (237) employees from the 

supervisory groups from the head of the division and above, and the data 

were analyzed through the Statistical Analysis software (SPSS), and the 

results of the analysis were made to confirm the validity of the hypotheses 

of this study. It was found that there is an impact of administrative 

development in its dimensions (training, incentives and rewards system, 

organizational loyalty, and performance evaluation). Positive statistically 

significant at the level of significance (0.05≥α) in improving the job 

performance of employees in the Ministry of Interior and National 

Security, where the total axis of administrative development came with a 

relative weight of (62.08%), and the axis of improving job performance 

came with a relative weight of (69 %). However, there are no statistically 

significant differences at the level of significance (0.05 0.0α) between the 

average respondents due to demographic variables. Accordingly, the 

researcher recommended working to increase interest in administrative 

development procedures and improve performance by all, on top of the 

senior management in the Ministry of Interior and National Security, the 

civil side, and the provision of the necessary resources for the 

implementation of the developmental and improvement activities and 

programs for the Ministry’s employees. 

Key words: administrative development, job performance improvement, 

Ministry of Interior and National Security. 

 

 :المقدمة
يعد  التطور اإلداري من أهم العمليات اإلدارية الحديثة ألي مؤسسة من أجل مواكبة عالم الحداثة   

ومهارة عالية من خالل تحسين، وتجويد أداء  قة،بدوالمهام  األعمال،والتطور  للقدرة على تنفيذ 
العاملين في المؤسسة سواء األداء المهاري، أو السلوكي واألساليب والوسائل المتاحة  لتحقيق 
الكفاء والفعالية عبر البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة في العصر الحديث لعلم اإلدارة  وبالتالي 

وة بشكل عام لتحقيق األهداف المرج ةشخصي، وعلى المؤسس تنعكس الفائدة على الموظف بشكل
 من وراء عملية التطوير اإلداري. 

ل ألي مؤسسة والتي تشم ةلذا أصبحت عملية التطوير اإلداري من األمور الحتمية والضروري  
ظيمية، نالمدخالت اإلدارية كافة المتمثلة في الهياكل التنظيمية، ونظام المكافآت واألجور والثقافة الت

والوالء التنظيمي والتدريب، وغيره من الجوانب اإلدارية التي تركز عليها عملية التطوير اإلداري 
في ظل التقدم التكنولوجي الحديث والتطور المتسارع في عصر العولمة والثورة التطويرية في 

امج في تقديم بر مجاالت الحياة والعمل اإلداري كافة، والذي سيكون له الدور البارز،  والواضح 



 

297 
 

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

 مع طبيعة المرحلة والبيئة المحيطة. بتطوير، وتحسين أدائهم بما يتناس
ة له مات لمكونات المجتمع كافوتعد  وزارة الداخلية  الفلسطينية مؤسسة حكومية تقدم الخد

المجاالت الحياتية و اليومية كافة، والعمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية التي تمارسها تلك في 
ة بالقطاعات في العمل الحكومي من خالل ممارسة عملية التطوير اإلداري للخروج من حالة الرتا

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 

لخروج ل القطاعات من خالل برامج تطويرية تالمس الواقع وتعالج المشكالت، والتحديات في العمل
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 

رية الجراءات اإلداغزة الجنوبية كافة، وتعزيز ودعم أسلوب اإلدارة الرشيقة لديها في األعمال وا
 والخدماتية كافة.

 مشكلة الدراسة:
اطه وذلك الرتب، ومؤسسات الدولة ،لقد اكتسب التطوير اإلداري أهمية بالغة في جميع أجهزة   

 اإلجراءات والعمل علىالسياسات و ودراسة  ،بعدة عوامل كالتنظيم اإلداري والهياكل التنظيمية
داتبسيطها من خالل  ري ، ولكن يواجه تطبيق التطوير اإلدالتحسين األداء رية برامج تدريبية وا 

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

وكذلك األوضاع السياسية التي تمر بها دولة فلسطين من عدم توفر  ،جتماعيةأو اال ،أو الفنية
 ،الضفة الغربية تللموارد المالية الدائمة ووجود نظامين للعمل اإلداري محافظات غزة ومحافظا

زيز ، من أجل العمل على دعم وتعوتحسين األداء الوظيفي ،والتي قد تعيق عملية التطوير اإلداري 
ومن خالل عمل الباحث بوازرة الداخلية  ،في الوزارةب اإلدارة الحديثة والمتطورة سلو استخدام أ

جراءات إدارية تعيق  الفلسطينية ومن موقع المسؤولية استشعر الباحث بوجود معيقات وتحديات وا 
سرعة  تطبيق  إجراءات التطوير اإلداري للكادر العامل في الوزارة، وذلك بهدف رفع مستوى الكفاءة 

فاعلية للعاملين، من أجل تقديم الخدمات للجمهور بشكل أفضل وفق إجراءات اإلدارة الحديثة ، وال
 اآلتي:  وهنا تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

ما أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية 
 اع ةزة؟الشق المدني  بقط)الوطني واألمن 
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 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

هل يوجد أثر للتطوير اإلداري بكافة أبعاده على تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة  .0
 الداخلية الفلسطينية؟ 

 ما مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ .6
 ن في وزارة الداخلية الفلسطينية؟ما درجة األداء الوظيفي لدى العاملي .7

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

 األهداف الفرعية:وذلك من خالل  في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في الوزارة،
 سين األداء الوظيفي في وزارة الداخلية.التطوير اإلداري، وأثره في تح التعرف على .0
 معرفة مستوى التطوير اإلداري في وزارة الداخلية الفلسطينية. .6
 معرفة درجة األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية. .7
 زارة الداخليةبو  ينالعامل لدىالوظيفي(  وتحسين األداء، التطوير اإلداري )عن الفروق في الكشف  .4
 ،العلمي المؤهل، و االجتماعية للمتغيرات الديمغرافية )النوع، والعمر، والحالةتعزى  ألمن الوطنيوا
 .الخبرة(وسنوات  الوظيفية، درجةالو 

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

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

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

 لتعزيز مصطلح تحسين األداء الوظيفي الحكومي.
اخلية بوزارة الدفي هذا المجال فيما يتعلق  ولىاألهذه الدراسة حسب علم الباحث أنها  تعد   .7

  الوطني.الفلسطينية واألمن 
ية وعملية جديدة الى المكتبة الفلسطين ،ومن المتوقع ان تضيف هذه الدراسة مادة علمية نظرية .4

  في مجال علم اإلدارة والتنمية اإلدارية وتقديم بعض المقترحات واألفكار اإلبداعية لإلدارة العليا
ن لتحسين أداء العاملي والخطط الجانب، ووضع البرامج تساعدها على زيادة االهتمام بهذا لكي 

 .لديها، ودعم وتبني تطبيق إجراءات التطوير اإلداري في بيئة العمل
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 األهمية العملية:

لوظيفي ا في تحسين األداءاإلداري    تطويرقياس مدى تأثير الوسيلة أداء يمكن من خاللها  د  تع .0
 العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية.لدى 

جراءات إدارية ترفع مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم  .6  في وضع سياسات، وا 
 مستوى تقديم الخدمات للعاملين، والجمهور.

ن في في رفع مستوى كفاءة وفعالية العاملي مأساليب في عمليات التطوير اإلداري تسهتقديم   .7
 ة الفلسطينية.وزارة الداخلي

 حدود الدراسة:
أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين الدراسة تناولت : الحد الموضوعي

 في وزارة الداخلية واألمن الوطني بقطاع غزة.
 م.6161- م2019إجراء هذه الدراسة خالل تم  :الحد الزمنى
 قطاع غزة(.)محافظات الجنوبية وزارة الداخلية واألمن الوطني ال: الحد المكاني
 المدني(. )الشقبوزارة الداخلية واألمن الوطني ن العاملو  :الحد البشرى 

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

 .1(44: 6111". )األشعري، محدد
 ،ق التغيرلتحقي  للقوى الداخلية والخارجية محدوداً  اماً هو استراتيجية تتضمن استخد 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 " التطوير اإلداري:
 .3(42: 6101مشهور، ) ري وكيفية االستفادة المثلى من اإلمكانات المتاحة".اإلدا

ع لها تقوم بها الوزارة لألنشطة اإلدارية للرفهو عملية مخططة التعريف اإلجرائي للتطوير اإلداري: 
من مستوى األداء وزيادة الفاعلية، حتى تستطيع التكيف مع الواقع من خالل تطوير المجاالت 

لتدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي، وتقييم األداء، ويقاس درجة استجابة : اةاآلتي
 المبحوثين لفقرات االستبانة التي صممها الباحث لهذا الغرض.

                                                           
 .6111 السعودية، إلسالمية. جدة،امقدمة في اإلدارة  األشعري،أحمد  1
 .6101دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان: ،0ط اإلداري،استراتيجيات التطوير  مشهور،ثروت  2
 .السابقالمرجع  3
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  األداء:مفهوم 
  اللغوي:المعنى 

ام بها ق الصالة:وقضاء  : قضاه.أي (وأد ى الدين) بالفعل، ويعني قاممشتق من الفعل " أد ى"    
ليه الشيء بها،أدلى  وفي الشهادة وقتها،في   .1(01)المعجم الوسيط: . إليهأوصله  :أي ،وا 

 .2(024: 6111)العبيدي، تنفيذ مهمة أو تأدية عمل" :" تعني األداء: لغة:
  االصطالحي:المعنى 

 .3المؤسسة للموارد المالية والبشرية والفنية" منتسبيانعكاس لكيفية استخدام    
 من الوظيفة بأعباء القيام ":هو اإلنجاز أو األداء أن اإلدارية المصطلحات معجم في ورد فقد

 4العامل المدرب. من أداؤه المفروض للمعدل وفقاً  وواجبات، تمسؤوليا
 استخدام لكيفية انعكاس أنه على (Miller et Bromiley)وبروملي  ميالر حسب ويعرف    

 أهدافها.  تحقيق على قادرة تجعلها التي الصورةب واستغاللها ية،والبشر  المالية للموارد المؤسسة

 والبقاء ،االستمرارية على المؤسسة قدرة أنه على (Peter Drucker)ار درك بيتر حسب ويعرف
تحقيق  مدى على للحكم مقياساً  يعد األداء أن :أي والعمال  المساهمين رضا بين التوازن  محققة

 ثم ومن التنافس، ظل في نشاطها في واستمرارها سوقها في البقاء ووه الرئيس، لهدفها المؤسسة
 .والعمال المساهمين من كل مكافأة في التوازن  على المحافظة من تتمكن
انعكاس لكيفية استخدام المؤسسة للموارد المالية والبشرية، واستغاللها نه "أب األداء عدايويعرف    

 .5"ى تحقيق اهدافهابكفاءة وفعالية بصورة تجعلها قادرة عل
 :تعريف تحسين األداء

داء: " بانها طريقة منظمة وشاملة لعالج المشاكل التي تعاني منها تعرف عملية تحسين األ    
وهي عملية منظمة تبدأ بمقارنة الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه ومحاولة تحديد ( ما)مؤسسة 
 .6".األداء الفجوة في

                                                           
 لبنان. بيروت، العرب،التراث  ، دار0ج وآخرون،قام بإخراجه مصطفى  (،ت-ربية )دمعجم اللغة الع الوسيط،المعجم  1
 .6111مطابع رويال، اإلسكندرية: والمبادئ.والنظريات  التنظيم، المفهوم العبيدي،قيس  2
 .6110المكتب العربي الحديث، رية:اإلسكند المنظمات.أساسيات إدارة  حنفي،عبد الغفار  3
 .0117لبنان، بيروت، مكتبة،صادية عجم مصطلحات العلوم االقتم بدوي،أحمد زكي  4
 .6114،عمان، األردن للنشر،وائل  دار ،0ط االستراتيجية،اإلدارة  عداي،الحسين حسن  5
 الرياض، القسري،مكتبة  ،0ط والوظائف،إدارة أعمال مبادئ المهارات  مرسي، محمدونبيل  الخشروممحمد مصطفى  6

 .6100السعودية،
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تنفيذ العاملين في الوزارة للوظائف والواجبات المنوطة بهم سين األداء: التعريف االجرائي لتح    
وفق المستويات التي تحددها قيادة الوزارة التي يعملون بها لتحقيق األعمال والتكليفات التي 
يمارسوها، وتقاس في هذه الدراسة بدرجة استجابة المبحوثين لفقرات االستبانة التي قام الباحث 

 الغرض.    بإعدادها لهذا
ه مقارنة ونوع سلوك ،" هو عبارة عن تقرير دوري يبين مستوى أداء الفرد :العاملينتقييم أداء    

 .1(07: 6114، . )صالحمع مهمات وواجبات الوظيفة المنوطة به"
 التنظيم أو نجاح مدى على التعرف :مثل العمل، على الموضوعي الحكم هو :األداء تقويم   

 .2(021: 0121)بدوي، ."أجلها من أنشئ التي األهداف قيقتح مدى في إخفاقه
هي مؤسسة وطنية سيادية، ذات مسؤولية أخالقية واجتماعية، وواجبات مدنية : وزارة الداخلية     

وأمنية، تسهم في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عن طريق 
نشاء بنية أمنية مستقرة تحظى باالحترام والدعم على توفير األمن واألمان وفرض سيادة  القانون وا 
 .www.moi.pan.ps  4)موقع وزارة الداخلية،الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي. 

 الدراسات السابقة:
راسة الد بموضوع قةالعال ذات السابقة ى أدبيات الموضوع، والدراساتعل الباحث طالعا بعد   

 ،الوظيفي باألداء يتعلق ومحور بالتطوير اإلداري، يتعلق محور ى محورين:إل بتقسيمها قام الحالية،
حيث رتبها من الحديث إلى القديم كما ، وبين أوجه االستفادة من الدراسة الحالية، وأوجه التميز

 يلي:
  5 4097)دراسة سالم،

إلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية بعنوان: )سبل تطوير الممارسات ا 
 المعاصرة للوصون إلى اإلبداع والتميز 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني     
التقنية، وقد  ينفي ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع والتميز في كلية فلسط

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت االستبانة أداة لدراسة، وتكون مجتمع  وعينة 
( موظفًا وموظفة، 02الدراسة من جميع اإلداريين في كلية فلسطين التقنية بفرعيها والبالغ عددهم )

ة الممارسات التي أن مجموع وتوصلت الدراسة إلىمن خالل استخدام أسلوب الحصر الشامل، 
                                                           

 .6114توزيع،دار الحامد للنشر وال األردن: البشرية.إدارة الموارد  مد صالح،مح 1
 . 0121الكتاب اللبناني، روت، داربي اإلدارية.مصطلحات العلوم  بدوي، معجمأحمد زكي  2

 

 .(60/11/6101الزيارة   تاريخ (www.moi.pan.psالداخلية موقع وزارة  4
سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة  سالم،بهاء الدين عمر  5

 .6102كلية فلسطين التقنية منشورة،دراسة مقدمة لمؤتمر علمي  والتميز،للوصول إلى اإلبداع 

http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.ps)/
http://www.moi.pan.psتاريخ/
http://www.moi.pan.psتاريخ/
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تهدف لتطوير التعليم التقني في ضوء االتجاهات اإلدارية المعاصرة حازت على وزن نسبي 
(، وبدرجة كبيرة، وأوعز الباحث إلى تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكب مع 22.2%)

 عصر التقدم في المجال اإلداري التي تفرضه التحديات المعاصرة.
   1 7409)دراسة مزيد،

بعنوان:)درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة لمهامهم وعالقتها بمستوى 
 األداء الوظيفي لمعلميهم .

مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لمهامهم  إلى درجة ممارسةهدفت الدراسة التعرف   
لي، وتم نهج الوصفي التحليعلى الموعالقتها بمستوى األداء الوظيفي لمعلميهم، واعتمد الباحث 

ن جميع ممجتمع البحث تكون  العينة الطبقية البسيطة،تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخدمًا 
( معلم ومعلمة، وتم اختيار عينة 4012معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة والبالغ عددهم )

 وتوصلت الدراسةمعلمة، ( معلمًا و 701( معلم ومعلمة، واستجاب منهم )702)المجتمع وبلغت 
إلى أن درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لمهامهم من وجهة نظرة معلميهم 

(، لذا أوصت الباحثة %81.4)(،ومستوى األداء الوظيفي كبيرة وبنسبة %72.2)كبيرة وبنسبة 
  لكي يزيد من زمالئه وطالبهبالعمل على تحفيز وزارة التربية والتعليم للمعلم المبدع في أدائه أمام 

 بشكل أفضل. هدافعيته للعمل ورغبته في تطوير أدائ
  2 4092)دراسة قنديل،

بعنوان: )ةموض وصراع الدور وأثرهما على األداء الوظيفي دراسة حالة تطبيقية على وزارة  
 االقتصاد الوطني .

األداء الوظيفي لدى  على وجود غموض وصراع الدور وأثرهما علىهدفت الدراسة التعرف    
موظفي وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني بغزة، ودرجة تأثيرهما على األداء الوظيفي وكذلك بيان 
 أثر المتغيرات الديمغرافية على متوسطات تقديرات أفراد العينة، وقد اعتمد الباحث استخدام الباحث

 طبقية العشوائية،العينة الحث، مستخدماً على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للب
( موظف وموظفة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة 012وتم اختيار عينة المجتمع وبلغت )

عكسية بين غموض الدور الوظيفي واألداء الوظيفي لموظفي وزارة االقتصاد الفلسطيني عند مستوى 
متغيرات الديمغرافية، وأوصت بالنظر إلى (، وكذللك وجود عالقة عكسية تعزى إلى ال1.10)داللة 

                                                           
ية بمحافظات غزة لمهامهم وعالتها بمستوى األداء الوظيفي درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانو  مزيد،صابرين سليمان  1

 .6102ية كلية التربية غزة فلسطين،الجامعة اإلسالم منشورة،رسالة ماجستير غير  لمعلميهم.
 قطاع-صاداالقتغموض وصراع الدور الوظيفي وأثرهما على األداء الوظيفي دراسة تطبيقيو على وزارة  قنديل،مراد سامي  2

 .6102،الجامعة اإلسالمية غزة فلسطين التجارة،كلية  منشورة،ة ماجستير غير رسال غزة،
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بعض السياسات العليا التي تشوبها بعض التناقضات وا عادة صياغتها بما يخدم مصلحة العمل 
 ومصلحة الموظف كون الموظف هو حجر األساس وواجهة الوزارة  الحتكاكه الدائم بالمواطنين.

 1 4095دراسة نوفل،)
 الحكومية الجامعية الكليات في للعاملين الوظيفي األداء على اإلداري  االنضباط أثر) بعنوان:

  .ةزة قطاع في
 فيللعاملين  الوظيفي األداء على اإلداري  االنضباط أثر على التعرف الى الدراسة هذه هدفت    

 في اإلشرافية المناصب ذوي  على الدراسة أجريت وقد، غزة بقطاع الحكومية الجامعية الكليات
 موزعين وموظفة موظفاً  (100) تقريباً  الدراسة أفراد وعدد غزة بقطاع الحكومية الجامعية الكليات
 استخدم وقد الشامل، الحصر أسلوب باستخداموكانت االستبانة أداة الدراسة،  كليات، خمس على

 االنضباط مظاهر بين قوية عالقة هنالك أن الدراسة ت نتائجأظهر و  ،التحليلي الوصفي المنهج
 وعلى، (24.2%)بنسبة  الخمس الحكومية الجامعية الكليات في الوظيفي للعاملين ءواألدا اإلداري 

 .فيها العاملين لدى داري اإل االنضباط مظاهر تعزيز في دورها الكليات تأخذ أن
 2 4092دراسة ماضي،)

طبيقية تدراسة –ى مستوى األداء الوظيفي للعاملينبعنوان: )جودة الحياة الوظيفية وأثرها عل   
 ى الجامعات الفلسطينية .عل
إلى جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملين في لتعرف لهدفت الدراسة   

 كأداةقصاء استخدام قائمة االستالمنهج الوصفي التحليلي، وتم  الجامعات الفلسطينية، وقد استخدام
(، وبلغت عينة 7604الدراسة ) بلغ حجم مجتمع العينة العشوائية الطبقية،مستخدماً  للدراسة، رئيسة

(، ومن أهم نتائج الدراسة تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد جودة 744المجتمع )
الوظيفية واألداء الوظيفي، ضرورة العمل تحقيق الشفافية في اتخاذ القرارات على مستويات الجامعة 

 في الجامعات(. نين اإلدارة العليا والمرؤوسيكافة من خالل )تأمين وجود عالقة فعالة ب
 3 4093دراسة الحاليبة،)

: نام في األردأثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع الع (بعنوان:
 .) الكبرى دراسة تطبيقية على أمانة عمان 

                                                           
 زة،غأثر االنضباط اإلداري على األداء الوظيفي للعاملين في الكليات الجامعية الحكومية في قطاع  وفل،كمال راتب ن 1

 .6100،فلسطين غزة، ،الجامعة اإلسالمية التجارة.كلية  منشورة.رسالة ماجستير غير 
جودة الحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي للعاملين " دراسة تطبيقية على الجامعات  ماضي،خليل إسماعيل  2

 .6104،مصر، جامعة قناة السويس التجارة،كلية  منشورة.رسالة دكتوراه غير  "،الفلسطينية
في مؤسسات القطاع العام في األردن دراسة تطبيقية  أثر الحوافز في تحسين األداء لدى العاملين الحاليبة،غازي حسن  3

 .6107،األوسط، عمانجامعة الشرق  منشورة. ماجستير. غيرعلى أمانة عمان الكبرى، رسالة 
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، وكما عمان الكبرى  هدفت الدراسة إلى تقصي أثر الحوافز في تحسين األداء لدى موظفي أمانة  
هدفت  للتعرف على تحديد العالقة بين الحوافز وتحسين األداء لدى موظفي أمانة عمان الكبرى،  

( موظف من المديرين ورؤساء األقسام 001تم اختيار عينة بالطريقة الطبقة العشوائية تكونت من )
الدراسة والبالغ عددهم )  ( من مجتمع%77والموظفين اإلداريين في أمانة عمان الكبرى، بنسبة )

( موظفًا، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة واالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي 441
، وقد توصلت  SPSSباستخدام األساليب اإلحصائية في الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ة توى المنخفض، وأوصت الدراسالدراسة إلى  أن حيازة كل من الحوافز المادية والمعنوية على المس
 ضرورة ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد كحافز معنوي للوصول لمستويات المخطط لها.

 1 4099دراسة الهاجري، )
بعنوان: )أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العاملين: دراسة تطبيقية بالهيئة العامة 

 للصناعة في دولة الكويت .
أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العاملين: دراسة  على التعرف لىإ راسةالد هذه هدفت   

تطبيقية بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، استخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة وتكونت 
( الموظفين، وجرى جمع وتحليل البيانات واختيار الفرضيات باستخدام الحزمة 610العينة من)
، وأظهرت الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية  للتمكين  SPSSة للعلوم االجتماعية اإلحصائي

واإلبداع  على تحسين أداء العاملين بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت عند مستوى داللة 
(، والعمل على إيضاح مفهوم التمكين لمسؤولي وأفراد الهيئة العامة للصناعة، من خالل 1.10)

 ات واالجتماعات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي توضح ذلك.اللقاء
  2 4002)دراسة عوض،

بعنوان:)واقع التطوير اإلداري في البلديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة الغربية : 
 من وجهة نظر إداراتها العليا .

  (والخليل ،بيت لحم(بية ( بلديه مستحدثه في جنوب الضفة الغر 61أجريت هذه الدراسة على )    
وب اعتمد الباحث على األسل، جل التعرف على واقع التطوير اإلداري في تلك البلدياتأوذلك من 

والمقابالت، وتحليل  ،الزياراتو  االستبانة،: لوصفي وتبنى مجموعة من أدوات جمع البيانـات منهـاا
االستبانة بتحليل ومعالجة  الباحـثوكذلك قام ، والندوات ،حضور ورش العملو  ق،السجالت والوثائ

                                                           
أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العملين "دراسة تطبيقية بالهيئة العامة للصناعة في دولة  ي،الهاجر غداري سعود  1

 . 6110،األردن األوسط،جامعة الشرق  األعمال، منشورة. كليةجستير غير رسالة ما الكويت.
هة نظر من وج الغربية:عيسى أحمد عوض، واقع التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  2

 .6112،فلسطين القدس،جامعة  منشورة،رسالة ماجستير غير  العليا،إدارتها 
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عدم وجود خطط استراتيجية للتطـوير وخلصت الدراسة إلى  اإلحصائية،SPSSمن خالل برنامج 
 .لدى البلديات، وضرورة العمل على إعادة النظر في معايير استحداث بلديات جديدة اإلداري 

 1  4002دراسة الفرجاني،)
والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع بعنوان: )واقع استراتيجيات اإلصالح  

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

غزة، وقد  شرطة الفلسطينية بقطاعدراسة تطبيقية على قيادات ال -تعزيز أمن المجتمع الفلسطيني
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتكون مجتمع الدراسة من جميع المدراء والمساعدين 

وكانت  ،خالل استخدام أسلوب المسح الشامل( مديرًا، من 071)والنواب في الشرطة بلغ عددهم 
يم اإلصالح والتطوير اإلداري أن تطبيق مفاهوتوصلت الدراسة إلى  االستبانة كأداة للدراسة،

بالشرطة وممارسة استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري لم يصال إلى الحد المطلوب، وأوصى 
الباحث بضرورة العمل على تبني استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري وممارستها بشكل فعال 

 في المؤسسة الشرطية.
  2 4002دراسة دحوان،)

 على مسحية دراسة اإللكترونية اإلدارة تطبيق في اإلداري  التطوير دارةإ دور : (بعنوان 
  .وينبع للجبيل الملكية الهيئة رئاسة في العاملين

  (وينبع لجبيلا (الملكية الهيئة برئاسة اإلداري  التطوير إدارة قيام مدى على لتعرفهدفت الدراسة ل  
 وقد استخدم الباحث، العمل بيئة تهيئة خالل من اإللكترونية اإلدارة تطبيق في بها المنوط بالدور

شامل لجميع ًة أسلوب المسح الالمنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة كأداة للبحث، مستخدم
وتوصلت ( موظفًا، 021الموظفين، وتكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )

، اإللكتروني التوقيع، و اإللكترونية األرشفةتعزيز  ت فيأسهم اإلداري  التطوير إدارةأن الدراسة إلى 
 الكوادر من بمزيد اإلداري  التطوير إدارة دعموعليه أوصى الباحث  ة، البوابة اإللكتروني مصطلحو 

 من ممكن قدر بأكبر بها المنوطة مهامها أداء من لتتمكن والتدريب التنظيم مجال في المؤهلة
 .والمهنية الجودة

 
 

                                                           
دراسة  فلسطيني:الواقع استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورها في تعزيز أمن المجتمع  لفرجاني،اعبد الفتاح محمد  1

 .6112،لسطينف غزة، اإلسالمية،رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة  غزة،تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع 
داري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملين في إدارة التطوير اإل دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  2

 .6112،المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك سعود وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 
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 rnaus & Mikuli He(4092  1،دراسة

 بعنوان: )خصائص العمل واألداء الوظيفي لعمان المعرفة .
(Work characteristics and work performance of knowledge worker(. 

هدفت الدراسة، للتحقق من نمط ونموذج العالقة بين المهام المختلفة، والمعرفة والخصائص       
العمل ونتائجه، من خالل مسح ميداني لكبرى المنظمات األهلية  والسمات االجتماعية  لتصميم

 وتوصلت( منظمة لجمع البيانات وتحليلها 42( موظفًا من )006في )كرواتيا(، والتي تكونت من )
أهمية التداخل بين سمات وخصائص العمل، ومخرجات العمل مع اقتراح أن خصائص  إلى الدراسة

يرة على األداء الوظيفي، والعمل المعرفي يعد  أكثر خطورة من األعمال العمل تؤثر تأثيراً ذا أهمية كب
األخرى بسبب المعلومات التي يحصل عليها والتي تصدر عنه، ضرورة إيجاد نوع من التوازن بين 
متطلبات العمل والقدرة البشرية عند العاملين، ضرورة تفعيل أنظمة تقييم األداء والمكافأة الفردية 

 النظام لتعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي داخل المنظمة. إلى تعديل في
 Weng( ،4093  2دراسة 

 بعنوان:) تطوير األداء الوظيفي للموظفين من خالن القيادة األخالقية .
(Improving Employee job performance through Ethical Leadership). 

على أداء العاملين )األداء الخدماتي، والتوجه  هدفت هذه الدراسة لفحص أثر القيادة األخالقية     
الخدماتي( من خالل استخدام نموذج نظري متعدد المراحل، جمع الباحث فيه البيانات من خالل 

 ( )بنك من ينوك تايوان(، وأظهرت نتائج الدراسة 66( استبانة على العاملين في )604توزيع )
فين كانت سلبية وخاصة عند وجود تقلبات وتغيرات وجود عالقة بين المشرف المباشر، وأداء الموظ

على مستوى المجموعة، وكذلك العالقة بين القيادة األخالقية وبين أداء الموظفين كانت إيجابية 
مما يوضح وجود عالقة طردية بين اتباع األسلوب األخالقي في القيادة وبين أداء الموظفين، وبناًء 

م بالقيادة األخالقية لما له من تأثير كبير على الموظفين عليه أوصت الدراسة بضرورة االلتزا
وأدائهم، و تعزيز العالقة اإليجابية بين الموظفين والمشرفين عليهم  ألن ذلك يسعى لتحفيزهم 

 وتشجيعهم على العمل.
 
 
 
 

                                                           
1 Hernaus & Mikuli .، Work characteristics and work performance of knowledge worker,2014. 
2Weng,  Improving Employee job performance through Ethical Leadership4458.  
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  Ohsugi (4001  1، دراسة
 بعنوان: )التنظيم اإلداري للحكومات المحلية في اليابان 

(Administrative management of local governments in Japan). 
هدفت الدراسة إلى شرح تفصيلي بخصوص التنظيم اإلداري للحكومات المحلية في اليابان،     

وا عطاء لمحة عامة عن االصطالحات األخيرة بناًء على مطالب قوية بضرورة اإلصالح والتطوير 
كومات المحلية العامة والخاصة ركزت هذه الدراسة اإلداري في الحكومات المحلية، حيث تنقسم الح

أن هناك عدد من الخصائص  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمهاعلى الحكومات العامة 
للتنظيم اإلداري للحكومات المحلية العامة، والمتمثلة في وحدة القوانين واللوائح المعمول بها في 

ات اإلدارية التي قامت بها الحكومات المحلية في تحسين الحكومات المحلية، وقد ساعدت اإلصالح
وتعزيز رقابة المواطنين، وهو المبدأ المهم الذي بنت عليه الحكومات المحلية فكرة اإلصالحات 
اإلدارية، وعلى الحكومات المحلية بذل جهود متواصلة في المجال اإلداري التنظيمي بهدف تحسين 

 وتطوير الخدمات اإلدارية.
 supattra Boonmak (7002) 2،دراسة

 )اإلداري  العمل كفاءة على المعلومات ونظم اإلدارية المعلومات نظم بعنوان: ) أثر
(Impact of information systems and information systems on the 
efficiency of administrative work). 

 ادارة كفاءة على المعلومات ولوجياوتكن داريةاإل المعلومات مظن أثر لقياسالدراسة  هدفت   
 الستقصاء  االستبانة سلوبأ علىالدراسة  اعتمدت وقد فيها، عمالاأل تراتيجيةاس وعلى الشركة
 االستبانة في الباحث استخدم وقد ،(تايلند (في مختلفة مؤسسات من تنفيذي مدير( 721أراء )
 المستقصاه، المعلومات لتقييم  تعددالم واالنحدار واالرتباط الوصفي حصاءاإل منها دواتأ عدة
 المعلومات وتكنولوجيا داريةاإل المعلومات مظن من أهمها أن  نتائج عدة الىالدراسة  توصلت وقد
 االعتماد كان كلما نهأو فيها،  تراتيجياالس العمل وتحسن دائهاأ وكفاءة المنتمة فاعلية من تزيد
 فعاليتها وزادت المنظمة كفاءة تازداد كلما علوماتالم وتكنولوجيا االدارية المعلومات تنمية على
 .وفعاليته االداء كفاءة نحو المؤسسة في العاملين ثقافة تحسنت وكلما

                                                           
1 Ohsugi ،Administrative management of local governments in Japan ,2009. 
2 supattra Boonmak "Impact of information systems and information systems on the efficiency 

of administrative work  4442، . 
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 التعليق على الدراسات السابقة:
السابقة الفلسطينية منها والعربية واألجنبية، والتي أفادت  من الدراسات اً استعرض الباحث عدد    

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

 االستفادة من نتائجها في عمليات في تحليل وتفسير النتائج.
حسين تألنها تعمل على   تالمؤسسافي إلداري التطوير ا أثر أبرزت الدراسات السابقة وقد     

العاملين فيها، من أجل تقديم أفضل نموذج في العمل اإلداري والمؤسساتي الذي يعتمد  األداء لدى 
ي ف من أجل تعزيز ودعم تطبيق أسلوب اإلدارة الحديثة  على التجديد والتطوير والتحسين المستمر

وير والتحسين التط بها المنظمات المتطورة والمتقدمة من خالل من أهم المزايا التي تتمتعو بيئة العمل 
رامج واألنشطة البتقديم  المستمر وزيادة اإلنتاجية وتصفير الفاقد وكسب رضا الزبائن  من منطلق 

األخرى  مؤسساتال بين ًا ومعنوي   اً مادي  المؤسسة بجميع مكوناتها،  بالنفع اإليجابي على التي تعود 
 مجتمع.الموجودة في ال

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

 اآلتية: يمكن االستفادة من هذه الدراسات في المحاور
 .ةتسفر عنه الدراسة الحالي بما سوفمقارنة النتائج التي وردت في الدراسات السابقة  .0
 معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات. .2
 بناء أداة واستبيان الدراسة وذلك في ضوء األسئلة التي أجابت عنها الدراسة الحالية. .2

 إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية. .2

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

ي وزارة األداء الوظيفي لدى العاملين ف في تحسيناإلداري وعالقته  رأثر التطوي يهتم بالحديث عن
يدة من أجل تقديم خدمات مميزة وفر  (،المدني )الشقغزة  الوطني بقطاعالداخلية الفلسطينية واألمن 

الوطني الشق المدني لما له من عالقة  الداخلية واألمنلدراسة وزارة ، وتناولت اللمواطن والمجتمع
نجاز معامالت األحوال المدنية لدى الجهات  مباشرة مع الجمهور الفلسطيني وغيره في تقديم وا 

 المختصة.
 ما أضافت  الدراسة الحالية:
ن األداء الوظيفي تحسي اإلداري في أثر التطويراً تطبيقياً وعملياً يوضح تناولت هذه الدراسة موضوع

االهتمام  وتعزيز سبل (،الشق المدني)الوطني لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلسطينية واألمن 
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املين وفق الع وتنمية قدرات، ومواجهة التحديات التي تعيق سبل التطوير اإلداري، بهذا الموضوع
 الخطة االستراتيجية لوزارة الداخلية الفلسطينية.

 لنظري:اإلطار ا
 أوال : التطوير اإلداري:

 :مفهوم التطوير اإلداري  
ال يمكن أن تنجح أي إذ   في علم اإلدارة المهمةمفهوم التطوير اإلداري من المفاهيم  د  عيُ     

ل ضح في تقدم وتطور العماالمفهوم الذي له األثر الو  اوالدراية بهذ ،منظمة أو مؤسسة دون العلم
مة أو خاصة والتطوير اإلداري له عدة تعريفات أو مفاهيم عرفها منظمة عا في أي مؤسسة أو

الة ونقل ح ،ومفاهيم معاصرة حديثة، وهناك مفاهيم تقليدية ،علماء علم اإلدارة في هذا المجال
 .وخصائص تتفرد بها ،سمات
مجهودات منظمة تهدف لتحسين قدرات التنظيم على  بأنه Wendell Frenchعرفه وقد     

لعلوم طريق استخدام ا عنبينه وبين البيئة  ةرارات وحل المشاكل وخلق عالقات متوازناتخاذ الق
 .السلوكية

ات يهدف تحسين اإلمكانبالمجهود الهادف إلى تحقيق تغيرات أساسية مرغوبة في اإلدارة العامة  -
 .1اإلدارية في مجمل الجهاز

ل الجهاز الفكرية من السلوكية داخهو إحداث تغيرات إيجابية في طبيعة النشاطات  ر:ويعرفه مشهو  -
 .2اإلمكانيات المتاحة المثلى من االستفادة وكيفيةاإلداري 

 أهمية التطوير اإلداري:
يعد  التطوير شيئًا أساسيًا ومهمًا للمؤسسات والمنظمات بغض النظر عن نسبة اختالفها نظرًا    

ع، في عالم الحداثة والتطور السري للحاجة الماسة والشديدة إلى االرتقاء بمستوى األداء، خصوصاً 
والتغيرات السريعة في البنية الداخلية والخارجية، والمؤسسات التي ال تولي اهتمامًا في عمليات 
التطوير اإلداري لديها في الجوانب اإلدارية كافة إذا ما كان انهيارها وسقوطها من عالم التطوير 

 ما يلي:اإلداري، والتقدم الحديث، وتكمن األهمية في
من اإلمكانيات المادية البشرية للمؤسسة من أجل الوصول إلى  االستفادة القصوى تحقيق  .0

 .3األهداف المسطرة عن طريق البرامج والخدمات الني تقدمها المؤسسة
                                                           

 .60:، ص6111زيع والطباعة، عمان،والتو  الميسرة للنشر، دار 0، التطوير التنظيمي واإلداري، طخلف السكارنةبالل 1
 .42:ص، 6101أسامة للنشر والتوزيع، دار عمان: ،0ط اإلداري،ثروت مشهور، استراتيجيات التطوير  2
التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة مسحية على العاملين في إدارة  دحوان، دورعبد الله بن سعيد آل  3

 .6112المملكة العربية السعودية، سعود.رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الملك  وينبع،رئاسة الهيئة الملكية للجبيل 
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شباع حاجاته األساسية من المعرفة، والترفيه أدى إلى زيادة أهمية  .6 مواجهة متطلبات الجمهور وا 
 .1المرجع نفسه()جماهيرها. ؤسسة لمواجهة كل متطلبات التطوير اإلداري للم

التحوالت االجتماعية في القيم التي يحلها األجيال المديدة التي تختلف عن قيم األجيال المتفاوتة   .7
مما يترتب عنه إعادة طرق، وا عادة وسائل، وآلية عمل المؤسسات بصفة عامة، واإلعالمية بصفة 

 2.ع مراعاة التنوع والتوافق بينهمدة والقيم الجديدة مخاصة وفق معطيات البيئة الجدي
المساهمة في تشجيع االبتكار لألفراد والتأثير في الثقافة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة والبحث  .4

 .3تجاهات وسلوكيات اإلدارة السائدةفي ا تمكن التغيرعن أفكار إدارية جديدة التي 
ة التطوير تكمن في ضمان أداء فعال وناجح أن أهمي  4009ومن جهة يرى )أبو بكر،     

 4.والتكنولوجيالمواكبة التغيرات المستمرة والسريعة في مجاالت المعلومات واالتصال 

 أهداف التطوير اإلداري:
قد تختلف أهداف التطوير اإلداري باختالف مشــاكل وبنية وظروف المنظمات، والمؤســســات      

ة في التطوير اإلداري، ومن خالل االطالع على أدبيات التي تســـــــــتخدم الطرق والوســـــــــائل الحديث
تلـــك األهـــداف تبين أن هنـــاك اتفـــاقـــًا عنـــد خبراء اإلدارة على أن عمليـــة التطوير اإلداري واجبـــه 
وحتمية  من أجل تحقيق مبدأ االســـتمرارية في المؤســـســـة وتواصـــل بقائها ووجودها وال يوجد بديل 

الشــي  وهنا نركز على أهم األهداف لعملية التطوير اإلداري لعملية التطوير ســواء االندثار أو الت
 وهي:

وذلك اعتمادًا على عدة مؤشــــــرات، منها: تحقيق الربح، وتحقيق  تحســــين أداء المؤســــســــة: .0
 التكلفة، وزيادة رقم األعمال، وارتفاع معدل العائد حسب استخدام المواد وزيادة الحصة السوقية.

ويظهر ذلك في أنماط ســــــــــلوكية محددة مثل: زيادة  تحســــــين الســــــلوك الفردي والجماعي: .6
مهارات الفرد، حســب االتصــال الراشــد في اتخاذ القرارات، والتكيف مع المشــاكل، ويكون ذلك من 

 خالل بناء فرق العمل، وأنظمة المشاركة واالتصال والتدريب.

                                                           
 .المرجع نفسه 1
 (.6112عمان،-ري في الدول النامية المنظمة العربية للتنميةعبد الهادي مسلم علي، أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلدا 2
–رسالة ماجستير غير منشورة  والترتيب وتعقيم األداءمداخل اإلصالح اإلداري التطوير اإلداري  أحمد،سامي محمود  3

 .6100،نالعالي، لنديطانية للتعليم األكاديمية العربية البر 
اإلسكندرية،  الجامعية، الصفات الدار المهارات-األدوار-الوظائفعاصر مصطفى محمد أبو بكر، دليل المدير الم 4

 .6110مصر،
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ار دو شاغلي الوظائف أن تغيير أحداث في األ ك: وذلك من خالل إدار تحسـين في الوظائف .7
والمهام التي يؤديها في أهمية واســــــــتقاللية الوظيفة، ويرفع الشــــــــعب في ذلك إلى إعادة الوظائف، 

 .1التدريبواألنشطة بالمؤسسة وتكون معتبرة في السلطات الوظيفية، وبرامج 
أن الهدي األســـــاســـــي للتطوير اإلداري هو تهيئة الظروف المناســـــبة داخل   9122ويرى البياع )
يجاد البيئة المالئمة لتقبل التبدالت التكنولوجية، والقانونية،  المنظمة  ألجل دفع النمو والتطور، وا 

واإلداريــة، وتختلف بين أهــداف التطوير اإلداري فيمــا إذا كــانــت أهــدافــًا شـــــــــــــــاملــة محــددة من قبــل 
الجهـاز المركزي المســــــــــــــؤول عن التطوير اإلداري في البلد أو أنها تمثل أهداف التطوير اإلداري 

 ى مستوى منظمة إدارية واحدة، ويمكن إيجاز هذه األهداف على النحو اآلتي:عل
خلق عملية مســـــــــتديمة واتجاه متعاظم  للتجديد، والتطوير لدى العاملين بالشـــــــــكل الذي يتيح  .0

فرص التغيير لدى المنظمات بســـــرعة كافية، وال يكون تصـــــرفها كردود فعل، واســـــتجابة للظروف 
 المفروضة من بيئة العمل.

لق مناخ مالئم داخل المنظمات  لمعالجة المشــاكل ووضــع الحلو لها بعيدًا عن االتجاهات خ .6
 الفردية في مواجهة المشاكل.

العمل على رفع مســـــــــــتوى الفهم العام والتفكير اإلداري لدى العاملين وعلى كل المســـــــــــتويات  .7
 وجميع فروع العمل.

الذي يهيئ فرص أوســــــــــــع وأكبر   تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين اإلدارية بالشــــــــــــكل .4
 لتحسين ورفع مستويات األداء.

تهيئـة العقول اإلداريـة التي تمتلـك المعرفـة العلميـة والخبرة الواســــــــــــــعـة والقدرة الكافية لمواجهة  .0
 .2احتياجات التطوير المستقبلي والناتجة عن تطوير المجتمع وهو التكنولوجية

 :عناصر التطوير اإلداري 
منظمة، ومستمرة لتنمية مجاالت، واتجاهات الفرد أو المجموعة  لتحسين هو عملية  التدريب: .9

كسابهم الخبرة، وخلق الفرص المناسبة لتغيير في السلوك من خالل توسيع معرفتهم  األداء وا 
ومهاراتهم عن طريق التحفيز المستمر على تعلم واستخدام األساليب الحديثة  لتتفق مع طموحهم 

تقبل والدولة في المسج تخططه اإلدارة مراعية فيه حاجاتهم المنظمة، الشخصي، وذلك ضمن برنام
 3من األعمال.

                                                           
دارة التغير، الدار الجامع أحمد،ماهر  1 كندرية ية، االستطوير المنظمات، الدليل لعملية اإلعادة الهيكلية والتميز إلداري وا 
 .20-21ص:  ،6112،
 .62ص:  ،0122سط للطباعة والنشر، الجة المشكالت اإلدارية، دار وااإلدارية ودورها في مع البياع، التنميةمحمد حسن 2
 .6111،التدريب اإلداري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. األردن نجم العزاوي، جودة 3
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حداث التغييرات الالزمة في المنظمة بنية التطوير المستمر، وتحسين   هو وسيلة لمالحقة التطور وا 
كسابهم المهارات والخبرات الجديدة.  1أداء العاملين وا 

عضـــــــــــــو من مجموعة داخل الوحدة التنظيمية أو  هو حاجة الفرد أن يكون  الوالء التنظيمي: .4
داخل المؤســــــــــــســــــــــــة بمعنى أن يكون الفرد مقبواًل من اآلخرين، يبادلونه شــــــــــــعور المودة واالهتمام 

 2بالرعاية إن إشباع الفرد لهذه الدرجة هو شعوره بقوله من اآلخرين.
مة وأن هذا الفرد جزء ( أن  الشعور ينمو داخل الفرد باالنتماء إلى المنظ6112يرى )أبو النصـر، 

 3ال يتجزأ من المنظمة التي يعمل فيها، وأن أهدافه تتحقق من خالل تحقيق أهداف المنظمة.
الوســـــــائل المادية، والمعنوية المتاحة إلشــــــــباع الحاجات، والرغبات  نظام الحوافز والمكافآت: .3

 .4المادية، والمعنوية لألفراد
على خلق أو تحريــك الــدافع )مثير داخلي(  ( بــأنــه مثير خــارجي يعمــل6116ويعرفــه )حســــــــــــــن، 

ويوجه الفرد ايجابي ًا نحو الحصــــــول على الحافز بما يؤدي إلشــــــباع الفرد بســــــلوك معين يتفق مع 
 5األداء الذي تطلبه اإلدارة

( هي العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشـــــــجع األفراد 6112ويعرف أبو الكشـــــــك )   
نتيجـــة ألدائـــه المتفوق والمتميز، وتؤدي إلى زيـــادة رضــــــــــــــــائـــه، ووالئـــه  على زيـــادة أدائـــه، وتقـــدم

نتاجه مرة أخرى   .6للمؤسسة  وبالتالي إلى زيادة أدائه وا 
 تقييم األداء: .2
 7عملية قياس موضوعية لحجم ومستوى ما تم انجازه بالمقارنة مع المطلوب إنجازه كم ًا ونوعًا.   
 خصائص الفرد األدائية والسلوكية ومحاولة التعرف علىنظام رسـمي لقياس وتقييم التأثير في    

 8احتمالية تكرار نفس األداء والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمع.

                                                           
 .6104،اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الحريري،رافده  1
 .6112،، دار النهض اللبناني، لبنان0بربر، إدارة الموارد البشرية )االتجاهات والممارسات( طكامل  2
، دار الفجر للنشر 01نتيجة الذكاء العاطفي/ الوجداني مدخل للتميز في العمل والنماذج والحياة طالنصر، أبو  مدحت3

 .6112،والتوزيع القاهرة
 .6111،ة )النظريات، العمليات، الوظائف( دار وائل للنشر والتوزيع عمانالقريوني، مبادئ اإلدار محمد قاسم  4
 .6116،مبادئ، جامعة اإلسكندرية، مطابع كلية التجارة االسكندرية وآخرون،حسن افشال محمد  5
 .6112،اإلدارة المدرسية المعاصرة، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان ،الكشك محمد نايف أبو 6
 .6110ة األفراد، دار الشروق عمان،ارة الموارد البشرية، إدار مصطفى شاويش، إد 7
 .6110وائل للنشر والتوزيع. عمان، دار 6خالد عبد الرحيم الهيتي، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي ط 8
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نجازاتهم وســــــــــــــلوكهم في عملهم     تلك العملية التي تعني قياس كفاءة العاملين وصــــــــــــــالحيتهم وا 
م الحالية واســـــــتعدادهم لتقلد مناصـــــــب أعلى الحالي للتعرف على مقدرتهم على تحمل مســـــــؤولياته

 1.مستقبالً 
 ثانيا : تحسين األداء: 

 مفهوم األداء الوظيفي:
النتائج والمخرجات التي حققها الشخص نتيجة الجهد المبذول من خالل قيامه بالمهام والواجبات   

 .2والمسؤوليات الموكلة إليه
رد بها يعكس الكيفية التي يتحقق بها، أو يشبع الفدرجة تحقيق المهام الموكلة لوظيفة الفرد، وهو   

 .3متطلبات الوظيفة
يرتبط مفهوم األداء لكل سلوك الفرد والمنظمة، حيث تحيل مكانة خاصة داخل أي منظمة ويعد     

 .4الناتج النهائي لمحصلة كل النشاطات بها وذلك على مستوى الفرد والمنظمة
الذي من خالله يتم الحكم على فعالية األفراد والجماعات وحسب جرير فإن األداء هو األساس    

 .5والمؤسسات، ويقصد به من زاوية أخرى إنجاز هدف أو أهداف المؤسسة

 أهمية األداء الوظيفي:
وترجع أهمية األداء الوظيفي من وجهة نظر المنظمة إلى ارتباطه بدورة حياتها في مراحلها المختلفة، 

 وهي:
 مرحلة الظهور. .0
 البقاء واالستمرارية.مرحلة  .6
 مرحلة االستقرار. .7
 مرحلة السمعة، والفخر. .4
 مرحلة التميز. .0
 مرحلة الريادة. .2

                                                           
 .6116لنشر والتوزيع، عمان،، دار وائل ل0هنا نصر الله، إدارة الموارد البشرية، ط 1
 .6112،غزة ،عكاشة، الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي، التجارة والجامعة اإلسالميةأسعد أحمد محمد 2 
 .6110،الموارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع القاهرة محمد، إدارةراوية  3 
دراسات يات العسكرية، رسالة ماجستير منشورة، كلية العالقة النمط القيادي بأداء األطباء في المستشف ،الغبيوي ناصر سعدي 4

 .6117،العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض
التصرف اتجاه الضغوط المهنية وعالقتها بفعالية األداء، ماجستير، جامعة وهران،  زريبي، استراتيجياتأحالم 5 

 .6104،الجزائر
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ومن ثم فإن قدرة المنظمة على تخطي مرحلة من مراحل النمو والدخول في مرحلة أكثر تقدمًا،    
 .1إنما يتوقف على مستويات األداء بها

د للمنظمة حســـــــــب ما أشـــــــــار إلي  العامودي وترجع أهمية األداء الوظيفي لما تحقق  من فوائ
(4093 :  
 يعد  األداء الوظيفي مؤشرًا لدرجة تحقيق رؤية ورسالة المنظمة. .0
 تعد  وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة. .6
يعـد  األداء الوظيفي عن مســــــــــــــتوى نجـاح األفراد واإلدارة في تنفيـذ المهـام الموكلة إليهم ودرجة  .7

 تنفيذ هذه المهام.
ارية بقاء المنظمة في الســـــــوق من خالل اســــــــتمرارية تطوير وتحســــــــين أداء يســـــــهم في اســــــــتمر  .4

 المنظمة لمواكبة التغيرات البيئية المحيطة.
 يسهم في معرفة الطاقات والقدرات الكافية لدى العاملين في المنظمة. .0
 2يعد  أساسًا جوهري ًا لعمليات التطوير والتحسين اإلداري في المنظمة. .2

 : أهداف األداء الوظيفي
ف، فعالية اإلدارة لتحقيق األهدا يوجد الكثير من أهداف األداء الوظيفي التي تعد  بمثابة ضـــــــــــــمان

  :أهمها
تحديد أهداف معينة )محددة( تدل نتائج الدراســـــــــــات أن مســـــــــــتوى أداء الفرد يكون أعلى حينما  .0

 يطلب منه إنجاز أهداف عالية محددة مما لو طلب منه مجرد بذل قصار جهده.
هداف أداء صـــــــــــعبة ولكن مقبولة: ومن العوامل التي تســـــــــــاعد على تقوية التزام األفراد تحديد أ  .6

 تجاه األهداف مشاركتهم في وضع تلك األهداف.
 توفير معلومات مرتدة )تغذية راجعة( عن مدى التقدم في تحقيق الهدف. .7

 3.الهدفينبغي أن يحصل الفرد على معلومات مرتدة بين مدى تقدمه في تحقيق 
   أن األهداف التي يحققها تحسين األداء الوظيفي هي:4002العشماوي )ويرى 

وضـــــع أســـــاس جيد الختيار األفراد المناســـــبين ألداء األعمال في المنظمات حســـــب المؤهالت  .0
 والقدرات )مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب(.

                                                           

اجستير م رسالة-المكرمةباألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين في إمارة مكة القيادة وعالقتها  الشريف، األنماططالل ) 1 
 .6111،جامعة نايف للعلوم األمنية السعودية

كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى القيادات اإلدارية دراسة تطبيقية  العامودي، مستوى محمد زكي 2 
 .6107،غزة ،لنقل والمواصالت في قطاع غزة "رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسةعلى سلطة الترخيص بوزارة ا

 .6114،السلوك في المنظمات، ترجمة رفاعي إسماعيل البسيوني دار المريخ للنشر، السعودية جرينبرج، إدارةروبرت بارون  3 
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ين وقد يساعد في تحسيمثل أداة اتصـال بين العاملين من جهة وبين رؤسـائهم من جهة أخرى  .6
 الفهم المشترك بين الطرفين.

 اكتشاف الحاجة التدريبية وتحديد أنواع البرامج التطويرية الالزمة. .7
 تشجيع المنافسة بين األفراد حتى يستفيدوا من فرص التقدم المقترحة أمامهم. .4
 التخطيط الجيد للمسار الوظيفي للعاملين. .0
رفة األفراد الذين يمكن أن يتدرجوا في مناصـــــــــب يســـــــــاعد تخطيط القوى العاملة عن طريق مع .2

 .1أعلى في المستقبل

 عناصر األداء الوظيفي:
   أن هناك عدة عناصر لألداء الوظيفي ومنها:4002ويرى كل من )الشايحي والمزروع، 

كالقدرة على تحديد متطلبات إنجاز العمل وذلك من خالل تحدد الموارد  العناصـــر التنفي ية: .0
 الموارد التي تم تحديدها بفعالية. ءمة إلنجاز العمل، وينجز العمل في ضو البشرية الالز 

جراءاته، والمعرفة بأهدافه ومهامه، والعمل  العنـاصـــــــــر األكـاديميـة: .6 كـالمعرفـة بنظم العمـل وا 
 والمعرفة باألسس والمفاهيم الفنية المتعلقة بالعمل.

، وتقديم األفكار، والمقترحات: كالمتابعة لما يســـــــــتجد في مجال العمل، العناصــــــر التطويرية .7
مكانية تحمل المسؤوليات أعلى.  وا 

ــدوام، والقــدرة على الحوار وعرض الرأي  العنــاصـــــــــر األخالقيــة: .4 كــالمحــافظــة على أوقــات ال
 واالهتمام بالمظهر، وتقدير المسؤولية وحسن التصرف.

مع الجمهور كالعالقة مع الرؤســــــــــاء، والعالقة مع الزمالء، والعالقة  العناصــــــر االجتماعية: .0
 .2والمراجعين

   إلى مجموعة من العناصر األخرى األداء وهي:4002وقد أشار )السكران، 
وتشـــمل المعارف العامة، والمهارات الفنية والمهنة والخلفية العامة  المعرفة بمتطلبات الوظيفة: .0

 عن الوظيفة والمجاالت المرتبط بها.
ن عمله الذي يقوم به، وما تملكه من رغبة، وتتمثـل في مـدى مـا يدركه الفرد ع نوعيـة العمـل: .6

 ومهارات فنية، وبراعة، وقدرة على التنظيم، وتنفيذ العمل دون الوقوع في األخطاء.
: أي: مقـدرًا العمـل الـذي يســــــــــــــتطيع الموظف إنجـازه في الظروف العادية كميـة العمـل المنجز .7

 للعمل، ومقدار سرعة لهذا اإلنجاز.

                                                           

المعلومات واالتصاالت بحث محكم. شرطة  محمد عبد الفتاح العشماوي، إدارة الفردي المتبني على تكنولوجيا 1 
 .6112،الشيخ

 .6112،، تقييم األداء الوظيفي لإلدارة وفقًا لالئحة الجديدة ورقة عمل غير منشورةالمزروعوبشرى  الشايحيخلود  2 
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جدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مســـــــــــــؤولية وتشـــــــــــــمل ال المثابرة والوثو : .4
نجاز األعمال في أوقات محددة، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشــــــــــــــاد والتوجيه من قبل  العمل وا 

 . 1المشرفين وتقييم نتائج عمله

 منهجية الدراسة:
ل في دراسة مثالوصفي التحليلي الذي يعتبر األسلوب األ الدراسة الحالية على المنهج اعتمدت    

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

 .تية االنترنتبواسطة الرجوع إلى الدراسات السابقة والكتب والدوريات والشبكة العنكبو 

 مصادر الدراسة: 
 :اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات 
  البيانات األولية:  .7

وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر    
امج نوتجميع المعلومات الالزمة في موضوع الدراسة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام بر 

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

  البيانات الثانوية: .4
قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،      

داري وتحسين األداء الوظيفي، بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل والتي تتعلق بدور التطوير اإل
علمي، وذلك من أجل التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك 

  أخذ تصور عن آخر المستجدات التي حدثت في بعد الدراسة.

 :ةالدارس وعينة مجتمع
دهم في قطاع غزة والبالغ عد الشق المدني ارة الداخليةتكون مجتمع الدراسة من العاملين في وز     
دام قانون خذ عينة باستخأسلوب العينة العشوائية البسيطة بحيث تم أ، وتم استخدام اً ( موظف202)
(6117  ،Moore في تطبيق )ة س، ويبرر الباحث اختياره لمجتمع الدراداة الدراسة )االستبانة(أ

جانب ، بأن هذا الفي وزارة الداخلية واألمن الوطنيحوال المدنية( األمن العاملين في الشق المدني )
من الوزارة يهتم بتقديم الخدمات المتنوعة فيما يخص األحوال الشخصية للجمهور وفيه نوع من 

                                                           

بمدينة  ةالمناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي، دراسة مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاص ناصر السكران، 1 
 .6114،الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض
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االستقرار الوظيفي والتكليفات الوظيفية، عكس الشق العسكري) األجهزة األمنية( التي جل عملها 
 األمنية والعمل الميداني أكثر من العمل اإلداري.  يهتم بالضبط والسيطرة

 :ة  اآلتي Moore ،3002) باستخدام معادلةوقد تم حساب حجم العينة 

(1) 

2

2

Z
n

m

 
  
 

 

 حيث: 
Z  :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
m:  :مثاًل( 0.05الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بالعالمة العشرية) 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
n (2)الُمَعد ل 

1 

nN

N n
= 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:0)باستخدام المعادلة تمثل حجم المجتمع ، و  Nحيث  
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 

موظفًا على األقل من الفئات  (236وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي ) 
 اإلشرافية.

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

 شاكل في الصدق والثبات.إدخالها في التحليل النهائي نظرًا لعدم وجود م
( موظفًا من درجة رئيس شعبة فما 672قام الباحث باختيار عينة عشوائية بلغت )العينة الفعلية: 

 الداخلية الشق المدني بقطاع غزة. من العاملين في وزارة فوق،
   يوضح عينة الدراسة9جدون رقم )

 النسبة التكرار 
 72.1 170 استمارات مكتملة

 27.9 66 دة )لم يتم اإلجابة عليها(استمارات مفقو 
 100.0 236 المجموع
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   الجنس2جدون )
 النسبة التكرار الجنس 
 83.5 142 ذكر
 16.5 28 انثى

 100.0 170 اإلجمالي
 من االناث %02.0من الذكور، بينما  %27.0( ان 6يتضح من جدول )

   العمر3جدون )
 النسبة التكرار العمر 
 52.9 90 سنة 30اقل من 

 35.3 60 سنة 40اقل من -30من 
 11.8 20 سنة 50اقل من  40من 

 - - سنة فأكثر 50
 100.0 170 اإلجمالي

من  %11.8سنة، 71اقل من  %35.3سنة ،  40اقل من  -30من  %52.9( ان 3يتضح من جدول )
 سنة. 50اقل من  -40

 العلمي   المؤهل4جدون )
 النسبة التكرار المؤهل
 12.4 21 ومأقل من دبل
 35.3 60 دبلوم 

 43.0 73 بكالوريوس
 9.4 16 دراسات عليا
 100.0 170 اإلجمالي

 % 06.4 دبلوم، %70.7عليا،  دراسات %1.4بكالوريوس، مؤهلهم العلمي  %43( ان 4يتضح من جدول )
 اقل من دبلوم 

   المسمى الوظيفي5جدون )
 النسبة التكرار المسمى الوظيفي
 4.7 8 ىمدير عام فأعل

 30.6 52 مدير دائرة    
 41.2 70 رئيس قسم    
 23.5 40 رئيس شعبة    

 100.0 170 اإلجمالي
رئيس شعبة،   %67.0مدير دائرة ،  %71.2مسماهم الوظيفي رئيس قسم،   %40.6( ان 5يتضح من جدول )

 مدير عام فأعلى. 4.2%
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   سنوات الخبرة6جدون )
 بةالنس التكرار سنوات الخبرة 

 24.1 41 سنوات 5اقل من 
 50.6 86 سنوات 10اقل من  -5من 
 21.8 37 سنة 15اقل من  -10من 

 3.5 6 سنة فأكثر15
 100.0 170 اإلجمالي

 0اقل من  %64.0سنوات،  01الى اقل من  5سنوات خبرتهم من  %01.2( ان 6يتضح من جدول )
 %60.2سنوات،

 الدراسة:أداة 
 الدراسة ومجتمعه. مع منهجيةب ناستت األنه ة،االستبانستخدم الباحث ا

 ةأثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلي استبانةتم إعداد 
 رئيسين:ستبانة الدارسة من قسمين اتتكون و واألمن الوطني بقطاع ةزة.

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

أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة  محاور القسم الثاني:
 فقرة: (40)ويتكون من  الفلسطينية بقطاع ةزة. ةالداخلي

   توزيع محاور االستبانة7جدون )

 عدد الفقرات  م

00.  

أوال : التطوير 
 اإلداري 

 8 المحور األون: التدريب

 6 نظام الحوافز والمكافآت المحور الثاني:  .06
 6 الوالء التنظيمي المحور الثالث:  .07
 6 تقييم األداء الرابع:المحور   .04
 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .00
 15 الوظيفي التابع: األداءالمتغير   .02

 41 بانةإجمالي محاور االست 
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 االستبانة:خطوات بناء 
أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين قام الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة 

 المدني  بقطاع ةزة. )الشقواألمن الوطني  ةفي وزارة الداخلي
 االستبانة:لبناء  الخطوات التاليةواتبع الباحث 

نها واالستفادة م الدراسة،الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع على األدب اإلداري و  االطالع .2
 وصياغة فقراتها. االستبانةفي بناء 

يد أبعاد في تحد اإلدارييناستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين  .2
 وفقراتها. االستبانة

 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها  .1
 .بعدات التي تقع تحت كل تحديد الفقر  .01
بداء المالحظات. .00  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 .أساسيين محورينفي صورتها األولية وقد تكونت من  االستبانةتم تصميم  .06

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

ة اإلضاف من حيث الحذف أو االستبانةفي ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات     
 .( فقرة41في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر  ،والتعديل

 صد  االستبيان:
عينة استطالعية  وتم توزيع يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه،

ام الباحث وقد ق االستبانة،استبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات  30جمها ح
 بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين:

 صد  المحكمين "الصد  الظاهري": -1
( متخصصين في 11عرض الباحث االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )   

ية والمهنية واإلحصائية، وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام المجاالت األكاديمية واالقتصاد
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته 

 النهائية.
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 صد  المقياس : -2
 Internal Validityأوال  : االتسا  الداخلي 

اق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتس    
تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 الداخلي:نتائ( االتسا   -
 التطوير اإلداري المستقل: المتغير  أوال :
ة ( والدرجة الكليالتدريبمجال )( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8يوضح جدول رقم )   

وبذلك يعتبر  α≤ 0.05معنوية  ى للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو 
 لما وضع لقياسه. االمجال صادق

 باط بين كل فقرة من فقرات التدريب والدرجة الكلية للمجان    معامل االرت8جدون رقم )

 المحور األون: التدريب م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.879 توجد خطط واضحة لتطوير وتدريب الموظفين لتحسين أدائهم. 1

المتغيرات  سب معالموظفين بما يتنا أساليب تدريبتحرص الوزارة على التنويع في  2
 0.000 *0.923 واالجتماعية.البيئية 

تقوم الوزارة بإعداد برنامج دوري للتدريب المستمر المتعلق بالكفاءة المهنية  3
 0.000 *0.911 وتطوير األداء. للموظفين لتحسينوالشخصية 

تحرص الوزارة على تنفيذ برامج التدريب التي تصقل المهارات المتنوعة وكل ما  4
 0.000 *0.901 عم األداء اإلداري الفعال.يد

 0.000 *0.806 لتطوير وتحسين العمل. بالترشح لدوراتتلزم الوزارة موظفيها  5
 0.000 *0.874 يتم االستعانة عادة بخبراء في مجال التطوير لتدريب الموظفين داخل بيئة العمل. 6
 0.000 *0.856 بية.التدريتخصص الوزارة جزء من الميزانية لصالح البرامج  7
 0.000 *0.636 تساعد العملية التدريبية على تكوين قيم وأفكار إيجابية تجاه العمل الجماعي. 8

 28ودرجات حرية  0.361.قيمة االرتباط الجدولية تساوي α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
 " نظام الحوافز والمكافآتات " فقر كل فقرة من ( معامل االرتباط بين 9يوضح جدول رقم )

للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية  والدرجة الكلية
0.05≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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   معامل االرتباط بين كل فقرة من نظام الحوافز والمكافآت والدرجة الكلية للمجان9جدون رقم )

 نظام الحوافز والمكافآت ر الثاني:المحو  م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

تهتم الوزارة دومًا في تحسين والتطوير نظام الحوافز والمكافآت حسب خطة التطوير  1
 0.000 *0.912 اإلداري لديها.

ن ن للتحسيأداء الموظفي مخرجات ونتائجتمنح الوزارة الحوافز والمكافآت بناء على  2
 0.000 *0.928 والتطوير المستمر لديهم.

وحوافز للموظف المبدع الذي يقدم أفكار ابتكارية تخدم طبيعة  الوازرة مكافآتتمنح  3
 0.000 *0.897 العمل.

 0.000 *0.881 تشجع الوزارة موظفيها باتباع دورات تحسين أدائهم ومهاراتهم في العمل. 4

 ،الشكر)والمعنوية مثل بالحصول على الحوافز المادية يهتم الموظفون في العمل  5
 0.000 *0.675 .المكافآت(الثناء، واالحترام،  التقدير،

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

كلية " والدرجة ال الوالء التنظيميمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (11)يوضح جدول رقم 
وبذلك يعتبر  α≤ 0.05للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
 والدرجة الكلية للمجال الوالء التنظيمياالرتباط بين كل فقرة من فقرات ( معامل 10جدول رقم )

 الوالء التنظيمي المحور الثالث: م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

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

 0.000 *0.888 وتقدرهم.

 0.000 *0.90 التعاون.الوزارة إلى تجسيد روح الفريق في العمل واضفاء روح  تسعى 2

3 
يوجد شعور لدى الموظفين بااللتزام األخالقي في االستمرار وأداء أعمالهم داخل 

 0.000 *0.817 الوزارة.

 0.000 *0.927 .الوظيفي لتطوير أدائهمالثقة بالنفس بشكل يؤدي  الوزارة موظفيهاتمنح  4
 0.000 *0.908 أنفسهم أعضاء فعالين في العمل وهناك جدوى لوجودهم. الوزارة الموظفون تعتبر  5
 0.000 *0.751 الحقوق المعطاة للموظف تؤمن له مستقبل وحياة كريمة. 6

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

، جال" والدرجة الكلية للم تقييم األداءبين كل فقرة من فقرات " معامل االرتباط  (00)ول رقم يوضح جد
وبذلك يعتبر المجال  α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

 صادق لما وضع لقياسه.
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 داء والدرجة الكلية للمجان  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات تقييم األ11جدون رقم )

 تقييم األداء الرابع:المحور  م
 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.947 تقوم الوزارة أو اإلدارة بعمل تقييم موضوعي لبرامج وأنشطة تطوير الموظفين. 1

2 
 لبشري فياألداء الوظيفي إلى تحديد طبيعة أداء الكادر ا ميؤدي نظام التقيي
 0.000 *0.951 المؤسسة ونوعيته.

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

 0.000 *0.965 الموظفين.

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

5 
طلوبة يد البرامج التدريبية الميتم االستفادة من نتائج تقييم األداء في عملية تحد

 0.000 *0.942 للموظفين.

 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  *

 األداء الوظيفي بع:التاالمتغير ثانيا : 
" والدرجة  األداء الوظيفيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "  (12)يوضح جدول رقم    

وبذلك  α≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 لما وضع لقياسه. ايعتبر المجال صادق
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   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات األداء الوظيفي والدرجة الكلية للمجان12جدون رقم )

 األداء الوظيفي: الوسيطالمتغير  م
 

 معامل
 بيرسون 
 لالرتباط

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 0.000 *0.860 لعمل.ااألعمال بكفاءة وفاعلية للحفاظ على ديمومة انسياب  الموظفين بتأديةيقوم  1
 0.000 *0.765 الكافي إلنجاز األداء الوظيفي في الوقت المحدد. الموظفين الجهد يبذل 2

تساهم المعتقدات واألفكار السائدة لدى الموظفين في الوزارة في تحسين األداء  3
 0.000 *0.769 الوظيفي.

 0.000 *0.790 تساهم األنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة بالوزارة في تطوير األداء المؤسسي. 4
 0.000 *0.756 يقوم الموظفون باستغالل الموارد المتاحة لديهم في أثناء أدائهم الوظيفي. 5
 0.000 *0.851 يتوفر لدى الموظفين المهارة والقدرة على حل المشكالت اليومية. 6

يوجد اهتمام ومتابعة من قبل المدراء لالقتراحات التي يتقدم بها الموظفين والخاصة  7
 0.000 *0.769 ة األداء الوظيفي.بجود

يشارك الموظف في عملية اتخاذ القرارات لتحسين األداء الوظيفي من خالل الخطط  8
 0.000 *0.838 والبرامج

يوجد تنسيق مستمر بين المستويات االدارية لتحقيق الجودة المطلوبة في انجاز  9
 0.000 *0.811 األعمال.

ية واالستعداد والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تتوافر لدى الموظفين الجاهز  10
 0.000 *0.770 إلنجاز األداء الوظيفي المطلوب.

لمام بطيعة األعمال الموكلة إليهم من خالل قائمة  11 يتوافر لدى الموظفين معرفة وا 
 0.000 *0.847 الوظيفي.الوصف 

في تحسين األداء الوظيفي يؤثر نظام العقوبات والجزاءات المعتمد في المؤسسة  12
 0.000 *0.718 للموظفين وتطويره.

يحافظ الموظفون لحد كبير على أسرار العمل بجميع الوسائل المتاحة الكترونية  13
 0.000 *0.791 وبشرية.

 0.000 *0.882 يتمتع الموظفون بمهارة التواصل الجيدة والتعامل مع اآلخرين. 14
 0.000 *0.843 السابقة.حظة والفهم من خالل التجارب يمتاز الموظفون بسرعة المال 15

 28ودرجات حرية  0.361قيمة االرتباط الجدولية تساوي .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 طريقة الترميز:
  (07)( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم 10-1تم استخدام التدرج )

 درجات مقياس  93)م جدون رق

ةير موافق بدرجة  االستجابة
 كبيرة

 موافق بدرجة كبيرة 

 10 1 2 7 2 5 4 3 2 1 المقياس



 

325 
 

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

 عالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:الم
 Statistical Package for theتم تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

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

الختبار ما  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -اختبار كولمجوروف تم استخدام
ي جدول رقم ف، وكانت النتائج كما هي مبينة إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

(14.) 
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (14)رقم جدول 

 
 
 م

 عدد 
 الفقرات

-كولمجوروف
 (K-Sسمرنوف

  

 المعنوية
Sig. 

00.  

 التطوير اإلداري 

 0.997 0.988 8 المحور األون: التدريب

المحور الثاني: نظام الحوافز   .06
 والمكافآت

6 0.946 0.361 

 0.208 0.932 6 المحور الثالث: الوالء التنظيمي  .07
 0.734 0.967 6 المحور الرابع: تقييم األداء  .04
 0.961 0.981 26 المتغير المستقل: التطوير اإلداري   .00
 0.463 0.952 15 التابع: األداء الوظيفيالمتغير   .02
 0.891 0.975 41 إجمالي محاور االستبانة 

ت الدراسة مجاالجميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 9)رقم واضح من النتائج الموضحة في جدول 
عي هذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيوبذلك فإن توزيع البيانات ل (0.05)مستوى الداللة من  أكبركانت 

 معلمية لإلجابة على فرضيات الدراسة. الت سيتم استخدام االختبارا حيثو 
 تم استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .07
 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة

 (, لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .04

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) .00

 Composite Reliability(CR) الثبات المركب .02
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يستخدم  K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام .02
 .ع التوزيع الطبيعي من عدمهما إذا كانت البيانات تتب هذا االختبار لمعرفة

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .02
. وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط لكل ( T-Test) عينة واحدةفي حالة  Tاختبار  .01
 فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .61
 ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 .Multiple Regressionلمتعددر ااختبار االنحدا .60

 . simple Regression اختبار االنحدار البسيط .66

 .IBM SPSS/AMOS-21تحليل المسار باستخدام برنامج  .67

 التحليل العاملي التوكيدي. .64
 لإلجابة عن السؤان الرئيس للدراسة: 

لوطني ية واألمن اما أثر التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخل
 بقطاع ةزة؟

نظيمي، والوالء التتبين وجود أثر للتطوير اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت،  
في   α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجوهري ا   ا وتقييم األداء  تأثيرا  إيجابيا  

 طينية.تحسين األداء لدى العاملين في وزارة الداخلية الفلس
( .Sig، وأن القيمة االحتمالية )(1.222) ( أن معامل االرتباط يساوي 00يبين جدول رقم )    

يدل على وجود عالقة ذات داللة  ( وهذاα ≤ 0.05)الداللة  ى من مستو  أقلوهي  (0.00) تساوي 
ًا إحصائية  الداخلية  ةلدى العاملين في وزار تحسين األداء التطوير اإلداري في بين أبعاد قوية جد 

الفلسطينية، وهذا يؤكد صحة الفرضية التي افترضها الباحث في دراسته  مما يستدعي على 
أصحاب القرار في وزارة الداخلية زيادة االهتمام في تلك األبعاد الخاصة بالتطوير اإلداري  لما لها 

 من تأثير قوي في تطوير، وتحسين أداء الموظفين في بيئة العمل لديها. 
جوهرية ورة   بص التابع يتأثرالمتعدد أن تحسين األداء وهو يمثل المتغير  نموذج االنحداريبين  -

 داللة إحصائية باألبعاد )الوالء التنظيمي، وتقييم األداء(. وذات
تم استبعاد )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت(  لعدم الداللة اإلحصائية في التأثير على  -

داء(، ويعزو الباحث ذلك إلى الوضع المالي الذي يمر به العمل المتغير التابع )تحسين األ
الحكومي بشكل عام ووزارة الداخلية واألمن الوطني بشكل خاص بسبب قلة وشح  الموارد المالية 
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في قطاع غزة ، والذي كان له تأثير مباشر على ضعف صرف الميزانيات التشغيلية للوزارة من 
ز تتعلق باألنشطة التدريبية وكذلك تطوير وتفعيل نظام الحواف أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي

من قيادة الوزارة العمل على توفير  يوالمكافآت بالشكل المطلوب داخل الوزارة ، وهذا يستدع
يجاد الحلول و ا البدائل المالئمة  التي تدعم وتعزز دور وأهمية العملية التدريبية، لموارد المناسبة وا 

مخرجات ونتائج تقييم األداء من خالل الجهات كافآت للموظفين حسب الحوافز والموصرف 
 المختصة في الوزارة .

  نتائ( اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التطوير اإلداري في تحسين األداء لدى العاملين 95جدون )
 في وزارة الداخلية الفلسطينية

 المتغير
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 

 تحديدال

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß معامل االنحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
مستوى 
 الداللة

تحسين 
 األداء

1.222 0.619 133.3 

 2 االنحدار

0.000 

المقدار 
 000. 10.498 2.802 الثابت

 167 البواقي

تقييم 
 000. 6.221 392. األداء

الوالء 
 000. 3.959 269. التنظيمي

من المعادلة لعدم الداللة  المستبعدة اتالمتغير  
 االحصائية

 

 754. 314.- -020. التدريب

نظام 
الحوافز 
 والمكافآت

.071- -.825 .411 

لإلجابة عن الفرو  ما بين التطوير اإلداري وتحسين األداء تعزى للمتغيرات الديمغرافية تبين أن : 
بين متوسطات المستجيبين   α≤0.05عند مستوى داللة ) فرو   ات داللة إحصائية توجدال 

مر، )الجنس، والع ةات الشخصية والوظيفيلمتغير ل األداء  تعزى اإلداري، وتحسين  )تطويرحون 
 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة .المؤهل و 
متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -0

  للجنس. األداء  تعزى اإلداري، وتحسين  )التطوير
 من 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(  1.0ة )المعنوي
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  الجنس، وهنا يفسر الباحث إلى أن لمتغيرتعزى تطوير األداء استجابة المبحوثين حول محور 
العمل في المجال اإلداري ال يختلف بين الذكر واإلناث في الوزارة وتطبيق إلجراءات التطوير 

يجة هذه نت وقد اتفقتجميع الموظفين في المستويات اإلدارية كافة في الوزارة،  اإلداري تشمل
 (.2110(، ودراسة )سالم،2116الفرضية مع نتيجة فرضية دراسة )عوض،

 نم أكبر اختبار)ت( لعينتين مستقلتين نتائج الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
حيث كانت قيمة  تحسين األداء( محور )محور إلجماليلنسبة با( α ≤ 0.05) الداللة مستوى 

ات متوسطحول وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين عدم  مما يوضح(  1.00المعنوية )
و الجنس، وبين الباحث أن أي إجراء أ لمتغيرتعزى  تحسين األداء محوراستجابة المبحوثين حول 

ة تشمل الجنسين إذ ال يمكن تطوير وتحسين الذكور وترك أي عملية تحسين للموظفين داخل الوزار 
اإلناث والعكس ألنهم يعملون في مكان واحد في الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

 (.2110(، ودراسة)مزيد،2115)نوفل،

 الجنس –اختبار )ت  لعينتين مستقلتين   نتائ(92جدون رقم )

 ةقيم المتوسطات الجنس الدراسةمتغيرات 
 t االختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  

 النتيجة

 تطوير اإلداري 
 6.22  كر

-0.39 0.70 
غير معنوية )ال توجد 

 6.35 أنثى فروق إحصائية(

 6.70 أنثى

 تحسين األداء
 6.92  كر

0.02 0.99 
غير معنوية )ال توجد 

 6.91 أنثى فروق إحصائية(

توسطات المستجيبين حون مفي  (α≤0.05)ائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحص ال-6
 للعمر. تعزى  تطوير اإلداري، وتحسين األداء  )

 لةالدال مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين    
(0.05 ≥ α ) (  1.22لداللة )حيث كانت مستوى ا (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

وير تطمحور 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  األداء

االعتبار  بعينتطوير العمل اإلداري للمجاالت كافة بغض النظر عن الفئة العمرية، ويتم أخذ ذلك 
عن التنفيذ حسب متطلبات كل فئة داخل الوزارة، وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) عوض، 

 (.6112(، ودراسة  ) الفرجاني، 6102(، ودراسة ) سالم، 6112
 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.70حيث كانت مستوى الداللة) (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة
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سين تح محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير العمر، وهذا يوضح لنا أن عملية تحسين األداء للموظفين تخضع لخطة معتمدة  األداء

الت والفئات كافة، من أجل  تحقيق االنسجام والتوافق بين جميع الموظفين بسبب تراعي المجا
التباين في الفئات العمرية ولكن تحسين األداء يشمل جميع الموظفين كل حسب موقعه وطبيعة 

(، ودراسة 6100(، ودراسة )الهاجري،6102عمله، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة)قنديل ،
 (.6104)ماضي، 

 العمر ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  17جدون رقم )

 قيمة المتوسطات الفئات العمرية متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 اإلداري تطوير 

 6.11 سنة 30قل من أ

غير معنوية )ال توجد فروق  0.76 0.28
 حصائية(إ

 6.33 سنة 40قل من أ-30من 
 6.23 سنة 50قل من أ 40من 

 6.20 جمالياإل

 داءتحسين األ

 6.72 سنة 30قل من أ

غير معنوية )ال توجد فروق  0.31 1.19
 حصائية(إ

 7.12 سنة 40قل من أ-30من 
 7.00 سنة 50قل من أ 40من 

 6.89 جمالياإل
حون متوسطات المستجيبين في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -7
 للمؤهل العلمي. االداء  تعزى األداء، وتعزيز ممارسة اإلدارة الرشيقة، وتحسين  تطوير)

   ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.21حيث كانت مستوى الداللة ) (تطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة

طوير 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 

هذا المؤهالت العلمية المختلفة و  على بيئة العمل داخل وزارة الداخلية جل الموظفين فيها من حملة
ما وضحته الدراسة آنفًا، وهذا يخضع لشروط التوظيف من قبل ديوان الموظفين العام في الحكومة، 
لذا عمليات التطوير اإلداري داخل الوزارة تتم وفق رؤية ومنهجية علمية واضحة تشمل الجميع كل 

(، 6112 ه النتيجة مع دراسة )آل دحوان،حسب دوره وموقعه الوظيفي في الوزارة، وقد اتفقت هذ
 (.6112(، ودراسة ) الفرجاني، 6112(، ودراسة ) عوض، 6102ودراسة )سالم، 

 ةالدالل مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.221نت مستوى الداللة )حيث كا (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة
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سين تح محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ويفسر ذلك الباحث إلى أن الموظفين لديهم االهتمام في  األداء

ضافة معار  في مسارهم  ف وخبرات جديدةتحسين مهارات قدراتهم الوظيفية واعتبارها تطويرًا للذات وا 
الوظيفي كون الوزارة تعتمد في أعمالها كافة على نظام حوسبة العمليات اإلدارية وهذا يخضع له 
جميع الموظفين بغض النظر عن المؤهل العلمي لديه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحاليبة، 

 (.6102اسة )مزيد، (، ودر 6104(، ودراسة )ماضي، 6100(، ودراسة )الهاجري،6107

 العلمي المؤهل ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 18جدون رقم )

 قيمة المتوسطات المؤهل العلمي متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 إلداري تطوير اال

 6.46 قل دبلومأ

0.21 0.89 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 

 حصائية(إ

 6.20 دبلوم
 6.15 بكالوريوس
 6.07 دراسات عليا

 6.21 جمالياإل

 داءتحسين األ

 6.63 قل دبلومأ

0.54 0.66 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 

 حصائية(إ

 6.75 دبلوم
 7.03 بكالوريوس
 7.03 دراسات عليا

 6.90 جمالياإل
متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)د مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن -4

 لسنوات الخبرة. تعزى ، وتحسين االداء  اإلداري  )التطوير
  ةالدالل مستوى  من ( أكبراألحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.26ى الداللة )حيث كانت مستو  (تطوير اإلداري محور محور ) إلجماليبالنسبة

طوير التمحور إجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
سنوات في مجال عمله  0تعزى لمتغير سنوات الخبرة، يتضح لنا أن أقل موظف لديه خبرة  اإلداري 

مواطنين وبعض اإلداري داخل الوزارة خاصة في الشق المدني الذي يهتم باألحوال المدنية لل
الموظفين لم يتدور ألي مكان خارج تخصصه الذي أبدع فيه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة) 

 (.6112 ودراسة )الفرجاني، (،6112(، ودراسة)عوض، 6112 آل دحوان،
 مستوى  من أكبر (األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  

حيث كانت مستوى الداللة  (تحسين االداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة ( α ≤ 0.05)الداللة
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 حورمإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح (  1.26)
تعزى لمتغير سنوات الخبرة، تحسين األداء في الوزارة مستمر بشكل دائم حسب رؤية  تحسين األداء

ق خطتها المعتمدة الموظفين كافة في جميع المستويات اإلدارية بغض النظر اإلدارة العليا وف
لسنوات الخبرة ألنها تتفاوت من موظف آلخر حسب طبيعة العمل وكل موظف لديه خبرة في 

(، ودراسة 6100(، ودراسة، )نوفل، 6107مجاله، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحاليبة،
 (. 6104اضي، (، ودراسة )م6100)الهاجري، 

 سنوات الخبرة  ANOVA  نتائ( اختبار )التباين األحادي  19جدون رقم )

 قيمة المتوسطات سنوات الخبرة متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 6.16 سنوات 5أقل من 

0.31 0.82 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 
 إحصائية(

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

 5.84 سنة فأكثر15
 6.21 اإلجمالي

 تحسين األداء

 6.80 سنوات 5أقل من 

0.59 0.62 
غير معنوية )ال 
توجد فروق 
 إحصائية(

 6.82 سنوات 10من  أقل-5من 
 7.21 سنة 15من  أقل-10من 

 6.79 سنة فأكثر15
 6.90 اإلجمالي

متوسطات المستجيبين حون في  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -5
    .للدرجة الوظيفية تعزى  ، وتحسين االداء اإلداري  )التطوير

     ةالدالل مستوى  من( أكبر األحادي التباين) الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين   
(0.05 ≥ α ) (  1.07حيث كانت مستوى الداللة ) (تطوير اإلداري محور محور) إلجماليبالنسبة

طوير تمحور اإلجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
الدرجة  هي من ، ويفسر ذلك الباحث أن جميع عينة الدراسةالدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  األداء

اإلشرافية في الوزارة وهي التي تسعى للنهوض والتطوير للعمل اإلداري، وهي الجهة  الوظيفية
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، 
 (.6112دحوان، 
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 الداللة مستوى  من أكبر (األحادي التباين)الختبار المقابلة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين  
(0.05 ≥ α ) (  1.71حيث كانت مستوى الداللة ) (تحسين األداء محورمحور ) إلجماليبالنسبة

سين حت محورإجمالي لبعد وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول عدم مما يوضح 
، تحسين األداء يستهدف الجميع دون استثناء، ولكن الدرجة الوظيفيةتعزى لمتغير  األداء

المستويات اإلشرافية هي من تتأكد من سالمة تطبيق إجراءات التحسين في والوزارة مكونات العمل 
اجري، هاإلداري كافة من موظفين وبيئة ومناخ العمل لديها، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )ال

 (.6104(، ودراسة )ماضي، 6100

 الدرجة الوظيفية  ANOVAالتباين األحادي  )اختبار   نتائ( 20جدون رقم )

 
 نتائ( وتوصيات الدراسة:

 النتائ(:
اإلداري بأبعاده )التدريب، ونظام الحوافز والمكافآت، والوالء التنظيمي،  أثر للتطويرتبين وجود  .0

في تحسين األداء ( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وتقييم األداء( تأثيرًا إيجابي ًا ذا
 فلسطينية.الوظيفي لدى العاملين في وزارة الداخلية ال

بين متوسطات المستجيبين ( α≤0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  .6
مر، )الجنس، والع ةات الشخصية والوظيفيلمتغير لتعزى )تطوير األداء، وتحسين االداء( حول 

 العلمي، والدرجة الوظيفية، وسنوات الخبرة(.المؤهل و 
 (. %26.12زن نسبي بلغ )إجمالي محور التطوير اإلداري جاء بو  .7

 قيمة المتوسطات الدرجة الوظيفية متغيرات الدراسة
 Fاالختبار 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.  
 النتيجة

 التطوير اإلداري 

 7.43 مدير عام فأعلى

1.93 0.13 
 توجدغير معنوية )ال 

 فروق إحصائية(

 6.02 مدير دائرة
 6.09 رئيس قسم
 6.40 رئيس شعبة
 6.19 اإلجمالي

 تحسين األداء

 7.78 مدير عام فأعلى

1.22 0.30 
غير معنوية )ال توجد 

 فروق إحصائية(

 6.87 مدير دائرة
 6.86 رئيس قسم
 6.56 رئيس شعبة
 6.85 اإلجمالي



 

333 
 

 .(%21بوزن نسبي بلغ ) الوظيفي جاءإجمالي محور تحسين األداء  .2
 التوصيات:

العليا بإجراءات التطوير اإلداري، وأدواته في الوزارة في مجاالت العمل اإلداري  اهتمام اإلدارة .0
 كافة للوصول ألعلى مستوى من األداء.

اًل داته كمفهوم إداري داخل الوزارة  ألنه يعتبر عامتبني مفهوم تحسين األداء الوظيفي وكل مفر  .6
 مهم ًا في تطوير، وتحسين أداء الموظفين.

 تعزيز نظام الحوافز والمكافآت في عملية تقييم األداء في الوزارة. .7
مجاالت وتحسين العمل اإلداري وأدائه في كافة ال التدريبية  لتطويرتوفير الدعم الكافي لألنشطة  .4

 وزارة.اإلدارية في ال
 المصادر والمراجع:

إدارة التطوير اإلداري في تطبيق اإلدارة االلكترونية دراسة  دحوان، دور سعيد آلعبد الله بن  .0
 ،نشورةرسالة ماجستير غير م وينبع،الهيئة الملكية للجبيل  مسحية على العاملين في رئاسة

 .6112، العربية السعودية سعود، المملكةجامعة الملك 
 . 6111، ةجدة، السعودي (،ط -في اإلدارة اإلسالمية. )د ري، مقدمةاألشعأحمد  .6
دار الكتاب  (،ط -بيروت،)د، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم اإلدارية .7

 .0121،اللبناني
 .0117،بيروت ،(، مكتبة لبنانط -)د ،معجم مصطلحات العلوم االقتصادية، أحمد زكي بدوي  .4
ز في تحسين األداء لدى العاملين في مؤسسات القطاع العام غازي حسن الحاليبة، أثر الحواف .0

في األردن دراسة تطبيقية على أمانة عمان الكبرى، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 
 .6117،الشرق األوسط ،عمان

المكتب العربي  (،ط -اإلسكندرية: )د، أساسيات إدارة المنظمات عبد الغفار حنفي، .2
 .6110،الحديث

، 0إدارة أعمال مبادئ المهارات والوظائف، ط نبيل محمد مرسي،و الخشروم،  محمد مصطفى .2
 .6100،مكتبة القسري، الرياض، السعودية

سبل تطوير الممارسات اإلدارية الخاصة بالتعليم التقني في ضوء  سالم، بهاء الدين عمر .2
لية تمر علمي كدراسة مقدمة لمؤ  والتميز،االتجاهات اإلدارية المعاصرة للوصول إلى اإلبداع 

 .6102، فلسطين التقنية منشورة
  .6114،دار الحامد للنشر والتوزيع ،األردن، الموارد البشرية صالح، إدارةمحمد  .1

مطابع  (،ط -)د ،اإلسكندرية .التنظيم: المفهوم والنظريات والمبادئ قيس العبيدي، .01
 .6111،رويال
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 .6114،األردن ل للنشر، عمان،، دار وائ0الحسين حسن عداي، اإلدارة االستراتيجية، ط .00
واقع التطوير اإلداري في الباديات الفلسطينية المستحدثة جنوب الضفة  عيسى أحمد عوض، .06

جامعة القدس ، ، الغربية : من وجهة نظر إدارتها العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة 
 .6112،فلسطين

عزيز طوير اإلداري ودورها في تعبد الفتاح محمد الفرجاني، واقع استراتيجيات اإلصالح والت .07
رسالة  زة،غدراسة تطبيقية على قيادات الشرطة الفلسطينية بقطاع  الفلسطيني،أمن المجتمع 

 .6112،فلسطين غزة، اإلسالمية،ماجستير غير منشورة. الجامعة 
وصراع الدور الوظيفي وأثرهما على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية  قنديل، غموضمراد سامي  .04

الجامعة  التجارة،كلية  منشورة،رسالة ماجستير غير  غزة، قطاع-االقتصادوزارة على 
 .6102،غزة فلسطين اإلسالمية،

 عاملين،للالحياة الوظيفية وأثرها على مستوى األداء الوظيفي  ماضي، جودةخليل إسماعيل  .00
تجارة ، جامعة كلية ال ،دراسة تطبيقية على الجامعات الفلسطينية، رسالة دكتوراه غير منشورة 

 .6104،مصر ،قناة السويس
درجة ممارسة مشرفي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة لمهامهم  صابرين سليمان مزيد، .02

وعالتها بمستوى األداء الوظيفي لمعلميهم، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية 
 .6102،كلية التربية، غزة فلسطين

، عمان: دار أسامة للنشر 0وير اإلداري، ط، استراتيجيات التطثروت مشهور .02
 .6101،والتوزيع

 -)د ،0خرون، جآو  ,ت(، قام بإخراجه مصطفى -المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية )د .02
 ، بدون.دار التراث العرب، بيروت لبنان ت(،

 أثر االنضباط اإلداري على األداء الوظيفي للعاملين في الكليات الجامعية كمال راتب نوفل، .01
 ،الحكومية في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية

 .6100،فلسطين غزة،
أثر التمكين واإلبداع في تحسين أداء العملين "دراسة تطبيقية بالهيئة  غداري سعود الهاجري، .61

لشرق جامعة ا كلية األعمال،، العامة للصناعة في دولة الكويت، رسالة ماجستير غير منشورة
 . 6110،األوسط، األردن

دار أسامة للنشر  عمان، ،0اإلداري، طثروت مشهور، استراتيجيات التطوير  .60
 .42:ص، 6101والتوزيع،

عبد الهادي مسلم علي، أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلداري في الدول النامية المنظمة  .66
 .6112عمان،، العربية للتنمية
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سالة ر  والترتيب وتعقيم األداءخل اإلصالح اإلداري التطوير اإلداري مدا أحمد،سامي محمود  .67
 .6100،نالعالي، لندالعربية البريطانية للتعليم  منشورة، األكاديميةماجستير غير 

األدوار المهارات الصفات الدار ، مصطفى محمد أبو بكر، دليل المدير المعاصر الوظائف .64
 .6110اإلسكندرية، مصر،، الجامعية

والتوزيع والطباعة،  الميسرة للنشر، دار 0خلف السكارنة، التطوير التنظيمي واإلداري، ط بالل .60
 .60:، ص6111عمان،

طالل الشريف، األنماط القيادة وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر العاملين في إمارة  .62
 .6111،رسالة ماجستير جامعة نايف للعلوم األمنية السعودية ،مكة المكرمة

مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقته باألنماط القيادية السائدة لدى  زكي العامودي، محمد .62
القيادات اإلدارية دراسة تطبيقية على سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالت في قطاع 

 .6107،غزة، غزة رسالة ماجستير، أكاديمية اإلدارة والسياسة
 .6110رة األفراد، دار الشروق عمان،مصطفى شاويش، إدارة الموارد البشرية، إدا .62
دار وائل للنشر والتوزيع.  6خالد عبد الرحيم الهيتي، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي ط .61

 .6110عمان،
 .6116، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،0هنا نصر الله، إدارة الموارد البشرية، ط .71
ستوى األداء الوظيفي، التجارة والجامعة أسعد أحمد محمد عكاشة، الثقافة التنظيمية على م .70

 .6112،غزة ،اإلسالمية
 ،راوية محمد، إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبلية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع .76

 .6110،القاهرة
عالقة النمط القيادي بأداء األطباء في المستشفيات العسكرية، رسالة  الغبيوي،ناصر سعدي  .77

 .6117،ة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياضماجستير منشور 
أحالم زريبي، استراتيجيات التصرف اتجاه الضغوط المهنية وعالقتها بفعالية األداء،  .74

 .6104،ماجستير، جامعة وهران، الجزائر
 دارني، البسيو السلوك في المنظمات، ترجمة رفاعي إسماعيل  جرينبرج، إدارةروبرت بارون  .70

 .6114،المريخ للنشر، السعودية
محمد عبد الفتاح العشماوي، إدارة الفردي المتبني على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   .72

 .6112،شرطة الشيخ، بحث محكم
، تقييم األداء الوظيفي لإلدارة وفقًا لالئحة الجديدة ورقة عمل وبشرى المزروع خلود الشايحي .72

 .6112،منشورة غير
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المناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي، دراسة مسحية على ضباط قطاع  ران،ناصر السك .72
جامعة نايف العربية  ،قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة
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