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ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف سؤاليا الرئيس وىو: ما تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء مف  ىدفت

ية في الضفة وجية نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة الغوث الدول

التعرؼ إلى مدى تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء الوظيفي في دائرة اإلغاثة و  .الغربية ؟ 

والخدمات االجتماعية في األونروا في الضفة الغربية، وكذلؾ التعرؼ إلى مدى تأثير  التطوير 

مف وجية نظر الموظفيف في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في  في تطوير األداء التنظيمي

ا بالضفة الغربية في كؿ مف المحاور اآلتية: التدريب و التطوير، والحوافز، واإلجراءات األونرو 

والعمميات، و نظـ المعمومات اإلدارية، و جودة ونوعية بيئة العمؿ، و الوصؼ الوظيفي، و البلمركزية 

موظفيف تفويض السمطة ، إضافة إلى معرفة تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء مف وجية نظر ال -

في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية تبعا الختبلؼ المتغيرات اآلتية )الجنس، والعمر، والمسمى 

 الوظيفي، والخبرة(. 
 

الدراسة األولى مف نوعيا ضمف حدود عمـ الباحث التي تتناوؿ التطوير  تكمف أىمية الدراسة في كونيا

اإلغاثة والخدمات االجتماعية في الضفة الغربية التنظيمي في وكالة الغوث الدولية وتختص بدائرة 

وىي تعمؿ عمى إحدى أىـ البرامج التي تقدميا الوكالة وىو برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

 .والذي يخدـ شريحة واسعة مف البلجئيف الفمسطينييف
 

، وأىدافيا، تتضمف الدراسة خمسة فصوؿ، يستعرض الفصؿ األوؿ مشكمة الدراسة، وأسئمة الدراسة

. أما جرائية، وأخيرًا منيجية الدراسةوأىميتيا، وفرضيات الدراسة، وحدودىا ومحدداتيا، والتعريفات اإل

الفصؿ الثاني فيستعرض اإلطار النظري لموضوعي التطوير التنظيمي واألداء . بينما يعالج الفصؿ 

جراءاتيا حيث الوصفي التحميمي لتحقيؽ أىداؼ استخدمت الباحثة المنيج  الثالث منيجية الدارسة وا 



س  
 

الدراسة ، واالستبانو كأداة  تـ توزيعيا عمى موظفي دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في األونروا 

موظفا وموظفة  14بالضفة الغربية باستخداـ أسموب المسح الشامؿ عمى مجتمع الدراسة والبالغ عدده 

% مف مجتمع الدراسة ، وقد تـ 84أي نسبة موظفا وموظفة  11حيث أجاب عمى أداة الدراسة 

اإلحصائية في تحميؿ البيانات . أما الفصؿ الرابع فقد تناوؿ تحميؿ بيانات  SPSSاستخداـ حزمة 

 الدراسة وتفسيرىا، بينما تضمف الفصؿ الخامس نتائج الدراسة، واالستنتاجات والتوصيات، والمقترحات. 
 

أىميا: أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة عالية  توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج

تأثير التطوير التنظيمي عمى  أظيرت النتائج أيضا أف مستوى(. و 0.18جدًا مف الثبات حيث بمغت ) 

األداء في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية في المجاالت 

، وتتفؽ ىذه النتيجة مع فرضية الدراسة ويستثنى مف ذلؾ تأثير التطوير  متوسطاً مجتمعة جاء 

التنظيمي في تطوير األداء عمى محور الحوافز حيث سجؿ أقؿ متوسط . وأظيرت النتائج وجود فروؽ 

ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثيف حوؿ مدى تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء لدى 

في دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعية في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى الموظفيف 

لمتغير الجنس ، والمسمى الوظيفي ، بينما لـ تظير وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استجابات 

مات المبحوثيف حوؿ مدى تأثير التطوير التنظيمي عمى األداء لدى الموظفيف في دائرة اإلغاثة والخد

ومف   االجتماعية في وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر ، وسنوات الخبرة .

بأف يتـ التركيز عمى تحفيز الموظفيف  لباحثة عمى صعيد الحوافزأىـ التوصيات التي أوصت بيا  ا

ابي والفاعؿ لمموظفيف بشقيو المادي والمعنوي وعمى المستوييف الجماعي والفردي لتعزيز السموؾ االيج

مف خبلؿ منحيـ رسائؿ شكر خاصة أو عمؿ تكريـ ألفضؿ موظفيف عمى مستوى البرامج يتـ 

ترشيحيـ مف قبؿ زمبلء العمؿ مع تعميـ مبادراتيـ اإليجابية أو إشراكيـ ضمف برامج تدريبية تثري 

شراؾ بعض الموظفيف األكفاء في العمى الصعيد الميني معرفتيـ وخبرتيـ برامج التدريبية . وا 



ش  
 

المتخصصة واإلدارية التي تعقد ضمف خطة تمكيف تساعد اإلدارة في استثمار كفاءاتيـ لضرورات 

 .سير العمؿ 
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