
 الملخص

 افظةمح لبمديات التنموي االداء في التغيير ادارة دورىدفت الدراسة إلى التعرف عمى      

رئيس ، مديراإلداريين ) ن مجتمع الدراسة منتكو  و  الوصفي،الباحث المنيج  استخدم، الخميل

 المسح الشاملاستخدم الباحث و  محافظة الخميلفي بمديات  (رئيس شعبة، رئيس قسم، وحدة

( استبانات 01حيث تم توزيع )، لبمديات محافظة الخميلحكم المحمي حسب تصنيف وزارة ال

إداري وزعت ( 071كان عدد أفراد العينة )، و لقياس صدق أداة الدراسة وثباتيا العيةكعينة استط

أن ىناك ظيرت النتائج أ متحميل،لصالحة  ( استبانة071تم استرداد )و . عمييم أداة الدراسة الكمية

داء واأل واقع إدارة التغيير، وأن التغيير في األداء التنموي لبمديات محافظة الخميل دارةإلتأثير 

التكنولوجيا لجميع المحاور ما عدا محور ، متوسطٌ ي بمديات محافظة الخميل كان ف التنموي

االداء و إلدارة التغيير  إيجابية مرتفعة عالقةوأنو يوجد ، الذي جاء بدرجة مرتفعة واالتصال

ل حو ي إجابات المبحوثين فذات داللة إحصائية  توجد فروق وال التنموي لبمديات محافظة الخميل

)الجنس، في ضوء المتغيرات الديمغرافية  االداء التنموي لبمديات محافظة الخميلو ادارة التغيير 

ذات داللة إحصائية  فروقكما توجد  (خبرةعدد سنوات ال، والمستوى التعميميالمسمى الوظيفي، و 

ى إلى تعز  االداء التنموي لبمديات محافظة الخميلو ادارة التغيير حول في إجابات المبحوثين 

قد توصل إلى وبناًء عمى النتائج السابقة فإن الباحث تصنيف البمدية ولصالح بمدية تصنيف )أ(. 

  :مجموعة من التوصيات أبرزىا

  التنموي أن تعمل البمديات عمى استخدام التغيير كمنيج عمل يتناسب مع متطمبات األداء

 . األداء التنموي وخاصة أن ىناك تأثير إلدارة التغيير في وتطويره باستمرار



 كثر فاعمية في تحسين عمى البمديات تعزيز التكنولوجيا المستخدمة باستمرار ألنيا األداة األ

، وخاصة أن الدراسة أظيرت أن ىنالك تأثير لمتكنولوجيا المستخدمة في األداء التنموي

 . األداء التنموي بدرجة مرتفعة

 لالرتقاء بمستوى أدائيم ودفعيم نحو تشجيع وتحفيز العاممين  أن تعمل البمديات عمى

 . وذلك لحاجة البمديات ألفكار ابداعية تسيم في رفع األداء التنموي االبتكار واالبداع

  و وخاصة أنجل رفع مستوى األداء التنموي م االستقطاب لمموارد البشرية من أتكريس مفيو

 .إدارة التغييرفي  الميمة عناصرال من

 


