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 :الملخص

ي ي األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات ودورها فهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء ف
تحسين أداء العاملين. ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية شملت عددًا 

ن أهم النتائج التي توصلت لها عاماًل وعاملة من العاملين في المحكمة. وم 26من العاملين في محكمة بلدية السلط وبلغ عددهم 
الدراسة اتفاق المشاركين على وجود اتجاه لدى موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات بدرجة 

ة، وتوصلت عمرتفعة. واتفاق المشاركين على أن العاملين في محكمة بلدية السلط الكبرى يسعون إلى تحسين أداء العمل بدرجة مرتف
الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات 

 ِمْن تحسين أداء العاملين. %1.2ودورها في تحسين أداء العاملين، وأن القيام بتنفيذ المخالفات مسؤَول َعْن تعزيز ما نسبته 

أوصت الدراسة ضرورة توعية العاملين في محكمة بلدية السلط باتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو وقد 
 القيام بتنفيذ المخالفات نظرًا لدورها في تحسين أداء العاملين في المحكمة.

 اء العاملين.الكلمات المفتاحية: اتجاهات موظفي محكمة بلديات، تنفيذ المخالفات، تحسين أد

 

 :لمقدمةا

 ها علىقدرتتزايد االهتمام في الوقت الحالي  بموضوع األداء وبمدى فاعلية وكفاءة المؤسسات في تأدية وظائفها، ومدى 

، ونظرًا لما يشهده العالم  في هذه األيام من تنافس واهتمام بموضوع األداء كل ذلك يتطلب من التي ترغب في تحقيقهاتحقيق األهداف 

تحقيق أهدافها من خالل فاعلية استخدام الموارد واستغالل الفرص المتاحة والطاقات من أجل لمؤسسات التركيز على العنصر البشري ا

ل تقديم الخدمات بسرعة وجودة عالية، وذلك من أج بهدفلمؤسسات أداء العاملين في االمتوفرة، كل هذه الدوافع تتطلب رفع مستوى 

توقعات العاملين، وينظر لألداء على انه من العمليات اإلدارية األساسية، ومن المواضيع الحساسة التي ال بد االستجابة الحتياجات و 

من االهتمام به عند التفكير، والتخطيط لعمليات التطوير في أية مؤسسة، فمن خالله تتمكن اإلدارة العليا من تصميم وإعداد برامج 

تياجاتها، وقدراتها الفعلية، وبدون إجراء تقييم ألوضاعها، كما وأن الوصول إلى أداء وظيفي تطويرية تتناسب مع ظروف المنظمة، واح

متميز للعاملين مرهون بمدى توفر مستوى مقبول من الرضا الوظيفي عن الخدمات وعن العمل وعن العدالة المادية والمعنوية )الخزاعي، 

2018.) 
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يطلقونها على بعض المواقف حكام إ خاللراد وتصرفاهم من األفمواقف لى تؤثر عهات ومما بجدر اإلشارة إليه أن االتجا

عتبر أحدى أهم يالقيام بتنفيذ المخالفات  موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو التي يتعرضون لها. وعليه فأن توجه

حكمة بلدية فزة على سير العملية التنظيمية التي تتم داخل موالمحا األساليب التي تساهم في قيام الموظفين بتنفيذ المهام الموكلة إليهم

ام الدولة على األفراد من أجل تجنب وقوعهم في الخطأ. وعليه فأن قيضرورة ملحة فرضتها  أن تنفيذ المخالفات هو اعتبارعلى  السلط 

في تحسين أدائهم  معرفتهم وكفاءتهمايادة ز  ن الموظفي مضافة، عن طريق تأهيلللقيمة اا الموظفين بتنفيذ المخالفات يساهم في تحقيق 

 مما يضمن للمحمكة االستمرار والتميز.

 اه، والذي ينتج عناألفرادما يدور داخل  العلماء وذلك من أجل معرفة وجدها م التي هياحد المفا كما وأن االتجاهات تعتبر

ي المؤسسة من ين فلات العامه، وبالتالي تعتبر معرفة اتجا هعوك الفرد ودوافلالمؤثرة في س العناصرو ك لو المتباينة من الس األنماط

في تنفيذ  ةالمؤسسسفة وسياسة لاتجاىات معينة نحو العمل ونحو رؤسائيم ونحو ف وذلك نظرًا ألن األفراد تكون لدبيهم، الهامةمور األ

عب لتو  ت الحكومية ومنها محكمة بلدية السلطاألفراد داخل المؤسسالدوافع األساسي المحرك هي  وبالتالي فأن  االتجاهات .مهامها

 .في تحسين أداء العاملينكما وأن لالتجهات الموظفين دور بتنفيذ المخالفات  قيام الموظفين في أساسياً دورا  االتجاهات

زء من حكومة ج حد كبير ، وهي إلىالمحكمة البلدية وكالة حكومية معنية بإدارة القانون داخل الحدود اإلقليمية للمدينةوتعتبر 

 لبلدية بموجبامن المهم أن يكون اختصاص محكمة ، و المدينة التي تقع فيها، فهي مثل الوكاالت التنفيذية والتشريعية لحكومة المدينة

المحاكم البلدية دوًرا مهًما في إقامة العدل على ، وتلعب يجب أن تمارس كل منها جميع الصالحيات المخولة للمحكمةو محاكم فرعية، 

على سيادة  للحفاظو  النزاعات، ولحل االجتماعي،ولتعزيز النظام  الحرية،ولضمان  العدالة،المحاكم موجودة لتحقيق ؛ فلمستوى المحليا

ى تلعب اإلجراءات وأدوات اإلدارة دوًرا مهًما للمحاكم التي تسع، و القانون، وتوفير الحماية المتساوية، وضمان اإلجراءات القانونية الواجبة

ون فيها األداء عندما يؤسس قادة المحاكم ثقافة يك، فة إلى تلبية متطلبات داخلية واالمتثال الخارجي والمتطلبات التشريعية والمعاييرجاهد

عم من جميع والد يتطلب وضع المعايير الداخلية التوجيه، و العالي ضرورًيا، يجب عليهم أيًضا إنشاء واستخدام طرق لتتبع األداء

وتقديم التوجيه  باألداء،التوحيد القياسي المتعلق و  مقاييس األداء تساعد المحاكم على السير على الطريق الصحيح معها ن، إذ أالمعنيين

ومع ، البيانات والحقائقمن خالل  قادة المحاكم باألدوات التي يحتاجون إليها إلدارة إقامة العدل األداء وتزويدلجمع واستخدام بيانات 

 إلى استخدام معايير األداء وأدوات اإلدارة كوسيلة تتطلع المحاكم ذلك،
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 .(Allen, 2014) لضمان العدالة يجب أن يكون لديك فكرة راسخة عن سبب تطوير المعايير وأدوات اإلدارة

ء اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقا علىومن هذا المنطلق فقد جاءت فكرة هذه الدراسة والتي تهدف إلى التعرف 

 .القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين األردن نحوفي 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها 

حكمة منحو التغيير في كافة المؤسسات بشكل عام وفي  الفرداتجاهات الموظفين من أهم العوامل التنظيمية التي تدفع تعد 

وعليه فأن  نساني ودوافعه،اللرئيسة الهامة والتي تؤثر في السلوك اتجاهات إحدى العناصر ااالبشكل خاص. كما وتعتبر  البلديات

ن أل وذلك نظراً من أهم القضايا يعد البلديات بشكل خاص  محكمة دراسة اتجاهات العاملين في كافة المؤسسات بشكل عام وفي

تجاهات الا دارة كل مؤسسة أن تتعرف إلىدوافع الفرد في المؤسسات، وعليه فأنه يتوجب على إنحو ساسي ألجاهات تعتبر المحرك االتا

ات إيجابية أم تجاهالالبلديات بشكل خاص سواء كانت هذه امحكمة فراد في كافة المؤسسات بشكل عام وفي األالمختلفة التي يكونها 

توجب على كافة ي ه، وعليه فأنجاهات السلبيةالتيجابية وتعديل ااالجاهات االتحتى تتمكن إدارة المؤسسات من تعزيز وذلك سلبية، 

تنفيذ و بشكل عام، ودراسة اتجاهاتهم نح االتجاهات المختلفة للموظفينالبلديات بشكل خاص دراسة محكمة المؤسسات بشكل عام وفي 

 .بشكل خاصالمخالفات 

 فرادألالعديد من اهتمام ا  نالتالتي  الهامةيعتبر من المواضيع  محكمة البلدياتأن موضوع تحسين أداء العمل في كما و 

المهتمين والمشتغلين بقطاع الخدمات، وفي ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية التي مرت بها دول العالم المختلفة أضحت األنشطة 

محل تساؤل وانتقاد وشك حول قدرتها على العمل بكل كفاءة وفاعلية،  محكمة البلديات ودورها في تنفيذ المخالفاتالخدمية وأداء عمل 

 .القناعة بأن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع الخدمات هي مشاكل قد تتعلق بأداء عملهاوازدادت 

 اتجاهات موظفي محكمة بلدياتهي ما ة: التالي يوبناء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل السؤال الرئيس

  ن أداء العاملين ؟القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسي محافظة البلقاء في األردن نحو
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 فرضيات البحث 

اتجاهات موظفي محكمة بين ( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات ال يوجد فروق  فرضية البحث الرئيسية:

 .القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو

 أهداف الدراسة

ي اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء فالتعرف على  الهدف الرئيسي التالي:الحالية إلى تحقيق تهدف الدراسة 

 .القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين األردن نحو

 الدراسة ميةأه
األردن  ات محافظة البلقاء فيأنها تقوم على استقراء وتشخيص اتجاهات موظفي محكمة بلديتتجلى أهمية هذه الدراسة في 

ات محافظة موظفي محكمة بلديألهمية الدور الذي يقوم به  وذلك نظراً القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين ،  نحو

من ارتباطها لدراسة اكما وتتجلى أهمية هذه . البلدياتفي تحسين أداء العاملين  وهذا  بدوره قد يؤثر علىتنفيذ المخالفات في  البلقاء

سية وتميز يساهم في الحصول على ميزة تنافتحسين أداء العاملين اعتبار أن في البلديات على  تحسين أداء العاملينبجانب مهم متعلق 

 وعليه تتمثل أهمية الدراسة في شقين:مما يسهم بتحقيق أهداف البلدية  في العمل

  العلمية:أواًل: األهمية 

 ات القيام بتنفيذ المخالف اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحولدراسة من أهمية معرفة جاءت أهمية هذه ا

ظرًا لندرة ن إضافة جديدة لمكتبة الدراسات واألدبيات التي تتعلق بهذا الموضوع وعليه فأن تعد بمثابة،  ودورها في تحسين أداء العاملين

 .موضوع حسب علم الباحثةالدراسات التي تتعلق بهذا ال

  داء القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أ اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحوكما وأن تناول معرفة

بشكل  سلط محكمة بلدية السيساهم في تقديم العديد من التوصيات والمقترحات التي تساعد في سهولة اتخاذ القرارات في العاملين 

 .عامبشكل  محمكة البلدياتوفي  خاص
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  العملية:ثانيًا: األهمية 

 اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة عن القرار الباحثين والمهتمين بالدراسات معلومات مهمة  لمتخذي ستوفر الدراسة نتائج أن

صناع كما وستقدم مساعدة للمسؤولين والمعنيين و  ، القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين البلقاء في األردن نحو

ن أداء القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسي اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحولتعرف على االقرارات 

 .أداء العاملين في البلدياتتحسين ل المناسبة اإلجراءات اتخاذ في ، وبالتالي تساعدهم العاملين

  كما ويُؤمل أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة في بعض الدراسات واألبحاث الالحقة والتي من الممكن أن تتناول نفس الموضوع في أبعاد

لديات اتجاهات موظفي محكمة بمختلفة وأن تشمل عمل أكثر من بلدية، وأن تسهم نتائج هذه الدراسة في الخروج بتوصيات تبّين 

 .القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين ردن نحومحافظة البلقاء في األ

 حدود الدراسة
 تخضع الدراسة إلى الحدود االتية:

  :محكمة بلدية السلط.الحدود المكانية 

  2021الحدود الزمنية: ينحصر إجراء هذه الدراسة في العام. 

  تنفيذ القيام ب وظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحواتجاهات ملمعرفة : تم تطبيق هذه الدراسة الموضوعيةالحدود

 .المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أواًل: اإلطار النظري 

ًا باالتجاهات، حوظنال مفهوم االتجاه اهتمام علماء النفس االجتماعي وعلماء القياس؛ وذلك نتيجة لتأثر سلوك األفراد تأثرًا مل

مما يؤثر بدوره في العالقات اإلنسانية التفاعلية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، ويعتمد استمرار هذه العالقات على 

اهيم فمدى تأثير أنماط االتجاهات السائدة في المجتمع في حياة األفراد دون ضغوطات أو توترات، ولهذا يعد مفهوم االتجاه من الم

وذلك  ،ي معينشميل الفرد نحو اتخاذ  هو وعليه فأن االتجاهالسيكولوجية االجتماعية حيث أنه من المكونات الوجدانية األساسية للفرد 
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أم  االستعداد والتهيؤ للسلوك بشكل منسجم ومتوافق ،سواء كان هذا السلوك إيجابياً أي أنه في صورة شعور بالتفضيل أو عدم التفضيل 

 (:2021)العياشي وشامي،  أنماط هي االتجاهات تتكون من ثالثة كذلك فأن معين.تجاه هدف سلبيا 

  عاطفي/ انفعالي: ويشير هذا الجانب من التجاه إلى ما نرغب أو ال نرغب، وإلى ما نحب وما ال نحب في الشيء أو الشخص موضوع

بشكل: إيجابي ،أم محايد أم سلبي، وقد حظي هذا الجانب االتجاه ، أي أنه يتضمن مشاعر الفرد أو عاطفته حول الشيء ،سواء 

 . باهتمام كبير في السلوك التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بالرضا الوظيفي

  الجانب المعرفي /ألمعلوماتي: وهذا يتعلق باعتقادات الفرد ومدركاته وآرائه التي يتبناها تجاه الشيء ،أو الشخص ،أو الحدث، وتتكون

 . ن األفكار والمعارف والمشاهدات والتفسير المنطقي للعالقات بينهاتلك االعتقادات م

  )السلوك: ويطلق عليه البعص )النوايا السلوكية( ، وهو: ميل الفرد للسلوك بطريقة معينه نحو الشيء) صداقة، عدائية، ودية، مساندة

 . ، وهذه األفعال يمكن قياسها لفحص الجانب السلوكي في االتجاهات

يركز على عدد محدود من  المؤسساتولكن سلوك األفراد في   رها،صومن الصعب ح د االتجاهات لدى األفراد،تتعدكما و 

وتتعلق هذه االتجاهات بالتقويمات اإليجابية أو السلبية، التي يتمسك بها العاملون حول بيئة عملهم  هذه االتجاهات المرتبطة بالعمل،

 (:2014)المجالي، ظمة بثالثة أشكال من االتجاهات هي،وقد اهتمت أغلب الدراسات في سلوك المن

  ًالرضا عن العمل: ويتعلق الرضا عن العمل باتجاه الفرد نحو عمله، وأن الشخص الذي يكون لديه رضا عن العمل، نجد لديه  -أوال

 . سلبية نحو العمل اتجاهًا إيجابيًا نحو عمله، وعلى العكس تماما الشخص الذي هو غير راض عن عمله، نجد لديه اتجاهات

  ًاالنغماس في العمل: مصطلح االنغماس مصطلح جديد في أدبيات السلوك التنظيمي، وال يوجد اتفاق عام حول معنى المصطلح،  -ثانيا

غير أن التعريف العملي لهذا المصطلح العملي ينص على: أن االنغماس يقيس درجة توحد الفرد نفسيًا مع عمله، وقد وجد أن مستويات 

 . الية من االنغماس في العمل ترتبط بانخفاض الغيابات، وانخفاض معدالت االستقالةع

  ًالوالء للمنظمة: ويعرف بأنه حالة توحد العامل مع المنظمة التي يعمل فيها، ومع أهدافها ورغبته بالمحافظة على عضويته في  -ثالثا

 . عالقة عكسية بين الوالء للمنظمة ودوران العملالمنظمة، وقد بينت البحوث التي أجريت بهذا المجال بأن هناك 

 تتمثل فيما يلي: خصائص االتجاهات( في دراستهم إلى أن 2016وأشار كال من )قريد وزنقوقي، 
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 ي التجتماعية االمواقف المثيرات و ببعض اليرتبط اكتساب االتجاهات  ، ووراثية ال تكون االتجاهات مكتسبة و متعلمة من البيئة و  أن

 .فراد و الجماعات فيها عدد من األيشترك 

  االتجاهات يمكن قياسها وتقويمها كما وأن. 

  يحرك سلوك الفرد نحو االشياء أو الموضوعات التي تنتظم حوله  أي أنه االتجاه دينامي متحركيكون. 

 تتعدد االتجاهات و تختلف تبعا لتعدد الموضوعات و اختالفها. 

 . قابلة للتغيير والتطوير في ظل ظروف معينة  ، وتكون تتأثر بالخبرة وتأثر فيهاو  ، نسبياالتجاهات تتسم بالثبات ال كما وأن

االهتمام والبحث في العديد من الدراسات اإلدارية وذلك ألهمية المفهوم على  نالتمفهوم األداء من المفاهيم التي  يعتبر

 تنوعها، لذلك سيتم في هذا الجزء تسليط الضوء على تحسين أداءمستوى الفرد والمؤسسة ولتداخل المؤثرات التي تؤثر على األداء و 

 عمل البلديات.

إلى تحقيقها من خالل العاملين وعليه فهو يعكس كًل  المؤسساتيشير مفهوم األداء إلى المخرجات واألهداف التي تسعى و 

ل اف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسات من خالمن األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها، أي أنه يربط بين أوجه النشاط وبين األهد

أن األداء هو العملية التي يتعرف من خاللها على أداء الفرد لمهامه مما يعني مهام وواجبات يقوم بها العاملين داخل تلك المؤسسات. 

 (.2016)القاسم وآخرون،  وقدراته على األداء والخصائص الالزمة لتأدية العمل بنجاح

 :(2016)امام، في ثالث عوامل أساسية هي المعايير والعناصر ومعدالت األداء كما يلي اداء العاملين تتمثل محدداتو 

 معايير األداء: وتتمثل أهم معايير األداء في: معايير النتائج أو النشاط، معايير اإلنتاج، معايير الشخصية، معايير السلوك. 

  به الفرد والتي تمكنه من أداء العمل الموكل إليه بالكفاءة المطلوبة، حيث يحكم عـناصر األداء: هي الصفات والمميزات التي يتمتع

 .على مدى كفاءة هذا الفرد بناء على مدى توافر هذه العناصر فيه

 هي عبارة عن األدوات التي تمكن من معرفة مستوى أداء األفراد من حيث الكمية أو النوعية وتحدد مدى كفاءتهم،  :معـدالت األداء

مقارنة العمل الفعلي مع المعدالت الموضوعة لمعرفة الكفاءة التي يتمتع بها الفرد في تنفيذ  ومن خاللزمنية محددة  مدةك خالل وذل

 .العمل الموكل إليه
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، بينما يعمد البعض اآلخر إلى األخذ في الحسبان الجانب أداء العاملينيركز البعض على الجانب االقتصادي في تحديد أبعاد  كما و

اح، )حسين وعبدالفتالتنظيمي واالجتماعي، وهذا من منطلق أن األداء مفهوم شامل؛ويمكن القول أن أبعاد األداء البشري تتمثل في

2013:) 

  حقيق أهدافها، ت بهدففي المجال التنظيمي  المنظمةالبعد التنظيمي لألداء: يقصد باألداء التنظيمي الطرق والكيفيات التي تعتمدها

 .لدى المؤسسة معايير يتم على أساسها قياس فعالية اإلجراءات التنظيمية المعتمدة وأثرها على األداء ومن ثم يكون 

  البعد االجتماعي لألداء: يشير البعد االجتماعي لألداء إلى مدى تحقيق الرضا عند أفراد المؤسسة على اختالف مستوياتهم، ألن مستوى

د لمؤسستهم. وتتجلى أهمية ودور هذا الجانب في كون أن األداء الكلي للمؤسسة قد يتأثر رضا العاملين يعتبر مؤشر على وفاء األفرا

سلبا على المدى البعيد إذا اقتصرت المؤسسة على تحقيق الجانب االقتصادي، وأهملت الجانب االجتماعي لمواردها البشرية، فكما هو 

نصح بمدى تالزم الفعالية االقتصادية مع الفعالية االجتماعية؛ لذا يُ  معروف في أدبيات التسيير أن جودة التسيير في المؤسسة ترتبط

 .بإعطاء أهمية معتبرة للُمناخ االجتماعي السائد في المؤسسة، أي لكل ما له صلة بطبيعة العالقات االجتماعية داخل المؤسسة 

لدية، وفي التي تنطوي على انتهاكات للقوانين البوتنظر المحاكم البلدية التي يطلق عليها أحياًنا "محاكم المدينة"، في القضايا 

أغلب األحيان تسمع هذه المحاكم مخالفات السرعة وغيرها من المخالفات المرورية، ومع ذلك، فإن هذه المحاكم تستمع أيًضا إلى 

إلى ضمان  دينة التي تسعىانتهاكات القوانين، مثل الكالب التي تعمل بأعشاب عالية أو فضفاضة أو غيرها من انتهاكات قوانين الم

دوالر او ما يعادله بحسب الدولة، باإلضافة  50السالمة العامة والرفاهية، ويمكن لمحكمة البلدية بشكل عام فرض غرامة تصل إلى 

لة دوالرا او وما يعادلها بحسب عم 500إلى تكاليف المحكمة عن االنتهاكات، ويمكن لهذه المحاكم أن تفرض عقوبة مدنية تصل إلى 

 الدولة، أما موظفو المحكمة البلدية فهم قاضي البلدية وكاتب المحكمة البلدية، الذين قد يتم تعيينهم من قبل هيئة إدارة المدينة، ومن

خالل المحاكم البلدية يتعامل معظم المواطنين مع النظام القضائي إما كمدعى عليه أو ضحية أو شاهد. نظًرا ألن معظم المواطنين لن 

أبًدا أمام محكمة أخرى، فمن خبرتهم في المحاكم البلدية أن يبني معظم الناس استنتاجاتهم حول جودة العدالة في منطقة المحكمة،  يمثلوا

وتعتبر المحاكم البلدية محاكم ذات اختصاص محدود، وتتحمل المسؤولية عن مخالفات السيارات وتذاكر وقوف السيارات، والجرائم 

سبيل المثال، االعتداء البسيط والفحوصات السيئة(، ومخالفات القانون البلدية )مثل نباح الكالب أو انتهاكات  الجنائية البسيطة )على

قانون البناء( ومخالفات أخرى، مثل انتهاكات األسماك واللعبة، وعادة ما يكون للمحكمة البلدية اختصاص فقط في القضايا التي تحدث 
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من القضايا الجنائية الخطيرة، مثل السرقة أو سرقة السيارات أو االعتداء، كشكاوى مقدمة في المحكمة داخل حدود بلديتها، وتبدأ العديد 

 .(Natapoff, 2020البلدية ولكن يتم تحويل هذه القضايا إلى المحكمة العليا)

 ثانيًا: الدراسات السابقة

لتي ولت أبعاد الدراسة، ونظرًا لندرة الدراسات السابقة اسيتم في هذا الجزء إلقاء الضوء على عدد من الدراسات السابقة التي تنا

 .ما وجده من دراسات وسيتم ترتيبها من األحدث إلى األقدمبتقديم  يقوم الباحثتناولت متغيرات الدراسة البحث سوف 

ؤسسات دور اإلجراءات واألنظمة اإلدارية في تحسين أداء الم وهي دراسة بعنوان " (Salama et al., 2018) دراسة

إلى التعرف على دور اإلجراءات واألنظمة اإلدارية في تعزيز أداء "، وقد هدفت الدراسة الجامعة اإلسالمية في غزة نموذج -التعليمية 

لى ثالث فئات من ع ، وتم توزيع االستبيانالمنهج الوصفي التحليلي ، واتبعت الدراسةالمؤسسات التعليمية في الجامعة اإلسالمية بغزة

 ، وتكونت عينة الدراسة منأعضاء مجلس اإلدارة( مساعدوهم، التدريس،أعضاء هيئة  العليا،لين في الجامعة اإلسالمية )اإلدارة العام

دوًرا إيجابًيا لإلجراءات واألنظمة اإلدارية في تعزيز أداء الجامعة اإلسالمية من وجهة نظر األعضاء  الدراسةأظهرت نتائج ، و 276

المية اإلجراءات اإلدارية في الجامعة اإلس كشف تحليل النتائج أن، و عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيئة اإلدارية)اإلدارة العليا ، أ 

. وهذا يدل على وجود عالقة بين اإلجراءات واألنظمة اإلدارية ٪70الوزن النسبي لجميع الفقرات  ، وكانبغزة تستخدم بدرجة مقبولة

ووجدت الدراسة أن هناك درجة جيدة من موافقة العينة على اإلجراءات اإلدارية وعالقتها باألداء  ،اع غزةوأداء الجامعة اإلسالمية في قط

وأن  وأخيرا ،باستخدام الخطط كأدوات رقابة مهامهم،توجد درجة كافية من الصالحيات للعمداء ومديري األقسام لتنفيذ  ، وأنهالوظيفي

ر في مجلس الجامعة. كما أن لديها الصالحيات الكاملة إلدارة الجامعة لتحسين بيئة التدريس هناك قواعد وإجراءات مقررة التخاذ القرا

ضرورة متابعة إجراءات وأنظمة اإلدارة وتحديثها بشكل مستمر في ضوء التغيرات التي قد تطرأ والتأكد من ، وأوصت الدراسة بوالتعلم

هناك حاجة إلى توفير آليات للحصول على معلومات حول البيئة ، وأن امعةوجود نظام قوي ألنظمة المعلومات اإللكترونية داخل الج

وات اتصال أهمية توفير قن ، باإلضافة إلىالخارجية المحيطة ، وآليات فعالة لتزويد المديرين بالمعلومات الالزمة في الوقت المناسب

الدراسة بالمتابعة والمراجعة واإلجراءات والنظم اإلدارية كما أوصت  ،تمكن الموظفين من إيصال المعلومات حول أي انتهاكات ومخالفات

 والعمل على تعديلها بما يتناسب مع رسالة الجامعة واألهداف التي تسعى الجامعة للوصول إليها.
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 اباالنتخاتجاهات موظفي بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو  وهي دراسة بعنوان " (2010أبو فارس والخرابشة )دراسة 

ة البلقاء على آراء واتجاهات موظفي بلديات محافظ"، وهدفت الدراسة إلى التعرف دراسة ميدانية تحليلية البلدية:تعيين في المجالس وال

في األردن نحو االنتخاب والتعيين في المجالس البلدية، من حيث تعيين رؤساء المجالس البلدية وتعيين نصف أعضاء المجالس البلدية 

األمثل الختيار رؤساء المجالس البلدية وأعضائها والتعرف على آراء موظفي البلديات واتجاهاتهم نحو مساهمة القانون وتحديد األسلوب 

الحالي للبلديات في دعم الديمقراطية والتعددية السياسية وتعزيزهما، والتعرف على آراء موظفي البلديات واتجاهاتهم نحو نظام الصوت 

سة ، اتبعت الدراسة المنهج  الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدرايق العدالة والمساواة في المجتمع األردنيالواحد ومدى إسهامه في تحق

حو اتجاهات موظفي البلديات ن فيوجود فروق داله إحصائيا . توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها ( موظفا وموظفة176)من 

في مجالي قانون البلديات وعملية التعيين ولصالح الذكور في مجال عملية االنتخاب مجاالت الدراسة جميعها وكانت لصالح اإلناث 

اتجاهات موظفي البلديات نحو مجاالت الدراسة تبعا لمتغير العمر في  فيإلى وجود فروق دالة إحصائيا  وتوصلت نتائج الدراسةكما 

 ،ا تعود لمتغير المؤهل العلمي للموظف وفي جميع مجاالت الدراسةمجالي قانون البلديات وعملية التعيين وعدم وجود فروق دالة إحصائي

إلى وجود فروق دالة إحصائيا في اتجاهات الموظفين نحو قانون البلديات وعملية االنتخاب تعود لمتغير الخبرة الوظيفية وعدم وأخيرا 

التعددية ل قانون البلديات بما يعزز الديمقراطية و تعديب وأوصت الدراسةنحو عملية التعيين للمتغير نفسه.  إحصائياوجود فروق دالة 

السياسية، واشتراط الحصول على مؤهل ال يقل عن البكالوريوس لرئيس البلدية والدبلوم المتوسط للعضو وانتخاب الرئيس وكامل 

 .األعضاء انتخابا مباشرا من الشعب

 والمالية منبلديات في األردن على فعاليتها اإلدارية أثر دمج ال وهي دراسة بعنوان" (،2006)أبو فارس، والمعاني دراسة 

يتها التعرف على أثر دمج البلديات في األردن على فعال، وهدفت الدراسة إلى “ دراسة ميدانية تحليلية فيها:وجهة نظر رؤساء المجالس 

اء المجالس رؤسوتكونت عينة الدراسة من  ، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليل،اإلدارية والمالية من وجهة نظر رؤساء مجالسها

وجود عالقة ذات داللة احصائية بين دمج . وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: ( رئيس بلدية99البلدية األردنية وعددهم )

فعاليتها  ج البلديات علىلعملية دمإحصائية عدم وجود فروق ذات داللة كما وتوصلت إلى البلديات والفعالية اإلدارية والمالية فيها، 

ت، ضرورة اتباع األسس العلمية السليمة في توظيف العاملين في البلديا، وأوصت الدراسة باإلدارية والمالية تعزى لمتغير فئة البلدية
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ين أجهزة الدولة بوتوعية سكان المنطقة المحلية ودعوتهم إلى المساهمة في أعمال التنمية المحلية، والعمل على زيادة التنسيق والتعاون 

 .المختلفة والبلديات

تنفيذ وتأسيس ممارسات مفيدة لتقييم أداء الموظفين لمحكمة بلدية ( وهي دراسة بعنوان ""(Wiesenhofer, 2005دراسة 

اسة إلى دفت الدر ، وهممارسات التقييم في محكمة بلدية تيمبيمن خالل  تنفيذ وإنشاء أداء مفيد للموظفين" وركزت الدراسة على تيمبي

قدم معلومات قيمة للمساعدة في تطوير كل من موظفي المحكمة يسالممارسات من خالل نموذج تقييم أداء المحكمة الذي تقديم أفضل 

في إعادة فحص ممارسات تقييم األداء لجني الفوائد وتضخيم الموظفين والنمو  المحكمةتساعد الدراسة من المأمول أن ، و منظمةالو 

ومع ذلك ، لم يكن العثور على معلومات حول ممارسات أداء ت الدراسة المنهج الوصفي الكمي والمنهج االستقرائي، ، اتبع.التنظيمي

ممارسات ن ع لحصول على المعلوماتلاالستبيان سهال لقلة االدبيات السابقة حول الموضوع، لذلك استخدم الموظفين الخاصة بالمحكمة 

 ،يكفي أن ينمو الموظف و / أو المنظمة ويتطورو  أن تقييمات األداء السنوية ليست مهمةلدراسة . واظهرت نتائج اتقييم أداء المحاكم

ي تفتح خطوط االتصال وتسمح للمشرفين والموظفين باالجتماع فاألداء الربع سنوية؛ وذلك ألنها  توقد فضلت عينة الدراسة تقييما

المحكمة لم يعجبهم تقييمات األداء السنوية التي لم تكن تحتوي على مكون  إلى أن موظفي الدراسةأشارت نتائج ، كما و القواعد روتين

اجعات إلى أن التقييمات التقليدية ومر  صت الدراسة أيضاوخل، من مناقشات ربع سنوية أو مستمرة وجهًا لوجه، قبل المراجعة السنوية

، وكشفت نتائج األداءفي نتائج  درجة لتقديم أفضل 360 الخطط التنموية ضمن خطة تغذية راجعة ها فيتضمين نوالفردية يمكاألقران 

 في البلديات. "يتم استخدام هذه الممارسة في العديد من المنظمات خاصة المحاكم الدراسة أنه لم 

 ثالثًا: التعقيب على الدراسات السابقة

نفيذ المخالفات القيام بت في األردن نحوتناولت الدراسات السابقة والتي تتعلق اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء 

ودورها في تحسين أداء العاملين، أثر هذه المتغيرات على متغيرات متنوعة، كما درست بعض العوامل والمتغيرات التي تؤثر عليها، 

بحث الدراسات قام بندرة موضوع الدراسة إذ نالحظ بأن هناك عدد قليل جدًا من وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في 

في  لعاملينا في عينة الدراسة والتي تكونت من الموظفين هذين الممتغيرين معًا، كما وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

  محكمة بلدية السلط الكبرى.
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 منهجية الدراسة

مة بلديات اتجاهات موظفي محكتبحث في كونها  لطبيعة الدراسة، نظراً استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي 

بعدة مميزات  لتحليليا القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين ، ويتميز المنهج الوصفي محافظة البلقاء في األردن نحو

 (2011)الجديلي، أهمها: 

 .بدقة ويصف خصائصها الظاهرة واقع نه يدرس. أ1

راسة، مع ارتباطها ودرجة الظاهرة انتشار مدىالتعرف من  الباحثون  حتى يتسنى وكيفي كميبشكل  عنها يعبر. 2  متغيرات الدِّ

 . وتطويره فهم الواقع على همتساعد استنتاجات إلى وبالتالي مساعدتهم في الوصول

 :وهما مصدرين أساسيين للمعلوماتاستخدمت الدراسة الحالية 

  الدوريات والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، واألبحاث والمقاالت والدراسات التي المصادر الثانوية: من خالل مراجعة الكتب و

 .تناولت موضوع الدراسة

  :االستبانة التي تم تصميمها لهذا الغرض.  من خالل على المعلوماتستحصل الدراسة المصادر األولية 

  ة الدراسة: مجتمع وعينأواًل: 

 .بمختلف مستوياتهم الوظيفيةالعاملين في محكمة بلدية السلط الكبرى  راسةالدمجتمع  : يشملالدراسة مجتمع

موظف  (26)عددهم بلغ و محكمة بلدية السلط الكبرى العاملين في عينة عشوائية شملت عددًا من تكونت عينة الدراسة من و 

 وموظفة.

 أداة الدراسة

سم القو العلمي،  ؤهلالم: الجنس، القسم األول: المتغيرات الديموغرافية، وهي: ثالثة أقسام رئيسية هما وقد تكونت االستبانة من

من عدد من  ، أما القسم الثالث فيتكون القيام بتنفيذ المخالفات  الثاني: اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو
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ساتذة السابقة، وأخذ آراء عدد من األباالعتماد على الدراسات  تصميمهما وتم تحسين أداء العاملينالعبارات التي تهدف إلى معرفة 

  .مختصينال

 االتساقلقياس درجة  (Cronbach’s Alphaاختبار كرونباخ ألفا ) ولقياس ثبات هذا المقياس تم استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ 

مدى اتساق العبارات المتعلقة ( وهي بذلك تعكس 0.93ت )البحث وقد بلغالداخلي بين فقرات االستبانة المستخدمة في قياس متغيرات 

 لبحثاالقيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين في أداة  اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحوب

 .وهذا يشير الى درجة ثبات ممتازة لألداة 

فراد أ( يوضح خصائص 1والجدول رقم )ين في محكمة بلدية السلط الكبرى، ( استبيان على العامل26قام الباحث بتوزيع )

 عينة الدراسة.

 أفراد عينة الدراسة : خصائص(1الجدول )
 النسبة المئوية% التكرار الفئة المتغير الرقم

 الجنس 1
 %61.5 16 ذكر
 38.5 10 أنثى

 %100 26 المجموع

 المؤهل التعليمي 2

 %19.2 5 دبلوم
 %69.2 18 ريسبكالو 

 %11.6 3 ماجستير
 %0 0 دكتوراه

 %100 26 المجموع
 %7.7 2 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة 3

 %23.1 6 سنوات 10 -5
 %19.2 5 سنة 15 -11

 %50 13 سنة 15أكثر من 
 %100 26 المجموع

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج 
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بلدية السلط الكبرى، حيث اشتملت عينة  محكمة ( من العاملين في26( أن عينة الدراسة تكونت من )1) ويتضح من الجدول

(. وكان معظم أفراد عينة الدراسة  38.5أي بنسبة )%10(، ومن العامالت من األناث 61.5( من الذكور وبنسبة )16الدراسة على )

( مستجيب من حملة درجة الدبلوم والذين 5( كما وكان هناك )69.2بة  )%( وبنس18من حملة درجة البكالوريوس، حيث بلغ عددهم )

 ( من عينة الدراسة. 11.6( أي بنسبة ) %3(، أما حملة درجة الماجستير من عينة الدراسة فقد بلغ عددهم )%19.2شكلوا ما نسبته  )

( أما األفراد اللذين تتراوح خبرتهم %50سبة )وبن 13سنة بواقع مشارك  15وكانت خبرة أغلب أفراد العينة في العمل أكثر من  

( من عينة الدراسة، وبلغ عدد األفراد من ذوي الخبرة أقل من %23.1مشاركا ومشاركة، وبنسبة ) 6( سنوات بلغ عددهم 10-5بين )

( مشاركا 5دهم )سنة فقد بلغ عد15-11( من أفراد عينة الدراسة، أما ذوي الخبرة %7.7( مشاركا ومشاركة وبنسبة )2سنوات ) 5

 ( من عينة الدراسة.%19.2ومشاركة أي بنسبة )

 :أساليب المعالجة اإلحصائيةثانيًا 
الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحليل البيانات والحصول ( SPSSال )لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج  

ألفا  اختبار كرونباخإلجابة على اسئلة وفرضيات البحث وهي: تم استخدام عدد من االختبارات االحصائية لعلى النتائج حيث 

(Cronbach’s Alphaوتم حساب ا ،) لنسب المئوية لقياس التوزيعات التكرارية النسبية لخصائص أفراد العينة وإجاباتهم على فقرات

ت اإلجابات اف المعياري لقياس مدى تشتاالنحر ، و الوسط الحسابي لقياس متوسط إجابات المبحوثين على فقرات االستبانة، و االستبانة

المتغير التابع ودراسة العالقة متغير المستقل على ال دورالختبار  (Regressionلمتعدد )ا معامل االنحدار، و عن قيم وسطها الحسابي

 (.ن أداء العاملينفي تحسيالقيام بتنفيذ المخالفات ودورها  اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو) ككل بينهما

 الدراسة التحليلية:
(، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة SPSSبعد عملية جمع البيانات والتي تم معالجتها إحصائيًا من خالل برنامج )

 ما يلي: 

 الفرع األول: النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة 

ي القيام بتنفيذ المخالفات ودورها ف اهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحواتج هي سؤال الدراسة الرئيسي: ما

 ؟تحسين أداء العاملين 
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م اتم استخدام المتَوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، ولتقدير إستجابات المبحوثين فقد تم إستخد

 المعيار اآلتي:

تنفيذ القيام ب (: معيار تقدير استجابات المبحَوثين على اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو2)جدول

 .المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين

 تقدير تَوافق أفراد العينة المتَوسط الحسابي

 ضعيفة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.66

 مرتفعة 3.67-5

 

 الدراسة، جاءت النتائج كما يلي: سؤالجابة عن وفي إطار اإل

 القيام بتنفيذ المخالفات  اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحومعرفة 

لمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات معرفة د اتجاهات موظفي محكمة 

 ( يوضح تلك النتائج.3القيام بتنفيذ المخالفات ، والجدول) ت محافظة البلقاء في األردن نحوبلديا

 معرفة اتجاهات موظفي محكمةل(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة 3الجدول )

 ات القيام بتنفيذ المخالف بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو

سل
سل

الت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

 يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفات 1

 وهذا يساهم في تحسين أداء عمل محكمة البلدية.

3.82 .936 
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ما م يقوم  موظفي محكمة بلدية السلط أداء عمل البلدية من خالل تنفيذ المخالفات 2

 الخاصة بمحكمة البلدية. تخفيض التكاليفإلى يؤدي 

4.12 .805 

 سلطات وهذا بدوره ال يؤثر على تنفيذ المخالفاتبيقوم موظفي محكمة بلدية السلط  3

 بمحكمة البلدية. ومسؤولية المديرين

3.92 .833 

 اتيذ المخالفحول كيفية تنفتنظيم دورات تدريبية مستمرة بمحكمة بلدية السلط  تقوم 4

 حول ذلك وهذا يساهم في تحسين أداء عمل محكمة البلدية. وتنمية قدرات الموظفين

3.79 .873 

 يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفات 5

 خطاءألة الزيادة دقة العمل وقإلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره 

 محكمة البلدية. وتحسين أداء عمل

3.96 .883 

 يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفات 6

داء أ تخفيض االعتماد على إلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره 

 والمساهمة في تحسين أداء عمل محكمة البلدية.عمال الروتينية األ

3.66 .965 

 وظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفاتيقوم م 7

 وريةومات الضر لتوفير المع  إلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره 

 للموظنين والعاملين والمساهمة في تحسين أداء عمل محكمة البلدية.

4.04 .776 

 فاتالدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخاليقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق  8

تخاذ ة السرعة حل مشك إلى   إلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره 

 والمساهمة في تحسين أداء عمل محكمة البلدية. القرار

3.81 .896 

 يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفات 9

 رقابةال مهمة  تسهيل  إلى   إلى يؤدي د من الطرق المختلفة وهذا بدوره بالعدي

 والمساهمة في تحسين أداء عمل محكمة البلدية.

3.50 .970 
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1

0 
 يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط بهم من  بتنفيذ المخالفات

 األداءقييم ية تلسيير عمت  إلى   إلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره 

 ه والمساهمة في تحسين أداء عمل محكمة البلدية.الوظيفي وعدالت

3.75 .909 

معرفة اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن لالدرجة الكلية 
 القيام بتنفيذ المخالفات  نحو

3.83 0.88 

اتجاهات موظفي محكمة  معرفةعام لجميع الفقرات المتعلقة في ( أن المتوسط الحسابي ال3يتضح من خالل الجدول رقم )

بين أفراد العينة  مرتفع(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.83بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات قد بلغ )

دور هذا  ويعزى السبب في ذلك إلى المخالفات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ لدى لوجود اتجاه

( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب 0.88. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف المعياري بلغت )االتجاه في تحسين أداء عمل المحكمة

حكمة بلدية السلط والتي تنص على " يقوم  موظفي م 2( لصالح الفقرة رقم 4.12في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )

ق قوية، ." ويعكس هذا درجة اتفاالخاصة بمحكمة البلدية تخفيض التكاليفإلى ما يؤدي م أداء عمل البلدية من خالل تنفيذ المخالفات

والتي تنص على " يقوم موظفي محكمة بلدية السلط من تحقيق الدور المنوط  9( لصالح الفقرة رقم 3.50بينما بلغ أدنى متوسط حسابي)

تحسين أداء  والمساهمة في الرقابة مهمة  تسهيل  إلى   إلى يؤدي بالعديد من الطرق المختلفة وهذا بدوره  بهم من  بتنفيذ المخالفات

" وهذا يعكس درجة اتفاق متوسطة. وبشكل عام، فقد كان موقف العينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج من ذلك  عمل محكمة البلدية

 . رتفعةمموظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات بدرجة  لدى على وجود اتجاهاتفاق المشاركين 

  تحسين أداء العاملين في محكمة بلدية السلطمعرفة 

العاملين  أداء تحسينلمعرفة ذلك تم حساب المتوسطات الحسابيه واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لكل فقرة من فقرات 

 ( يوضح تلك النتائج.4، والجدول) في محكمة بلدية السلط
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ين في تحسين أداء العاملمعرفة ب(: المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المتعلقة 4الجدول )

 .محكمة بلدية السلط

سل
سل

لت
 

االنحراف  المتوسط الفقرة
 المعياري 

ي  محكمة بلدية السلط الكبرى  أرى بأن الموظفين من وجهة نظري كموظف ف 1

لديهم الرغبة للعمل خارج أوقات العمل الرسمي إذ تتطلب األمر وذلك من أجل 

 .تحسين العمل

3.71 .943 

أرى بأن الموظفين  من وجهة نظري كموظف في  محكمة بلدية السلط الكبرى  2

 بكل سهولة ويسر من لديهم القدرة على مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم

 أجل تحسين العمل.

3.68 .953 

من وجهة نظري كموظف في  محكمة بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين  3

 من أجل تحسين العمل. لديهم القدرة على التصرف في مختلف المواقف وذلك

3.92 .929 

ديهم ل أرى بأن الموظفين محكمة بلدية السلط الكبرى  فيمن وجهة نظري كموظف  4

 االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية وذلك من أجل تحسين العمل.  

3.78 .951 

بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  محكمةفي من وجهة نظري كموظف  5

 القدرة على تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر وذلك من أجل تحسين العمل. 

3.58 1.028 

بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  كمةمحفي من وجهة نظري كموظف  6

 القدرة على التعامل مع اآلخرين وذلك من أجل تحسين العمل. 

3.66 .899 

من وجهة نظري كموظف في محكمة بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  7

 من أجل تحسين العمل.   واإلجراءات وذلكالقدرة على بتطبيق القواعد 

3.95 .876 
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من وجهة نظري كموظف في محكمة بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  8

حسين من أجل ت وفاعلية وذلكالقدرة على إنجاز األعمال المطلوبة منهم بكل كفاءة 

 العمل.  

4.01 .931 

بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  محكمةفي من وجهة نظري كموظف  9

ات وذلك ديلجاز األعمال تبعًا لمعايير الجودة المطبقة في محكمة البالقدرة على إن

 من أجل تحسين العمل.  

3.97 .967 

بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم  في محكمةمن وجهة نظري كموظف  10

 من أجل تحسين العمل.   اإلدارية وذلكالقرارات  اتخاذالقدرة على 

3.67 1.175 

 0.95 3.79 تحسين أداء العاملين في محكمة بلدية السلطة بمعرفة الدرجة الكلي

مة تحسين أداء العاملين في محك( أن المتوسط الحسابي العام لجميع الفقرات المتعلقة بمعرفة 4يتضح من خالل الجدول رقم )

رى على بلدية السلط الكب محكمة املين فيبين أفراد العينة لسعي الع مرتفع(، وهذا يدل على مستوى اتفاق 3.79قد بلغ ) بلدية السلط

. وعالوة على ذلك، فإن قيمة اإلنحراف وانجاز األعمال المطلوبة منهم بكل سهولة ويسرتحسين أداء العمل من أجل أرضاء المواطنين 

الح الفقرة رقم ( لص4.01( وهو أمر طبيعي يعكس التقارب في استجابات العينة، وبلغ أعلى متوسط حسابي )0.95المعياري بلغت )

والتي تنص على " من من وجهة نظري كموظف في محكمة بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة على إنجاز األعمال  8

( 3.58المطلوبة منهم بكل كفاءة وفاعلية وذلك من أجل تحسين العمل." ويعكس هذا درجة اتفاق قوية، بينما بلغ أدنى متوسط حسابي)

بلدية السلط الكبرى أرى بأن الموظفين لديهم القدرة على  في محكمةمن وجهة نظري كموظف والتي تنص على "  5لفقرة رقم لصالح ا

." وهذا يعكس درجة اتفاق متوسطة. وبشكل عام، فقد كان موقف تطوير وتحسين أدائهم بشكل مستمر وذلك من أجل تحسين العمل

تحسين عون إلى يسبلدية السلط الكبرى  محكمة من ذلك اتفاق المشاركين على أن العاملين فيالعينة نحو األسئلة إيجابيًا، ونستنتج 

 أداء العمل بدرجة مرتفعة. 
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بلدية السلط الكبرى يسعون إلى تحسين أداء عمل البلدية وذلك  محكمة ومن خالل ما سبق ذكره نالحظ بأن الموظفين في

وتحسين أدائهم بشكل مستمر، ولديهم القدرة على مواجهة وحل المشكالت التي تواجههم  نظرًا ألن الموظفين لديهم القدرة على تطوير

بكل سهولة ويسر، ولديهم االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية والتعامل مع األخرين بكل كفاءة وفعالية من أجل تحسين أداء العمل في 

 .المحكمة

 البحث ةالنتائج المتعلقة بفرضي الفرع الثاني:

اتجاهات موظفي محكمة بين ( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات " ال يوجد فروق أنه: الفرضية الرئيسية علىتنص 

ة الرئيسية تم "، وللتحقق ِمْن الفرضيالقيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو

موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن  اتجاهاتلقياس ( Linear Regression)ار الخطي االنحداستخدام اختبار 

 (.5العاملين، َوجاءت النتائج كما في الجدَول )القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء  نحو

 
القيام  كمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحواتجاهات موظفي محلمعامل االرتباط بين  نتائج تحليل االنحدار البسيط(: 5)جدَول 

 بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين
موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن  ( يالحظ َوجَود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين اتجاهات5ِمْن خالل الجدَول )

( َوهي قيمة اقل ِمْن مستَوى الداللة 0.037) Sigما العاملين، حيث بلغت قيمة سيجالقيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء  نحو

 َبلَغت Fقيمة اختبار  ( فإن نَوع هذه العالقة طردية؛ كما َويبين الجدَول أن0.108) Beta(، َوَوفقا لقيمة بيتا α≤0.05اإلحصائية )

موظفي محكمة بلديات  اتجاهات ينَ العالقة بَ  َوتدل على جَودة نمَوذج 0.05دالة إحصائيًا َعْند مستَوى المَعْنَوية قيمة ( َوهي 4.370)

لقيام بتنفيذ اَوتؤكد هذه النتيجة أَن ُمتغير  العاملين،القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء  محافظة البلقاء في األردن نحو

 (β) قيمة المتغير

قيمة 

(t) 

T-

test 

 

Std. 

Error 

 

 (F)قيمة 

F-Test Sig 

 
Beta 

 
 

R 
R 

Square 

Adjust

ed R 

Square 

 الثابت 
4.000 

40.12

3 
0.100 

 

 

4.370 

 

 
0.037 

 
 

0.108 

0.108a 0.012 0.009  تحسين أداء
 0.061 2.090 0.128 العاملين
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أما نمَوذج العالقة ارتباط جيد نَوعًا ما، ( َوهوَ 0.108a) Rالعاملين، َوبلغت قيمة معامل االرتباط في تحسين أداء َقْد يؤثر المخالفات 

 بين المتغيرين فتعطى ِمْن خالل العالقة التالية:

1Y = 4.000 + 0.128 x 

بته مسؤَول َعْن تعزيز ما نسالقيام بتنفيذ المخالفات أن متغير  َوهذا يَعْني( 0.012قد بلغت ) R2كما ويتضح ان قيمة معامل ال تحديد

لعاملين، َوهي نسبة ضعيفة َولكنها مؤثرة، َوبذلك ترفض الفرضية العدمية، َوتقبل الفرضية البديلة َوالتي تنص اتحسين أداء ِمْن  1.2%

اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في بين ( α ≤ 0.05) معنوية مستوى  إحصائية عند داللة ذات يوجد فروق على أنُه: 

 .رها في تحسين أداء العاملينالقيام بتنفيذ المخالفات ودو  األردن نحو

 :ملخص نتائج الدراسة

 خرجت الدراسة باالستنتاجات التالية:

 رتفعةمموظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو القيام بتنفيذ المخالفات بدرجة  لدى اتفاق المشاركين على وجود اتجاه. 

 تحسين أداء العمل بدرجة مرتفعةيسعون إلى الكبرى بلدية السلط  محكمة اتفاق المشاركين على أن العاملين في. 

  ها القيام بتنفيذ المخالفات ودور  اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحوبين إحصائية  داللة ذات يوجد فروق

 العاملين.تحسين أداء ِمْن  %1.2مسؤَول َعْن تعزيز ما نسبته القيام بتنفيذ المخالفات ، وأن في تحسين أداء العاملين

 :التوصيات

 وصي بما يلي:ي ةفي ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج واستنتاجات، فإّن الباحث

 تنفيذ القيام ب القيام بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث لمعرفة اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو

 عاملين وعقد المؤتمرات والندوات حول هذا الموضوع.المخالفات ودورها في تحسين أداء ال

  كمة حول موضوع اتجاهات موظفي محبشكل عام وفي بلدية السلط الكبرى بشكل خاص  محكمة البلدياتتأهيل الكادر الوظيفي في

 .القيام بتنفيذ المخالفات ودورها في تحسين أداء العاملين بلديات محافظة البلقاء في األردن نحو
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 تنفيذ المخالفاتالقيام ب اتجاهات موظفي محكمة بلديات محافظة البلقاء في األردن نحووعية العاملين في محكمة بلدية السلط بضرورة ت 

 .نظرًا لدورها في تحسين أداء العاملين في المحكمة

 :المراجع

 :المراجع العربية
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Abstract: 
The study aimed to identify the attitudes of the employees of the Municipal Court of Al-Balqa 

Governorate in Jordan towards carrying out violations and their role in improving the performance of 

employees. To achieve the objectives of the study, the analytical descriptive approach was followed. 

The study sample consisted of a random sample that included a number of workers in the Salt 

Municipality Court, and their number was 26 male and female workers in the court. Among the most 

important results of the study, the participants agreed that there is a tendency among the employees of 

the Municipal Court of Al-Balqa Governorate in Jordan to implement the violations to a high degree. 

The participants agreed that the employees of the Greater Salt Municipal Court seek to improve work 

performance to a high degree, and the study found statistically significant differences between the 

attitudes of the employees of the Al-Balqa Municipal Court in Jordan towards implementing violations 

and its role in improving the performance of workers, and that implementing violations is responsible 

About 1.2% improvement in employee performance. The study recommended the necessity of 

educating the employees of Al-Salt Municipal Court of the attitudes of Al-Balqa Municipal Court 

employees in Jordan towards carrying out violations due to its role in improving the performance of 

court employees. 

Keywords: Municipal court employees' attitudes, implementation of violations, improving workers' 

performance. 
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