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 الشكر والتقدير

 مَا عَلََّمْتَنَا  إِلََّا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا قَالُوا}قال تعالى: 
 
 (.32)البقرة: آ ة  {كِيمُالْحَ الْعَلِيمُ أَنتَ إِنََّكَ ۖ

مم لتتة فتتي  القتتدسفتتًا بالف تتم ألهلتت  ورد المعتتروي  لتتى دويتت .. أتقتتدم بالشتتكر والتقتتد ر  لتتى جامعتتة اعترا

 التيمية المستدامة.في  الماجستيرالفرصة لي لييم درجة  دارتها وهيئتها التدريسية على  تاحة 

تور الفاضتم كما أتقدم ولسا ي  قف عاج ًا عن الشكر وال يا  ألستاد  والمشري على هتذه الدراستة التد 

ا التتتذ  مي يتتتي متتتن وقتتتت  وعلمتتت  وخ رتتتت  الك يتتترا بتتتم   تتت   تتتاأ الستتتيد والعتتتوأ والمرهتتتد ستتتعد  الكر تتت 

 والموج ... فج اه هللا خير الج ا .

ع متتي وال أ ستتى تقتتد   ج يتتم الشتتكر والعرفتتاأ للتتذ ن تف تتلوا بايهتتراي علتتى مياقشتتة الدراستتة التتد تور 

  وسف أبو فارة.والد تور  األطرش

قدم بوافر الشكر والعرفاأ  لتى  تم متن قتدم  ،ت ًاا أو بتذل جهتدًاا أو أم تى وقتتًاا متن قريت  أو كما أت

 بعيدا ي جاز هذه الدراسةا فج ى هللا الجميع عيي خير الج ا .
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 مصطلحات الدراسة

 هتتتتتذه وأهتتتتت  الدراستتتتتةا هتتتتتذه ختتتتت ل باستتتتتتمرار د رهتتتتتا تكررستتتتتي التتتتتتي الم،تتتتتطل ات متتتتتن العد تتتتتد هيتتتتتا 

 :الم،طل ات

ايطتتتتار التتتتذ    تتتتدد ايداراتا واألقستتتتام واألجتتتت ا  الداخليتتتتة للمي متتتتةا وي تتتتين هتتتتو  الهيكــــل التنظيمــــي:

التقستتيمات التي يميتتة والوحتتدات التتتي تقتتوم باألعمتتالا واأل شتتطة التتتي  تطل هتتا ت قيتت  

 .(2013أهداي المي مة )المساعدةا 

ة أو أ ة جهة أخرى تكوأ مواز تهتا ضتمن أ  وزارة أو  دارة أو مؤسسة عامة أو سلط الدائرة الحكومية:

المواز تتتة العامتتتة للستتتلطة الوطييتتتة الفلستتتطييية أو مل قتتتة بهتتتا )قتتتا وأ الخدمتتتة المد يتتتةا 

2005.) 

 (.2010 تاج جهد معين قام ب ذل  فرد أو مجموعة أفراد ي جاز عمم معين )ج را  األداء:

ا  ت  تجميعهتا متع بع تها التبع  فتي هي وحدة عمم ت و  على أ شطة متشابهة في التعقيتد :الوظيفة

  (.2018الم موأ والشكما ويمكن أأ  ؤد ها موظف واحد أو أك ر )سليما يا 

هو األ تر ال،تافي لجهتود الفترد التتي ت تدأ بالقتدرات ولدرا  التدور أو المهتام التتي تشتير  األداء الوظيفي:

 (.2010 لى درجة ت قي  ولتمام المهام المكو ة لوظيفة الفرد )أبو هرخا 

 أ مي د الستلطة الوطييتة الفلستطييية علتى أرو التوطن فلستطينا أرو  السلطة الوطنية الفلسطينية:

م خ لتتت  الشتتتع   اآلبتتتا  واألجتتتدادا  تتتدتي فتتتي ستتتيا  الكفتتتا  المريتتتر والمستتتتمرا التتتذ  قتتتد 

الفلسطييي آالي الشهدا  والجرحى واألسرى من خيرة أبيائ ا ألجم  يم حقوق  الوطيية 

المتم لتتتة فتتتي حتتت  العتتتودة وتقريتتتر الم،تتتيرا ولقامتتتة الدولتتتة الفلستتتطييية المستتتتقلة ال ابتتتتة 

وعاصتتمتها القتتدس بةيتتادة مي متتة الت ريتتر الفلستتطييية المم تتم الشتترعي والوحيتتد للشتتع  

 (.2003العربي الفلسطييي أ يما وجد )القا وأ األساسي الفلسطييي المعدلا 
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 ملخص

الهياكتتتتتم التي يميتتتتتة علتتتتتى األدا  التتتتتوظيفي فتتتتتي التتتتتوزارات أبعتتتتتاد الدراستتتتتة للتعتتتتتري علتتتتتى تتتتتتد ير  هتتتتتدفت

 استتتتخدمهتتتذا الهتتتدي الفلستتتطيييةا ولت قيتتت  الوطييتتتة والمؤسستتتات ال كوميتتتة ويتتتر الوزاريتتتة فتتتي الستتتلطة 

 متا فتو  فتي التوزاراتف موظتفمتن المب تو ين متن الميهج الوصفيا  متا طتورت استتبا ة لجمتع ال يا تات 

ا والتذ ن ( مب و تاً 191ودلك من خ ل عيية عشوائية طبةيتة متن )ال كومية وير الوزاريةا  والمؤسسات

ت  اختياره  من وزارة المالية والتخطيطا ووزارة الداخليةا ووزارة االقت،اد الوطييا ووزارة العمما ود واأ 

فلستتتطيييا وستتتلطة المتتتوظفين العتتتاما ود تتتواأ الرقابتتتة الماليتتتة وايداريتتتةا والجهتتتاز المر تتت   ل ح،تتتا  ال

( استتبا ة م لتت 191) وتت  استتردادا ( مب و تاً 200) علتى والتسويةا حيث وزعتت أداة الدراستة األراضي

 صال ة للت ليم ايح،ائي. جميعها عيية الدراسة و ا ت

الدراستة أأ بعتد الرستمية قتد أتتى بالمرتبتة األولتى متن وبعد المعالجتة ايح،تائية لل يا تات أظهترت  تتائج 

(ا فتتي حتتين أتتتى بعتتد التفتتوي  وايهتتراي 3.901توستتطها ال ستتابي )بتتين األبعتتاد األختترىا حيتتث بلتت  م

(ا وفي المرتبة ال ال تة أتتى بعتد المر  يتة وبمتوستط حستابي 3.487في المرتبة ال ا ية بمتوسط حسابي )

(ا وفتتتتي المرتبتتتتة 3.474أتتتتتى بعتتتتد التخ،،تتتتية وبمتوستتتتط حستتتتابي ) ة(ا وفتتتتي المرتبتتتتة الرابعتتتت3.670)

دات داللتة  ا جابيتة وجتود ع قتةا  متا أهتارت  لتى (2.968وسط حسابي )الخامسة أتى بعد التعقيد بمت

   بين متغير أبعاد الهياكم التي يمية ومتغير األدا  الوظيفي.معيوية 

فتي  α ≤ 0.05 ال توجد فرو  دات داللة اح،ائية عيد مستوى الداللتةكذلك أهارت  تائج الدراسة بد   

. فتي حتين أهتارت  لتى العمترا و الوظيفي تعت ى لمتغيتر الجتي  أبعاد الهيكم التي يمي و ذلك في األدا 

تعتت ى  فتتي أبعتاد الهيكتتم التي يمتتي α ≤ 0.05 فتترو  دات داللتتة اح،تائية عيتتد مستتتوى الداللتتةوجتود 

وجتود فترو  دات داللتة  ح،تائية عتدم ا و لمتغير المؤهم العلميا و ا تت الفترو  ل،تالا )البكتالوريوس(

ا  تذلك أهتارت  لتى األدا  التوظيفي تعت ى لمتغيتر المؤهتم العلمتي فتي α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة
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تعت ى  فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي α ≤ 0.05 فترو  دات داللتة اح،تائية عيتد مستتوى الداللتة وجتود 

وجود فرو  دات داللة  ح،تائية عدم ا و سية فدك ر( 15لمتغير سيوات الخ رةا و ا ت الفرو  ل،الا )

وجتود فترو  ا وأ  تًا فتي األدا  التوظيفي تعت ى لمتغيتر ستيوات الخ ترة α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة 

تعت ى  واألدا  التوظيفي في أبعاد الهيكم التي يمتي α ≤ 0.05 دات داللة  ح،ائية عيد مستوى الداللة 

فتترو  دات داللتتة  تتذلك وجتتود لمتغيتتر المستتمى التتوظيفيا و ا تتت الفتترو  ل،تتالا )المتتوظفين العتتاد ين(ا 

تعت ى لمتغيتر واألدا  التوظيفي فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي  α ≤ 0.05 د مستتوى الداللتة  ح،تائية عيت

 .الوزارة

بدبعتتاد  تهتتت  علتتى المؤسستتات/ التتوزارات الفلستتطييية أأ دأبتتك فقتتد خل،تتت  تتتائج الدراستتة وبيتتا  علتتى دلتت

دافعيتتتتة د الهياكتتتم التي يميتتتة ب يتتتث ت يتتتد فتتتي مرو تهتتتا بشتتتتكم أف تتتم ممتتتا عليتتت  حاليتتتًا  د أأ دلتتتك   يتتت

 ت سين مستويات أدائه  الوظيفي.الموظفين ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و

 

Dimensions of organizational structures and their impact on job 

performance at ministries and governmental and non-ministerial 

institutions in the Palestinian National Authority 

 

Prepared by: Haya Abdel Hadi Awad Abu Sheireh 

Supervisor: Dr. Sa’di Al Krunz 

 

Abstract 

This study aimed to identify the impact of dimensions of organizational structures on job 

performance in ministries and governmental and non-ministerial institutions in the 

Palestinian National Authority. The descriptive methodology was adopted to serve the 

objective of the study. A questionnaire was designed to collect data from respondents in 

higher levels of heads of departments in ministries and governmental and non-ministerial 

institutions. It used a stratified random sample of 191 respondents selected from the 

Ministry of Interior, Ministry of National Economy, Ministry of Labor, General Personnel 

Council, State Audit and Administrative Control Bureau, Central Bureau of Statistics, and 

Palestinian Land Settlement Commission. Out of the 200 distributed questionnaires, 191 

questionnaires were retrieved and were usable for statistical analysis. They represented the 

study sample. Following statistical processing and analysis, the study results indicated that 

the officiality dimension came first with a mean of (3.901). Delegation and supervision 

came second with a mean of (3.487). In the third place came centralization dimension with 

a mean of (3.670). Specialization dimension with a mean of (3.474) came in the fourth 

place. In the fifth place came complexity dimension with a mean of (2.968). Results 

showed that there was a positive statistical significance between organizational structures 

dimensions variable and job performance variable. Also results indicated that there were 

not statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05 in the organizational 

structure dimensions as well as in job performance due to gender and age variables. 

However, results showed statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05 in the 

organizational structure dimensions due to academic qualification. Differences were in 

favor of a Bachelor degree. There were not statistically significant differences at the level 

of α ≤ 0.05in the job performance due to academic qualification. There were statistically 

significant differences at the level of α ≤ 0.05in the organizational structure dimensions 

due to years of experience. The differences were in favor of (15 years and above). There 

were not statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05in the job performance 
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due to years of experience variable. Also, there were statistically significant differences at 

the level of α ≤ 0.05in the organizational structure dimensions and job performance due to 

job description. The differences were in favor of (Regular employees). There were 

statistically significant differences at the level of α ≤ 0.05in the organizational structure 

dimensions and job performance due to ministry variable.  

Accordingly, the study results concluded that it was essential for institutions/ministries to 

pay attention to organizational structures dimensions by increasing their flexibility since it 

would reflect positively on the job performance of employees.   
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة
 

 مقدمة 1.1

هميتتتة خاصتتتة لمتتتا لتتت  متتتن دور   يتتتر فتتتي المؤسستتتات ستتتوا  ال كوميتتتة أو ويتتتر  م تتتم التي تتتي  ايدار  أ 

 فراد.هت  بتقسي  العمم وتوزيع  بين األال كومية فهو  

والرقابتة والتقتوي ا فقتد  ربعتة التخطتيطا التي تي ا التوجيت ا ي  أحد أه  الوظائف ايداريتة األولما  اأ التي

تر تت  اهتمتتام المفكتترين والبتتاح ين علتتى أهميتتة التي تتي   عي،تتر مهتت  متتن عياصتتر العمليتتة ايداريتتةا فهتتو 

ويوضتتتا الع قتتتة بتتتين األفتتتراد  تتتي  ت قتتت  اال ستتتجام والتياستتت   ت عمتتتم علتتتى توزيتتتع الستتتلطة والمستتتؤوليا

 ا. وبالتالي ت،م المي مة لت قي  أهدافها ووا اتها التي رسمته

فالهيكم التي يمي  دتي ترجمة فعلية لعملية التي ي  ايدارية وهو أه  أر ا ها وبالتالي فإأ وضع الهيكم 

هراي والمر  ية  د د المهام وال، حيات و طا  ايالتي يمي هو المهمة األساسية لعملية التي ي  في ت

 وال مر  ية في ايدارة.

 لتتتى أ  أستتتاس  دات التي يميتتتة تستتتير بشتتتكم فوضتتتو  ال تستتتتيفمتتتن دوأ الهياكتتتم التي يميتتتة فتتتإأ العمليتتت

على أدا  العاملين في المي مة من حيث تد ي معيوياته  وحتاف يته  واتختاد قترارات  سلباً  رعلمي ما  ؤ 
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تتتتتالي تت ا تتتتد الي اعتتتتات التي يميتتتتة والوظيحيتتتتة ويتتتتيخف  الطمتتتتو  ويقتتتتم مستتتتتوى األدا  الويتتتتر ستتتتليمةا  ب

 سلًبا على األدا  العام للمي مة. رالوظيفي للعاملين ما  ؤ 

 أ هعور الفرد أو العامم بالسلو  التي يمي ولدراك  لعملية التي ي  من خ ل  دراك  لي اهة وموضوعية 

 االجرا ات في المي مة تؤد   لى ت سين أدائ .

يتا  اتفتا   بالرو  من اخت ي اآلرا  حول ت د تد الع قتة بتين عمليتة التي تي  واألدا  التوظيفي  ال أأ ه

 تبوجتتود ع قتتة ا جابيتتة بشتتكم عتتام بييهمتتاا فكلمتتا زاد  درا  الفتترد بعمليتتة التي تتي  والمهتتارات والمستتؤوليا

 في العمم. ت سن أداؤه

وبما أأ عل  ايدارة  عد أحتد العلتوم اي ستا ية فكتاأ البتد لت  أأ    تى بقتدر  تاي متن التطتور وخاصتة 

ستتقرار وال بتات اليست ي ممتا  كتوأ لت  أ تر   يتر علتى اتجتاه في مجتال التي تي  التذ   متيا المي متات اال

 العاملين وسلو ياته  في المي مات التي  عملوأ بها وييتموأ  ليها.

لتتتذلك فتتتإأ الهياكتتتم التي يميتتتة متتتن العمليتتتات ايداريتتتة التي يميتتتة التتتتي استتتت ودت علتتتى اهتمتتتام وجهتتتود 

التوظيفي ممتا أصتبا متن أهت  واجبتات ايدارة والتتي الباح ينا   ًرا للع قة الوطيدة التي تربطهتا بتاألدا  

عليهتتا أأ ت تتذل  تتم جهتتدها وطاقاتهتتا لت ستتيي  وتطتتويره بالشتتكم التتذ   ستتاه  فتتي الرقتتي بمستتتوى األدا  

 الوظيفي.

وهتتتهد عتتتدد متتتن الب تتتوي المستتتتمرة ي جتتتاد حلتتتول للمشتتتك ت فتتتي األدا ا ع تتتر  عتتتادة ت،تتتمي  الهياكتتتم 

ا بوضتتع السياستتات و  يتتر متتن األستتالي  األختترى التتتي تر تت  علتتى وا تتة التي يميتتة ولهتترا  العتتاملين فيهتت

 واحدة وهي ت سين األدا  الوظيفي.
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 مشكلة الدراسة 2.1

فتتتي  طتتتار المعطيتتتات المستتتتجدة فتتتي عتتتال  ايدارة متتتن عولمتتتة وتطتتتور التكيولوجيتتتا ووستتتائم االت،تتتال   

 ت  الستلو ية للعتاملين  لتى جا ت  الهياكتم ومعالجة المعلومات واتجاه العملية ايدارية   و تطتوير الجوا

تتطلتت  متتن المي متتات أأ تعيتتد الي تتر فتتي  لمي متتةا أصتتبا دلتتك  لتت   شتتكم قيتتوداً التي يميتتة الرستتمية ل

أستتالي  الممارستتة التي يميتتة ووضتتع الهياكتتم التي يميتتة باعتبارهتتا األجستتام الفاعلتتة والم تتددة فتتي تتتوفير 

داعيتتة الكاميتتة والهيكتتم التتداع  لتقويتتة  شتتاطات األفتتراد فتتي ظتتم بيئتتة داخليتتة م ئمتتة لتفجيتتر الطاقتتات ايب

 ال روي ال يئية المعقدة.

( فتتي دراستتت : أأ الهياكتتم التي يميتتة التتتي تقتتوم عليهتتا مع تت  ال يتتى 24: ص2013فقتتد د تتر المطرفتتي )

التي يميتتة للمي متتتات ومؤسستتات القطتتتاص العتتام وخ،وًصتتتا فتتي دول العتتتال  ال التتثا هتتتي  ياكتتم جامتتتدة 

سستتتة فتتتي عتتتدم مواكبتتتة هتتتذه المؤ    ها ممتتتا قتتتد  كتتتوأ ا عكاستتت  خارجيتتتاً بتتتط  فتتتي ت تتتدو بة التعتتتد ما وصتتتع

ويتتتر م ئتتت  الستتتتغ ل جهتتتود العتتتاملين ودفعهتتت  للتطتتتور  لتطلعتتتات المستتتتفيد نا وداخليتتتًا مياختتتًا تي يميتتتاً 

 والتفاعم.

 يميتتتة واضتتت ة تي وعلتتتى ضتتتو  األهميتتتة المت ا تتتدة لوجتتتود العمليتتتة التي يميتتتة التتتتي تت تتتمن بيتتتا   ياكتتتم

تهاا  تاأ البتد متن لط يعتة عمتم المي متات علتى اختت ي حجمهتا وعملهتا وختدما وهاملة تكوأ ا عكاستاً 

 تي: طر  التساؤل اآل

ــأثير مــا  ــر ت ــة غي ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــي ال ــوظيفي ف ــى األداء ال ــة عل ــل التنظيمي أبعــاد الهياك

 ؟الوزارية في السلطة الوطنية الفلسطينية
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 الدراسة برراتم 3.1

 : الباح ة لهذه الدراسة ترجع أسباب ودوافع اختيار  

 م اولة تسليط ال و  على أهمية التي ي  من خ ل ت،مي   ياكم تي يمية قوية وفاعلة. .1

ب تترورة اعتمتتاد المي متتة علتتى بيتتا   يكتتم تي يمتتي  عتمتتد علتتى تقييتتات الفلستتطييي تعريتتا الم تتيط  .2

 وي الخارجية التي ت يط  ي .علمية حد  ة و ا ية لمواجهة ال ر 

فتتي تع يت  بيتا   ياكتتم تي يميتة قتتادرة علتى اليهتتوو و تطتوير العمليتتة التي يميتة  ستتهام و الرغبتة فتي  .3

 .بالمؤسسات الفلسطييية

  ترا  المكتبتة الجامعيتتة بدراستة عتن ضتترورة بيتا  الهياكتم التي يميتتة للتوزارات والمؤسستات ال كوميتتة  .4

 الفلسطييية. وير الوزارية في السلطة الوطيية

التمهيتتتد لدراستتتات الحقتتتة أك تتتر عمًقتتتا وتخ،ً،تتتا فتتتي مجتتتال  عتتتداد الهياكتتتم التي يميتتتة فتتتي التتتوزارات  .5

 والمؤسسات ال كومية وي الوزارية.

 الدراسة أهمية 4.1

تيبع أهمية الدراسة متن خت ل تياولهتا بالب تث والت ليتم لموضتوص الهياكتم التي يميتة ومتدى تد يرهتا علتى 

 في الوزارات والمؤسسات ال كومية.األدا  الوظيفي 

كما ت رز أهميتها من أهمية الميطقة الجغرا ية وهي دولة فلسطين بايضافة  لتى أهميتة الفئتة المستتهدفة 

ويتتتتر الوزاريتتتتة الستتتتلطة الوطييتتتتة  وهتتتت  رؤستتتتا  األقستتتتام فمتتتتا فتتتتو  فتتتتي التتتتوزارات والمؤسستتتتات ال كوميتتتتة

 .الفلسطييية
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: أهمية الدراسة علمياا    أوًلا

تكمتتن األهميتتة العلميتتة لهتتذه الدراستتة فتتي التعتتري علتتى ط يعتتة الهياكتتم التي يميتتة بدبعادهتتا المختلفتتة  -

وخ،ائ،ها وم دداتها وت ليم الع قة بين جودة الهياكم التي يمية واألدا  الوظيفي مما  سه  فتي 

   را  المعرفة العلمية.

ياكتتتتم التي يميتتتتة فتتتتي  افتتتتة التتتتوزارات تستتتتتمد هتتتتذه الدراستتتتة أهميتهتتتتا متتتتن األهميتتتتة البالغتتتتة لوجتتتتود اله -

 والمؤسسات ال كومية وير الوزارية.

كما تيبع أهميتها في  و ها من الدراسات القليلة في ال يئة العربيتة عامتة وال يئتة الفلستطييية خاصتةا  -

 الهياكم التي يمية واألدا  الوظيفي. أبعادالتي تتياول الربط بين 

 ثانياا: أهمية الدراسة تطبيقياا 

ه  فتتتي ت ستتتين وتطتتتوير ت،تتتمي  الهياكتتتم  ها أأ تستتتالدراستتتة فتتتي تقتتتد   اقتراحتتتات متتتن هتتتداعد ستستتت -

وزارة الماليتة والتخطتتيطا ووزارة والمؤسستتات ال كوميتة ويتر الوزاريتة )التي يميتة وبيائهتا فتي التوزارات 

الماليتتة  الداخليتتةا ووزارة االقت،تتاد التتوطييا ووزارة العمتتما ود تتواأ المتتوظفين العتتاما ود تتواأ الرقابتتة

ا ورفع مستتوى األدا  (وايداريةا والجهاز المر    ل ح،ا  الفلسطيييا وسلطة األراضي والتسوية

علتتتى مستتتتوى جتتتودة الختتتدمات التتتتي تقتتتدمها هتتتذه  العتتتاملين فيهتتتا ممتتتا  تتتيعك    جابتتتاً  التتتوظيفي لتتتدى

 الوزارات وتطوير المجتمع الفلسطييي  كم.

ي متتن ختت ل اليتتتائج والتوصتتيات التتتي ست،تتم  ليهتتا ومتتا تستته  هتتذه الدراستتة علتتى المستتتوى التط يقتت -

ادة الي تر فتي ست يف  من خطوات تفيد هذه التوزارات والمؤسستات ال كوميتة التتي تت  د رهتا فتي  عت

ا و تذلك وى أدا  المتوظفين والعتاملين فيهتاومدى تط يقها ومعرفة أ رها علتى مستت  ياكلها التي يمية

 جية ل يائ .تهيئة جميع ال روي الداخلية والخار 
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 الدراسة أهداف 5.1

 :  الهدف العامأوًلا

الهياكتتم التي يميتتة علتتى األدا  التتوظيفي لمتتوظفي التتوزارات والمؤسستتات  أبعتتادالتعتتري علتتى متتدى تتتد ير 

 ال كومية وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييية.

 ثانياا: األهداف الفرعية

 : دتيلهذه الدراسة ما ومن أه  األهداي الفرعية 

وزارة ) تتواص الهياكتتم التي يميتتة فتتي التتوزارات والمؤسستتات ال كوميتتة ويتتر الوزاريتتة فتتي التعتتري علتتى أ .1

المالية والتخطيطا ووزارة الداخليةا ووزارة االقت،اد الوطييا ووزارة العمما ود تواأ المتوظفين العتاما 

ييا وستتتتتلطة األراضتتتتتي الماليتتتتتة وايداريتتتتتةا والجهتتتتتاز المر تتتتت   ل ح،تتتتتا  الفلستتتتتطيود تتتتتواأ الرقابتتتتتة 

 .(والتسوية

أبعاد الهياكم التي يميتة التتي تستاه  فتي رست  المعتال  األساستية للهياكتم  درجة مستوى التعري على  .2

 التي يمية في الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييية.

والمؤسستات ال كوميتة ويتتر الوزاريتة فتتي التعتري علتى واقتتع الهياكتم التي يميتة الستتائدة فتي التتوزارات  .3

 مستوى األدا  الوظيفي. السلطة الوطيية الفلسطييية وتد يرها على

معرفة درجة األدا  الوظيفي لدى موظفي التوزارات والمؤسستات ال كوميتة ويتر الوزاريتة فتي الستلطة  .4

 الوطيية الفلسطييية.

فتي أبعتاد الهيكتم   α ≤ 0.05داللتةح،تائية عيتد مستتوى ال فترو  دات داللتة  معرفتة  أ  تاأ هيتا  .5

لمتغيتترات الدراستتة: )الجتتي ا العمتترا المؤهتتم العلمتتيا  التي يمتتي و تتذلك فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى 

 سيوات الخ رةا المسمى الوظيفيا الوزارة/ المؤسسة ال كومية التي تعمم بها(.
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األدا  التتتوظيفي فتتتي ع قتتتة دات داللتتتة  ح،تتتائية بتتتين أبعتتتاد الهيكتتتم التي تتتي  و  معرفتتتة  أ  تتتاأ هيتتتا .6

 ة.الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييي

 الدراسة أسئلة 6.1

 :اآلتي ت  صياوة السؤال الرئي للوقوي على مشكلة الدراسة 

ة الهياكم التي يمية على األدا  التوظيفي فتي التوزارات والمؤسستات ال كوميتة ويتر الوزاريتأبعاد تد ير ما 

 ؟في السلطة الوطيية الفلسطييية

 ويتفرص مي  األسئلة الفرعية اآلتية:

أبعاد الهياكم التي يميتة التتي تستاه  فتي رست  المعتال  األساستية للهياكتم التي يميتة  درجة مستوى  ما .1

 في الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييية؟

ي لدى موظفي الوزارات والمؤسسات ال كومية ويتر الوزاريتة فتي الستلطة ما هي درجة األدا  الوظيف .2

 الوطيية الفلسطييية؟

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي   α ≤ 0.05ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة دات داللتة  هتم توجتد فترو   .3

لمتغيتتترات الدراستتتة: )الجتتتي ا العمتتترا المؤهتتتم العلمتتتيا ستتتيوات  و تتتذلك فتتتي األدا  التتتوظيفي تعتتت ى 

 المؤسسة ال كومية التي تعمم بها(؟المسمى الوظيفيا الوزارة/  الخ رةا

هتتتم توجتتتد ع قتتتة دات داللتتتة  ح،تتتائية بتتتين أبعتتتاد الهيكتتتم التي تتتي  واألدا  التتتوظيفي فتتتي التتتوزارات  .4

 ة؟والمؤسسات ال كومية وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييي

 الدراسة متغيرات 7.1

التي يميتتتتتة )المر  يتتتتتةا التعقيتتتتتدا الرستتتتتميةا التفتتتتتوي  وايهتتتتترايا  أبعتتتتتاد الهياكتتتتتم المتغيـــــر المســـــتقل:

 التخ،،ية(.

 دا  الوظيفي.األ المتغير التابع:
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الجتتتي ا العمتتترا المؤهتتتم العلمتتتيا ستتتيوات الخ تتترةا المستتتمى التتتوظيفيا التتتوزارة/  المتغيـــرات الطـــابطة:

 المؤسسة ال كومية التي تعمم بها.

 غيرات:(  وضا الع قة بين المت1والشكم رق  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع
 األداء الوظيفي

 المتغير المستقل
 أبعاد الهيكل التنظيمي

 

 المر  ية
 التعقيد
 الرسمية

 التفوي  وايهراي
 التخ،،ية

 طابطةالمتغيرات ال

الجتتتتتتي ا العمتتتتتترا المؤهتتتتتتم العلمتتتتتتيا ستتتتتتيوات 
المؤسستتتة الخ تتترةا المستتتمى التتتوظيفيا التتتوزارة/ 

 ال كومية التي تعمم بها
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 الدراسة فرضيات 8.1
 تسعى الدراسة ال الية لف ص الفرضية الرئيسة اآلتية:

 :األولىالفرضية الرئيسة 
 فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي تعت ى   α ≤ 0.05ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة ال توجتد فترو  دات داللتة 

ات الخ رةا المسمى الوظيفيا الوزارة/ المؤسسة لمتغيرات الدراسة: )الجي ا العمرا المؤهم العلميا سيو 

 ال كومية التي تعمم بها(.

لمتغيترات  تعت ى فتي األدا  التوظيفي   α ≤ 0.05ح،ائية عيد مستوى الداللتة ال توجد فرو  دات داللة 

الدراستتتتة: )الجتتتتي ا العمتتتترا المؤهتتتتم العلمتتتتيا ستتتتيوات الخ تتتترةا المستتتتمى التتتتوظيفيا التتتتوزارة/ المؤسستتتتة 

 تي تعمم بها(.ال كومية ال

  تفرص عن الفرضية الرئيسة ال ا ية فرضيات فرعية هي على الي و التالي:

فتتي أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي   α ≤ 0.05عيتتد مستتتوى الداللتتةح،تتائية  ال توجتتد فتترو  دات داللتتة  .1

 لجي .ل تع ى 

 فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى   α ≤ 0.05ح،تتائية عيتتد مستتتوى الداللتتة ال توجتتد فتترو  دات داللتتة 

 لجي .ل

فتتي أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي   α ≤ 0.05عيتتد مستتتوى الداللتتةح،تتائية  ال توجتتد فتترو  دات داللتتة  .2

 لعمر.ل تع ى 

 فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى   α ≤ 0.05ح،تتائية عيتتد مستتتوى الداللتتة ال توجتتد فتترو  دات داللتتة 

 لعمر.ل

د الهيكتتم التي يمتتي فتتي أبعتتا  α ≤ 0.05عيتتد مستتتوى الداللتتة ح،تتائية ال توجتتد فتترو  دات داللتتة  .3

 لمؤهم العلمي.ل تع ى 
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 فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى   α ≤ 0.05ح،تتائية عيتتد مستتتوى الداللتتة ال توجتتد فتترو  دات داللتتة 
 لمؤهم العلمي.ل

فتتي أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي   α ≤ 0.05عيتتد مستتتوى الداللتتة ح،تتائية ال توجتتد فتترو  دات داللتتة  .4

 سيوات الخ رة.ل تع ى 

 فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى   α ≤ 0.05ح،تتائية عيتتد مستتتوى الداللتتة لتتة ال توجتتد فتترو  دات دال
 سيوات الخ رة.ل

فتتي أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي   α ≤ 0.05عيتتد مستتتوى الداللتتة ح،تتائية ال توجتتد فتترو  دات داللتتة  .5

 لمسمى الوظيفيا الوزارة/ المؤسسة ال كومية التي تعمم بها.ل تع ى 

 فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى   α ≤ 0.05مستتتوى الداللتتة ح،تتائية عيتتد ال توجتتد فتترو  دات داللتتة 

 لمسمى الوظيفيا الوزارة/ المؤسسة ال كومية التي تعمم بها.ل

 :الثانيةالفرضية الرئيسة 
واألدا  التتتتتوظيفي فتتتتتي التتتتتوزارات  يال توجتتتتتد ع قتتتتتة دات داللتتتتتة  ح،تتتتتائية بتتتتتين أبعتتتتتاد الهيكتتتتتم التي يمتتتتت

 .ةالوطيية الفلسطييي والمؤسسات ال كومية وير الوزارية في السلطة

 الدراسة حدود 9.1
وزارة الماليتتتتة والتخطتتتتيطا ووزارة الداخليتتتتةا ووزارة االقت،تتتتاد التتتتوطييا ووزارة العمتتتتما ال تتتتدود المكا يتتتتة: 

ود تتواأ المتتوظفين العتتاما ود تتواأ الرقابتتة الماليتتة وايداريتتةا والجهتتاز المر تت   ل ح،تتا  

 ين.فلسط في فلسطيييا وسلطة األراضي والتسويةال

 م.2019وههر أ ار  2018 ههر  تشرين  ا يخ ل الفترة الواقعة ما بين ال دود ال ما ية: 
 .وه : مد ر عاما مد ر دائرةا رئي  قس ا وموظفالفئة المب و ة( ال دود البشرية: )

الهياكتم التي يميتة وتد يرهتا علتى أبعتاد ال دود الموضوعية: اقت،ترت هتذه الدراستة علتى تيتاول موضتوص 

ييتتتة دا  التتتوظيفي فتتتي التتتوزارات والمؤسستتتات ال كوميتتتة ويتتتر الوزاريتتتة فتتتي الستتتلطة الوطاأل

 .الفلسطييية
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 الفصل الثاني

 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة
 

 مقدمة 1.2

فتتي حيتتاة المي متتات واستتتمراريتها ستتتوا   تتتد ير متتت م التي تتتي  ايدار  أهميتتة خاصتتة لمتتا لتت  متتن 

  لتىلخاصةا أل    هت  بتقسي  العمتم وتوزيعت  بتين األفترادا فتالتي ي  هتو التذ   تؤد  ال كومية ميها أم ا

عتتتتدم تتتتتداخم ال،تتتت حيات ولبعتتتتاد الي اعتتتتات حتتتتتول   لتتتتىتوحيتتتتد الجهتتتتود بقيتتتتة ت قيتتتت  األهتتتتداي ويتتتتؤد  

البشتتترية متتتن حيتتتث توزيتتتع األدوار الوظيفتتتتية  للمتتتوارداالستتتتخدام األم تتتم  علتتتىاالخت،اصتتتتاتا ويستتتاعد 

ليشاطات وتسهيم عمليات االت،ال ايدار  بين المستتويات ايداريتة. فهتو  توفر ايطتتار التذ  وت د د ا

ا    مودج وهبكة ع قات عمم بين مختلف المستتويات ايداريةا  ى ت ر  األفراد داخل ا ويي ر ل  عل

وار ت،تتمي   يكتتم تي يمتتي واضتتا   تتدد األد علتتىف تتتى تقتتوم المي متتة بت قيتت  أهتتدافهاا  جتت  العمتتم 

  جتاد  ه  فتي ست  ا ويعتمد  جا  المي مة في بيا   يكم تي يمي  والمسميات والمهام داخم التي ي .

متتة بتتين  عاليتتة متتن التكيتتا والتطتتاب  والمواقتتدرتها علتتى ت قيتت  درجتتة ويعتت ز متتن بيئتتة عمتتم مياستتبة 

 واردهتتا الماد تتةمو العي،تتر البشتتر ا   مكتتن االستتتفادة الق،تتوى متتن يكلهتتا التي يمتتي وأهدافهتتتاا و ذلتتتك 

ويت ين من خ ل دلك أهمية وجتود الهتيكم التي يمي للمي مةا فمن دوأ  يكم تي يمي  بكفا ة وفاعليةا
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جيتتد ومياستت  فتتاأ العمليتتات التي يميتتة تستتتير بشتتكم فوضتتو  ال  ستتتيد  لتتي أستتاس علمتتي متتتين حيتتث 

تتجتت  ل   تتدار والتراجتتع و  تتختتبط المي متتة وتي تتري عتتن مستتارها وعتتتن أهدافهتتتا فت،تتتبا عد متتة الفائتتدة

ل ية متن هتدر المتوارد البشترية والماد تتةا فالهيكتم التي يمتي ويتر الم ئت   ترتت  عليت  أ تار ست ى ضافة  ل

العامليتتتن واتختتتاد قتتترارات ويتتر ستتليمة وت ا تتد الي اعتتات التي يميتتة  ودافعيتتة ةحيتتث تتتد ي معيويتتات وحاف يتت

 .العاملين ايبداص لدىوا خفاو  وضعف األدا  والوظيحية

 ةالمحور األول: الهياكل التنظيمي 2.2

 أ موضوص الهياكم التي يمية ال زال  شغم بال الك ير من الباح ين واالستشاريين والمد رينا  و ت   عتد  

وسيلة أساسية لمساعدة المؤسسات في   جاز أعمالهاا و ذلك في ت قيت  أهتدافها بكفتا ة وفاعليتة. ومتن 

 ياول مفهوم الهياكم التي يمية وأبعادها وع قتها بجداول التشكي ت الوظيحية.خ ل هذا الم ور سيت  ت

 مفهوم الهياكل التنظيمية 1.2.2

تتعدد التعريفات الخاصة بالهيكم التي يمي ود ره علما  ايدارة في أك ر من صيغةا وتتم تور 

واقتتتتتع الوظتتتتتائف  تتتتت  هتتتتتكم ولطتتتتتار التسلستتتتتم ايدار  للمؤسستتتتتة  وضتتتتتا  يتتتتت  مأولتتتتت  التعريفتتتتتات علتتتتتى أ 

وارتباطاتها ايدارية والع قات بين األفراد  متا  وضتا خطتول الستلطة والمستؤولية داختم التي تي ا حيتث 

 ستتتطيع اليتتاظر  لتتى الهيكتتم التي يمتتي أل  مؤسستتة التعتتري علتتى الوحتتدات واألقستتام داختتم المؤسستتة 

 .والمسؤوليات والسلطات فيها

ومتن  ت  طتو ر متن  (Porter & Lawler, 1965لقتد ظهتر مفهتوم الهيكتم التي يمتي علتى  تد )

فتاه بد ت  تلتك الممارستات التتي تتت  فتي المي متة والمتعلقتة Hage & Aiken, 1967ق تم ) ( حيتث عر 

بالسياستتتات والقواعتتتد وايجتتترا اتا والهيكتتتم التي يمتتتي هتتتو ال يتتتا  التتتذ    تتتدد أدوار ايدارات أو األجتتت ا  

خليتتة والوحتتدات التتتي تقتتوم باألعمتتال واليشتتاطات التتتي  تطل هتتا الداخليتتة فيهتتاا وهتتو   تتي ن التقستتيمات الدا

 (.2015ت قي  أهداي المؤسسة ومواقع اتخاد القرار فيها )الشيطيا 
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( بدأ الهيكم التي يمي  م م ايطار الذ   شير  لى الطر  التي ت  فيها Wrightويرى وريت )

متع فيهتا األفتراد معتًا فتي أقستام أو وظتائف توزيتع المستؤوليات والواجبتات علتى األفترادا والطتر  التتي  جت

 داريتتتة م تتتددةا والهيكتتتم  ركتتت  فتتتي خارطتتتة المشتتتروص التي يميتتتةا  متتتا أ تتت  الت،تتتمي  التتتذ   قتتترر الع قتتتة 

 (.2006وي دد عدد المستويات في السل  التي يمي )ال سيييا 

مختلفتتتتة ويعتتتتري الهيكتتتتم التي يمتتتتي علتتتتى أ تتتت   طتتتتار   تتتتدد ايدارات واألقستتتتام الداخليتتتتة الكمتتتتا 

للمي متتةا فمتتن ختت ل الهياكتتم التي يميتتة تت تتدد خطتتول الستتلطة وا ستتيابها بتتين الوظتتائفا و تتذلك   تتين 

 (.2007الوحدات ايدارية المختلفة التي تعمم معًا على ت قي  أهداي المي مة )الفرا واللو ا 

( أأ الهيكتتتتم التي يمتتتتي عبتتتتارة عتتتتن الشتتتتكم التتتتذ  توضتتتتع  يتتتت  الجهتتتتود 2010ويشتتتير  يتتتتاو )

لجماعية لت قي  وظيفة أو ورو معين وهو عملية ت د د األعمال المتراد أداؤهتا وتجميعهتا متع ت د تد ا

وتفتتتوي  الستتتلطة ال زمتتتة ألدا  هتتتتذه األعمتتتالا ولقامتتتة الع قتتتات بييهتتتتا لتمكتتتين المي متتتة متتتن ت قيتتتت  

 األهداي والغا ات الم ددة مسبقًا.

ى أ تت : التر يبتتة التتتي ت تتدد األجتت ا  ( الهيكتتم التي يمتتي علتت2015كمتتا  عتتر ي ب تتيا ورحومتتة )

الداخليتتتتة للمؤسستتتتتةا والتتتتتتي   تتتتتين خ لهتتتتتا ال ييتتتتتة التي يميتتتتة والوحتتتتتدات ايداريتتتتتة التتتتتتي تقتتتتتوم باألعمتتتتتال 

واليشتتاطات التتتي  تطل هتتا ت قيتت  أهتتداي المؤسستتةا  متتا أ تت    تتدد خطتتول الستتلطة بهتتاا ومواقتتع اتختتاد 

 القرارات ايدارية وتيفيذها.

( بتتدأ الهتتدي متتن ورا  ستتعي المي متتات واعتيتتا  بالهياكتتم التي يميتتة 2012ويشتتير أبتتو  ويتتك )

 لتتى توضتتيا ايدارات واألقستتام والوحتتدات داختتم المي متتةا وتوضتتيا المستتتويات ايداريتتة فتتي المي متتة 

واخت،اصات ومسؤوليات  م مستوىا ولبراز م دأ التخ،ص وتقسي  العمما وتوضيا خطول السلطةا 

ةا وتوضتتيا  قتتال ايهترايا وتقليتتم االزدواجيتتةا وتوضتيا خطتتول االت،تتالا وتوضتيا الع قتتات الرستمي

 وترتي  الوظائف والتيسي  بييهماا وتسهيم عمليات بيا  الوحدات واألقسام وايدارات.
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  ت تتين ليتتا ا هتتا تشتتتر  والبتتا فتتي عتتدة لتي يمتتيالمختلفتتة للهيكتتم ا استتتقرا  التعريفتتات متتن ختت ل

 :التي يمييكم في اله توفرها عياصر ال بد من

 .للمي مة المختلفةايدارية وجود الوحدات  .1

 .وضو  التخ،ص والمهام .2

 .والمسؤولية السلطة هراي وخط طا  اي .3

 أهمية الهيكل التنظيمي 2.2.2

 (2015تيبع أهمية الهيكم التي يمي أل  مؤسسة من خ ل ما  لي: )ب يا ورحومةا 

 .ترتي  الع قات داخم المؤسسة 

 ي ت قي  أهدافهاا فالهيكم التي يمي هو  الهيكم الع مي ل  ساأا فهو  جمع  ساعد المؤسسة ف

 كافة األ  مة الرئيسية والفرعية مع بع ها البع .

 .ف،م ويوضا ايدارات والدوائر واألقسام والشع  داخم المؤسسة  

 .وضا المستويات ايدارية واخت،اص  م مستوى ميهاا ب يث  ميع تداخلها  يما بييها  

 ( فيرجع أهمية الهيكم التي يمي  لى ما  لي:2016م،با ) أما

 .تاج مخرجات المي مة وت قي  أهدافها   

 .ضبط تد ير االخت فات الفرد ة في المي مة 

 .ممارسة القوة واتخاد القرارات المتعلقة بد شطة المي مة 

 .تيسي  الجهود وت قي  األدوار 

 عائد ميها.د المتاحة وتي ي  الر االستغ ل األم م للموا 

 .ت قي  التكامم بين حاجات العامم وحاجات المي مة 
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 أبعاد الهيكل التنظيمي 3.2.2

 (  لى أأ الهيكم التي يمي  تكوأ من العياصر اآلتية:2006لقد أهارت دراسة حري  والخشالي )

التخ،تتتص فتتتتي العمتتتم: وهتتتتو  شتتتير  لتتتتى المتتتدى التتتتذ   مكتتتن متتتتن خ لتتت  تقستتتتي  وتج ئتتتة وظتتتتائف  .1

 األعمال.

 ميع األعمال: وهي تشير  لى الطريقة التي  مكن اعتمادها لتجميع الوظائف.تج .2

 سلسلة األوامر: وهي تشير  لى خط السلطة الذ   سير من قمة المؤسسة  لى المستويات الد يا. .3

  طا  ايهراي: وهو  شير  لى عدد المرؤوسين التابعين مباهرة للمد ر. .4

 يع القرارات.المر  ية/ ال مر  ية: والتي بها  ت  ص .5

 الرسمية: وتم م درجة معيارية األعمال. .6

يطي )  ( فيرى بدأ الهيكم التي يمي  تكوأ من    ة أبعادا وهي:2015وأما الش 

: وهتي التتي تشتير  لتى استتخدام الهياكتتم والتي   والسياستات وايجترا ات فتي صتيع القتترارات الرستمية .1

 واالت،االت والرقابة.

 تكليا الموظفين بمهام واض ة وم ددة بدقة.التخ،ص: وهي التي تشير  لى  .2

 المر  ية: وهي تعيي أأ تمر   السلطة واتخاد القرار  كوأ في مستوى ايدارة العليا. .3

(  لتتى أأ أبعتتاد الهيكتتم Darvish and Hiddari, 2014فتتي حتتين تتترى دراستتة دار تتي) وهيتتدار  )

 التي يمي تتكوأ من  ما ية أبعادا وهي:

: وهتتي تشتتير  لتتى متتدى ال ريتتة المميوحتتة للمتتوظفين والتتتي متتن (Formalizationالطتتابع الرستتمي ) .1

 خ لها تمكيه  من تقد   آرائه  ومواقفه  في عمله  الخاص.
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(: وهتتي تشتتير  لتتى أأ ليتتام المؤسستتة بتوحيتتد أعمالهتتا علتتى مستتتوى Standardizationالتقيتتي  ) .2

من الةيام بدعمالها بشكم متما تم  عاٍلا فإ   سيمي ها ت ليم أسالي  العمم بالتف،يم مما  ساعدها

 في جميع الوحدات.

(: وهتتتتي تشتتتتير  لتتتتى المتتتتدى التتتتذ  تشتتتتار   يتتتت  المؤسستتتتة أ شتتتتطتها Specializationالتخ،تتتتص ) .3

 الخاصة وتعمم على الواجبات ومعرفة الخ را .

(:  أ الغترو متن التسلستم الهرمتي للستلطة Hierarchy of authorityالتسلسم الهرمي للسلطة ) .4

 مسؤولية  م موظف في المؤسسة والسلو يات التي  ج  أأ  تبعها. هو ت د د

(: وهتتتتتتو  تعلتتتتتت  بتتتتتتالمتغيرات أو األبعتتتتتاد والمستتتتتتتويات  المستتتتتتتوى األفقتتتتتتيا Complexityالتعقيتتتتتد ) .5

والرأسيا والجغرافيا ب يث  مكن لكم واحد ميه  التتد ير بشتدة علتى مقتدار تعقيتد الهيكتم التي يمتي 

 يما بييها.ب د دات  أو التفاعم معًا  

(:  أ االحتتتراي  ط تت  علتتى مستتتوى المتتوظفين متتن ختت ل تتتدري ه  Professionalismاالحتتتراي ) .6

 وير الرسمي.

(:  رتبط هتذا البعتد بالمستدلة الهامتة والخاصتة باتختاد القترار التي يمتيا Centralizationالمر  ية ) .7

تفتتوقين واستتتراتيجيينا أ  وهتتو  شتتير  لتتى المكتتاأ التتذ   تتت  اتختتاد القتترار  يتت  متتن ختت ل متتد رين م

 بمعيى آخر المر  ية تع ر عن مكاأ صيع القرار في المؤسسة.

 تت  تتوظيفه   ن(: تشير  لى  ستبة توظيتا األهتخاص التذ Personnel rations س  الموظفين ) .8

فتتتي المؤسستتتةا وهتتتي تشتتتير  لتتتى:  ستتتبة المتتتوظفين فتتتي ايدارةا و ستتتبة المتتتوظفين الرستتتميينا و ستتتبة 

   ،لوأ على أجور مباهرة أو وير مباهرة. الموظفين الذ ن

 لتى أأ أبعتاد الهيكتم التي يمتي  (Zakaryaei & Noubar, 2016دراستة ز ريتا و وبتار ) يمتا تترى 

تشتتتمم علتتى الطتتابع الرستتميا والتخ،تتصا والتوحيتتدا والستتلطات الهرميتتة للستتلطةا والتعقيتتدا والمر  يتتةا 



17 

 

ى حالتتتتة المؤسستتتتة بدكملهتتتتاا وتشتتتتمم: الةيتتتتاسا وأبعتتتتاد المعتتتتدل والم تتتتتوى الشخ،تتتتي والتتتتذ   شتتتتير  لتتتت

 والتكيولوجياا وال يئةا واالستراتيجيات وأخيرًا ال قافة. 

 و يما  لي تقدم الباح ة تف،يً  ألبعاد الهيكم التي يمي الخاصة بالدراسة ال الية:

 ُبعد المركزية 

قطتتة واحتتدة متتن المي متتةا  ق،تتد بالمر  يتتة أ هتتا ةالدرجتتة التتتي  كتتوأ فيهتتا اتختتاد القتترار متر تت ًا فتتي  

د متد ر  القمتة كذلك فإ ها تعيي حالة المي مة التي تكتوأ فيهتا ستلطة اتختاد القترارات المهمتة متر ت ة عيت

ا وهتتي الدرجتتة التتتي  كتتوأ فيهتتا صتتيع القتترار متمر تت  فتتي  قطتتة (84: 2018 ا تتاظ و  الهرميتتةة )االبتترو

(  لتى أأ المر  يتة هتي موقتع 2010(ا ويشتير حتري  )Robbins, et., al, 2012واحتدة بالمي متة )

ا  متا أ هتا تعيتي وجتود الستلطات جميعهتا ومكاأ اتخاد القرارات في المي مة أو توزيع القوة في المي متة

فتتي  تتد مستتتوى  دار  عتتال  ،تتري األمتتور  لهتتاا وهتتو المر تت  التتذ  ت،تتدر عيتت  التعليمتتات وتجتت  لتت  

،ري  ال بيا  على أوامر دلتك المستتوى األعلتى الطاعةا حيث ال  تا  لباقي المستويات ايدارية أأ تت

 (.2004أو على األقم بعد موافقت  )الميد ما 

 أ قرار اتباص المر  ية في المي مات  تد ر بعدة عوامم ميها:أ( 2017رى صالا )وت

 حج  المي مةا  لما قم حج  المي مة زاد توج  المي مة   و المر  ية. .1

 طورت  زاد توج  المي مة   و المر  ية.أهمية القرار زادت تكلفة القرار وخ .2

توحيد السياساتا  أ رغبة المي مة فتي تط يت  سياستات موحتدة ست   آختر التبتاص مر  يتة الستلطة  .3

 في اتخاد القرارا م م توحيد الجودةا السعر واالستس م و م دلك مفيد ل بائن المي مة.

علتى استتخدام المر  يتة فتإأ ايدارة فلسفة المرؤوسينا أأ سلو  وفلسفة وتطلعات المرؤوسين تؤ ر  .4

 تشعر بد   ال حاجة الستخدام المر  ية وأأ المرؤوسين  ت ملوأ المسؤولية ألعماله .
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 (2007لبعد المر  ية مجموعة من الم ا اا ومن أهمها: )ط ا و 

 تساعد في االستفادة من خ رات ايدارات العليا في المؤسسة وقدراتها. .1

 تخاد القرارات.تساعد توحيد السياسات وا .2

 ت يد من قوة ومكا ة ايدارات العليا. .3

 تعمم على التقليم من ازدواجية الوظائف  لى أد ى حد ممكن. .4

 تعمم على ت قي  الرقابة للمستويات الد يا بدرجة عالية دوأ أأ ت تاج  لى  جرا ات مشددة. .5

 أقم.تساعد في ال د من األخطا  واال  رافات في األدا  الفعلي وضماأ مخاطر  .6

وم لما أأ هيا  للمر  ية مجموعة من الم ا ا فإ ها ال تخلو أ  ًا من العيوبا ومتن عيوبهتا: )الميتد ما 

2004) 

 عدم وجود طبقات أو فئات بد لة في المي مة من متخذ  القرارات. .1

 ا خفاو الرو  المعيوية للرؤسا  في المستويات ايدارية الد يا في المي مة. .2

فتتتي  أ ارات علتتتى  طتتت ص  تتتافي علتتتى العوامتتتم المهمتتتة التتتتي  عشتتتيها العتتتاملو قتتتد ال  كتتتوأ متختتتذ القتتتر  .3

 المستويات األد ى.

 عيد اتخاد قرار فاهم ووير ص يا فإأ هذا قد  شكم ضررًا للمي مة بشكم  امم. .4

تعمم المر  ية على خل   وص من االعتماد واالتكال عيد المستويات الد ياا ودلك لعدم قدرته  علتى  .5

 تدخذ القرار من ايدارة العليا.الت،ري دوأ أأ 

 ُبعد التعقيد 

بهتذا البرعتد أ ت  ةدرجتة تقستي  وتج ئتة األعمتال والع قتات داختم المي متةا والتبع   شتير  د ق،

ا وهتي (149: 2014)حميتدا  وحجت   طتا  ايهتراي فتي مي متة متاة  لى أ   عتدد المستتويات ايداريتة

ا ويرى (2011ختلفة الموجودة داخم المي مة )الم مد ن عدد العياوين المهيية واليشاطات الوظيحية الم
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( أأ التعقيتتتد دلتتتك البعتتتد متتتن الهيكتتتم التي يمتتتي التتتذ   شتتتير  لتتتى عتتتدد الوظتتتائف 2011درة وآختتتروأ )

 والوحدات واأل شطة المختلفة داخم المي مة.

( أأ عياصتتتر التعقيتتتد فتتتي المي متتتات هتتتي التمتتتا   األفقتتتي والعتتتامود  2017شتتتير صتتتالا )تو 

   الجغرافتيا ويق،تد بالتمتا   درجتة االختت ي بتين التي   الفرعيتة والمكو تة للمي متة متن وحتدات والتما

ودوائر وأقساما فتعتمد درجة التما   على التخ،ص في األعمتال وعلتى حجت  المي متةا فكلمتا زاد عتدد 

( 2012   فيهاا بييما   يا الطراو تة )التخ،،ات في المي مة و  ر حجمها  لما زادت درجة التما

عي،ر التكامم لةياس درجة التعقيدا ويق،د بالتكامم التيستي  بتين المهتام والوظتائف والتدوائر المختلفتة 

 داخم المي مة.

 (2007والفراا  اللو  تكوأ هذا البرعد من    ة عياصر وهي: )

التقستتتتي  األفقتتتتي والتخ،تتتتص األفقتتتتي: وهتتتتو  شتتتتير  لتتتتى األ شتتتتطة والوظتتتتائف المهييتتتتة واليشتتتتاطات  .1

،،ات المتيوعة التي تقوم بها المي مةا و لما زاد عدد الوحدات التي يمية ازداد تيوص المهن والتخ

 والتخ،،ات وبالتالي فإأ التعقيد في الهيكم التي يمي سي ادا والعك  ص يا.

التقستتتتي  الرأستتتتي: ويشتتتتير هتتتتذا التقستتتتي   لتتتتى عمتتتت  الهيكتتتتم التي يمتتتتيا فكلمتتتتا زاد عتتتتدد المستتتتتويات  .2

 عقيد في الهيكم التي يمي والعك  ص يا.التي يمية زاد الت

التقسي  الجغرافي: حيث  شير هذا التقسي   لى مدى اال تشتار والتوزيتع الجغرافتي أل شتطة المي متةا  .3

و لما زادت زاد عدد الوحدات التابعة للمي مة في مياط  جغرا ية مختلفة زادت  سبة العاملين فيهتا 

 رجة التعقيد فيها.المسافةا وبالتالي زيادة د تو ذلك ازداد
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( بتتدأ الهيكتتم التي يمتتي  ت،تتف بدرجتتة أعلتتى متتن التعقيتتد  لمتتا زاد 2011ويتترى درة وآختتروأ )

 واحد أو أك ر من أ واص التما   ال   ة:

 ما التكامم  تعل  بالتيسي  بين المهام والوظائف والتدوائر المختلفتة داختم المي متة التتي تت داد فيهتا  .1

ة أك تر  لتى وجتود التكامتم بتين األ  متة الفرعيتة جمعيهتاا ويوجتد  وعتاأ درجة التما   وت تاج بدرج

 من التكامم أال وهما العمود  واألفقي.

متا  ع تر عيتت  استتخدام قواعتد العمتتم واألعتراي داختم فتتر  العمتم وتتؤد   لتتى التكامتم األفقتي: وهتتو  .2

 ت سين الع قات الجا  ية.

  قات السلطة وتبادل التقارير.التكامم العمود :  يع ر عي  التيسي  من خ ل ع .3

 بما  لي:( 2014الساعد  وعلواأ )وأما أبعاد   رية التعقيد في المي مة فقد لخ،ها 

  تتام التعقيتتد ال  ،تتم  لتتى التتتوازأا ربمتتا ت،تتم المي متتات  لتتى  وعتتًا متتا متتن االستتتقرار لكتتن علتتى  .1

 المدى الق،ير فقط.

ت األعمال  تيجة الي ام الفوضو  ال تميا  مكن أأ تولد تقلبات   يرة واضطراب صغير في هبكا .2

 مما  ؤد   لى تد ير واضا.

 مكا ية التي ؤ على المتدى الق،تير فتي الي تام الفوضتو ا بإعطتا  أستباب معقولتة لل تروي الستائدة  .3

 في مدة زميية م ددة.

تشير   رية التعقيتد  لتى أأ هتبكات األعمتال الع توية تقتف علتى حافتة الفوضتىا ممتا تمكيهتا متن  .4

 ي ي  الذاتي والمؤد   لى ع،ر االزدهار في التغير السريع.الت

وأمتتتا  يمتتتا  ختتتص أهميتتتة بعتتتد التعقيتتتد فتتتتكمن أهميتتتت  فتتتي أ تتت   لمتتتا زادت درجتتتة تعقيتتتد الهيكتتتم 

التي يمتتي زادت ال اجتتة ل ت،تتاالت والتيستتي  والرقابتتة الفعالتتةا وهتتذا   تتع ع ئتتًا مت ا تتدًا علتتى المتتد رين 

 (.2010تيسي  والرقابة )حري ا لمعالجة مشك ت االت،ال وال
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( أأ أهميتتتة التعقيتتتد تكمتتتن فتتتي ارتباطتتت  بالتعقيتتتد ال يئتتتي التتتذ  توجتتتد  يتتت  2017رى صتتتالا )وتتتت

المي مة  د  لما  ا ت ال يئة أك ر استقرارًا وتجا سًا قم التعقيد الهيكلي. والعك  ص ياا أ   لما ازداد 

  قا ية ازداد تعقيد الهيكم التي ي .تغيير العوامم ال يئية االقت،اد ة واالجتماعية وال

كما أأ زيادة تعقيد المي مة تؤد   لى زيادة حاجة ايدارة العليا  لى استعمال أسالي  أو أدوات 

تي يميتتة متطتتورة تتتت  م متتع أهتتداي المي متتة وواقتتع أ  متهتتا الفرعيتتة م تتم االت،تتاالت المتطتتورة و  تت  

متتتتم الستتتتلي  بتتتتين مختلتتتتف األجتتتت ا  التي يميتتتتة )الستتتتال ا معلومتتتتات وأستتتتالي   داريتتتتة متطتتتتورة ي جتتتتاد التكا

2008.) 

( بد هتتتا تكمتتتن فتتتي صتتتعوبة التيستتتي  والستتتيطرة علتتتى 2017جتتتد صتتتالا )لتعقيتتتد فتأمتتتا مستتتاو  ا

الفعالياتا  د  دفع التعقيد القرار ل بقا  بمتطلبات   رى من الم دداتا والتي تقلم من احتمتال أأ هتذا 

لى مستوى المي مةا و ذلك أأ التعقيد  جعم الوظائف ايدارية أك تر القرار سيتخذ للوصول لألهداي ع

صعوبة و م دلك  جعم التعقيدات تد يرات رئيسة في سلو  أع ا  المي مةا وعلى األوضتاص الهيكليتة 

 األخرى وعلى الوظائف داخلها وعلى الع قة بين المي مة وال يئة التي توجد فيها.

 ُبعد الرسمية 

مدى تجميع وتو ي  القوا ين واأل  مة والتعليمات وايجترا ات والوظتائفا ا ة ق،د بالرسمية أ ه

وتوضتتيا واجبتتات العملتتين فتتي المي متتة وتو يقهتتاا و لتتك هتتي متتدى تيفيتتذ القواعتتد وايجتترا ات متتن ق تتم 

ا وهتتتي درجتتتة ت د تتتتد (166: 2017)عتتتت و ا  لتتتتالي تشتتتتجع علتتتى التتتتعل  وايبتتتداصةالعتتتاملينا والتتتتي با

ا (Salimbahrami, et., al, 2015يميتة بتين المتوظفين فتي المي متة بشتكم دقيت  )الع قتات التي 

( أأ بعتتتد الرستتتمية هتتتي متتتدى اعتمتتتاد المي متتتة علتتتى القتتتوا ين واأل  متتتة والقواعتتتد 2010ويتتترى حتتتري  )

ا وأمتتتا درة والتعليمتتتات والقتتترارات وايجتتترا ات والمعتتتا ير فتتتي توجيتتت  وضتتتبط ستتتلو  األفتتتراد أ يتتتا  العمتتتم

( أأ درجتتتة الرستتتمية تختلتتتف متتتن عمتتتتم آلختتتر فتتتي المي متتتة فهيتتتا  بعتتت  األعمتتتتال 2011وآختتتروأ )
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الروتييية والتي قد تتطل  درجة رسمية عاليةا  ما أأ هيا  أعمااًل أخرى قد  عطي الموظف فيها درجة 

من المرو ة وتكوأ درجة الرستمية فيهتا قليلتةا ودلتك حتتى  تتمكن الموظتف متن تقتد ر الموقتف ومواجهتة 

 في ال يية م ً . التغيرات

حيتتث  شتتير هتتذا البرعتتد  لتتى درجتتة اعتمتتاد المي متتة علتتى قتتوا ين وقواعتتد وقتترارات ولجتترا ات فتتي 

توجي  سلو  العامم وت،رفات ا حيث  ترى الك يتر أ ت  لتي  متن ال ترورة أأ تكتوأ هيتا  قائمتة مكتوبتة 

لى فهمها واستتيعابها ستوا  أكا تت بهذه القوا ين ول ما  كفي أتن  كوأ هيا  القدرة لدى األفراد العاملين ع

مكتوبة أم الا حيث  ت،ف الهيكم التي يمي بدرجة عالية من الرسمية  لما زاد اعتماده  على القتوا ين 

 .(2006)اللو ا    ص ياوالمعا ير التف،يلية في المي مة والعك

  ولجرا ات ويرى البع  بدأ بعد الرسمية  مكن تسميتها مجازًا بالفرملةا وتقت ي وجود أسالي

العمتتم وتيميطهتتا بشتتكم   تتمن ضتتبط ستتلو  العتتاملين العد تتد نا ب يتتث ال  كتتوأ هيتتا  مجتتااًل لتفتتاوت 

السلو  من موظف  لى آخر ل خت ي في أهكال تقد   الخدمة من هتخص آلخترا فتالتي ي   ستتجوب 

 (.2017التيميط والتوحيد )صالاا 

 (2016مار ا يمكن ح،ر م ررات الرسمية في اليقال التالية: )عو 

 العمم على تقليم االخت ي في المي مة وزيادة الوحدة في العمم. .1

 تشجيع اال سجام وتع ي  التيسي  في التي ي .  .2

 العمم علة ال د من التكاليا وتقليلهاا وأ  ًا تع ي  الفعالية التي يمية. .3

 (2012وللرسمية العد د من الم ا اا وميها: )الطراو ةا 

 درا  والعاملين عيد مواجهة مواقف تتطل  وجود اليمطية والرسمية.التخحيا من حيرة الم .1

 توحيد سلو  المدرا  والعاملين وهذا  ؤد   لى اتسا  و بات سلو ه  والعدالة عيد تقد   الخدمات. .2
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 أ اليمطيتتتتة والرستتتتمية هتتتتي ترجمتتتتة لألهتتتتداي التي يميتتتتة واستتتتتراتيجياتهاا والتتتتت ام المتتتتدرا  والعتتتتاملين  .3

 ة   ق  األهداي المطلوبة.باليمطية والرسمي

 تساعد في اتخاد القرارات ويقلم الوقت والجهد. .4

 وجود معا ير رسمية تعت ر األساس لتقيي  األدا  باليسبة للمد رين والعاملين. .5

 تشعر المدرا  والعاملين باألماأ  وأ ت،رفاته  تسير وفقًا لأل  مة المعمول بها. .6

 ن الشخ،ية في العمم.تعطي ا طباص الرسمية بالعمم واالبتعاد ع .7

 (2017ويعاب على الرسمية في الهياكم التي يمية: )صالاا 

 أ تر يتت  المتتدرا  والعتتاملين علتتى االلتتت ام ال رفتتي وال ائتتد  جعلهتت   عجتت وأ عتتن االرتبتتال باألهتتداي  .1

 حيث  ر  وأ على الوسائم دوأ االهتمام باليتائج.

 ا  والعاملين  ي روأ لها بد ها أصب ت قد مة. أ وجود اليمطية والرسمية لفترة طويلة  جعم المدر  .2

  أ التكرار  ولد الشعور بالملم لدى المدرا  والعاملين وي د من ايبداص. .3

  أ الت ام المدرا  والعاملين  جعله  في موقف سل ي أمام العم  . .4

 ُبعد التفويض ونطاق اإلشراف 

 ستاعد الرؤستا  أو  تة األهميتةا أل ت  أمترًا فتي وافتي مجتال ايدارة  التفوي  و طا  ايهراي عت ر 

األمتتر التتذ  ستتيوفر لهتت  الوقتتت التت زم ألدا  المهتتام  .علتتى  تمتتام مهتتامه  متتن ختت ل اآلختترين المتتد رين

وهو  ذلك سي يد ال قة وسيساعد على بيا  ع قتات  لمت،لة بالتخطيط وصياعة القراراتاايستراتيجية ا

تدريسية من جهة وبين المرؤوسين أو المد ر من جهة أخرى.   جابية بين فري  العمم أو طاق  الهيئة ال

لتقتتد   المبتتادرات واكتستتاب المهتتارات وتيميتتة القتتدرات  العتتاملينكمتتا أ تت   ستته  فتتي ت فيتت  المرؤوستتين أو 

الذاتية ويع ز  قته  بد فسه ا األمر الذ  سيخدم م،ل ة ومكاأ العمم من خ ل ما  وفر متن المرو تة 

 .(2012)أبو د ةا  ع ز  فا ة وفعالية ومشروعية التي ي عمم ويلال زمة في ا
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تخويم ال   في  صدار بع  القرارات للمستويات ايدارية األد ى و قتم ويق،د بالتفوي  أ   

بع  ال، حيات من مستوى  دار  معين  لى مستوى  دار  أد ىا وبهذا  ،با التفتوي  فتي جتوهره 

اص دو  مراك  وظيحية أعلى ألهخاص دو  مراك  وظيحية  قم لبع  المسؤوليات التي  قوم بها أهخ

 (.2004أقم دوأ  لغا  المسؤولية اليهائية عن  تائج التيفيذ باليسبة للشخص القائ  بالتفوي  )حسينا 

 ( وهي التالي:2006وللتفوي  العد د من الم ا اا ومن أهمهما ما د ره )مهياا 

 وهي قدرة  مكن اكتسابها بالخ رة والعمم المستمر.  عت ر التفوي  مهارة ال  تقيها  م المدرا ا .1

 الكشف عن ايدارة وير الياج ة في األقسام المختلفة للمي مة. .2

 السرعة في اتخاد القرارات في المستويات ايدارية. .3

 ال د من الت،ادمات بين ايدارة العليا والمستويات األخرى. .4

 الشعور بالعدالة ألأ الفرد  كافد حس  عمل . .5

التفوي  على ت فيت  وتيميتة مهتارات وقتدرات المرؤوستينا  متا ويستاعده  علتى رفتع الترو    عمم .6

 المعيوية لد ه  وي يد ال قة والمسؤولية  يما بييه ا ودفعه  ألدا  مهامه  على أكمم وج .

العد تتد متتتن العوامتتم التتتي تستتتاعد التتتي تستتاعد فتتتي أأ  كتتوأ تفتتوي  فعتتتااًلا ومتتن هتتتذه هيتتا  و 

 (2012ر ا )ال فيالعوامم: 

 أأ  كوأ الفرد الذ  تفوو  لي  السلطة قادرًا على ممارستها. .1

أأ  كتتوأ الفتترد المفتتوو  ليتت  م تتط  قتتة عيتتد التترئي  ودلتتك لت ملتت   افتتة المستتؤولية عتتن القتترارات  .2

 المفوو  لي . التي  قوم بها

 ة.أأ  توفر   ام فعال ل ت،االت والرقابة  ساعد في التدكد من استخدام السلطة المفوض .3

 العمم على توضيا أهمية التفوي  ودلك من أجم الوصول  لى األهداي بكفا ة. .4

  ج  أأ  كوأ التفوي  في حدود تخ،ص المفوو  لي  ومياسبًا مع خ رات  ولمكا يات . .5
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 (2017وأهمها: )ع د المطل ا مجموعة من العوامم التي تؤ ر  ي   هيا وأما  طا  ايهراي ف

درة الجستتتما ية والذهييتتتة تعمتتتم   تتتا علتتتى اتستتتاص  طتتتا  ايهتتتراي أو القتتتدرة الشخ،تتتية حيتتتث أأ القتتت .1

 ت ييق .

 مدى توافر الخدمات االستشارية في المي مة ووجودها في الهيكم التي يمي. .2

 الوقت المتا  للمد را وي اد  طا  ايهراي  لما  اأ هيا  الوقت الم ئ  لتيفيذ المد ر لمهام . .3

 لك مدى قدرته  على الت مم.مدى توافر الخ رة لدى المدرا  و ذ .4

 مدى تفوي  السلطةا حيث تتسع مجاالت المد ر  لما زاد التفوي . .5

المشتتك ت العارضتتةا فكلمتتا ظهتترت هتتذه المشتتك ت فتتي العمتتم  يجتت  العمتتم علتتى توستتيع  طتتا   .6

 ايهراي.

 تشتت وتيا ر مواقع العمما حيث أ    لما زاد التشتت في مواقع العمم قم ايهراي. .7

  صالتخصبعد 

 عد التخ،ص سمة ال ياة االقت،اد ة المعاصرةا  د هو وسيلة اي ساأ ل يادة   تاجية عياصر 

يقت ي م دأ (ا و 2009اي تاج وخاصة العمما مما  ؤد   لى زيادة اي تاج الكلي للمي مة )خ،او ةا 

تخ،،ة التخ،ص أأ  قت،ر عمم  م فرد على الةيام بوظيفة واحدةا وأأ  ت    شا  وحدة تي يمية م

لكم عمم وأأ  كوأ بإمكاأ تشغيم هذا الفرد أو الوحدة في  م وقت عمما وهذا الم دأ   ق  زيتادة فتي 

المهتارةا والسترعة فتي األدا ا وخفت  التكلفتةا وبالتتالي زيتادة   تاجيتة العمتما  ال أ ت  تجتدر ايهتارة  لتتى 

مت  بستيط ومتكترر طتوال الوقتت عدم مغاالة في التخ،ص لكتي ال  شتعر الفترد بالملتم والستدم  تيجتة ليا

 (.2016)عمار ا 
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 (2009وقد استخدام آدم سميث تع ير تقسي  العمم في معييين مختلفين وهما: )خ،او ةا 

  األول:  شتتتير  لتتتى تخ،تتتص قتتتوة العمتتتم الم،تتتاح  لعمليتتتة التقتتتدم االقت،تتتاد ا والتتتذ   تتتؤد   لتتتى

 كار.ت سين   تاجية عي،ر العمما وزيادة مهارت  وقدرت  على االبت

  ال ا ي:  شير  لى تقسي  العمم بين الذ ن  عملوأ في أعمال ميتجتة والتذ ن  عملتوأ فتي أعمتال ويتر

ميتجةا فالعاملين الذ ن  عملوأ في أعمال ميتجة  ستاهموأ فتي زيتادة اي تتاج ول تتاج فتائ   ستاه  

 في زيادة االست مار.

 (2007ويهدي بعد التخ،ص  لى ما  لي: )م مدا 

 التخ،ص الوظيفي رسميًا من خ ل اللوائا والقواعد لتي ي  المجاالت الوظيحية.ت د د مجاالت  .1

 توزيع السلطة ال زمة يعطا  األوامر بتيفيذ الواجبات الم ددة بشكم رسمي. .2

 توزيع األعمال على أع ا  المي مة باعتبارها واجبات رسمية. .3

 أنواع الهياكل التنظيمية 4.2.2

ة أ واص للهياكم التي يميةا والتي  مكن ح،رها بما  لي:( بدأ هيا2018 رى الرهيد  )    عد 

 :وهو  ت،ف بوجود  يكم  شتغل  األفتراد بطريقتة التعيتينا  ستتيد علتى القتوا ين  الهيكل البيروقراطي

المعروفة بهدي ت د تد خطتول الستلطة والمستؤوليةا والتذ  تتطلت   يت  عمليتة ت ريتر القترار والرجتوص 

داخم المؤسستة والتتي ت تدد هترعيتها ستلطات ختارج الهيكتم التي يمتيا لتذا  لى السياسات المعروفة 

فتتإأ ال يروقراطيتتة تعتتد   تتام م تتدد متتن األ شتتطة  تتت  تي يمهتتا وتيستتيقها بشتتكم دقيتت  بهتتدي ت قيتت  

 أوراو معيية.

 :تميتت  الهيكتتتم التي يمتتي هيتتتا باالزدواجيتتتةا فدحتتدهما مهيتتتي واآلختتتر  دار ا  البيروقراطيـــة المهنيـــة 

األول بالد مقراطية في حين  تمي  ال ا ي بال يروقراطيةا  ما  ت،ف هتذا التيمط بال مر  يتة ويتمي  
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في العمم حيث أعطت درجات عالية من ال رية والسلطة للموظفين ألدا  أعمتاله ا وهتذا اليتوص متن 

 الهياكم  تمتع باالستق لية والرقابة الجماعية على القرار ايدار .

 :هتذا الهيكتم بكو ت    تدد دائمتًا األ شتطة التتي  قتوم بهتا المتوظفين والتتي  ويت،تف الهيكل العطـوي

تتتتت  متتتن ختتت ل عمليتتتة التفاعتتتم  يمتتتا بيتتتيه ا  متتتا أ تتت   ت،تتتف بوجتتتود  يكتتتم متتتن الستتتلطة والرقابتتتة 

واالت،الا ويرجع اخت ي المكا ة وف  هذا اليمتودج  لتى عامتم األقدميتةا و يت   كتوأ م تدأ االلتت ام 

ين فتتي المؤسستتةا وفتتي هتتذا الي تتوص متتن الهياكتتم تكتتوأ المستتؤولية جتت   م تتدود متتن ميتشتترًا بتتين العتتامل

حقتتو  والت امتتات األفتتراد فتتي المؤسستتةا وتكتتوأ  يتت  االت،تتاالت جا  يتتة أك تتر ميهتتا أفةيتتة )الرهتتيد ا 

2018.) 

 ( أ واص أخرى للهيكم التي يميا وهي:2018 يما د ر الييم وسليماأ )

  المهتتام المتشتتابهة وظيحيتتًا ت تتت رئتتي  واحتتدا أ  أأ هتتذا الهيكتتم الهيكتتم التتوظيفي: و يتت   تتت  وضتتع

 قائ  على التخ،ص في العمم.

  الهيكتتم الجغرافتتي:  يتت   تتت  تقستتي  األ شتتطة حستت  الميتتاط  الجغرا يتتةا ب يتتث  تتت  تخ،تتيص وحتتدة

 تي يمي لكم ميطقة  شري عليها مد ر.

 معها.  يكم العم  : تعمم الميشدة أ شطتها حس  العم   المتعاملين 

  يكم العمليات: و ي   ت  تقسي  العمم حس  تسلسم العمليات التشغيلية المطلوبة لت،ييع أو   تاج 

 وتقد   الميتج أو الخدمة.

 لجاأ.الالتي ي  مع االستعا ة ب 
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 خصائص الهيكل التنظيمي 5.2.2

متتي لكتتي  ختتص بهتتا الهيكتم التي يأأ (  لتتى أأ هيتا  خمستتة خ،تائص  جتت  2004 شتير أبتتو  تاع  )

  كوأ  اج ًا وفعااًلا وهي:

ال مر  يتتتتة: وهتتتتي تشتتتتير  لتتتتى عتتتتدم تر يتتتت  الستتتتلطة فتتتتي  تتتتد ايدارة أو فتتتتي  تتتتد ال كومتتتتة المر  يتتتتة  .1

 للمؤسسة.

التمكتتين: وهتتي متتيا  تتم موظتتف ال،تت حيات التتتي   تاجهتتا للةيتتام بعملتت  وتمكييتت  متتن اتختتاد القتترار  .2

 ظيفت  والةيام بمسؤوليات   املة.المياس  دوأ الرجوص  لى رؤسائ  لكي  ستطيع أدا  و 

التكيتتا: وهتتي ستترعة التكيتتا متتع المتغيتترات ال يئيتتة الم يطتتة بالمؤسستتة الداخليتتة والخارجيتتة والتتتي  .3

 مكتتتن أأ تتتتؤ ر ستتتلبًا فتتتي حتتتال لتتت  تستتتتطع المؤسستتتة التكيتتتا معهتتتاا فهيتتتا  جتتت  أأ  تغيتتتر الهيكتتتم 

 ولى.التي يمي طبقًا للتغير في رغبات وحاجات العم   بالدرجة األ

 زيادة  طا  ايهراي: ودلك لكي  ت  فسا المجال األك ر للموظفين بالةيام بواجباته . .4

استخدام الهياكم ال د  ة:  أ الهياكم ال د  ة تعت ر أك ر مرو ة وتتيا للمي متة سترعة التفاعتم متع  .5

 ما   دي في ال يئة م م اال تر ت وال كومة االلكترو ية وويرها.

 فيرى بدأ من خ،ائص الهيكم التي يمي ما  لي:( 2016أما أبو م،با )

  التتتتوازأ:  عيتتتي أأ تكتتتوأ الستتتلطات التتتتي تمتتتيا لشتتتخص متتتا مت ئمتتتة متتتع متتتا  كلتتتف بتتت  متتتن مهتتتام

 ومسؤوليات.

  المرو تتة: أ  أأ  كتتوأ الهيكتتم التي يمتتي قتتادرًا علتتى استتتيعاب التعتتد  ت التي يميتتة المستتتمرة تبعتتًا

 للمتغيرات الداخلية والخارجية.

 مرارية: وهيا ت هر ضرورة اعتماد القواعد العلمية في بيتا  الهيكتم التي يمتي وتتوخي الدقتة فتي االست

 تشخيص الواقع.
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 تغيتترات ممراعتتاة ال تتروي ال يئيتتة: أ  أأ  كتتوأ الهيكتتم التي يمتتي قتتادرًا علتتى التكيتتا واالستتتجابة لل

 الداخلية والخارجية.

 يكتتتم التي يمتتتي دو فاعليتتتة فعليتتت  أأ  عطتتتي االهتمتتتام باليشتتتاطات المهمتتتة للمي متتتة: لكتتتي  كتتتوأ اله

 اهتمامًا   يرًا لأل شطة الرئيسة من خ ل وضعها في مستوى  دار  مياس  ألهميتها.

 مراحل بناء الهيكل التنظيمي للمؤسسات والوزارات  6.2.2

 (2018تتم م هذه المراحم بما  لي: )الرهيد ا 

لمؤسسات والتوزارات ل ترورة ال اجتة  لتى التغييترا وهي تم م م اولة   ارة دهن العاملين با اإلذابة: .1

من خ ل جتذب ا تبتاهه   لتى المشتك ت التتي قتد تعتو  الهيكتم التي يمتيا  متا أ هتا ت يتر دافعيتته  

للب تتتث عتتتن حلتتتول داتيتتتة ولبداعيتتتة ل تتتم تلتتتك المشتتتك تا وال  مكتتتن لهتتتذه المؤسستتتات والتتتوزارات أأ 

 ت ق  دلك دوأ تهيئة موظفيها لذلك.

ــر .2 وهتتو  شتتير  لتتى التتتدخم التتذ   قتتوم بتت  القتتائموأ علتتى تطتتوير الهيكتتم التي يمتتي وأستتالي   :التغيي

العمتتم وايجتترا ات التي يميتتةا وعلتتى الستتلو  الفتترد  والجمتتاعي فتتي المؤسستتات والتتوزاراتا ب يتتث 

 ستتتطيع متتن خ لهتتا أأ  كتستت  العتتاملين أ متتال جد تتدة متتن الت،تتري والستتلو  الفتترد  والجمتتاعيا 

 في مواجهة مشاكله  وفي التغيير  لى األحسن. والتي تساعده 

: تهتتتت  هتتتذه المرحلتتتة ب ما تتتة وصتتتيا ة التغييتتتر التتتذ   تتتت  التوصتتتم  ليتتت ا وم اولتتتة الت  يتتتت التجميـــد .3

وال فاظ علتى المكاست  والم ا تا التتي تت  ت ةيقهتا متن التطتويرا بمعيتى أأ تستعى   تو   جتاد تتوازأ 

 القد مة.جد دا حتى ال تعود المؤسسة  لى الممارسات 

 ( ف ددا عملية بيا  الهيكم التي يمي من خ ل الةيام باآلتي:2018أما الييم وسليماأ )

 .ت د د أهداي الميشدة 

 .ت د د األ شطة والمهام ال رورية لت قي  األهداي والخطط الموضوعة 
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 .تجميع األ شطة المتشابهة أو المتكاملة في وظيفة واحدة 

 بهة في وحدة  دارية.تجميع الوحدات الوظيحية المتشا 

  ةيسارئتجميع الوحدات ايدارية المرتبطة مع بع ها في وحدة. 

 ت الستتتتلطة والمستتتتؤولية ربتتتط هتتتتذه الوظتتتتائف وايدارات متتتع بع تتتتها رأستتتتيًا وأفةيتتتًا متتتتن ختتتت ل ع قتتتا

 سية وع قات التعاوأ بين الوحدات األفةية.للوحدات الرأ

 طات والع قات.رس  الهيكم التي يمي الذ   وضا الوظائف والسل 

 .عداد الوصف والتوصيا الوظيفي لكم وحدة وظيحية  

 اإلطار القانوني للهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية 7.2.2

( بد ت  قتد ألت م قتا وأ الخدمتة المد يتة 52: ص2017أهار د واأ الموظفين الفلسطييي في تقريره للعام )

( والتذ   تتيص علتتى تقتد   التترأ  فتتي 10( بيتتد )7لمتتادة )والئ تت  التيفيذ تتة وقترارات مجلتت  التتوزرا  وفقتًا ل

مشتتتتاريع الهياكتتتتم التي يميتتتتة بتقستتتتيماتها وجتتتتداول الوظتتتتائف والوصتتتتف التتتتوظيفي التتتتتي تقتتتتدمها التتتتدوائر 

م المعتتدل 1988( لستتية 4ال كوميتتة ق تتم عرضتتها علتتى مجلتت  التتوزرا  متتن قتتا وأ الخدمتتة المد يتتة رقتت  )

( لستية 45ة  لى العد تد متن قترارات مجلت  التوزرا  ميهتا رقت  )ما بايضاف2005( لسية 4بالقا وأ رق  )

 .2016م.و/ر. ( لعام /17/84/17ا وآخرها قرار رق  )15/8/2005بتاريخ  2005

 عالقة الهيكل التنظيمي بجداول التشكيالت الوظيفية 8.2.2

   البد من التعريتا بدا ًة ولكي  ت  معرفة الع قة بين الهيكم التي يمي بجداول التشكي ت الوظيحية فإ

( جتتداول التشتتكي ت 2017بمفهتتوم جتتداول التشتتكي ت الوظيحيتتةا فقتتد عر فتتت وزارة ال،تت ة الفلستتطييية )

بعتتدد الوظتتائف الدائمتتة ومستتمياتها ودرجاتهتتا وفئاتهتتا   طتتاراً هتتي عمليتتة تي يميتتة تت تتمن الوظيحيتتة بد هتتا 

ا وأمتا أهتدافها حست  والقتوا ين المعمتول بهتالأل  متة  وروات  الوظائف بعقود في الدوائر ال كوميتة وفقتاً 

التي يميتتة للوظيفتتة العامتتة وميهتتا تطتتور قاعتتدة بيا تتات  األهتتدايت قيتت  جملتتة متتن ميشتتورات التتوزارة فهتتي 
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وتخ،،تتتاته  ومستتتمياته  وتتتتوزيعه  علتتتى الفئتتتات والتتتدرجات  ولعتتتداده هتتتاملة ودليقتتتة عتتتن المتتتوظفين 

المد يتة فتي فلستطين  الخدمتةالموارد البشرية فتي قطتاص  عن واقع  ح،ائيةتوفير بيا ات   لى وبايضافة

 بهدي التخطيط للموارد البشرية.

( بد ها مجموعة الوظتائف والفئتات والتدرجات والرواتت  الم تددة لكتم ميهتا فتي 2013ها قسطاس )توعر ف

ميتة   ام تشكي ت الوظائف ال،ادر بمقت ى قا وأ المواز ة العامة أو قتا وأ مواز تات الوحتدات ال كو 

 أو مواز ة أ  من الدوائر األخرى.

 2012و يما  خص الميهجية التي ت  بها  عداد جداول التشكي ت عيتد بتد  العمتم بهتا فتي بدا تة العتام 

: 2015 تتتتاآلتي: )ميشتتتتورات د تتتتواأ المتتتتوظفينا والتتتتتي ال زال العمتتتتم بهتتتتا ستتتتاريًا حتتتتتى الل  تتتتةا هتتتتي 

 (18-17ص

 صتة يعتداد جتداول التشتكي ت الوظيحيتة ولقرارهتا متن اللجيتتة  عتداد الخطتة التيفيذ تة والتعليمتات الخا

 العليا ومعالي رئي  الد واأ والم،ادقة عليها من دولة رئي  الوزرا .

  ت  عمم المراس ت التوضي ية لكس  دع  وتد يتد المستتوى السياستي لهتذا المشتروص التوطيي الك يتر

 )سيادة الرئي ا دولة رئي  الوزرا (.

 خ ن ا طتت   العمتتم فتتي جتتداول التشتتكي ت متتن ختت ل ورهتتة وطييتتة عقتتدت بتتتاريايعتت أ رستتميًا عتت

ا وح تتتور ر يتتتع المستتتتوى متتتن التتتدوائر ال كوميتتتة ومؤسستتتات برعا تتتة رئتتتي  التتتوزرا  13/2/2012

 المجتمع المد ي.

  تتت  تشتتكيم لجيتتة عمتتم داختتم التتد واأ يعتتداد جتتدول التشتتكي ت الختتاص بالتتد واأ  يمتتودج تجري تتيا

ن  عتتتتداد جتتتتدول تشتتتتكي ت التتتتد واأ ومراجعتتتتت  تتتتت  تعمتتتتي  التجربتتتتة علتتتتى التتتتوزارات بعتتتتد اال تهتتتتا  متتتت

 والمؤسسات ال كومية.

 .عداد دليً  هامً  لهذه العملية ت  توزيع  على الدوائر ال كومية  
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  االط ص على تجارب الدول المجاورة وتجربة األردأ ووقعت مذ رة تفاه  بين د واأ الخدمة المد يتة

 أ الموظفين الفلسطييي بهذا الشدأ.األرد ي ود وا

  تشكيم لجاأ خاصتة وفتر  عمتم يعتداد جتداول التشتكي ت الوظيحيتة: اللجيتة العليتاا اللجيتة الفييتةا

 اللجية الفيية المسا دةا فري  الدائرة ال كوميةا المراق ين ايداريين في الدوائر ال كومية.

افع متتن ورا    جتتاز جتتدول التشتتكي ت متتن أجتت م ضتتبط وتي تتي  ال تترا  التتوظيفي فتتي القطتتاص وجتتا  التتد 

ال كومي من خت ل اعتمتاد   تام واضتا للتعييتات والترليتات وتقيتي  األدا ا  متا  تدتي الهتدي  تذلك متن 

كوأ جداول التشكي ت تساعد الوظائف في ترهيد اي فا  العام من خ ل ترهيد اليفقتات اي فتا  العتام 

يتى أ ت  حييمتا  كتوأ لتد يا ت د تد واضتا للوظتائف والتتي علتى من خ ل ترهتيد اليفقتات دات ال،تلة بمع

أساستتها ت،تتري الرواتتت  فإ تت  متتن ختت ل المواز تتة العامتتة تكتتوأ لتتد يا القتتدرة علتتى معرفتتة حجتت  الرواتتت  

بدقتتةا  ضتتافة  لتتى رصتتيد االحتياجتتات التطويريتتة المطلوبتتة متتن المتتوارد البشتترية ووضتتع الخطتتط وال تترامج 

 (. 5: ص2019مار فيها )حمداأا والمشاريع ال زمة ل ست 

( م تتتتررات وأهتتتتداي العمتتتتم بجتتتتداول التشتتتتكي ت الوظيحيتتتتةا 2015 يمتتتتا لختتتتص دواأ المتتتتوظفين العتتتتام )

 باآلتي:

 ضبط ال را  الوظيفي في القطاص ال كومي. .1

 ترهيد اي فا  العام من خ ل ضبط الروات  واليفقات. .2

يفي وفتت  أستت  علميتتة مرتبطتتة بخطتهتتا تع يتت  قتتدرات التتدوائر ال كوميتتة فتتي مجتتال التي تتؤ التتوظ .3

 االستراتيجية والهيكم التي يمي.

رصتتد االحتياجتتات التطويريتتة المطلوبتتة فتتي المتتوارد البشتترية ووضتتع الخطتتط وال تترامج والمشتتاريع  .4

 ال زمة ل ست مار فيها.
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 االرتقا  بالوظيفة العامة وتمكين الموظفين في التدوائر ال كوميتة متن تقتد   الختدمات للمتوظفين .5

 بكفا ة وفعالية مما   يد من الرضا الوظيفي لد ه .

( فتتتتي ميشتتتتورات  عتتتتن جتتتتدول تشتتتتكي ت وظتتتتائف التتتتدوائر 2017كمتتتتا  وضتتتتا د تتتتواأ المتتتتوظفين العتتتتام )

ال كوميتتة أأ جتتداول التشتتكي ت دات أهميتتة للمي متتاتا ودلتتك لكو تت    تتع ضتتوابط وهتترول متتن حيتتث 

المتوظفين لشتغم الوظيفتةا طبقتًا للوصتف والتوصتتيا المتؤه ت العلميتة والخ ترات العمليتة المطلوبتة متن 

الوظيفيا  ذلك  ستاه  فتي  عتداد بطاقتات وصتف وتوصتيا المستميات الوظيحيتة العامتةا ويلت م التدوائر 

ال كومية بت د د أولياتها من الوظائف التي ت تاجها وف  متوارد ولمكا يتات الستلطة الماليتةا واألولويتات 

 والمياومة.التي ت تاجها على بيد  العقود 

أهتت  مخرجتتات التخطتتيط التتوظيفي وجتتداول ( فتتي ميشتتورات  عتتن 2017د تتواأ المتتوظفين العتتام )كمتتا د تتر 

التشتتكي تو وهتتي: تع يتت  التشتتار ية المؤسستتية والتتتي تجتت  عيهتتا  هتتاعة  قافتتة التخطتتيط التتوظيفي ورفتتع 

ة عتتتن عمليتتتات وعتتتي المتتتوظفين بمستتتتوياته   افتتتةا وتشتتتكيم فتتتر  وطييتتتة فتتتي مختلتتتف التتتدوائر ال كوميتتت

التطتتتويرا و تتتذلك متتتن أهتتت  المخرجتتتات االمت تتتاأ الموحتتتد للوظتتتائف المدرجتتتة علتتتى جتتتدول التشتتتكي تا 

( دائتترة حكوميتتة بشتتكم عتتاما ولعتتادة توزيتتع 51وايعتت أ االلكترو تتي عتتن الوظتتائفا ولعتتادة توصتتيا )

 لوصف الوظيفي.( دائرة حكومية وف  بطاقة ا45الموارد البشرية على الهيكم التي يمي المعتمد لت)

ويشار  لى أأ هيا  ع قة و يقة بين الهيكم التي يمي وجتداول التشتكي تا  توأ أأ الهيكتم التي يمتي 

 عتمد بشتكم مباهتر علتى جتداول التشتكي ت الوظيحيتةا فهتو  وضتا التخطتيط التوظيفي للمتوارد البشترية 

ظف األمر الذ   ساه  فتي ت قيت  في  افة المستويات ايدارية واي تاجيةا وبالتالي   دد مسار  م مو 

االست مار األف م لكافة موارد المي مةا والتذ   ستاه   يمتا بعتد فتي تطويرهتا وتيميتهتاا  متا أأ جتداول 

التشتتتتكي ت تستتتتاعد وبشتتتتكم رئتتتتي  فتتتتي تي تتتتي  وتوزيتتتتع المتتتتوارد البشتتتترية علتتتتى الهيكتتتتم التي يمتتتتي وفتتتت  

 التخ،،ات والخ رات والكفا ات.
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 داء الوظيفيالمحور الثاني: األ 3.2
العامتتة  ةعمتتال وعلمتتا  ايدار لقتتد ح تتي موضتتوص األدا  التتوظيفي باهتمتتام  دارة المتتوارد البشتترية ولدارة األ

والسلو  التي يمي الت،ال  الو ي  بمستتق م العي،تر البشتر  فتي المؤسستات ايداريتةا ويعت تر موضتوص 

ن وايداريين في المجاالت ايداريتةا  د ياهتمامًا   يرًا من ق م المي ر  األدا  من الموضوعات التي  الت

 .دة لت قي  أهداي العمم بالمي ماتأ    عد الوسيلة الوحي

 أ األدا  عبتتتارة عتتتن   تتتام متكامتتتم  م تتتم األدا  الفتتترد  العي،تتتر األساستتتي  يتتت ا وهتتتذا  رجتتتع  لتتتى أأ 

األعمتتتالا  العي،تتر البشتتتر  هتتو العي،تتتر الفعتتال فتتتي األدا  لمتتتا  تمتتتع بتتت  متتن خ تتترات وقتتدرات ي جتتتاز

ويعر ي األدا  بد   عبارة عن عملية أو مجموعة متن العمليتات لمستاعدة األ  متة علتى ت قيت  أهتدافهاا 

تتا  جتت  ت ةيقتت ا  تت   دارة وتطتتوير العتتاملين  وتهتتت  بوجتتود فهتت  مشتتتر  بتتين المتتد رين وفريتت  عملهتت  عم 

 (.2013بطريقة ت يد من احتمال   جازها على المدى الق،ير والطويم )الشرياا 

كمتتا  شتتير األدا  التتوظيفي  لتتى درجتتة ت قيتت  ولتمتتام المهتتام المكو تتة لوظيفتتة الفتتردا وهتتو  عكتت  الكيحيتتة 

التي  ت ق  بهاا أو  شبع الفرد بهتا متطلبتات الوظيفتةا ووالبتًا متا   تدي لتب  وتتدخم داختم بتين األدا  

اليتتتائج التتتتي حققهتتا الفتتترد  والجهتتدا فالجهتتد  شتتتير  لتتى الطاقتتة الم ذولتتتةا أمتتا األدا   يقتتاس علتتتى أستتاس

 (.2008)عكاهةا 

( األدا  علتتى أ تت   ت تتمن مجموعتتة األستتالي  التتتي تيتجهتتا المؤسستتة فتتي  طتتار 2008ويعتتر ي الشتتيخ )

( 2010ا  متتا عتتر ي ب تتر والعجلتتتة )ت قيتت  أهتتدافها ووا تهتتا المرستتتومة استتتغ ل المتتوارد المتاحتتة بقيتتتة

الفرد التي ت دأ بالقتدرات ولدرا  التدول أو المهتام وبالتتالي  األدا  الوظيفي على أ   األ ر ال،افي لجهود

  شير  لى درجة ت قي  ولتمام المهام المكو ة لوظيفة الفرد.

 التتي  ستعى األهتداي أو أ ت  المخرجتات علتى التوظيفي ( األدا 2010المطار تة )و  خليفتات وقتد عتري

  لتى األ شتطة تستعى هتذه التتي ألهتدايا وبتين اليشتال أوجت  بتين  تربط مفهتوم أ ت  أ  لت ةيقهتاا الي تام
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( األدا  الوظيفي على أ   مجموعة السلو يات ايدارية 2009ا بيا وقد عري )ا المي مة داخم ت ةيقها

المع تترة عتتن ليتتام الموظتتف بعملتتت ا وتت تتمن جتتودة األدا ا وحستتن التيفيتتتذ والخ تترة الفييتتة فتتي الوظيفتتتةا 

لمي متتة وااللتتت ام بتتاللوائا ايداريتتة التتتي تي تتي  عملتت ا ف تتً  عتتن االت،تتال والتفاعتتم متتع بةيتتة أع تتا  ا

( أأ األدا  هو الجهود الهادفة من ق تم 2010 رى مل   )ا  ما والسعي   و االستجابة لها بكم حرص

المي متتات والمؤسستتات والشتتر ات المختلفتتة لتخطتتيط وتي تتي  وتوجيتت  األدا  الفتترد  والجمتتاعي ووضتتع 

 . هدي  سعى الجميع لق ول ومق ولة معا ير ومقا ي  واض ة 

( فيتترى أأ األدا  هتتو عبتتارة عتتن درجتتة ت قيتت  ولتمتتام المهتتام المكو تتة لوظيفتتة الفتترد 2011أمتتا اليجتتار )

. ويوضتا أ  تًا مفهتوم عمليتة تقيتي  فةوهو  عك  الكيحية التي   ق  أو  شبع بها الفرد متطلبات الوظي

لياس مدى   تاجية العاملينا وهو هامة جدًا لمعرفة   والتي تعت ر األدا  والمرتبطة بشكم أساسي باألدا

 قول بدأ تقيي  األدا  هو عملية تقد ر أدا   تم فترد متن العتاملين خت ل فتترة زمييتة معييتة وال كت  عليت  

من حيث الجودةا وتؤ د أأ متن استتخدامات  تتائج عمليتة تقيتي  األدا  هتو ت د تد االحتياجتات التدري يتة 

 يتتة ستتليمةا ولأ  دارة المتتوارد البشتترية ت تتتاج  لتتى قائمتتة بالتتدورات التدري يتتة ومتطلبتتات وضتتع خطتتة تدري

التتتتي ت تتتتاج  ليهتتتا المي متتتة والمشتتتار وأ فيهتتتا حيتتتث تم تتتم هتتتذه الخطتتتوة الل يتتتة األساستتتية فتتتي  عتتتداد أ  

 بر امج تدري ي سلي .

ات وفقتتًا للمعتتدل ة متتن مستتؤوليات وواجبتتبد تت  ليتتام الموظتتف بدعبتتا  الوظيفتت األدا  التتوظيفيكمتتا ويعتتر ي 

 (.2015المطلوب من العامم الكف  والمدرب واال خرال في السلو يات التطوعية )الشيطيا 

 الوظيفي األداء تقييم أهمية 1.3.2

 تت ا أهمية تقيي  األدا  الوظيفي من خ ل ما  لي:

ل القتتوة كو ت   عتتد الوستتيلة االستتتراتيجية التتتي تمكتتن المي متتة متتن تشتتخيص أدا  موظفيهتتا وت تتدد  قتتا .1

وال تتعف فيهتتاا وتستته  فتتي اتختتاد القتترارات ال،تتائبة وتعمتتم علتتى رفتتع  فا تهتتا وتطويرهتتاا متتن أجتتم 
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ت قيتت  اليتتتائج المرجتتوة بفاعليتتةا  متتا أ تت   خلتت  تيتتاو  بتتين األهتتداي االستتتراتيجية والتشتتغيلية داختتم 

ليتتام المتتوظفين المي متتة و  تتام تقيتتي  المتتوظفينا  متتا أ تت   عت تتر أحتتد المعتتا ير المهمتتة فتتي ت د تتد 

بالمهام المو لة  ليه  على أكمم وج ا  ما أ    ساعد المي مة علتى الكشتف عتن الكفتا ات الكاملتة 

 (.2009ا ال اهرلدى العاملين فيها )

كمتا تكمتن أهميتة تقيتي  األدا  التتوظيفي التتي تمارستها المتوارد البشتترية فتي  هتباص حاجتات المتتوظفين  .2

والتتذ   تتيعك  بشتتكم   يتتر علتتى ستتية والمعيويتتة وهتتعوره  بالعدالتتة ومتطلبتتاته  وبالتتتالي راحتتته  اليف

أدا  المي متتةا  متتا أأ تةتتي  األدا  هتتو أستتلوب رستتمي  خلتت  الشتتعور بالشتتكر لتتدى العتتاملين بجد تتة 

المي متة وم،تداقيتهاا ممتا  تؤد   لتتى زيتادة التوال ا والرضتا التتوظيفي للعتاملين فتي المي متةا و  تترًا 

العتتاملين فقتتد اهتمتتت المي متتات فتتي توجيتت  عمليتتة الةيتتاس وتقيتتي  أدا   لهتتذا التتتد ير الجتتوهر  علتتى

العتتاملين باعتبارهتتا مفتتتا  اليجتتا  ووستتيلة فعالتتة لت تتي  الفجتتوة بتتين المي متتة والعتتاملينا وبالتتتالي 

تستتتطيع المي متتة ت د تتد العتتاملين التتذ ن ال  يجتت وأ األهتتداي الميوطتتة بهتت  باستتتخدام أستتلوبين فتتي 

 (.2018ا المرالبة وال ك  على األدا  ) عيراتا عملية التقيي  وهم

كمتتتا تعتتتود أهميتتتة تقيتتتي  األدا  التتتوظيفي للمتتتوظفين فتتتي  دارة المتتتوارد البشتتترية متتتن تخطتتتيط المتتتوارد  .3

البشتتتتتتريةا والترليتتتتتتة وتخطتتتتتتيط المستتتتتتارات الوظيحيتتتتتتةا واالختبتتتتتتاراتا وال تتتتتترامج التدري يتتتتتتةا وال تتتتتتواف  

 (.2011لعمم )عامرا التشجيعيةا واليقم الوظيفيا والف،م من ا

 الوظيفي األداءتقييم أهداف  2.3.2

 (2018 مكن  جمال أه  أهداي التقيي  بما  لي: ) عيراتا 

 أ جوًا من التفاه  والع قة اي جابية  ستود لتدى العتاملين فتي المي متة عيتدما  تدر وأ أأ جهتوده   .1

ق م لمي مةا وخاصة عيدما  عرفوأ  الم ذولة في تدد ة أعماله  تجد لها مكا ًا للتقد ر واالهتمام من

 أأ هدي تقيي  األدا  هو تطوير أدائه  لمساعدته  على ال ،ول على مكاس  وظيحية أرقى.
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  أ وجود   ام تقيي  أدا  موضوعي   ق  العدالة في المعاملة بين  افة أفراد المي مة. .2

دى الرؤسا  دلك ألأ ط يعة  أ وجود   ام فعال لتقيي  األدا    سن من عملية ايهراي والتوجي  ل .3

تقيتتي  األدا   تطلتت  متتيه  متابعتتة مرؤوستتيه  باستتتمرار وجمتتع المعلومتتات عتتن هتتذا األدا  وت ليلهتتا 

 بشكم دقي  حتى  تمكيوا من الوصول  لى تقيي  موضوعي لألدا .

تعتتد  تتتائج تقيتتي  األدا  و تتائ  ت تترر المي متتة متتن خ لهتتا جميتتع القتترارات المتختتذة فتتي مجتتال هتتؤوأ  .4

 العاملين من  قم وترلية وتعوي ات.

 عناصر األداء 3.3.2

 دا   ر تتا  لتتى عياصتتر األدا   جتتد أ تت   تكتتوأ متتن عتتدة عياصتتر هامتتة تكتتوأ فتتي مجموعهتتا متتا  عتتري 

 باألدا .

وتشتتمم المهتتارة المهييتتة والمعرفتتة الفييتتة والخلحيتتة العامتتة عتتن الوظيفتتة  المعرفــة بمتطلبــات الوظيفــة: .أ

 ا.والمجاالت المرتبطة به

وتشتتتمم الدقتتتة والي تتتام وايتقتتتاأ وال راعتتتة والتتتتمكن الفيتتتي علتتتى تيفيتتتذ وتي تتتي  العمتتتم  نوعيـــة العمـــل: .ب

 والت رر من األخطا .

 وتشمم حج  العمم الميج  في ال روي العاد ة وسرعة اي جاز. كمية العمل: .ج

ــوق: .د ــابرة والوث لية ول جتتاز ويتتدخم فيهتتا التفتتا ي والجد تتة فتتي العمتتم والقتتدرة علتتى ت متتم المستتؤو  المث

 األعمال في مواعيدها ومدى ال اجة ل هراي والتوجي .

 وما  متلك  من معرفة ومهارات واهتمامات ولي  واتجاهات ودوافع. الموظف: .ه

وهتتتو متتتا تت،تتتف بتتت  ال يئتتة التي يميتتتة حيتتتث تتتتؤد  الوظيفتتتة والتتتتي تت تتتمن ميتتتاخ العمتتتم  الموقـــ : .و

 .(2010ب ر وأبو سوير ا ) م التي يميوايهراي ووفرة الموارد واأل  مة ايدارية والهيك
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 محددات األداء 4.3.2

 أ األدا  التتوظيفيا هتتو ال،تتافي لجهتتود الفتترد التتتي ت تتدأ بالقتتدراتا ولدرا  التتدور أو المهتتام. ويعيتتي هتتذا 

أأ األدا  فتي موقتف معتين  مكتن أأ  ي تر  ليت  علتى أ ت   تتاج للع قتة المتداخلتة بتين  تم متن: الجهتتدا 

 .(2014زوا د ة و   جيةا الدور )المهام( ) القدراتا ولدرا 

ويشتتير الجهتتد اليتتاتج متتن ح،تتول الفتترد علتتى التتتدعي  )ال تتواف (  لتتى الطاقتتة الجستتما ية والعقليتتةا والتتتي 

  ذلها الفرد ألدا  مهمت ا أما القدرات فهتي الخ،تائص الشخ،تية المستتخدمة ألدا  الوظيفتةا وال تتغيتر 

ميية ق،يرةا ويشير  درا  الدور أو المهمة  لى االتجاه الذ   عتقد الفرد وتتقل  هذه القدرات ع ر فترة ز 

أ تتت  متتتن ال تتترور  توجيتتت  جهتتتوده فتتتي العمتتتم متتتن خ لتتت ا وتقتتتوم األ شتتتطة والستتتلو  التتتذ   عتقتتتد الفتتترد 

ولت قي  مستوى مرضي من األدا ا البد من وجتود حتد بدهميتها في أدا  مهام ا بتعريا  درا  الدور. 

قاأ في  م مكوأ من مكو ات األدا . بمعيى أأ األفراد عيدما   ذلوأ جهود فائقةا ويكوأ أد ى من ايت

لتد ه  قتدرات متفوقتةا ولكتيه  ال  فهمتوأ أدوارهت ا فتإأ أدائهت  ال  كتوأ مق تواًل متن وجهتة   تر اآلخترين. 

،تت يا.  بتتالرو  متتن بتتذل الجهتتود الك يتترة فتتي العمتتما فتتإأ هتتذا العمتتم لتتن  كتتوأ موجهتتًا فتتي الطريتت  ال

تيق،تت  القتتدرات فعتتادًة متتا  ةتتي    عمتتم بجهتتد   يتتر ويفهتت  عملتت ا ولكتتنوبتتيف  الطريقتتة فتتإأ الفتترد التتذ  

مستوى أدائ   ددا  ميخف . وهيا  احتمال أخير وهو أأ الفترد قتد  كتوأ لد ت  القتدرات ال زمتةا والفهت  

م.  يكتتوأ أدا  م تتم هتتذا الفتترد التت زم للتتدور التتذ   قتتوم بتت ا ولكيتت   ستتول وال   تتذل جهتتدًا   يتترًا فتتي العمتت

أ  تتتًا ميخف تتتًا وبط يعتتتة ال تتتال قتتتد  كتتتوأ أدا  الفتتترد جيتتتدًا أو مرتفعتتتًا فتتتي مكتتتوأ متتتن مكو تتتات األدا ا 

 . (2008)عكاهةا  وضعيا في مجال من المجاالت األخرى 

( فقد لخ،ت الم ددات بقياب األهتداي الم تددة: فالمي متة التتي ال تمتلتك خطتط 2014وأما العياقرة )

تف،يلية لعملها وأهدافهاا ومعدالت اي تاج المطلوب أدائهاا لن تستتطيع ليتاس متا ت قت  متن   جتاز أو 

م استتبة موظفيهتتا علتتى مستتتوى أدائهتت  لعتتدم وجتتود معيتتار م تتدد مستتبقًا لتتذلكا  تتذلك عتتدم المشتتار ة فتتي 
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يع القرارات  ستاه  ايدارةا فإأ عدم مشار ة العاملين في المستويات ايدارية المختلفة في التخطيط وص

في وجود فجوة بين الةيادة ايدارية والموظفين في المستويات الد ياا وبالتالي  ؤد   لى ضعف الشعور 

بالمسؤولية والعمتم الجمتاعي لت قيت  أهتداي المي متةا وهتذا  تؤد   لتى تتد ي مستتوى األدا  لتدى هتؤال  

وب   جازها أو فتي ال لتول للمشتاكم التتي الموظفين لشعوره  بد ه  ل   شار وا في وضع األهداي المطل

  واجهو ها في األدا ا وقد  عت روأ أ فسه  مهمشين في المي مة.
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 الفصل الثالث

 سابقةدراسات 
 

 مقدمة 1.3

الدراستتات الستتابقة العربيتتة ميهتتا واألجي يتتة التتتي تتيتتاول موضتتوص  مجمتتوعتين متتن ال تتالي الف،تتم  تيتتاول

 .الهيكم التي يميا  ما  تياول التعقي  على الدراسات السابقة أبعاد

 الدراسات العربية 2.3

( بعنـــوا": ردور الهيكـــل التنظيمـــي كمتغيـــر وســـي  فـــي العالقـــة بـــين 2018دراســـة األبـــرو وكـــاظم  

ــة فــي عــدد مــن  ــة: دراســة ميداني ــا المعلومــات وكــل مــن صــنع القــرار واًلتصــاًلت التنظيمي تكنولوجي

 لعراقيةر.الوزارات ا

هتتتتدفت الدراستتتتة  لتتتتى معرفتتتتة دور الهيكتتتتم التي يمتتتتي باعتبتتتتاره متغيتتتترًا وستتتتيطًا للع قتتتتة بتتتتين تكيولوجيتتتتتا 

التي يمتتيا وتتت  اختبتتار ايطتتار فتتي القطتتاص ال كتتومي فتتي  و تتم متتن اتختتاد القتترار واالت،تتال  المعلومتتات

لت ليلتتتي الوصتتتفيا  متتتا جمهوريتتتة العتتترا ا ويت تتتمن عتتتددًا متتتن التتتوزاراتا وقتتتد اتبعتتتت الدراستتتة المتتتيهج ا

( متد رًاا 131استخدمت االستبا ة والمقابلة الشخ،ية  دسلوب لجمع ال يا تات متن عييتة مختتارة بلغتت )

وتتت  استتتخدام عتتدد متتن األستتتالي  ايح،تتائيةا وقتتد أظهتترت اليتتتتائج أأ هيتتا  تتتد يرًا   جابيتتًا لتكيولوجيتتتا 
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لموجتتتتت  لتكيولوجيتتتتتا المعلومتتتتتات علتتتتتى المعلومتتتتتات علتتتتتى اتختتتتتاد القتتتتتراراتا  تتتتتذلك توضتتتتتي ها التتتتتتد ير ا

االت،تتاالت التي يميتتتةا وتتتتد ير تكيولوجيتتتا المعلومتتتات علتتى اتختتتاد القتتترارات واالت،تتتاالت التي يميتتتة متتتن 

خ ل الهيكم التي يمي ف ً  عن  ظهارها أأ االت،االت التي يمية تمتلتك تتد يرًا   جابيتًا ومعيويتًا علتى 

 اتخاد القرارات.

ــي  (2018دراســة البرغــوثي   ــى تميــز أداء المــوظفين ف ــل التنظيمــي عل ــاد الهيك ــأثير أبع بعنــوا": رت

 الشركة العالمية للتأمينر.

هتتدفت الدراستتتة ال اليتتتة  لتتتى ليتتتاس متتتدى تتتتد ير أبعتتتاد الهيكتتتم التي يمتتتي علتتتى تميتتت  أدا  المتتتوظفين فتتتي 

د الهيكتم التي يمتي الشر ة العالمية للتدمينا ولدا  اأ هيا  تتد يرات دات داللتة  ح،تائية فتي تتد ير أبعتا

علتتتتى تميتتتت  أدا  المتتتتوظفين فتتتتي الشتتتتر ة العالميتتتتة للتتتتتدمين والمتم لتتتتة فتتتتي )درجتتتتة الرستتتتميةا المر  يتتتتةا 

التخ،تتصا التعقيتتد( علتتى تميتت  أدا  الموظتتف والمتم لتتة باألبعتتاد )مهتتارات خاصتتة بتتالموظفا الةيتتادةا 

علتى تميت  أدا  المتوظفين المتم لتة فتي الموارد البشرية(ا واعتمدت الدراسة تد ير أبعاد الهيكم التي يمتي 

درجتتتة الرستتتميةا المر  يتتتةا التخ،تتتصا التعقيتتتد. ولت قيتتت  أهتتتداي الدراستتتة تتتت  االعتمتتتاد علتتتى المتتتيهج 

الوصتفي التذ   قتوم علتتى دراستة ال تاهرة وت ليلهتتاا واستتخدمت الدراستة االستتتبا ة  تدداة لجمتع ال يا تتاتا 

( 415ظفة باخت ي مسماه  التوظيفيا و تذلك علتى )( موظفًا ومو 58والتي وزعت على عيية قوامها )

زبو ة من موظفي وزبائن الشر ة العالميتة للتتدمين تت  اختيتاره  بطريقتة العييتة العشتوائية البستيطة و زبوأ 

المتيستترةا وقتتد خل،تتت  تتتائج الدراستتة  لتتى أأ درجتتة المجتتال الكلتتي لتتتد ير أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي علتتى 

ر ة العالمية للتدمين  ا ت بدرجة متوسطةا حيث ت تين أأ المجتال الختام  تمي  أدا  الموظفين في الش

)مهتتارات خاصتتة بتتالموظف( قتتد حتتاز علتتى أعلتتى المتوستتطاتا فتتي حتتين ح،تتم المجتتال الستتابع المتتوارد 

البشرية على أد ى المتوسطات ال سابيةا  ما أظهرت اليتائج أأ هيا  تد ير لدرجة الرسميةا المر  يةا 

 د في الهيكم التي يمي على تمي  أدا  الموظفين في الشر ة العالمية للتدمين.التخ،صا التعقي
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( بعنـوا": رالهيكــل التنظيمـي للمؤسسـة التعليميــة ودورق فـي تحقيـ  جودتهــا 2018دراسـة الرشـدي  

  المدرسة الثانوية نموذجاا(.

ليميتة وم دداتت  العلميتة التعتر ي علتى ط يعتة الهيكتم التي يمتي للمؤسستة التع لتى هدفت الدراسة ال الية 

التي تخدم جودتهاا ولت قي  أهداي الدراسة ت  استخدام الميهج الكيفي الوصفي المعتمد على الدراستات 

الستابقة والمقتاالت والتدورياتا وقتد أظهتترت  تتائج الدراستة أأ الهيكتم التي يمتتي  عت تر جت  ًا متن التي تتي  

داريةا وهو  عمم علتى توزيتع األعمتال علتى العتاملين ايدار  للمدرسةا وهو الم ور الم ر  للعملية اي

كتتتم حستتت  اخت،اصتتت  وخ راتتتت ا وتوضتتتيا مهتتتام  تتتم عامتتتما  متتتا بييتتتت الدراستتتة أأ الهيكتتتم التي يمتتتي 

للمدرسة  تكوأ من هيئتين  حداهما هيئة فيية واألخرى هيئة وير فييةا وتتكوأ الهيئة الفيية من المتد ر 

االجتماعيتتتة والط يتتتةا أمتتتا الهيئتتتة ويتتتر الفييتتتة فتتكتتتوأ متتتن البستتتتا ي والمعلمتتتين واألخ،تتتائيات اليفستتتية و 

وال تتتارس وعتتتام ت الي افتتتةا  تتتذلك ت تتتين أأ الهيكتتتم التي يمتتتي للمدرستتتة ال ا ويتتتة  قتتتوم علتتتى الع قتتتات 

 المتبادلة بين العاملين وبين التي ي  من أجم ت قي  األهداي الميشودة.

يكــل التنظيمــي وأثــرق علــى األداء المؤسســي للمنظمــات ( بعنــوا": راله2018دراســة النيــل وســليما"  

  دراسة حالة ديوا" الطرائب(ر.

هتتدفت الدراستتة  لتتى معرفتتة الع قتتة الترابطيتتة بتتين الهياكتتم التي يميتتة واألدا  المؤسستتيا بتتالتط ي  علتتى 

لميهج د واأ ال رائ ا لمعرفة مدى مقدرة  يكم الد واأ ال اليا في ت قي  أهداف ا الدراسة استخدمت ا

الوصفي الت ليلي لت ليم بيا ات الدراسةا وتوصلت الدراسة  لتى وجتود ع قتة دات داللتة  ح،تائية بتين 

الهيكتتتم التي يمتتتي و فتتتا ة وفاعليتتتة األدا ا وأأ د تتتواأ ال تتترائ   تمتتتتع بهيكتتتم جيتتتدا  تتتي   الع قتتتاتا 

 ر.ويوضا السلطات والمسؤولياتا ويتمتع العاملين ب  بتفوي   افي التخاد القرا
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 ( بعنوا": رأثر الهيكل التنظيمي على كفاءة األداءر.2017دراسة عبد المطلب  

هتتدفت الدراستتة  لتتى معرفتتة أ تتر الهيكتتم التي يمتتي علتتى  فتتا ة األدا  فتتي الشتتر ات التتتي تستتتخدم الي تتام 

ة اللوجستتتي بالستتوداأا وقتتد اتبعتتت الدراستتة المتتيهج الوصتتفي الت ليلتتي باالعتمتتاد علتتى الم،تتادر ال ا ويتت

واألوليتتتتتة لجمتتتتتع المعلومتتتتتاتا ولمعالجتتتتتة الجوا تتتتت  الت ليليتتتتتة لموضتتتتتوص الب تتتتتث اعتمتتتتتدت الدراستتتتتة علتتتتتى 

( فترد متن العتاملين بمختلتف وظتائفه  110االستبا ةا والتي ت  توزيعها على عييتة عشتوائية مؤلفتة متن )

استة أأ الهيكتم ا ومن أه   تائج الدر ل كوميةا وقد ت  اختياره  عشوائياً ودرجاته  في بع  المؤسسات ا

 التي يمي ال الي للمي مة  عمم على ت قي  أهدافها.

فــي تحســين جــودة اتخــاذ  ة( بعنــوا": ردور محــددات تصــميم الهياكــل التنظيميــ2016دراســة حمــاد  

 القرارات اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينيةر.

ن جتودة اتختاد القتترارات هتدفت الدراستة للتعتري علتى دور م تتددات ت،تمي  الهياكتم التي يميتة فتتي ت ستي

ايداريتتة فتتي جهتتاز الشتترطة الفلستتطييية بقطتتاص وتت ةا وتكو تتت عييتتة الدراستتة متتن ال تتبال العتتاملين فتتي 

جهتتاز الشتترطة الفلستتطييية حملتتة المستتميات الوظيحيتتة الم وريتتة علتتى مستتتوى ميتتاط  العمتتم فتتي قطتتاص 

ستتتتبا ة التتتتي وزعتتتت علتتتى عييتتتة وتتت ة. ولت قيتتت  هتتتدي الدراستتتة قتتتام الباحتتتث باستتتتخدام أداة الدراستتتة اال

( مفتتردةا  متتا استتتخدم الباحتتث المتتيهج الوصتتفي الت ليلتتي لت قيتت  أهتتداي 183عشتتوائية طبةيتتة بلغتتت )

الدراستتةا وقتتد توصتتلت الدراستتة  لتتى مجموعتتة متتن اليتتتائج ميهتتا وجتتود ع قتتة دات داللتتة  ح،تتائية بتتين 

ي جهتتاز الشتترطة الفلستتطييية فتتي قطتتاص م تتددات ت،تتمي  الهياكتتم التي يميتتة واتختتاد القتترارات ايداريتتة فتت

كتم التي يمتي تقاربة وبفرو  ضئيلة في دور الهياو ةا وجميع عياصر الم ددات تسه  بفاعلية بيس  م

 بت سين جودة اتخاد القرارات ايدارية في جهاز الشرطة الفلسطييية.
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 عرفةر.( بعنوا": رالهيكل التنظيمي ودورق في عملية خل  الم2016دراسة الرواشدة  

هدفت الراسة ال الية  لى التعر ي على آليتة خلت  المعرفتة فتي المي متة وط يعتة الع قتة بشتكم عتام بتين 

الهيكم التي يمي ولدارة المعرفةا ولت قي  دلك اعتمد الباحث على الميهج الكيفي الوصفي المعتمد على 

كتم التي يمتي المتشتع    تربط  فتا ة الدراسات السابقة والمقاالت والدورياتا وقد أظهرت الدراستة أأ الهي

واستتتتقرار  يكلتتتين تي يميتتتين مختلفتتتين وهمتتتا الهيتتتم ال يروقراطتتتي والهرمتتتي و يكتتتم فريتتت  المهمتتتة )فريتتت  

العمم(ا ويتم ور دوره في عملية خل  المعرفة من خ ل وجود   ي مستويات رئيسية  شكم  تم ميهتا 

ة عالية ب يث  قتوم  تم مستتوى بخلت   ة وحر   من خ لها األفراد بمرو سيا  مختلف عن اآلخر  ت ر 

المعرفتتة بشتتكم مستتتقم عتتن اآلختتر ليتتت    شتتا  متتا  ستتمى ب ل و يتتة المعرفتتةا وعتت وة علتتى دلتتكا  تتدع  

التي تتتي  المتشتتتتع    متتتودج ايدارة الوستتتتطى/ العليتتتتا/ التتتد يا متتتتن ختتتت ل دور ايدارة الوستتتطى فتتتتي تقليتتتتم 

ي مة وتوحيد األفراد حول رؤيتة المي متة وت فيت  الستيا  الفوضى الخ قة والتياق ات الموجودة في الم

 الذ  من خ ل   ت  تفاعم األفراد وتبادله  للمعرفة ال ميية  يما بييه  وت ويلها  لى معرفة صري ة.

( بعنــوا": رأبعــاد الهيكــل التنظيمــي فــي إدارة التربيــة والتعلــيم بمدينــة 2015دراســة بحــيح ورحومــة  

 قافة المعرفة من وجهة نظر الموظفين بهار.بنغازي وعالقتها بنشر ث

هتتدفت الدراستتة ال اليتتة  لتتى معرفتتة مستتتوى أبعتتاد الهياكتتم التي يميتتة فتتي  دارات التربيتتة والتعلتتي  بمد يتتة 

بيغتتتاز  وع قتهتتتا بيشتتتر  قافتتتة المعرفتتتة متتتن وجهتتتة   تتتر المتتتوظفين بهتتتا. واختيتتترت عييتتتة متتتن المتتتوظفين 

بمد ية بيغاز  باألسلوب العشوائي الطبقتي اليست يا حيتث بلت  مجمتوص العاملين في  دارة التربية والتعلي  

( موظف وموظفةا وت  استخدام االستتبا ة  وستيلة لجمتع ال يا تاتا وبعتد جمعهتا وت ليلهتا 200أفرادها )

توصلت الدراسة  لى أأ مستوى أبعاد الهيكم التي يمي مرتفتع لتدى المتوظفين بتإدارة التربيتة والتعلتي  فتي 

از ا وال توجد فرو  دات داللة  ح،ائية فتي مستتوى أبعتاد الهياكتم التي يميتة بتإدارات التربيتة مد ية بيغ

والتعلي  في مد ية بيغاز  تع ى لمتغيرات الدراستة )العمترا والمؤهتم العلمتيا والخ ترة المهييتةا والمستتوى 



45 

 

اليتوص فقتطا  متا ايدار ( في حين اختلف مستوى أبعتاد الهيكتم التي يمتي لتدى المتوظفين حست  متغيتر 

توصتتلت الدراستتة  لتتى أأ مستتتوى  شتتر  قافتتة المعرفتتة  تتاأ مرتفتتع لتتدى المتتوظفين بتتإدارة التربيتتة والتعلتتي  

بمد يتتة بيغتتاز ا  تتذلك أظهتترت اليتتتائج وجتتود ع قتتة طرد تتة قويتتة بتتين مستتتوى أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي 

 مد ية بيغاز .ومستوى  شر  قافة المعرفة لدى موظفي  دارة التربية والتعلي  في 

( بعنـوا": ردور اًلســتغراق الـوظيفي كمتغيـر وسـي  فــي العالقـة بـين الهيكــل 2015دراسـة الشـنطي  

 التنظيمي واألداء الوظيفير.

هدفت الدراسة  لى التعري على درجة توفر أبعاد الهيكم التي يمي في الوزارات الفلسطييية بقطاص و ةا 

د تتد ط يعتتة الع قتتة بتتين أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي )المر  يتتةا وليتتاس مستتتوى األدا  التتوظيفيا و تتذلك ت 

الرستتميةا التخ،تتص( واألدا  التتوظيفيا بايضتتافة  لتتى الت قتت  متتن تتتد ير االستتتغرا  التتوظيفي  متغيتتر 

وستتيط فتتي الع قتتة بتتين الهيكتتم التي يمتتي واألدا  التتوظيفيا ولت قيتت  أهتتداي الدراستتة تتت  تطتتوير استتتبا ة 

( موظفتتتًا متتتن هتتتاولي الوظتتتائف 340ت الستتتابقةا وتكو تتتت عييتتتة الدراستتتة متتتن )باالعتمتتتاد علتتتى الدراستتتا

ايهتترا يةا حيتتث تتت  اختيتتاره  بطريقتتة العييتتة العشتتوائية اليستتيرةا وقتتد خل،تتت اليتتتائج أأ مستتتوى األدا  

التتوظيفي  تتاأ متوستتطًاا ومستتتوى تتتوافر أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي مرتفعتتًاا وأظهتترت اليتتتائج وجتتود ع قتتة 

لة  ح،ائيًا بين أبعاد الهيكم التي يمي واألدا  الوظيفيا ع وة على دلكا  شفت الدراسة أأ عكسية دا

االستتتتغرا  التتتوظيفي توستتتط  ليتتتًا الع قتتتة بتتتين بعتتتد المر  يتتتة واألدا  التتتوظيفيا بييمتتتا  توستتتط االستتتتغرا  

 الوظيفي ج ئيًا بين بعد  الرسمية والتخ،ص واألدا  الوظيفي.

( بعنوا": رتحليـل العالقـة بـين أبعـاد الهياكـل التنظيميـة التقليدعـة وأبعـاد 2014دراسة محمد وحميد  

 الهياكل العطوية/ بحث تطبيقي في هيئة النزاهةر.

اهتمتتت الدراستتة فتتي التعتتري علتتى ط يعتتة الع قتتة متتا بتتين المكو تتات التي يميتتة والتتتي أبرزهتتا هتتو الهيكتتم 

ائف المي متة وعملياتهتا متن خت ل ت كمت  بستلو  التي يمي وأبعاده والذ  ال  خفتى تتد يره علتى  تم وظت
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األفتتراد فيهتتا وتشتتكيلها وفتت  متطلبتتات هتتذه الوظتتائفا متتع ع قتتت  بالهيكتتم الع تتو  متم لتتة فتتي دراستتة 

الع قة القائمة بتين أبعتاد الهيكتم التي يمتي وأبعتاد الهيكتم الع تو  وتت  تط يت  الدراستة فتي دوائتر هيئتة 

( فقتتترة تتتت  توزيعهتتتا علتتتى المتتتوظفين التتتذ ن  م لتتتوأ أفتتتراد عييتتتة 94) الي اهتتتةا  د ت تتتميت االستتتتبا ة علتتتى

الب ثا وقد أظهرت اليتائج أأ هيا  توج  من هيئة الي اهة  لتى توستيع ال،ت حيات أو تفتوي  بعت  

ال، حيات  لى بع  الموظفين الذ   يعك  هذا التوج  من خت ل ت يتي هيئتة الي اهتة ال مر  يتة فتي 

بتتة التطتتورات متتع االحتفتتاظ بتتبع  القتترارات الجوهريتتة وضتترورة ح،تتر بعتت  المستتتق ما متتن أجتتم مواك

القتترارات بيتتد ايدارة العليتتاا  تتذلك اعتمتتاد الهيئتتة علتتى بعتتد الرستتمية متتن ختت ل المتتدو ات المعتتدة مستتبقًاا 

 والتي تكوأ مطابقة للوائا والتعليمات القا و ية في  م دائرة من دوائر الهيئة.

نـوا": رمسـتوت تطبيـ  أبعـاد الهيكـل التنظيمـي فـي مؤسسـة الملـ  عبـد ( بع2013دراسة المطيـري  

العزيــز ورجالــم للموهبــة واإلبــداع وعالقتــم بــالتفكير اإلبــداعي للموهــوبين مــن وجهــة نظــر المشــرف 

 التربوي في المؤسسةر.

 هدفت الدراسة  لى معرفة مستوى تط ي  أبعتاد الهيكتم التي يمتي فتي مؤسستة الملتك ع تد الع يت  ورجالت 

للمو بة وايبداصا و ذلك معرفة ع قة مستتوى تط يت  أبعتاد الهيكتم التي يمتي للمو بتة وايبتداص بتالتفكير 

ايبتتداعي للموهتتوبين فتتي المؤسستتةا وقتتد اعتمتتدت الدراستتة ال اليتتة المتتيهج الوصتتفي الت ليلتتيا متتن ختت ل 

( مشترفًا تربويتًاا 40)ت،مي  استبا ة خ،ي،ًا لجمع بيا ات الدراسة التي وزعت على عيية تكو تت متن 

وقتتتد أظهتتترت اليتتتتائج أأ مستتتتوى التفكيتتتر ايبتتتداعي للموهتتتوبين فتتتي مؤسستتتة الملتتتك ع تتتد الع يتتت  ورجالتتت  

للمو بة وايبداص  اأ مرتفعًاا وأأ مستوى تط ي  أبعاد الهيكم التي يمتي فتي مؤسستة الملتك ع تد الع يت  

ارتباطية للهيكم التي يمتي والتفكيتر ايبتداعي ورجال  للمو بة وايبداص  اأ بدرجة مرتفعةا وهيا  ع قة 

فتتي المؤسستتةا  متتا  وجتتد ع قتتة ارتباطيتتة ألبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي والتفكيتتر ايبتتداعي فتتي مؤسستتة ع تتد 

 الع ي  ورجال  للمو بة وايبداص.



47 

 

ة ( بعنوا": ردور الهياكل التنظيمية واألنظمة اإلدارية في تطوير أداء األجهز 2012دراسة أبو كوي   

 األمنيةر.

هتتدفت الدراستتة  لتتى التعتتري علتتى أ تتر الهياكتتم واأل  متتة ايداريتتة علتتى  فتتا ة أدا  األجهتت ة األمييتتة فتتي 

قطتاص وتت ةا متتن الهيكتتم التي يمتتيا األ  متتة ايداريتتةا سياستتة االختيتتار والتعيتتين وم اولتتة التعتتر ي علتتى 

( ضتابط متن 700عييتة تتكتوأ متن ) فرو  دراسة دلك الواقع وفقًا للمتغيرات الشخ،يةا وقتد تت  اختيتار

األجه ة األميية وايدارات العامةا الذ ن وزعت عليه  استبا ة  دداة لجمع ال يا اتا وقد استخدم الباحتث 

المتتتيهج الوصتتتفي الت ليتتتما وقتتتد قتتتام الباحتتتث بتتتإجرا  بعتتت  المقتتتاب ت حتتتول الهياكتتتم ايداريتتتة وسياستتتة 

لتوطييا وقتد خل،تت الدراستة  لتى وجتود تبتا ن فتي آرا  عييتة االختيار والتعيتين بتوزارة الداخليتة واألمتن ا

الدراستتتة تم لتتتت بوجتتتود ع قتتتة متوستتتطة بتتتين الهياكتتتم واأل  متتتة ايداريتتتة المطبقتتتة وأدا  ال تتتبال بتتتوزارة 

الداخليةا  ما أظهرت وجتود ع قتة بدرجتة   يترة بتين سياستات االختيتار والتعيتين ال اليتة وأدا  ال تبال 

 من الوطييا  ذلك أهارت اليتائج وجود ضعف في  جرا ات التعيين في الوظائف.بوزارة الداخلية واأل

 ( بعنوا": رأثر أبعاد الهيكل التنظيمي على التمكين: دراسة ميدانيةر.2010دراسة جودة  

 تتتم متتتن هتتتر تي  ستتتميت الق،تتتي  فتتتي المملكتتتة العربيتتتة هتتتدفت الدراستتتة  لتتتى التعتتتري علتتتى متتتدى التتتت ام 

ميت األرد ية بتط ي  أ  مة ايدارة ال يئية و ذلك التعري على مدى وجتود فترو  السعود ة والفارج ايس

دات داللتتة  ح،تتائية فتتي مستتتوى االلتتت ام لتتدى  تتم ميهمتتا.  متتا هتتدفت الدراستتة  لتتى التعتتري علتتى متتدى 

وجود اخت فات دات داللة  ح،ائية في  جابات المب و ين عن االلت ام بد  مة ايدارة ال يئية تعود  لتى 

ع  العوامم الد موورا ية المتعلقة بالمب و ين. وألجم ت قي  هذه األهداي قام الباحث بإعداد استبا ة ب

( متتن 57( متتيه  متتن هتتر ة  ستتميت الق،تتي  و )46( متتوظفين: )103وتوزيعهتتا علتتى عييتتة مجموعهتتا )

صلت الدراسة الفارج ايسميت األرد ية و ا ت جميع االستبا ات المعبدة صال ة للت ليم ايح،ائي. تو 

 لى عدة  تائج أهمها وجتود التت ام دو داللتة  ح،تائية بتط يت  أ  متة ايدارة ال يئيتة فتي  تم متن هتر تي 
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 سميت الق،ي  والفارج ايستميت األرد يتة.  متا أهتارت  تتائج الدراستة  لتى عتدم وجتود فترو  دات داللتة 

ين. أمتتتتا  يمتتتتا  تعلتتتت  بالعوامتتتتم  ح،تتتتائية بتتتتين مستتتتتوى تط يتتتت  أ  متتتتة ايدارة ال يئيتتتتة فتتتتي  لتتتتتا الشتتتتر ت

الد موورا يتتتتة فقتتتتد أوضتتتت ت  تتتتتائج الدراستتتتة عتتتتدم وجتتتتود اخت فتتتتات دات داللتتتتة  ح،تتتتائية فتتتتي  جابتتتتات 

المب و ين عن االلت ام بد  مة ايدارة ال يئية ترجع  لى ال الة االجتماعية أو العمترا أو الخ ترة العمليتةا 

في  جاباته  ترجع  لى المستوى التعليمتي. وفتي ضتو  بييما أ  تت وجود اخت فات دات داللة  ح،ائية 

 تتتائج الدراستتة تتت  تقتتد   مجموعتتة متتن التوصتتيات تتعلتت  ب تترورة وجتتود سياستتات بيئيتتة مو قتتة فتتي  تتم 

  .مي مةا واالهتمام بإجرا 

( بعنـوا": رأثـر أبعـاد الهيكـل التنظيمـي فـي بنـاء المعرفـة التنظيمـي: 2006دراسة حـريم والخشـالي  

 نية في المستشفيات األردنية الخاصةر.دراسة ميدا

تهدي هذه الدراسة  لى التعر ي على مدى تد ير أبعاد الهيكتم التي يمتي فتي بيتا  المعرفتة التي يميتة فتي 

المستشتتحيات األرد يتتة الخاصتتة. أجريتتت الدراستتة عتتن طريتت  توزيتتع استتتبا ةا تتت  تطويرهتتا لهتتذا الغتتروا 

مستشتفى موجتود فتي عم تاأا وقتد تت  استتخدام اال  تدار  (13( عتامً  فتي )344على عيية مكو ة متن )

البستتيط للتعتتري علتتى تتتد ير أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي )التخ،تتصا تجميتتع األعمتتالا الرستتميةا المر  يتتةا 

أ مال االت،الا جماعات الممارسةا ومسؤولية  دارة المعرفة( في بيا  المعرفتة التي يمتي. وقتد توصتلت 

لتوافر أبعاد الهيكتم التي يمتيا و ا تت المر  يتة أك رهتا ارتفاعتًاا  لتي دلتك الدراسة  لى مستويات مختلفة 

تجميتع األعمتالا والتخ،تصا والرستمية علتى التتواليا  يمتتا  تاأ مستتوى أ متال االت،تال متوستطًاا أمتتا 

جماعتتات الممارستتة ومستتؤولية  دارة المعرفتتة فكا تتت أد تتى متتن دلتتكا أمتتا باليستتبة لمستتتوى بيتتا  المعرفتتة 

ة فكتتاأ جيتتدًاا  متتا أظهتترت  تتتائج الدراستتة وجتتود تتتد ير معيتتو  ستتل ي ل   تتة متتن أبعتتاد الهيكتتم التي يميتت

التي يمي في بيا  المعرفة التي يميةا وهي: التخ،صا وتجميتع األعمتالا والرستميةا  يمتا  تاأ التتد ير 

ات الممارستتةا معيويتتًا ولكتتن   جابيتتًا لألبعتتاد األربعتتة المتبةيتتة وهتتي: المر  يتتةا أ متتال االت،تتالا جماعتت
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مستتتتؤولية  دارة المعرفتتتتةا  متتتتا أهتتتتارت اليتتتتتائج وجتتتتود فتتتترو  معيويتتتتة بتتتتين العتتتتاملين فتتتتي بيتتتتا  معتتتترفته  

التي يميتةا ودلتك  عتود الختت فه  فتتي: الت ،تيم العلمتيا متدة الخدمتةا العمتترا الجتي ا  يمتا لت    هتتر 

 دلك باليسبة للمستوى الوظيفي.

اكـل التنظيميـة للـوزارات الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة وأثرهـا ( بعنوا": رتطور الهي2006دراسة اللوح  

 على الكفاءة اإلداريةر.

تهدي الدراسة  لى معرفة التطورات التي ح،لت على الهيكم التي يمي للتوزارات الفلستطييية وأ تر هتذا  

ت التغييتتر علتتى الكفتتا ة ايداريتتة للتتوزاراتا حيتتث متتترت هتتذه التتوزارات بتغيتترات مستتتمرة ختت ل التشتتتكي 

ال كوميتتتة المتعالبتتتة وفتتتي فتتتترات زمييتتتة ق،تتتيرةا ولقتتتد تتتت  استتتتخدام المتتتيهج الوصتتتفي الت ليلتتتيا ولقتتتد تتتت  

( فقتترة وزعتتت علتتى عييتتة اختيتترت بطريقتتة عشتتوائية طبةيتتة مكو تتة متتن 80ت،تتمي  استتتبا ة مكو تتة متتن )

الفلستطييية ( موظفا وقد أظهرت  تتائج الدراستة بد ت   وجتد خلتم فتي الهياكتم التي يميتة للتوزارات 500)

 اتج عن التغيرات الوزارية المت حقة وعدم  فا ة القتائمين علتى  عتداد الهياكتما و تاأ لهتذا الخلتم األ تر 

البتتال  فتتي قتتدرة التتوزارات الفلستتطييية علتتى تطتتوير أدائهتتا ايدار  ممتتا  ستتتوج  األمتتر  عتتادة دراستتة هتتذه 

 الهيكليات بما  تف  مع استراتيجية هذه الوزارات.

 اسات األجنبيةالدر  3.3

( بعنــوا": ردراســة العالقــة بــين األبعــاد Zakaryaei & Noubar, 2016دراســة زكريــا ونوبــار  

 الهيكلية للهيكل التنظيمي وإنتاج الموظفين في مناط  مدينة تبريزر.

 ت   جرا  هذه الدراسة للب تث فتي الع قتة بتين األبعتاد الهيكليتة للهيكتم التي يمتي ومقتدار   ترادات ال لد تة

متتن ميتتاط  مد يتتة ت ريتت  بتتإ راأا وقتتد استتتخدم الباح تتاأ الطريقتتة الت ليليتتة الوصتتحيةا متتن ختت ل توزيتتع 

( 56استتتتبا ة علتتتى جميتتتع متتتد ر  بلد تتتة ت ريتتت  متتتن المتتتدرا  المتتتاليين والتخطتتتيط ال لتتتد  والبتتتال  عتتتدده  )

  بالهيكتم التي يمتيا مد رًاا  ما ت  استخدام   رية ستتيفن را ت  وريتشتارد ألتدفيت لهتذا الب تث وهتو  تعلت
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كمتتتا تتتت  استتتتخدام ال يا تتتات ايح،تتتائية الستتتتخراج اليتتتتائج والتتتتي أظهتتترت أأ هيتتتا  ع قتتتة دات داللتتتة 

 ح،تتائية بتتين متغيتتر التسلستتم الهرمتتي للستتلطة ودختتم بلد تتة ت ريتت ا  متتا أهتتارت اليتتتائج أ  تتًا  لتتى أأ 

 ر على دخم ال لد ة.العوامم الخارجية أك ر أهمية من عامم الهيكم التي يمي التي تؤ 

( بعنوا": راألبعاد الهيكلية ووظـائف Armstrong & Rasheed, 2014دراسة أدعكيتا" ورشيد  

 البنية التي تؤثر على مؤسسات األعمال التجارية الزراعيةر.

هدفت الدراسة  لى تقيي  األبعاد والوظائف الهيكلية للتد ير على مؤسسات األعمال ال راعية:  هج الي   

( تجاريًا 26يكا يكية مقابم الي   الع ويةا وقد ت  أخذ عيية ميهجية أو هب  عشوائيةا حيث بلغت )الم

صغيرًا  لى متوسط ال ج  في وال ة بييو بييجيرياا وقتد أهتارت الدراستة  لتى أأ لتدى مؤسستات األعمتال 

ي يميتتةا وتوصتتيا ال راعيتتة الميكا يكيتتة ع قتتات أعلتتى متتن حيتتث ايجتترا ات المكتوبتتة علتتى الهياكتتم الت

الوظتتائفا و تيبتتات السياستتات والقواعتتد واللتتوائاا  متتا ت تتين أأ المهتتام التتتي تؤد هتتا مؤسستتات األعمتتال 

ال راعية الع وية ليست مج أة ول  تكن مستويات التدهيم الوظيفي عالية التخ،ص مقار ة بالمؤسسات 

ال ال راعية العامة واآللية هعور أك ر الميكا يكيةا  ذلك ت ين أأ أفراد عيية الدراسة في مؤسسات األعم

 استيا  عيدما  ت  اتخاد القرارات ح،ريًا من ق م ايدارة العليا.

العالقـة بـين أبعـاد الهيكـل ( بعنـوا": رGhorbani, et., al., 2011دراسـة جوربـاني ورخـرو"  

 ر.( في المؤسسة التعليميةKMالتنظيمي وإدارة المعرفة  

الع قتتة بتتين الهيكتتم التي يمتتي ولدارة المعرفتتة فتتي الوحتتدات التي يميتتة التابعتتة هتتدفت الدراستتة  لتتى تقيتتي  

( لةيتتاس األبعتتاد Stephen. P. Robbinsلتتوزارة التعلتتي  اي را يتتةا وقتتد استتتخدام الباحتتث  متتودج )

التي يميتتتة بمتتتا فتتتي دلتتتك الشتتتكلية والتعقيتتتد والتر يتتت . وقتتتد اختيتتترت عييتتتة الدراستتتة متتتن متتتوظفي الوحتتتدات 

( فتتردًاا حيتتث وزعتتت 90ة بتتوزارة التعلتتي  اي را يتتة فتتي م اف تتة رضتتو  خراستتاأا وتكو تتت متتن )التي يميتت

علتتيه  استتتبا ة  دارة المعرفتتة واستتت ياأ الةياستتي لهيكتتم روبتتنا وبعتتد جمتتع ال يا تتات وت ليلهتتا ت تتين وجتتود 
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ود ع قتة بتين ع قة دات مغ ى بين أبعاد الهيكم التي يمي ولدارة المعرفةا بايضافة  لى دلك ت ين وجت

 الشكليات التي يمية ولدارة المعرفةا  ذلك وجود ع قة بين التر ي  التي يمي ولدارة المعرفة.

( بعنوا": راألبعاد الهيكلية للمنظمات التـي تعتمـد Wang & Ahmed, 2003دراسة وينج وأحمد  

 على المعرفة.

ا وقتتد بدستتتراليا ي تعتمتتد علتتى المعرفتتةهتتدفت الدراستتة  لتتى التعتتر ي علتتى األبعتتاد الهيكليتتة للمي متتات التتت

أهتارت هتتذه الدراستة  لتتى أ تت  قتد تطتتورت أهتتكال تي يميتة متيوعتتة ع تر الستتيوات الستتابقةا وقتد تتت  الي تتر 

 لى الهيكم التي يمي وت ليلي  على أساس    ة أبعاد من الع قتة الرستمية وهتي: الرئاستي ةا والوظيحيتةا 

  و اقت،اد المعرفة  فرو ت د ات ومطال   يكلية معيية تعتمد  والمر  يةا وترى الد راسة بدأ الت ول

علتتى أستتاس العمليتتاتا ولهتتذا اقترحتتت الدراستتة أأ التي تتي  ويتتر الرستتمي   تتدد أك تتر  شتتاطات المي متتة 

 الفعليةا وهو  عك  التفاعم الذ   عد مهمًا ل يا  المعرفة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة 4.3

ت السابقة التي تياولتت أبعتاد الهيكتم التي يمتيا حيتث أبتدت تلتك الدراستات اهتمامتًا بتلتك تيوعت الدراسا

األبعادا لكو هتا تعت تر متؤ رًا علتى أدا  المي متة  كتما ولكتن  ا تت قليلتة هتي الدراستات التتي ب  تت فتي 

 (ا ودراستتتتة ع تتتتد المطلتتتت 2018تتتتتد ير الهيكتتتتم التي يمتتتتي علتتتتى األدا  و تتتتاأ ميهتتتتا دراستتتتة ال روتتتتو ي )

(2017.) 

وقد بييت الدراسات السابقة أأ درجة أبعاد الهيكم التي يمي أتت بدرجتة متوستطة ميهتا دراستة ال روتو ي 

 (. 2015(ا وب يا ورحومة )2018)

( والتذ  أهتارت دراستت   لتى ح،تول أبعتاد 2015في حين توافقتت متع الدراستة ال اليتة دراستة الشتيطي )

 التي يمي على درجة مرتفعة. الهيكم

اتفقتتت الدراستتة ال اليتتة متتع الدراستتات الستتابقة بيتتوص أداة الدراستتة المستتتخدمةا و تتذلك بيتتوص الميهجيتتةا وقتتد 

 ولكيها اختلفت من حيث ط يعة  وص العيية المختارة ومكاأ تط يقها. 

واستتتفادت الباح تتة متتن الدراستتات الستتابقة فتتي دراستتتها متتن ختت ل  عتتداد مقتتا ي  الدراستتةا حيتتث اعتمتتدت 

لدراستتتات الستتتابقة والتعتتتد م عليهتتتا بمتتتا  تياستتت  متتتع دراستتتتهاا  متتتا استتتتفادت متتتن مقار تتت  علتتتى مقتتتا ي  ا

 اليتائجا حيث قار ت الباح ة بين  تائجها واليتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة. 

وتختلتتتتف الدراستتتتة ال اليتتتتة عتتتتن الدراستتتتات الستتتتابقة فتتتتي مكتتتتاأ تط يتتتت  أداة الدراستتتتة والتتتتتي  ا تتتتت علتتتتى 

لوزارات ال كومية في مياط  السلطة الفلسطيييةا ولهذا فإ    تيمكن لهتذه الدراستة أأ ت تر  المؤسسات/ ا

المكتبتة الفلستطييية بمتتا حوتت  متن معلومتتاتا ومتا توصتلت اليتت  متن  تتائج حتتول أبعتاد الهيكتم التي يمتتي 

لوطييتتتة وتد يرهتتتا علتتتى األدا  التتتوظيفي فتتتي التتتوزارات والمؤسستتتات ال كوميتتتة ويتتتر الوزاريتتتة فتتتي الستتتلطة ا

 الفلسطييية.
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 الرابعالفصل 

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة 1.4

 أداة الدراستة صتد  بايضتافة  لتىا هتاميهجية الدراستةا ومجتمعهتا وعييتهتاا وأدوات ال الي الف،م  تياول

 المعالجة ايح،ائية ل يا ات الدراسة. جمع ال يا ات والمعلوماتا و ذلك و باتهاا وطريقة

 نهج الدراسةم 2.4

ويعتتري بد  تت  المتتيهج التتذ   االوصتتفي متتن أجتتم ت قيتت  أهتتداي الدراستتة قامتتت الباح تتة باستتتخدام المتتيهج

  تتدرس ظتتاهرة أو حتتد ًا أو ق تتية موجتتودة حاليتتًا  مكتتن ال ،تتول ميهتتا علتتى معلومتتات تجيتت  عتتن أستتئلة

وضتتوص الدراستتةا متتن خ لتت  وصتتف ال تتاهرة م  تتذلكوالتتتي ت تتاول  االب تتث دوأ تتتدخم متتن الباح تتة فيهتتا

وت ليم بيا اتهاا وبياأ الع قة بين مكو ات واآلرا  التي تطر  حولهاا والعمليات التي تت ميها واآل تار 

مشتكلةا وت،تييفها ال تاهرة أو الف التي ت د هاا وهو أحد أهكال الت ليم والتفسير العلمتي المتي   لوصت

 .(2016 وسفا ) وت ليلها ولخ اعها للدراسات الدليقة بالف ص والت ليم
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 مجتمع الدراسة 3.4

تتتدلف مجتمتتع الدراستتة متتن جميتتع متتوظفي الشتتؤوأ ايداريتتة والماليتتة فتتي التتوزارات والمؤسستتات ال كوميتتة 

وير الوزارية في السلطة الوطيية الفلسطييية )وزارة المالية والتخطيطا ووزارة الداخليتةا ووزارة االقت،تادا 

واأ الرقابتتتةا وجهتتاز ايح،تتتا  المر تت  ا وستتتلطة األراضتتي( متتتن ووزارة العمتتما ود تتواأ المتتتوظفينا ود تت

 (  وضا دلك:1.4( موظًفا وموظفةا والجدول )5814درجة موظف فما فو  والبال  عدده  )

 (: جدول حساب حجم المجتمع من خالل الوزارات والهيئات المختارة:1.4الجدول  

 

 أ    ساو  مجتمع الب ث.ل ساب العيية الطبةية ت  افتراو أأ أفراد الوزارات والهيئات المختارة على 

 عينة الدراسة 4.4

( مب و تتتتًاا والتتتتذ ن تتتتت  اختيتتتتاره  متتتتن وزارة الماليتتتتة والتخطتتتتيطا ووزارة 200تكو تتتتت عييتتتتة الدراستتتتة متتتتن )

الداخليتتتتةا ووزارة االقت،تتتتاد التتتتوطييا ووزارة العمتتتتما ود تتتتواأ المتتتتوظفين العتتتتاما ود تتتتواأ الرقابتتتتة الماليتتتتة 

ا بطريقتة عشتوائية طبةيتة ا  الفلستطيييا وستلطة األراضتي والتستويةوايداريةا والجهاز المر    ل ح،ت

 .( استبا ة م لت  يما بعد عيية الدراسة191حيث وزعت عليه  أداة الدراسةا وقد استردت الباح ة )

 و يما  لي وصفًا للطريقة التي ت  فيها اختيار عيية الدراسة:

 في أعمدة الجدول.رقام للطريقة التي ت  فيها احتساب األ  يما  لي وصف

 العمود ال الث: الوزأ اليس ي للطبقة ويساو  حج  الطبقة على حج  المجتمع الج ئي. -

 عدد األفراد الوزارة عدد األفراد الهيئة
 2017 المالية والتخطي  334 ينديوا" الموظف
 1088 الداخلية 209 ديوا" الرقابة

 832 اًلقتصاد الوطني 260 جهاز اإلحصاء المركزي 
 675 العمل 399 سلطة األراضي
 4612 المجموع 1202 المجموع

 5814   حجم المجتمع
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 .حج  العيية× حج  عيية الطبقة ويساو  الوزأ اليس ي للطبقة  :العمود الرابع -

 .العمود الخام : تقري  للجواب في العمود الرابع -

 لحساب حجم العينة:

 

 

وتقليتتم  ستتبة الخطتتد  قتتة فتتي اليتتتائجلم يتتد متتن الد n = 200ختتذ أقتترر تقتتد ف n ≤ 150لكتن بمتتا أأ 

 .ال د   

 حجم العينة الطبقية (:2.4الجدول  

 
 الوزارةحجم عينة كل  (:3.4  الجدول

 

 

 
عدد أفراد 
 الطبقة

الوز" النسبي =  حجم الطبقة/حجم 
 حجم عينة الطبقة المجتمع(

 حجم العينة
  التقريب(

 158 158=200×79. %79= 0.79=4612/5814 4612 الوزارات
 42 42=200×21. %21= 0.21=3002/5814 1202 الهيئات
   %100 5814 المجموص

 الوزارة
عدد أفراد 
 الطبقة

الوز" النسبي =  حجم 
 الطبقة/حجم المجتمع(

 حجم العينة حجم عينة الطبقة
  التقريب(

 69 69=158×4373. 4373.=%43.73= 2017/4612 2017 المالية والتخطيط

 37 37.27=158×2359. 2359.=%23.59=1088/4612 1088 الداخلية

 29 28.50=158×1804. 1804.=%18.04=832/4612 832 االقت،اد الوطيي

 23 23.13=158×1464. 1464.=%14.64=675/4612 675 العمم

 158 158 %100 4612 المجموص
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 توزيع العينة حسب الجنس (:4.4  الجدول

 

 حجم عينة كل هيئة (:5.4  الجدول

 

 توزيع العينة حسب الجنس (:6.4  الجدول

 الوزارة
أفراد عدد 

 الطبقة
الوز" النسبي =  حجم  

 الطبقة/حجم المجتمع(
حجم عينة 
 الطبقة

 حجم العينة
 العدد الجنس  التقريب(

 2017 المالية والتخطيط
 43 43.47=69×0.63 %63=0.63=1379/2017 1379 د ور
 26 25.53=69×0.37 %37=0.37=638/2017 638 ا اي

 1088 الداخلية
 26 25.9=37×0.7 %70= 0.70=760/1088 760 د ور
 11 11.1=37×0.3 %30= 0.30=328/1088 328 ا اي

االقت،اد 
 الوطيي

832 
 21 20.9= 29×0.72 %72= 0.72=601/832 601 د ور
 8 8.1 =29×0.28 %28= 0.28=231/832 231 ا اي

 675 العمم
 16 15.87=23×0.69 %69= 0.69=458/675 458 د ور
 7 7.13=23×0.31 %31= 0.31=217/675 217 ا اي

 158 158 100% 4612  4612 المجموص

عدد أفراد  الهيئة
 الطبقة

الوز" النسبي =  حجم 
 الطبقة/حجم المجتمع(

 حجم العينة حجم عينة الطبقة
  التقريب(

 12 11.76=  42×  28. %28=  28.=334/1202 334 د واأ الموظفين
 7 7.14=  42×0.17 %17= 0.17= 209/1202 209 واأ الرقابةد 

 9 9.24= 42×0.22 %22=0.22=  260/1202 260 جهاز االح،ا 
 14 13.86=  42×0.33 %33=  0.33=  399/1202 399 سلطة األراضي

 42 42 %100 1202 المجموص

عدد أفراد  الهيئة
 الطبقة

لوز" النسبي =  حجم ا 
 حجم العينة حجم عينة الطبقة الطبقة/حجم المجتمع(

 العدد الجنس  التقريب(

 334 ديوا" الموظفين
 7 6.6=12×0.55 %55=0.55= 184/334 184 د ور
 5 5.4=12×0.45 %45=0.45=150/334 150 ا اي

 209 ديوا" الرقابة
 6 5.67=7×0.81 %81=0.81=170/209 170 د ور
 1 1.33=7×0.19 %19= 0.19= 39/209 39 ا اي

 260 جهاز اًلحصاء
 6 5.58=9×0.62 %62=0.62=  161/260 161 د ور
 3 3.42=9×0.38 %38=  0.38=  99/260 99 ا اي

 399 سلطة األراضي
 11 10.64=14×0.76 %76=  0.76= 259/399 259 د ور
 3 3.36=14×  0.24 %24= 0.24=  140/399 140 ا اي

 42  %100   3002 المجموص
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  األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة(: 7.4الجدول  

 

 

 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجي 
 60.7 116 د ر
 39.3 75 أ  ى

 العمر بالسيوات

 25.7 49 30أقم من 
30 – 40 66 34.6 
40 – 50 56 29.3 
 10.5 20 فدكر 50

 المؤهم العلمي
 7.9 15 دبلوم فدقم
 77.5 148 بكالوريوس
 14.7 28 دراسات عليا

 سيوات الخ رة

 24.1 46 5أقم من 
5 – 10 32 16.8 
10 – 15 43 22.5 
 36.6 70 فدك ر 15

 المسمى الوظيفي

 5.2 10 مد ر عام
 33.0 63 مد ر دائرة
 32.5 62 رئي  قس 
 29.3 56 موظف

المؤسسة  الوزارة/
ال كومية التي تعمم 

 بها

 36.1 69 وزارة المالية والتخطيط
 16.2 31 وزارة الداخلية

 13.6 26 وزارة االقت،اد الوطيي
 11.5 22 وزارة العمم

 5.8 11 د واأ الموظفين العام
 4.2 8 د واأ الرقابة المالية وايدارية
الجهاز المر    ل ح،ا  

 الفلسطييي
10 5.2 

 7.3 14 سلطة األراضي والتسوية
 %100 191 المجموص الكلي لعيية الدراسة
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 الدراسة أداة 5.4

أداة الدراستتتة  بيتتتا استتتتخدمت الباح تتتة االستتتتبا ة لغا تتتة جمتتتع ال يا تتتات وت قيتتت  أهتتتداي الدراستتتةا وقتتتد تتتت  

اكتتتم التي يميتتتة األوليتتتة بعتتتد االطتتت ص علتتتى األدب الي تتتر  والدراستتتات الستتتابقة دات ال،تتتلة بدبعتتتاد الهي

واألدا  التتتوظيفيا وقتتتد تتتت  اختيتتتار متتتا  توافتتت  ميهتتتا متتتع أهتتتداي الدراستتتة وال يئتتتة الفلستتتطيييةا وقتتتد تكتتتوأ 

المةيتتاس متتن    تتة أقستتام رئيستتية: القستت  األول اهتتتمم علتتى معلومتتات عامتتة عتتن المب تتو ين متتن حيتتث 

ارة/ المؤسستتة ال كوميتتة التتتي )الجتتي ا العمتترا المؤهتتم العلمتتيا ستتيوات الخ تترةا المستتمى التتوظيفيا التتوز 

( 13تعمتم بهتتا. فتتي حتتين ت تتمن القستت  ال تتا ي علتى أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي متتن حيتتث )بعتتد المر  يتتة )

( فقتترةا 14( فقتترةا وبعتتد التفتتوي  و طتتا  ايهتتراي )14( فقتترةا وبعتتد الرستتمية )14فقتترةا وبعتتد التعقيتتد )

( فقترة.  يمتا اهتتمم القست  ال التث علتى 67)( فقترة(ا ومجموعتة فقترات هتذا القست  12وبعد التخ،،ية )

 ( فقرة.26م ور األدا  الوظيفي والذ  تكوأ من )

 الدراسة صدق أداة 6.4

 الصدق الظاهري  صدق المحكمين(

ت  الت ق  من صد  أداة الدراسة بعرضها على مشري الرسالة بايضافة علتى عتدد متن الم كمتين متن 

 لى عدد من الم ح ات حولهاا والتي أخذت الباح ة بهتا متن دو  الخ رة واالخت،اصا والذ ن أهاروا 

 (.2)مل   حيث تعد م وحذي ولضافة فقرات على أداة الدراسةا حتى خرجت االستبا ة بشكلها اليهائي

  صدق البناء

 Pearson)ب ستتتاب معامتتتم االرتبتتتال بيرستتتوأ  )صتتتد  ال يتتتا ( لمقتتتا ي تتتت  الت قتتت  متتتن صتتتد  األداة ل

Correlation) ( 50متن خت ل عييتة استتط عية مكو تة متن ) ت  م مجال مع الدرجة الكليتة للمجتاللفقرا

 (:8.4 ما هو موضا في الجدول رق  )مفردة من خارج عيية الدراسة و ا ت اليتائج 
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 صدق اًلتساق الداخلي ألداء الدراسة(: 8.4جدول  

 الرقم معامل ارتباط بيرسو"  الدًللة المعنوية
   ور المر  ية وعبارات بين الدرجة الكلية لم

.457 .121 1 

.168 .222 2 

.869 -.027 3 

.001 .509 4 

.000 .684 5 

.000 .805 6 

.000 .622 7 

.000 .739 8 

.000 .879 9 

.000 .769 10 

.000 .676 11 

.000 .784 12 

.000 .653 13 
  بين الدرجة الكلية لم ور التعقيد وعبارات 

.000 .723 1 

.000 .771 2 

.000 .765 3 

.000 .735 4 

.025 354 5 

.000 .685 6 

.137 .240 7 

.000 .741 8 

.000 .754 9 

.000 .781 10 

.000 .762 11 

.000 .672 12 

.028 .347 13 

.016 .376 14 
  بين الدرجة الكلية لم ور الرسمية وعبارات 

.000 .657 1 

.000 .630 2 

.000 .699 3 

.000 .725 4 
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 الرقم معامل ارتباط بيرسو"  الدًللة المعنوية
.000 .661 5 
.000 .601 6 
.005 .434 7 
.000 .742 8 
.000 .714 9 
.000 .588 10 
.000 .513 11 
.000 .630 12 
.000 .625 13 
.000 .752 14 
  بين الدرجة الكلية لمحور التفويض ونطاق اإلشراف وعباراتم

.001 .522 1 

.000 .781 2 

.000 .669 3 

.000 .652 4 

.000 .750 5 

.000 .739 6 

.000 .847 7 

.000 .739 8 

.000 .775 9 

.000 .719 10 

.000 .758 11 

.000 .812 12 

.095 .267 13 

.000 .802 14 
  بين الدرجة الكلية لمحور التخصصية وعباراتم

.000 .745 1 

.000 .767 2 

.000 .812 3 

.000 .865 4 

.000 .773 5 

.000 .730 6 

.000 .753 7 

.000 .759 8 

.000 .649 9 

.000 .813 10 
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 ( معامالت اًلرتباط بين عبارات محور األداء الوظيفي ودرجاتم الكلية9.4 

(ا وتتت  استتت يا  الفقتترات التتتي جتتا  0.50كتتاأ معامتتم االرتبتتال ألولتت  الفقتترات متتع م ورهتتا أك تتر متتن )
العبتارات دات اتستا  داخلتي متع أأ أولت  (ا وبتذلك   حتم ممتا ست   0.50معامم ارتباطهتا أقتم متن )
 :التي ت  حذفها و ا ت م اورها باست يا  العبارات

 الرقم معامل ارتباط بيرسو"  الدًللة المعنوية
.000 .804 11 
.000 .798 12 

 الرق  يمة معامم االرتبالل الداللة المعيوية
.000 .575 1 
.000 606 2 
.000 .741 3 
.000 .582 4 
.000 .628 5 
.000 .610 6 
.000 .561 7 
.000 .584 8 
.000 .539 9 
.001 .524 10 
.000 .657 11 
.012 .395 12 
.001 .487 13 
.000 .630 14 
.000 .533 15 
.000 .689 16 
.000 .649 17 
.000 .782 18 
.000 .700 19 
.000 .751 20 
.000 .766 21 
.000 .699 22 
.000 .672 23 
.000 .612 24 
.000 .591 25 
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 ( من الم ور األول1,2,3)-1

 ( من الم ور ال ا ي.7) -2

 ( من الم ور الرابع.13) -3

 الم ور الرابع مع الدرجة الكلية. -4

 ثبات أداة الدراسة 7.4

( 40والبال  عددها )للعيية االستط عية ( Cronbach's Alpha) لفاأ  رو باخ مم ال باتمعا احتساب ت 

 ا بتات عاليتة درجتة وهتي( 0.952) المعامتم ليمتة و ا تت الدراستة أداة   بتات متنوالت قت   للتتدكدمب و ًا 

 % وهي  سبة  ا ية لل بات. 95.1أ  أأ هذه اليتائج  ابتة بيسبة 

% وهتي أ  تًا 93.6 سبة ال بات  ي   م ور األدا  الوظيفي فقد  اأ  ابت بيسبة عالية حيث بلغت أما

  سبة  بات عالية.

  احتساب معامل الثبات كرونباخ ألفا(: 10.4  الجدول

 حجم العينة عدد الفقرات معامل الثبات كرونباخ ألفا المحور
 40 13 854. المر  ية

 40 14 887. التعقيد

 40 14 887. الرسمية

 40 14 923. التفوي  و طا  االهراي

 40 12 938. ،يةالتخ،

 40 67 952. أبعاد الهيكل التنظيمي الدرجة الكلية للثبات(

 40 25 936. األداء الوظيفي

 

 مصادر جمع البيانات والمعلومات 8.4

الم،ادر األولية: من خ ل اتباص الميهج الوصفي من خ ل  عداد استبا ة ميدا ية ولياس ال اهرة  ما 

 جابات المب و ين في الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية.هي على أرو الواقع من خ ل است
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الع قتتتة  ستتتات الستتتابقة لعتتترو األدب الستتتاب  د الم،تتتادر ال ا ويتتتة: متتتن ختتت ل مراجعتتتة الكتتتت  والدرا

 بمشكلة الدراسة واالط ص والم ح ة.

 المعالجة اإلحصائية 9.4

 اً معيية(ا ودلك تمهيد ها أرقاماً ؤ ترمي ها ) عطاحيتها للت ليم ت  بعد جمع االست يا ات والتدكد من ص 

 اً يدخال بيا اتها  لى جهاز ال اسوب يجرا  المعالجات ايح،ائية المياسبةا وت ليم ال يا ات وفق

ا وقد تمت المعالجة التي ت  ال ،ول عليها بعد توزيع أداة الدراسة )االستبا ة(  يا ات الدراسةل

والمتوسطات ال سابية واال  رافات المعيارية لكم فقرة من  المئويةاليس  ايح،ائية لل يا ات باستخراج 

(ا ودلك Cronbach Alphaفقرات االستبا ةا ومعامم ارتبال بيرسوأا ومعادلة ال بات  رو باخ ألفا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesباستخدام الرزم ايح،ائية )

والبتًا =  ا5على التتدريج حست  مةيتاس ليكترت الخماستي )دائمتًا =  اة الدراسةعيد معالجة أدقد اعتمد و 

جتتم تفستتير اليتتائج اعتمتتدت مفتتاتيا المتوستطات  متتا فتتي أمتن و (ا 1أبتتدًا =  ا2 تتادرًا =  ا3= أحيا تاً  ا4

 :آلتيالجدول ا

 مفاتيح المتوسطات الحسابية (:11.4  الجدول

 الدرجة المتوس  الحسابي الرقم
 ميخف ة جداً  1.80 – 1  .1
 ميخف ة 2.60 – 1.81  .2
 متوسطة 3.40 – 2.61  .3
 مرتفعة 4.20 – 3.41  .4
 مرتفعة جداً  5 - 4.21  .5

 

 

 
 



64 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخامسالفصـل 

 نتائـج الدراسـة
 

 مقدمة 1.5

عتتن أستتئلة  بعتتد جمتتع أداة الدراستتة والتتتي تجيتت عرضتتًا مف،تتً  ليتتتائج الدراستتةا   تيتتاول الف،تتم ال تتالي

 ها واختبار فرضياتها باستخدام التقييات ايح،ائية المياسبة. الد راسة وأهداف

 نتائج أسئلة الدراسة 2.5

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة والذي ينص على:

ــأثير  ــر مــا ت ــة غي ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــي ال ــوظيفي ف ــى األداء ال ــة عل ــل التنظيمي أبعــاد الهياك

 ؟سطينيةالوزارية في السلطة الوطنية الفل

لكتتم فقتترة وللدرجتتة  ةلمعياريتتل جابتتة عتتن أستتئلة الب تتث استتتخدمت المتوستتطات ال ستتابية واال  رافتتات او 

بعتتتتاد الهيكتتتتم التي يمتتتتي متتتتن حيتتتتث المتوستتتتط ال ستتتتابي واال  تتتتراي أل اً وصتتتتف. و يمتتتتا  لتتتتي  قتتتتدم الكليتتتتة

 المعيار :
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ياريــة ًلســتجابات أفــراد عينــة المتوســطات الحســابية واًلنحرافــات الم  المجــال األول: (:1.5  جــدول

 ، مرتبة حسب األهميةبعد المركزيةالدراسة ل

 
و تذلك الدرجتة الكليتة  امرتفعتةأأ جميع عبارات المر  ية حازت علتى درجتة  (1.5)  حم من الجدول 

وأأ أعلتتتى العبتتتارات متتن حيتتتث التقيتتتي  هتتتي العبتتتارة الخاصتتتة  ا0.72وا  تتتراي معيتتتار   3.67بمتوستتط 

 القتراراقستام متن ق تم ايدارة العليتا بت ويتدها بكافتة المعلومتات ال زمتة التختاد واأل ايداراتبإل ام مد ر  

. و ا تت أد تى العبتارات متن حيتث التقيتي  هتي العبتارة 0.91وا  راي معيتار   ا3.91بمتوسط حسابي 

الوس   الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

تل م ايدارة العليا مد ر  ايدارات واألقسام بت ويتدها بكافتة المعلومتات ال زمتة  1
 التخاد القرار.

 مرتفعة 91619. 3.9110

ليتتتا متتتا تمي تتت  متتتن صتتت حيات ومعلومتتتات وتتدكتتتد متتتن حستتتن تراقتتت  ايدارة الع 4
 مرتفعة 91571. 3.7749 استخدامها ي جاز األعمال المطلوبة بدقة.

 خ،ص المد ر المباهر الوقت الكافي لمتابعة وتوجي  موظحي  وعملية   جاز  5
 المهام والمسؤوليات.

 مرتفعة 93677. 3.7173

تتي تراهتا ضترورية فتي اخت،اصتات متوظفي تمارس ايدارة العليتا التتدخ ت ال 10
 المؤسسة/ الوزارة.

 مرتفعة 89907. 3.7068

ت تتتترص ايدارة العليتتتتا علتتتتى متتتتيا ايدارة الوستتتتطى ال،تتتت حيات والمعلومتتتتات  3
 الكا ية وال زمة ي جاز أعمالها.

 مرتفعة 90365. 3.6859

ل تترامج والمشتتاريع تتدكتتد ايدارة العليتتا متتن فاعليتتة عمليتتة متابعتتة ومرالبتتة تيفيتتذ ا 8
 المعتمدة.

 مرتفعة 89406. 3.6754

تتدكد ايدارة العليا أأ القرارات في التوزارة/ المؤسستة ت،تيع وتتختذ وفت  أست   2
 علمية وموضوعية.

 مرتفعة 93845. 3.6126

خطتتتول االت،تتتال بتتتين المستتتتويات ايداريتتتة المختلفتتتة تتتتت  وفتتت  تسلستتتم  دار   7
 صارم ومل م.

 تفعةمر  99602. 3.5812

متا  لت م متن  جترا ات لتكتوأ عمليتة المتابعتة  علتى اتختادت رص ايدارة العليتا  9
 مرتفعة 94491. 3.5236 بين المستويات ايدارية المختلفة تتمي  بالكفا ة والفاعلية.

تتتتتتتابع ايدارة العليتتتتتا تتتتتتوافر األعتتتتتداد والتخ،،تتتتتات والمتتتتتؤه ت ال زمتتتتتة فتتتتتي  6
 المستويات ايدارية المختلفة.

 مرتفعة 99926. 3.5131

 مرتفعة 72881. 3.6702 الدرجة الكلية 
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متن  المختلفتة ايداريتةفتي المستتويات  الخاصة بمتابعة تتوافر األعتداد والتخ،،تات والمتؤه ت ال زمتة

 . 0.99وا  راي معيار   3.51بمتوسط حسابي  اايدارة ق م

المتوسـطات الحســابية واًلنحرافـات الم ياريـة ًلســتجابات أفـراد عينــة  المجـال الثــاني: (:2.5  جـدول

 ، مرتبة حسب األهميةالتعقيدبعد الدراسة ل

 

 امتوستتتطةأأ جميتتتع العبتتتارات الخاصتتتة بتقيتتتي  التعقيتتتد حتتتازت علتتتى درجتتتة  (2.5)  حتتتم متتتن الجتتتدول 

وتقيتتي  متوستتط. و ا تتت أعلتتى  0.78وا  تتراي معيتتار   2.96و تتذلك الدرجتتة الكليتتة بمتوستتط حستتابي 

 الفقرة الرقم
الوس  
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

ث مهام العمم في الوحدات ايدارية من خ ل المترور  تخذ القرار بشدأ ت د  13
 ع ر سلسلة متداخلة من المستويات ايدارية.

 متوسطة 96091. 3.2461

األعمال في المؤسسة/ الوزارة موزعة ب،ترامة علتى األقستام والوحتدات حست   5
 متوسطة 1.01900 3.1571 ط يعة عملها و وص  شاطها. 

دد   يتتتر متتتن الوظتتتائف التخ،،تتتية التتتتي تقتتتوم  وجتتتد فتتتي المؤسستتتة/الوزارة عتتت 12
 بوظائف م ددة.

 متوسطة 1.03438 3.1571

 متوسطة 1.11329 3.0890 ايجرا ات المتبعة في المؤسسة/ الوزارة   يرًا ما تميع   جاز األعمال بسرعة. 2
التتتي   ايداريتتتتة ال اليتتتة فتتتتي المؤسستتتة/ التتتتوزارة تميتتتم  لتتتتى قمتتتع ولحبتتتتال رو   4

 تكار.ايبداص واالب
 متوسطة 1.26698 3.0052

هيتتا  صتتعوبة فتتي المؤسستتة/ ايدارة فتتي عتترو اآلرا  والشتتكاوى  لتتى ايدارة  8
 العليا بس   طول سلسلة المرجعيات.

 متوسطة 1.13060 2.9738

بعتت  مستتتويات ايدارة الموجتتودة حاليتتًا فتتي المؤسستتة/ التتوزارة ويتتر ضتترورية  1
 على ايط  . 

 ةمتوسط 1.12738 2.9110

 متوسطة 1.03996 2.9110 تسلسم األوامر في المؤسسة/ الوزارة  ت  بدرجة عالية من التعقيد. 3
تتس  المؤسسة/الوزارة بتعدد المستويات ايدارية مما  عقد من عمليتة االت،تال  11

 ايدار . 
 متوسطة 1.07285 2.8901

 متوسطة 1.23059 2.8691 لها. وجد في المؤسسة/ الوزارة  دارات متيوعة ومختلفة ال ضرورة  6
التيستي  ويتتر فعتتال بتين مختلتتف ايدارات ي جتتاز األ شتطة المختلفتتة الخاصتتة  7

 بها. 
 متوسطة 1.08389 2.8115

 متوسطة 1.12493 2.8010 وظائف المؤسسة/ الوزارة معقدة وت تاج  لى معرفة متخ،،ة. 10
 متوسطة 1.13415 2.7644 يد في ايجرا ات.أعمال المؤسسة/ الوزارة تت،ف بدرجة عالية من التعق 9
 متوسطة 78113. 2.9682 الدرجة الكلية 
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حيث التقيي  هي العبارة الخاصة بوجود عدد   ير من الوظائف التخ،،ية في المؤسسة العبارات من 

و ا تتتت أد تتتى هتتتذه العبتتتارات هتتتي العبتتتارة  ا0.96وا  تتتراي معيتتتار   3.24حستتتابي  التتتوزارة بمتوستتتط /

 2.76بمتوستتط حستتتابي  ايجتترا اتالخاصتتة بات،تتاي أعمتتال المؤسستتة بدرجتتة عاليتتة متتن التعقيتتد فتتي 

 .1.13 وا  راي معيار  

المتوسـطات الحسـابية واًلنحرافـات الم ياريـة ًلسـتجابات أفـراد عينــة المجـال الثالـث:  (:3.5  جـدول
 ، مرتبة حسب األهميةالرسميةبعد الدراسة ل

 
باستتت يا  العبتتارة  مرتفعتتةأأ جميتتع عبتتارات بعتتد الرستتمية حتتازت علتتى درجتتة  (3.5)  حتتم متتن الجتتدول 

وا  تراي  3.35حستابي  بمتوستط االخاصة بتشجيع العمم الجماعي من خ ل السياستات المعمتول بهتا

  تتتراي معيتتتار  وا 2.90حستتتابي  بمتوستتتطمرتفعتتتة وحتتتازت الدرجتتتة الكليتتتة علتتتى تقيتتتي   ا1.04معيتتتار  

الوس   الفقرة الرقم
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

 مرتفعة 85875. 4.0681 تعتمد المؤسسة/ الوزارة على القوا ين واأل  مة في تيفيذ برامجها. 2
تبتتتاص  جتتترا ات وقواعتتتد م تتتددة عيتتتد اي المستتتتويات التتتد يا ملت متتتوأ بالعتتتاملوأ فتتت 10

   جاز أعماله .
 مرتفعة 83324. 3.9791

 مرتفعة 85679. 3.9476 سياسات المؤسسة/الوزارة واض ة ومفهومة.  1
 مرتفعة 82550. 3.9476  وضا الهيكم التي يمي مستويات المسؤولية والمسا لة. 11
 مرتفعة 82115. 3.9319 تمتلك المؤسسة/ الوزارة وصفًا واض ًا وم ددًا للوظائف والخدمات التي تقدمها. 13
 مرتفعة 82048. 3.8953 تستخدم ايدارة العليا االت،االت الرسمية. 9

 مرتفعة 83812. 3.8848 ت ك  سلو  موظفي المؤسسة/ الوزارة األ  مة والقوا ين والتعليمات الم ددة. 12
 مرتفعة 88211. 3.7277 العاملوأ ملت موأ بمستوى عاٍل من األدا . 3
 مرتفعة 91276. 3.7225 تكت  المؤسسة/ الوزارة ص حيتها الم ددة وتدوأ بشكم واضا. 4
 مرتفعة 89670. 3.6911 التعليمات الخاصة ي جاز األعمال مدو ة ومفهومة من ق م الموظفين.  8
دارة العليتتا الختتروج عتتن قواعتتد العمتتم متتن ختت ل ايجتترا ات والت تتذ رات تميتتع اي 7

 المطبقة. 
 مرتفعة 95449. 3.6178

 مرتفعة 96168. 3.5131 تراجع األعمال والمسؤوليات الم ددة ب،فة دورية. 5
 متوسطة 1.04577 3.3560 تشجع السياسيات المعمول بها العمم الجماعي. 6
 مرتفعة 83069. 3.9005 الدرجة الكلية 
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و ا تتت أعلتتى العبتتارات متتن حيتتث التقيتتي  هتتي العبتتارة الخاصتتة باعتمتتاد المؤسستتة علتتى القتتوا ين  ا0.83

 .0.85وا  راي معيار   4.06بمتوسط حسابي  برامجهااواأل  مة في تيفيذ 

المتوســطات الحســابية واًلنحرافــات الم ياريــة ًلســتجابات أفــراد عينــة  المجــال الرابــع: (:4.5  جــدول

 ، مرتبة حسب األهميةالتفويض واإلشرافبعد الدراسة ل

 
وقتتد حتتازت  اومتوستتطة مرتفعتتةتيتتوص تقيتتي  عبتتارات التفتوي  وايهتتراي بتتين  (4.5)  حتم متتن الجتتدول 

. واأ أعلتى العبتارات 0.61وا  تراي معيتار   3.48بمتوستط حستابي  مرتفعتةالدرجة الكلية علتى تقيتي  

التقيتتي  هتتي العبتتارة الخاصتتة بات،تتال عتتدد الوحتتدات الفرعيتتة التتتي  رأستتها متتد ر القستت  مباهتترة متتن حيتتث 

هتذه العبتارات متن حيتث التقيتي  هتي  وأد تى. 0.93وا  راي معيتار   3.90بالمسؤول بمتوسط حسابي 

 الفقرة الرقم
الوس  
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

 مرتفعة 93783. 3.9005 عدد الوحدات الفرعية التي  رأسها مد ر القس  مت،لة مباهرًة بالمسؤول.  1
 مرتفعة 85489. 3.6230 ذها المد ر.  ل  التفوي  عمود ًا في الهيكم التي يمي في القرارات التي  تخ 4
 مرتفعة 88585. 3.6178  ساعد الهيكم التي يمي المؤسسة/الوزارة على تفوي  ال، حيات. 3
 مرتفعة 93205. 3.5602 الرقابة تكوأ فاعلة أ يا  تدد ة المهام.  8
 فعةمرت 91610. 3.5393 ات العمم أواًل بدول. ر ل  المشري المباهر موظحي  بمستجد   9

كلمتتتتا زاد حجتتتت  المي متتتتة  تجتتتت  المستتتتؤولوأ  لتتتتى تقستتتتي  العمتتتتم  لتتتتى وحتتتتداتا  12
 وتفوي  السلطة  لى مد ر  هذه الوحدات.

 مرتفعة 93918. 3.5288

 مرتفعة 87584. 3.4974 درجة التفوي  تتوقف على مدى استطاعة تلك الكوادر وقدرتها وتوافرها. 10
ا  شتتتجع ايدارة العليتتتا علتتتى زيتتتادة درجتتتة زيتتتادة الرقابتتتة علتتتى المستتتتويات التتتد ي 11

 التفوي . 
 مرتفعة 98540. 3.4188

فتتي حتتال وجتتود تغييتتتر   يتتر فتتي لتتتوائا العمتتم  تتت   عتتتادة توزيتتع ايهتتراي فتتتي  13
 مستويات التي ي .

 مرتفعة 92998. 3.4136

 توسطةم 86109. 3.3403  عتمد المسؤول على المفوو بجمع ال يا ات وت ليلها التخاد القرار. 6
 متوسطة 94094. 3.3298 تعقد اجتماعات ولقا ات عمم مع الرؤسا  ب،فة دورية.  5
هيتتا  هتتخص متتا  قتتوم بالتيستتي  بتتين الوحتتدات المختلفتتة متتع امت كتت  لستتلطة  2

 تتعدى حدود التيسي  والتواصم التخاد بع  القرارات.
 متوسطة 1.00303 3.3141

 متوسطة 1.02067 3.2513  ا د مقراطي. أسلوب ايهراي المتبع من خ ل الرؤسا 7
 مرتفعة 60904. 3.4873 الدرجة الكلية 
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 بمتوسط د مقراطياأسلوب ايهراي المتبع من خ ل الرؤسا  ب،فة دورية  أأالعبارة التي تيص على 

 .1.02وا  راي معيار   3.25حسابي 

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات الم يارية ًلسـتجابات أفـراد عينـة  :الخامسالمجال  (:5.5  جدول

 ، مرتبة حسب األهميةالتخصصيةبعد الدراسة ل

 
وبع تها حتاز علتى  مرتفعـةأول  عبارات التخ،،ية حازت على درجتة  أأ (5.5)  حم من الجدول 

وا  تتتراي معيتتتار   3.47بمتوستتتط حستتتابي  مرتفعـــةوحتتتازت الدرجتتتة الكليتتتة علتتتى تقيتتتي   امتوستتتطةدرجتتتة 

واجبتات م تددة لكتم  هيتا  أأ. وأأ أعلى العبارات من حيث التقيي  هي العبارة التي تيص علتى 0.75

 0.95وا  تتراي معيتتار   3.63بمتوستتط حستتابي  واألعمتتالاقستت  أو وحتتدة تستتتيد  لتتى تقستتي  للوظتتائف 

وتقيي  والبًا. وأد ى هذه العبارات من حيتث التقيتي  هتي العبتارة التتي تتيص علتى أأ التوزارة أو المؤسستة 

 الفقرة الرقم
الوس  
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

 مرتفعة 87682. 3.6387 د  لى تقسي  للوظائف واألعمال. هيا  واجبات م ددة لكم قس  أو وحدة تستي 9
 مرتفعة 95864. 3.6283 تقسي  العمم  عتمد على واجبات ومهام م ددة لكم موظف. 2
قستام و الوحتدات حست  ط يعتة ي المؤسستة/الوزارة موزعتة علتى األالوظائف ف 4

 عملها و تخ،،ها.
 مرتفعة 90861. 3.6230

ة علتتتتتى ت د تتتتتد عتتتتتدد و تتتتتوص الوظتتتتتائف التخ،،تتتتتية تعمتتتتتم المؤسستتتتتة/ التتتتتوزار  11
 المطلوبة.

 مرتفعة 94328. 3.5602

 مرتفعة 91009. 3.5445 تف،م المؤسسة/ الوزارة بين دور الجهة التيفيذ ة والجهة الرقابية.  6
 مرتفعة 1.02517 3.4817 تعمم المؤسسة/ الوزارة على استقرار الموظفين في تخ،،اته .  1
 مرتفعة 84494. 3.4764 خ،ص حس  المستوى في الهيكم التي يمي.تختلف درجة الت 7

 مرتفعة 98122. 3.4346 توظف المؤسسة/ الوزارة األفراد دو  الكفا ة حس  اخت،اصه . 12
 متوسطة 98501. 3.3665  تمتع المدرا  في المؤسسة/الوزارة بمهارة عالية  ٌم حس  تخ،، . 5
 متوسطة 1.09012 3.3560 ظفين في المؤسسة/الوزارة. وجد برامج تدري ية متخ،،ة للمو  3

 متوسطة 95639. 3.3560 تستقط  المؤسسة/الوزارة األفراد دو  الكفا ة حس  اخت،اصاته . 10
تعمم المؤسسة/الوزارة علتى تطتوير المتوظفين واالحتفتاظ بتالمتمي ين متيه  فتي  8

 أدا  مهامه .
 متوسطة 1.05959 3.2251

 مرتفعة 75965. 3.4743 الدرجة الكلية 
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 3.22حستتتابي  بمتوستتتط هتتتامه ام أدا تعمتتتم علتتتى تطتتتوير المتتتوظفين واالحتفتتتاظ بتتتالمتمي ين متتتيه  فتتتي 

 .1.05وا  راي معيار  

المتوســطات الحســابية واًلنحرافــات الم ياريــة ًلســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لمجــال  (:6.5  جــدول

 ، مرتبة حسب األهميةاألداء الوظيفي

 الفقرة الرقم
الوس  
 الحسابي

اًلنحراف 
 الدرجة الم ياري 

 مرتفعة جداا  88146. 4.2094 لمكلف بها. لد ك االستعداد لت مم المسؤوليات ا 6
 مرتفعة 80324. 4.1832 تقوم بددا  األعمال المو لة  ليك في وقتها. 7
تفكتتتتر فتتتتي ال لتتتتول لمختلتتتتف المشتتتتك ت التتتتتي تواجهتتتتك ختتتت ل أدا  عملتتتتك استتتتتيادًا  لتتتتى  8

 مرتفعة 73013. 4.1571 المسؤوليات المياطة بك. 

 مرتفعة 81792. 4.0995  رات لت قي   وص من ايبداص في أدائك لعملك.تستفيد من رصيد ما تعلمت  من خ 10
 مرتفعة 80231. 4.0942 تمتلك القدرة على التخطيط ي جا  عملك. 11
 مرتفعة 81374. 4.0314 ال تتردد في األعمال الشد دة ال،عوبة. 14
 مرتفعة 83954. 4.0209  ليك.تخطط مسبقًا للوصول  لى األدا  الجيد استيادًا  لى المهام المسيدة  5
 مرتفعة 86425. 4.0209  عتمد عليك المشري في أدا  بع  األعمال ال،عبة.  9
 مرتفعة 86131. 3.9843 ت ذل مجهود   ير في أدا  عملك. 2

 مرتفعة 86348. 3.9581 الت امك بمستوى عاٍل من المسا لة والمسؤولية   سن من أدائك. 15
 مرتفعة 85337. 3.9424 صف بالجودة من ق م المشري المباهر وم م تقد ر مي . أداؤ  في العمم  و  12
 مرتفعة 92287. 3.9215  وجد  طار قا و ي  ي   العمم في المؤسسة/الوزارة. 23
 ستشير  زم ؤ  في   ير من األمور التي  جهلو ها يلمامك الواستع بكتم صتغيرة و  يترة  13

 مرتفعة 84327. 3.9005 في عملك.

 مرتفعة 98568. 3.8482 تمتلك مهارات  دارية لياد ة تتياس  مع موقعك الوظيفي. 4
تتيتتاق) متتع زم ئتتك بهتتدي ت ستتين األدا    تترًا لستتهولة االت،تتال والتواصتتم وفقتتًا للهيكتتم  17

 مرتفعة 88448. 3.8325 التي يمي.

 مرتفعة 95651. 3.8063 عالية في العمم.تعت ر تقيي  ايدارة ألدائك عملية مهمة ت ف   وتخل  لد ك دافعية  16
 مرتفعة 1.03728 3.7435 تمتلك المؤسسة/الوزارة  مودجًا خاصًا لتقيي  أدا  الموظفين بياً  على أس  خاصة لد ها.  21
 وجد ا سجام مهيي بين العاملين في الوظتائف المتخ،،تة  تٌم متن مر ت ه فتي المؤسستة/  24

 مرتفعة 93807. 3.6545 الوزارة. 

 مرتفعة 97678. 3.5497  ت  اللجو   لى ايجرا ات المبسطة في العمم بعيدًا عن التعقيدات.  25
 مرتفعة 98240. 3.4555  توفر لدى المؤسسة/الوزارة أس  دليقة الختيار وتعيين الموظفين في الوظائف المختلفة. 18
 مرتفعة 1.08351 3.4398 موقعك في الهيكم التي يمي   ف    على األدا  والت د . 3

 مرتفعة 1.00563 3.4084 تساعد بيئة العمم في المؤسسة/الوزارة على ليام الموظفين بدداٍ  متمي .  22
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ا حتاز علتى وبع ته مرتفعـةأول  عبارات التخ،،ية حازت على درجتة  أأ (6.5)  حم من الجدول 

وحتتازت الدرجتتة الكليتتة علتتى تقيتتي   امرتفعتتة جتتداً وعبتتارة واحتتدة فقتتط حتتازت علتتى درجتتة  متوستتطةدرجتتة 

. وأأ أعلتتتى العبتتتارات متتتن حيتتتث التقيتتتي  هتتتي 0.57وا  تتتراي معيتتتار   3.80بمتوستتتط حستتتابي  مرتفعـــة

 4.21حسابي بمتوسط  بهااالعبارة التي تيص أأ لدى المب وي االستعداد لت مم المسؤوليات المكلف 

. وأد تتى هتتذه العبتتارات متتن حيتتث التقيتتي  هتتي العبتتارة التتتي مرتفعتتة جتتداً وتقيتتي   0.88وا  تتراي معيتتار  

العمتم بمتوستط    جتازتيص على أأ الموظتف أو المب توي  تلقتى عبتارات الشتكر متن المشتري لسترعة 

 . 1.12وا  راي معيار   3.16حسابي 

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 األولى الرئيسةنتائج الفرضية 

  اختبار الفروق حسب الجنس( الفرضية األولى:

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي و تذلك   α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةال توجد فترو  دات داللتة 

 في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير الجي .

طات ال ستتابية لةيتتاس داللتتة الفتترو  فتتي المتوستت (تتتي)ن صتت ة هتتذه الفرضتتية  ستتتخدم اختبتتار للت قتت  متت

 (:7.5)  ما في الجدول الم ورالم اور الدراسة بياً  على  جابات المب و ين لكم فقرة من فقرات 

 

 

 

 مرتفعة 1.04619 3.4031  توفر لدى المؤسسة /الوزارة برامج مختلفة للتدري  والتطوير للموظفين لد ها.  20
 متوسطة 1.05686 3.3298 ة احتياجات موظفيها من أجم تل ية طلباته . تمتلك المؤسسة/الوزارة أدوات مياسبة لمعرف 19
 متوسطة 1.12850 3.1623 تتلقى عبارات الشكر من المشري المباهر لسرعة   جاز عملك.  1
 مرتفعة 57110. 3.8063 الدرجة الكلية 
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لقياس دًللـة الفـروق فـي درجـة كـل محـور مـن محـاور الدراسـة    (تي  (: نتائج اختبار7.5الجدول  

   تعزت لمتغير الجنس.

 

وجتتود فتترو  دات داللتتة  ح،تتائية عيتتد مستتتوى عتتدم   لتتى (7.5)تشتتير المعطيتتات التتواردة فتتي الجتتدول 

 الجي .في أبعاد الهيكم التي يمي و ذلك في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير   α ≤ 0.05الداللة

 الفروق حسب العمر(  اختبار الفرضية الثانية:

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي و تذلك   α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةال توجد فترو  دات داللتة 

 .في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير العمر

درجتات  في ستخدم اختبار ت ليم التبا ن األحاد  لةياس داللة الفرو  ا للت ق  من ص ة هذه الفرضية

 (.8.5 ما في الجدول ) العمراتع ى لمتغير  األداةام اور 

المتوس   العدد الجنس المحور
 الحسابي

اًلنحراف 
درجات  قيمة ت الم ياري 

 الحرية
مستوت 
 الدًللة

 ال ياأ
 73096. 3.6302 116 د ر

-.855 188 .393 
 72670. 3.7230 74 أ  ى

 التعقيد
 73751. 2.9622 116 د ر

.060 188 .952 
 83298. 2.9553 74 أ  ى

 الرسمية
- 64622. 3.7543 116 د ر

1.147 
188 .253 

 57502. 3.8600 74 أ  ى

 التفوي  و طا  االهراي
 60933. 3.4688 116 د ر

-.390 188 .697 
 60718. 3.5042 74 أ  ى

 التخ،،ية
 73778. 3.4504 116 د ر

-.556 188 .579 
 80109. 3.5135 74 أ  ى

للهيكل ألبعاد الدرجة الكلية 
 التنظيمي

 54080. 3.7938 116 ذكر
-.245 188 .807 

 61508. 3.8146 74 أنثى

 داء الوظيفياأل
 47590. 3.4532 116 ذكر

-.820 188 .413 
 47480. 3.5112 74 أنثى
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(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لقياس دًللة الفروق في المتوسطات الحسـابية 8.5الجدول  

 لكل من أبعاد الهيكل التنظيمي ودرجتم الكلية وكذل  لألداء الوظيفي تعزت لمتغير العمر

 
   وجتتود فترو  دات داللتتة  ح،تتائية عيتد مستتتوى الداللتتة  لتى (8.5)تشتير المعطيتتات التواردة فتتي الجتتدول 

α ≤ 0.05  والتخ،،تتية والدرجتتة  ايهتترايوالتفتتوي  و طتتا   فتتي  تتم متتن أبعتتاد المر  يتتة والرستتمية

 المب توياالتعقيتد واألدا  التوظيفي بيتاً  علتى عمتر  بعتد فتي وجتود فترو  الكلية للهيكتم التي يمتي وعتدم 

 :اآلتي ما في الجدول  اLSDولت د د اتجاه هذه الفرو   ستخدم اختبار 

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوت  ف المربعات

 الدًللة

 بعد المر  ية
 4.975 3 14.926 بين المجموعات

10.819 
 

.000 
 

 460. 187 85.994 داخم المجموعات
  190 100.920 المجموص

 بعد التعقيد
 074. 3 221. بين المجموعات

.119 
 

.949 
 

 619. 187 115.710 داخم المجموعات
  190 115.931 المجموص

 بعد الرسمية
 2.602 3 7.806 بين المجموعات

7.456 
 

.000 
 349. 187 65.259 داخم المجموعات 

  190 73.064 المجموص

بعد التفوي  و طا  
 هراياي

 2.419 3 7.257 بين المجموعات
7.155 

 
.000 
 

 338. 187 63.220 داخم المجموعات
  190 70.477 المجموص

 بعد التخ،،ية
 1.989 3 5.968 بين المجموعات

3.588 
 

.015 
 

 554. 187 103.676 داخم المجموعات
  190 109.644 المجموص

ألبعاد الدرجة الكلية 
 للهيكل التنظيمي

 1.967 3 5.900 بين المجموعات
9.853 

 
.000 
 200. 187 37.324 داخل المجموعات 

  190 43.223 المجموع

 األداء الوظيفي
 428. 3 1.284 بين المجموعات

1.319 
 

.270 
 325. 187 60.686 داخل المجموعات 

  190 61.970 المجموع
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 مرية المختلفة:الفروق في المتوسطات الحسابية بين الفئات الع (:9.5  الجدول

 

التواردة فتي  األبعاد(  اأ تقييمها لعبارات سية 30أأ الفئة العمرية )أقم من  (9.5)  حم من الجدول 

 بةية الفئات العمرية. الجدول الساب  أعلى من

 الفروق حسب المؤهل العلمي(الفرضية الثالثة:  اختبار 

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي و تذلك   α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةال توجد فترو  دات داللتة 

 .العلميفي األدا  الوظيفي تع ى لمتغير المؤهم 

 درجتات فيبا ن األحاد  لةياس داللة الفرو  ستخدم اختبار ت ليم التاللت ق  من ص ة هذه الفرضية 

 (.10.5 ما في الجدول ) العلمياتع ى لمتغير المؤهم  األداةام اور 

الفرق في الوس   الدًللة المعنوية
 (2 – 1الحسابي  

 المحور أو البعد (1فئة العمرية  (2فئة العمرية 

.000 *47792. 30 – 40 
 50 – 40 .67321* 000. المر  ية سية 30أقم من 

 فدك ر 50 .77929* 000.

.015 *27365. 30 – 40 
 سية 30أقم من 

 الرسمية
.000 *79145. 40 – 50 
 فدك ر 50 .61327* 000.
 40 - 30 فدك ر 50 .33961* 025.
.003 *33321. 30 – 40 

 سية 30أقم من 
التفوي  و طا  

 هراياي
.000 *45938. 40 – 50 
 فدك ر 50 .56130* 000.
.012 *35665. 30 – 40 

 50 – 40 .39945* 007. التخ،،ية سية 30أقم من 
 فدك ر 50 .00345* 012.
.000 *29912. 30 – 40 

 سية 30أقم من 
 ألبعاد الدرجة الكلية

 للهيكم التي يمي
.000 *40910. 40 – 50 
 فدك ر 50 .51475* 000.
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(: نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي لقيـــاس دًللـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات 10.5الجـــدول  
في تعـزت لمتغيـر المؤهـل داء الـوظيألال التنظيمي ودرجتم الكلية وكـذل  الحسابية لكل من أبعاد الهيك

 العلمي

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوت  ف المربعات

 الدًللة

 بعد المر  ية
 2.780 2 5.559 بين المجموعات

5.480 
 

.005 
 507. 188 95.361 داخم المجموعات 

  190 100.920 المجموص

 بعد التعقيد
 463. 2 926. بين المجموعات

.757 
 

.471 
 

 612. 188 115.005 داخم المجموعات
  190 115.931 المجموص

 بعد الرسمية
 1.570 2 3.140 بين المجموعات

4.220 
 

.016 
 

 372. 188 69.925 داخم المجموعات
  190 73.064 المجموص

بعد التفوي  و طا  
 هراييا

 560. 2 1.121 بين المجموعات
1.519 

 
.222 
 

 369. 188 69.356 خم المجموعاتدا
  190 70.477 المجموص

 بعد التخ،،ية
 386. 2 773. بين المجموعات

.667 
 

.514 
 

 579. 188 108.871 داخم المجموعات
  190 109.644 المجموص

 ألبعاد الدرجة الكلية
 للهيكل التنظيمي

 755. 2 1.509 بين المجموعات
3.401 

 
.035 
 

 222. 188 41.714 جموعاتداخل الم
  190 43.223 المجموع

 األداء الوظيفي
 505. 2 1.010 بين المجموعات

1.557 
 

.214 
 324. 188 60.960 داخل المجموعات 

  190 61.970 المجموع
 

   وجود فترو  دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة  لى (10.5)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α ≤ 0.05  فتي فترو   لكلية للهيكم التي يمي وعدم وجودفي  م من أبعاد المر  ية والرسمية والدرجة ا 

التخ،،ية واألدا  التوظيفي بيتاً  علتى المؤهتم بعد و  ايهراي طا  بعد التفوي  و وبعد  التعقيد و بعد

 :اآلتيول ,  ما في الجدLSDولت د د اتجاه هذه الفرو   ستخدم اختبار  للمب وياالعلمي 



76 

 

 الفروق في المتوسطات الحسابية بين الفئات العمرية المختلفة: (:11.5  الجدول

 
المؤهتتتم العلمتتتي متتتن درجتتتة بكتتتالوريوس  أصتتت ابأأ الفتتترو   ا تتتت بتتتين  (11.5)  حتتتم متتتن الجتتتدول 

  اأ تقييمها أعلى ألص اب درجة البكالوريوس. ماجستيرا حيثودرجة 

 الفروق حسب سنوات الخبرة(  اختبارالفرضية الرابعة: 

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي و تذلك   α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةال توجد فترو  دات داللتة 

 .في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير سيوات الخ رة

درجتات  ستخدم اختبار ت ليم التبا ن األحاد  لةياس داللة الفرو  فياللت ق  من ص ة هذه الفرضية 

 (.12.5 ما في الجدول ) الخ رةاتع ى لمتغير سيوات  األداةام اور 

 

 

 

 

 

 

الفرق في الوس   الدًللة المعنوية
 (2 – 1الحسابي  

فئة المؤهل 
 (2العلمي 

فئة المؤهل 
 (1العلمي 

 المحور أو البعد

 المر  ية بكالوريوس دراسات عليا *45946. 002.
 الرسمية بكالوريوس عليادراسات  .31929* 0.012

 بكالوريوس دراسات عليا .20987* 032.
 ألبعاد الدرجة الكلية

 للهيكم التي يمي
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(: نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي لقيـــاس دًللـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات 12.5الجـــدول  

الـوظيفي تعـزت لمتغيـر سـنوات  األداءالحسابية لكل من أبعاد الهيكل التنظيمي ودرجتم الكلية وكـذل  

 الخبرة

 
وجتتتتود فتتتترو  دات داللتتتتة  ح،تتتتائية عيتتتتد مستتتتتوى   لتتتتى (12.5)تشتتتتير المعطيتتتتات التتتتواردة فتتتتي الجتتتتدول 

والدرجتتة الكليتتة  ايهتترايوالتفتتوي  و طتتا  والرستتمية فتتي  تتم متتن أبعتتاد المر  يتتة   α ≤ 0.05الداللتتة

مجموع  تباينمصدر ال 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

مستوت  ف
 الدًللة

 بعد المر  ية
 4.435 3 13.305 بين المجموعات

9.465 
 

.000 
 

 469. 187 87.615 داخم المجموعات
  190 100.920 المجموص

 بعد التعقيد
 544. 3 1.632 بين المجموعات

.890 
 

.447 
 611. 187 114.299 داخم المجموعات 

  190 115.931 المجموص

 بعد الرسمية
 1.583 3 4.749 بين المجموعات

4.333 
 

.006 
 

 365. 187 68.315 داخم المجموعات
  190 73.064 المجموص

 هرايبعد التفوي  و طا  اي
 1.733 3 5.200 بين المجموعات

4.966 
 

.002 
 

 349. 187 65.276 داخم المجموعات
  190 70.477 لمجموصا

 بعد التخ،،ية
 1.008 3 3.024 بين المجموعات

1.768 
 

.155 
 

 570. 187 106.620 داخم المجموعات
  190 109.644 المجموص

للهيكل ألبعاد الدرجة الكلية 
 التنظيمي

 1.180 3 3.541 بين المجموعات
5.562 

 
.001 
 212. 187 39.683 داخل المجموعات 

  190 43.223 جموعالم

 األداء الوظيفي
 185. 3 555. بين المجموعات

.564 
 

.640 
 328. 187 61.415 داخل المجموعات 

  190 61.970 المجموع
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ً  على ستيوات التخ،،ية واألدا  الوظيفي بيابعد التعقيد و  بعد في فرو   للهيكم التي يمي وعدم وجود

 :اآلتي ما في الجدول  اLSDولت د د اتجاه هذه الفرو   ستخدم اختبار  الخ رة لدى المب ويا

 المختلفة:فئات سنوات الخبرة ات الحسابية بين الفروق في المتوسط (:13.5  الجدول

الفرق في الوس   الدًللة المعنوية
 (2 – 1الحسابي  

فئة سنوات الخبرة 
 2) 

فئة سنوات الخبرة 
 المحور أو البعد (1 

.002 *46229. 10 - 15 
 5أقم من 

 فدك ر 15 .67963* 000. المر  ية
 10 - 5 فدك ر 15 .37759* 010.
 5أقم من  فدك ر 15 .07397* 001.

 الرسمية
 10 - 5 فدك ر 15 .27838* 032.
.028 *27736. 10 - 15 

 5أقم من 
التفوي  و طا  

 فدك ر 15 .42929* 000. هراياي
.032 *21100. 10 - 15 

 5أقم من 
الدرجة الكلية للهيكم 

 فدك ر 15 .35674* 000. التي يمي
 

 5رو   ا ت بين الفئة األولى من سيوات الخ رة وهي فئتة )أقتم متن أأ الف (13.5)  حم من الجدول 

 من جهة أخرى. (سية فدك ر 15( سية وفئة )15 – 10سيوات( من جهة وفئة )

 ى الوظيفي(سمّ الفروق حسب المُ  اختبار  الفرضية الخامسة:

تي يمتي و تذلك فتي أبعتاد الهيكتم ال  α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةال توجد فترو  دات داللتة 

 .ى الوظيفيسم  في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير المر 

درجتات  ستخدم اختبار ت ليم التبا ن األحاد  لةياس داللة الفرو  فياللت ق  من ص ة هذه الفرضية 

 (.14.5 ما في الجدول ) الوظيفياتع ى لمتغير المسمى  األداةام اور 
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األحـــادي لقيـــاس دًللـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين ( 14.5الجـــدول  

الوظيفي تعزت لمتغيـر المسـمى  األداءالحسابية لكل من أبعاد الهيكل التنظيمي ودرجتم الكلية وكذل  

 الوظيفي

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوت  ف المربعات

 الدًللة

 بعد المر  ية
 3.477 3 10.432 بين المجموعات

7.186 
 

.000 
 

 484. 187 90.488 داخم المجموعات
  190 100.920 المجموص

 بعد التعقيد
 550. 3 1.649 بين المجموعات

.899 
 

.443 
 

 611. 187 114.282 داخم المجموعات
  190 115.931 المجموص

 بعد الرسمية
 913. 3 2.738 بين المجموعات

2.427 
 

.067 
 

 376. 187 70.326 داخم المجموعات
  190 73.064 المجموص

بعد التفوي  و طا  
 هراياي

 1.677 3 5.031 بين المجموعات
4.792 

 
.003 
 

 350. 187 65.446 داخم المجموعات
  190 70.477 المجموص

 بعد التخ،،ية
 1.322 3 3.966 بين المجموعات

2.339 
 

.075 
 565. 187 105.678 داخم المجموعات 

  190 109.644 المجموص

 ألبعاد الدرجة الكلية
 للهيكل التنظيمي

 962. 3 2.886 بين المجموعات
4.460 

 
.005 
 216. 187 40.337 داخل المجموعات 

  190 43.223 المجموع

 األداء الوظيفي
 1.092 3 3.275 بين المجموعات

3.478 
 

.017 
 314. 187 58.695 داخل المجموعات 

  190 61.970 المجموع
 

وجتتتتود فتتتترو  دات داللتتتتة  ح،تتتتائية عيتتتتد مستتتتتوى   لتتتتى (14.5)تشتتتتير المعطيتتتتات التتتتواردة فتتتتي الجتتتتدول 

والدرجتتة الكليتة للهيكتتم التي يمتتي  وايهترايبعتتاد المر  يتة والتفتتوي  فتتي  تتم متن أ  α ≤ 0.05الداللتة
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لخ،وصتتتية بشتتتكم  عتتت ى لمتغيتتتر و تتتذلك فتتتي األدا  التتتوظيفي وعتتتدم وجودهتتتا فتتتي التعقيتتتد والرستتتمية وا

 :اآلتي ما في الجدول  اLSDولت د د اتجاه هذه الفرو   ستخدم اختبار  الوظيفيا ىسم  المر 

 فئات المسمى الوظيفي:روق في المتوسطات الحسابية بين الف (:15.5  الجدول

الفرق في الوس   الدًللة المعنوية
 (2 – 1الحسابي  

المسمى فئة 
 (2 الوظيفي 

مى المسفئة 
 المحور أو البعد (1 الوظيفي 

 مد ر عام .72143* 003.
 مد ر دائرة .50873* 000. المر  ية موظف

 رئي  قس  .44885* 001.

 مد ر دائرة .35363* 001.
 موظف

التفوي  و طا  
 رئي  قس  .36490* 001. هراياي

 مد ر دائرة .27473* 002.
 موظف

 ألبعاد الدرجة الكلية
 رئي  قس  .24769* 004. لتي يميللهيكم ا

 مد ر دائرة -.29621* 004.
 األدا  الوظيفي موظف

 رئي  قس  -.25700* 014.
 

 سميات الوظيحية.المر   ا ت بين الموظفين العاد ين وبةيةأأ الفرو   (15.5)  حم من الجدول 

 الفروق حسب الوزارة(  اختبار :السادسةالفرضية 

فتي أبعتاد الهيكتم التي يمتي و تذلك   α ≤ 0.05عيتد مستتوى الداللتة  ح،تائيةاللتة ال توجد فترو  دات د

 .في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير الوزارة

 درجتات فيستخدم اختبار ت ليم التبا ن األحاد  لةياس داللة الفرو  اللت ق  من ص ة هذه الفرضية 

 (.16.5 ما في الجدول ) الوزارةاتع ى لمتغير  األداةام اور 
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(: نتـــائج اختبـــار تحليـــل التبـــاين األحـــادي لقيـــاس دًللـــة الفـــروق فـــي المتوســـطات 16.5الجـــدول  

 الوظيفي تعزت لمتغير الوزارة األداءالحسابية لكل من أبعاد الهيكل التنظيمي ودرجتم الكلية وكذل  

 

وجتتتتود فتتتترو  دات داللتتتتة  ح،تتتتائية عيتتتتد مستتتتتوى   لتتتتى (16.5)تشتتتتير المعطيتتتتات التتتتواردة فتتتتي الجتتتتدول 

الدرجتة الكليتة للهيكتم  اايهترايالتخ،،ية التفتوي  و طتا   المر  يةافي  م من   α ≤ 0.05الداللة

 تع ى لمتغير الوزارةا  يما ل   كن هيا  فروقًا في بعد التعقيد. يفيالتي يمي واألدا  الوظ

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
مستوت  ف المربعات

 الدًللة

 المر  يةبعد 
 1.810 7 12.667 بين المجموعات

3.752 
 

.001 
 

 482. 183 88.253 داخم المجموعات
  190 100.920 المجموص

 بعد التعقيد
 1.031 7 7.214 بين المجموعات

1.735 
 

.103 
 

 594. 183 108.717 داخم المجموعات
  190 115.931 المجموص

 بعد الرسمية
 768. 7 5.377 بين المجموعات

2.077 
 

.048 
 370. 183 67.687 داخم المجموعات 

  190 73.064 المجموص

لتفوي  و طا  بعد ا
 هراياي

 816. 7 5.714 بين المجموعات
2.306 

 
.028 
 

 354. 183 64.763 داخم المجموعات
  190 70.477 المجموص

 بعد التخ،،ية
 1.352 7 9.461 بين المجموعات

2.469 
 

.019 
 

 547. 183 100.183 داخم المجموعات
  190 109.644 المجموص

 ألبعاد الدرجة الكلية
 للهيكل التنظيمي

 600. 7 4.199 بين المجموعات
2.813 

 
.008 
 213. 183 39.024 داخل المجموعات 

  190 43.223 المجموع

 األداء الوظيفي
 661. 7 4.626 بين المجموعات

2.109 
 313. 183 57.344 داخل المجموعات 045. 

  190 61.970 المجموع
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 :الثانية الرئيسةالفرضية 

األدا  و الهياكتتم التي يميتتة بتتين   α ≤ 0.05ال توجتتد ع قتتة دات داللتتة  ح،تتائية عيتتد مستتتوى داللتتة

 الوظيفي في الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية 

 اختبار ت ليم اال  دار الخطي: الختبار ص ة الفرضية  ستخدم

 (: قيم اًلرتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل17.5  الجدول

 
   حم: (17.5)من الجدول 

 ( هتي ليمتة فتو  رجتة الكليتة)الد ليمة االرتبال بين متغيتر األدا  التوظيفي ومتغيتر الهيكتم التي يمتي

 0.650المتوسطة وتساو  

 بيتتاً  علتتى متغيتتر الهياكتتم التي يميتتة هتتي ليمتتة  تفستتيره متتن متغيتتر األدا  التتوظيفي مقتتدار متتا  مكتتن

 .%42.2متوسطة وتساو  

كانــا العالقــة بــين متغيــر  إذالتحديــد ميمــا (: نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي 18.5الجــدول  

  الدرجة الكلية( ومتغير األداء الوظيفي هي عالقة معنوية ميالهيكل التنظي

 
 لتتى وجتتود ع قتتة تد يريتتة دات داللتتة معيويتتة بتتين متغيتتر  (18.5)المعطيتتات التتواردة فتتي الجتتدول تشتتير 

 .األدا  الوظيفي ومتغير الهيكم التي يمي )الدرجة الكلية(

 النموذج قيمة رر قيمة مربع رر قيمة مربع رر المعدلة
0.419 .0422 .650 1 

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدل 
 المربعات

 ف
مستوت 
 الدًللة

 الدرجة الكلية
 26.175 1 26.175 بين المجموعات

138.204 
 

a000. 
 

 189. 189 35.795 داخم المجموعات
  190 61.970 المجموص
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 :األداء الوظيفيومتغير  أبعاد الهيكل التنظيميالعالقة الخطية بين متغير مستوت  (:19.5الجدول  

 

 1.098 تدأ متن الةيمتة دا  التوظيفي حست  مةيتاس ليكترت ت  حم أأ متوسط األ (19.5)من الجدول 

بمقتتدار درجتتة واحتتدة زاد األدا  و لمتتا زاد الهيكتتم التي يمتتي  معيويتتةاح،تتائيًا ودو داللتتة  بشتتكم معيتتو  

 ضمن ع قة طرد ة دات داللة معيوية. درجةا 0.778الوظيفي بمقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدًللة 
 المعنوية

قيمة 
 Tار اختب

 معامالت العالقة الخطية
 النموذج

 B الخطأ الم ياري 
.000 4.725 .232 1.098 

1 
.000 11.756 .066 .778 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 

 السادسالفصل 

 ملخص النتائج 

 مقدمة 1.6

 عتتالج الف،تتم ال تتالي  تتتائج الدراستتة ودلتتك متتن ختت ل مياقشتتة أستتئلة الدراستتة وفرضتتياتها ودلتتك لت قيتت  

تهتتا بالدراستتات الستتابقة  أ وجتتدتا وبلتتورة مجموعتتة متتن التوصتتيات استتتيادًا ليتتتائج أهتتداي الدراستتة ومقار 

 الدراسة.

 مناقشة نتائج الدراسة 2.6

لقد أظهترت  تتائج الدراستة أأ بعتد الرستمية قتد أتتى بالمرتبتة األولتى متن بتين األبعتاد األخترىا حيتث بلت  

فتتتي المرتبتتتة ال ا يتتتة بمتوستتتط  (ا فتتتي حتتتين أتتتتى بعتتتد التفتتتوي  وايهتتتراي3.901متوستتتطها ال ستتتابي )

(ا وفتتي المرتبتتة 3.670(ا وفتتي المرتبتتة ال ال تتة أتتتى بعتتد المر  يتتة وبمتوستتط حستتابي )3.487حستتابي )

(ا وفتتتي المرتبتتتة الخامستتتة أتتتتى بعتتتد التعقيتتتد 3.474أتتتتى بعتتتد التخ،،تتتية وبمتوستتتط حستتتابي ) ةالرابعتتت

 (.2.968بمتوسط حسابي )

مي مرتفعة لدى الموظفين في الوزارات ال كومية الفلسطيييةا وقد وهذا  شير  لى أأ أبعاد الهيكم التي ي

ختم التوزاراتا بايضتافة  لتى ا عود الس   في دلك  لى وجود سرعة في االت،ال بين األقسام ايدارية د

اص بتتتين المرؤوستتين والمتتوظفينا و تتذلك اوجتتود تفتتوي  لل،تت حيات بتتين القتتادة والمرؤوستتينا و تتذلك بتت
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في  م وزارة لأل  مة والقوا ين وايجرا ات ال زمة لتط ي  وتيفيذ ما تو م  لتيه  متن  المدرا  والموظفين

 مهام بكم  تقاأ.

( والتتتي أهتتارت  لتتى أأ مستتتوى أبعتتاد 2015وقتتد اتفقتتت  تتتائج هتتذه الدراستتة متتع دراستتة ب تتيا ورحومتتة )

 متتا اتفقتتت متتع دراستتة الهيكتتم التي يمتتي مرتفتتع لتتدى المتتوظفينا وهتتذا متتا توصتتلت  ليتت  الدراستتة ال اليتتة. 

 ا تت مرتفعتةا  يمتا اختلفتت معت   أبعتاد الهيكتم التي يمتيدرجتة ( والذ  أظهرت  تتائج 2015الشيطي )

( 2013توستتتطةا  متتتا اتفتتت  متتتع دراستتتة المطيتتتر  )فتتتي مستتتتوى أداة الدراستتتة والتتتتي أظهتتترت لد تتت  أ هتتتا م

وى أبعتاد الهيكتم التي يمتتي ( والتذ  أهتارت  تتائج دراستته   لتى أأ مستت2006ودراستة حتري  والخشتالي )

 كا ت بدرجة مرتفعة.

( والتتي أهتارت  لتتى أأ تتد ير درجتة أبعتتاد 2018اختلفتت  تتائج هتتذه الدراستة متع دراستتة ال روتو ي )  يمتا

الهيكتتم التي يمتتي علتتى تمييتت  المتتوظفين قتتد  ا تتت بدرجتتة متوستتطةا فتتي حتتين أظهتترت الدراستتة ال اليتتة 

 بد ها  ا ت مرتفعة. 

 لمتعلقة بالمجال األول: بعد المركزيةالنتائج ا 1.2.6

( الساب  أأ بعتد المر  يتة قتد أتتى بدرجتة عاليتة وبمتوستط حستابي 1.5لقد أظهرت اليتائج في الجدول )

المعلومات ال زمة مد ر  ايدارات واألقسام بت ويدها بكافة تل م ايدارة العليا (ا حيث ت ين أأ 3.670)

العليا ما تمي   من ص حيات ومعلومات وتتدكد من حسن استتخدامها  ا  ما تراق  ايدارةالتخاد القرار

ي جتاز األعمتال المطلوبتة بدقتةا  متا ت تين أأ المتد ر المباهتر  خ،تص الوقتت الكتافي لمتابعتة وتوجيت  

موظحيتتتت  وعمليتتتتة   جتتتتاز المهتتتتام والمستتتتؤولياتا وظهتتتتر أأ ايدارة العليتتتتا تمتتتتارس التتتتتدخ ت التتتتتي تراهتتتتا 

تتتوافر األعتتداد ات متتوظفي المؤسستتة/ التتوزارةا  متتا ت تتين أأ ايدارة العليتتا تتتتابع ضتترورية فتتي اخت،اصتت

 .والتخ،،ات والمؤه ت ال زمة في المستويات ايدارية المختلفة
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وعيد الي ر  لى جميع فقرات بعد المر  ية  جد أأ جميعها قد أتت بدرجة مرتفعةا وهذا  دل على وجود 

الهيكتتتتم التي يمتتتتي أال وهتتتتو المر  يتتتتة متتتتن ق تتتتم  دارات التتتتوزارات مستتتتتوى عتتتتاٍل متتتتن االهتمتتتتام فتتتتي بعتتتتد 

 الفلسطييية.

 النتائج المتعلقة بالمجال الثاني: بعد التعقيد 2.2.6

( الساب  أأ بعد التعقيد قد أتى بدرجة متوستطة وبمتوستط حستابي 2.5لقد أظهرت اليتائج في الجدول )

ام العمم في الوحدات ايداريتة متن خت ل المترور  تخذ القرار بشدأ ت د ث مه  (ا وقد ت ين أ 2.968)

ا وأأ األعمتال فتي المؤسستة/ التوزارة موزعتة ب،ترامة علتى ع ر سلسلة متداخلة متن المستتويات ايداريتة

األقستتتتام والوحتتتتدات حستتتت  ط يعتتتتة عملهتتتتا و تتتتوص  شتتتتاطهاا  متتتتا  وجتتتتد فيهتتتتا عتتتتدد   يتتتتر متتتتن الوظتتتتائف 

 لى أأ ايجرا ات المتبعة في المؤسسة/ التوزارة   يترًا التخ،،ية التي تقوم بوظائف م ددةا بايضافة 

أعمتتال المؤسستتتة/ التتوزارة تت،تتف بدرجتتة عاليتتتة متتن التعقيتتد فتتتي متتا تميتتع   جتتاز األعمتتتال بستترعةا وأأ 

 .ايجرا ات

وعيد الي ر  لى جميع فقرات بعد التعقيد  جد أأ جميعها قد أتت بدرجة متوسطةا وهذا  دل على وجود 

االهتمتتتتام فتتتتي بعتتتتد الهيكتتتتم التي يمتتتتي أال وهتتتتو التعقيتتتتد متتتتن ق تتتتم  دارات التتتتوزارات مستتتتتوى متوستتتتط متتتتن 

 الفلسطييية.

 النتائج المتعلقة بالمجال الثالث: بعد الرسمية 3.2.6

( الساب  أأ بعد الرسمية قد أتتى بدرجتة مرتفعتة وبمتوستط حستابي 3.5لقد أظهرت اليتائج في الجدول )

ا  تذلك ظهتر وا ين واأل  مة فتي تيفيتذ برامجهتاعلى القتعتمد وزارة (ا وقد ت ين أأ المؤسسة/ ال3.900)

أأ العتتاملين فتتتي المستتتتويات التتتد يا ملت متتتوأ باتبتتتاص  جتتترا ات وقواعتتتد م تتتددة عيتتتد   جتتتاز أعمتتتاله ا وأأ 

سياستتتتتة المؤسستتتتتة/ التتتتتوزارة واضتتتتت ة ومفهومتتتتتةا  تتتتتذلك ت تتتتتين أأ الهيكتتتتتم التي يمتتتتتي  وضتتتتتا مستتتتتتويات 
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لك وجتتتتد أأ المؤسستتتتة/ التتتتوزارة تمتلتتتتك وصتتتتفًا واضتتتت ًا وم تتتتددًا للوظتتتتائف المستتتتؤوليات والمستتتتا لةا  تتتتذ

  والخدمات التي تقدمهاا ووجد أأ ايدارة العليا تستخدم االت،االت الرسمية.

وعيد الي ر  لى جميع فقرات بعد الرسمية  جد أأ جميعها قد أتت بدرجة مرتفعةا وهذا  دل على وجتود 

لهيكتتتم التي يمتتتي أال وهتتتو الرستتتمية متتتن ق تتتم  دارات المؤسستتتات/ مستتتتوى عتتتاٍل متتتن االهتمتتتام فتتتي بعتتتد ا

 الوزارات الفلسطييية.

 النتائج المتعلقة بالمجال الرابع: بعد التفويض واإلشراف 4.2.6

( الستتتاب  أأ بعتتتد التفتتتوي  وايهتتتراي قتتتد أتتتتى بدرجتتتة مرتفعتتتة 4.5لقتتتد أظهتتترت اليتتتتائج فتتتي الجتتتدول )

عتتتدد الوحتتتدات الفرعيتتتة التتتتي  رأستتتها متتتد ر القستتت  مت،تتتلة (ا وقتتتد ت تتتين أأ 3.487وبمتوستتتط حستتتابي )

ا ووجتتتد أأ التفتتتوي    ل تتت  عمود تتتًا فتتتي الهيكتتتم التي يمتتتي فتتتي القتتترارات التتتتي  تختتتذها مباهتتترة بالمستتتؤول

المتتتد را  تتتذلك ظهتتتر أأ الهيكتتتم التي يمتتتي  ستتتاعد المؤسستتتة/ التتتوزارة علتتتى تفتتتوي  ال،تتت حياتا وأأ 

مهاما  ذلك ت ين أأ المشري المباهتر  ر ل ت  موظحيت  بمستتجدات العمتم الرقابة تكوأ فاعلة أ يا  تدد ة ال

أواًل بتتدولا وظهتتر أ  تتًا أ تت   لمتتا زاد حجتت  المي متتة  تجتت  المستتؤولوأ  لتتى تقستتي  العمتتم  لتتى وحتتداتا 

 وتفوي  السلطة  لى مد ر  هذه الوحدات.

أتتت بدرجتة مرتفعتةا وأربعتة وعيد الي ر  لى جميتع فقترات بعتد التفتوي  وايهتراي  جتد أأ وال يتهتا قتد 

فقرات ميها أتت بدرجة متوسطةا وهذا  دل على وجود مستوى مرتفع  س يًا من االهتمام في بعد الهيكم 

 التي يمي أال وهو التفوي  وايهراي من ق م  دارات المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية.

 النتائج المتعلقة بالمجال الخامس: بعد التخصصية 5.2.6

( الستتاب  أأ بعتتد التخ،،تتية قتتد أتتتى بدرجتتة مرتفعتتة وبمتوستتط 5.5ت اليتتتائج فتتي الجتتدول )لقتتد أظهتتر 

(ا وقتتد ت تتين أأ هيتتا  واجبتتات م تتددة لكتتم قستت  أو وحتتدة تستتتيد  لتتى تقستتي  للوظتتائف 3.474حستتابي )

ا وأأ تقستتتتي  العمتتتتم  عتمتتتتد علتتتتى واجبتتتتات ومهتتتتام م تتتتددة لكتتتتم موظتتتتفا وأأ الوظتتتتائف فتتتتي واألعمتتتتال



88 

 

رة موزعتتة علتتى األقستتام والوحتتدات حستت  ط يعتتة عملهتتا وتخ،،تتهاا وأ هتتا تعمتتم علتتى المؤسستتة/ التتوزا

ت د تتتد عتتتدد و تتتوص الوظتتتائف التخ،،تتتية المطلوبتتتةا و تتتذلك تف،تتتم بتتتين دور الجهتتتة التيفيذ تتتة والجهتتتة 

 الرقابيةا وتعمم على استقرار الموظفين في تخ،،اته .

هتتا قتد أتتتت بدرجتتة مرتفعتةا وأربعتتة فقتترات وعيتد الي تتر  لتتى جميتع فقتترات بعتتد التخ،،تية  جتتد أأ وال يت

ميهتتا أتتتت بدرجتتة متوستتطةا وهتتذا  تتدل علتتى وجتتود مستتتوى مرتفتتع  ستت يًا متتن االهتمتتام فتتي بعتتد الهيكتتم 

 التي يمي أال وهو التخ،،ية من ق م  دارات المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية.

ارات وزارات الستتتلطة الفلستتتطييية  لتتى قتتتدرة توزيتتع ستتتلطة اتختتاد القتتترار فتتي  د وترجتتع  تيجتتتة هتتذه األبعتتتاد

للمهتتام علتتى المتتوظفين بشتتكم  تياستت  متتع ط يعتتة وظتتروي عملهتت ا هتتذا بايضتتافة  لتتى ت ويتتده  بكافتتة 

المعلومتتتات ال زمتتتة التختتتاد القتتترارا وليتتتام ايدارات العليتتتا بمرالبتتتة ال،تتت حيات والمعلومتتتات التتتتي تقتتتوم 

 بمي ها للموظفين.

جتة لط يعتة العمتم فتي المؤسستات والتوزارات ال كوميتة والتتي تميتم فتي كما تجد الباح ة ظهتور هتذه اليتي

عملها  لى اتباص اليمط ال يروقراطي والمر    وخاصة فتي عمليتة صتيع القترار ول جتاد حلتول المشتك ت 

والتتتي فتتي الغالتت  تكتتوأ متمر تت ة فتتي  تتد الستتلطة العليتتا للمؤسستتة/ التتوزارةا  تتذلك قلتتة المرو تتة متتن حيتتث 

د وايجرا ات ال،ادرة عن المؤسسات/ الوزاراتا  ذلك  يما  خص ت د د مهام وواجبات التمسك بالقواع

 كم موظف األمر الذ   وجد الروتين في تيفيذ تلك المهام والواجبات.

( والتتتتي 2006(ا اللتتتو  )2006ا وحتتتري  وال شتتتالي )(2015وهتتتذه اليتتتتائج تتفتتت  متتتع دراستتتة الشتتتيطي )

قتتد أتتتت فتتي وال يتتة المؤسستتات والتتوزارات ال كوميتتة متتا بتتين درجتتة  أهتتارت أأ أبعتتاد الهياكتتم التي يميتتة

 عالية ومتوسطة. 
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 النتائج المتعلقة بالمجال السابع: األداء الوظيفي 6.2.6

( الستتتاب  أأ األدا  قتتتد أتتتتى بدرجتتتة مرتفعتتتة وبمتوستتتط حستتتابي 6.5لقتتتد أظهتتترت اليتتتتائج فتتتي الجتتتدول )

اد لت متم المستؤوليات المكلتف بهتاا وأ هت   قومتوأ بتددا  لدى العتاملين االستتعد(ا وقد ت ين أأ 3.806)

األعمتتال المو لتتة  لتتيه  فتتي وقتهتتاا ويفكتتروأ فتتي ال لتتول لمختلتتف المشتتك ت التتتي تتتواجهه  ختت ل أدا  

عملهتت  استتتيادًا  لتتى المستتؤوليات المياطتتة بهتت ا و تتذلك ت تتين أ هتت   ستتتفيدوأ متتن رصتتيد متتا تعلمتتوه متتن 

في أدائه  لعملهت ا وأ هت   متلكتوأ القتدرة علتى التخطتيط ي جتا  عملهت ا  خ رات لت قي   وص من ايبداص

وال  تتترددوأ فتتي األعمتتال الشتتد دة ال،تتعوبةا ويخططتتوأ مستتبقًا للوصتتول  لتتى األدا  الجيتتد استتتيادًا  لتتى 

المهتام المستتيدة  لتتيه ا  تتذلك  عتمتتد علتتى المشتتري أدا  بعتت  األعمتتال ال،تتعبةا وي تتذلوأ مجهتتود   يتتر 

 له .في أدا  عم

وعيد الي ر  لتى جميتع فقترات األدا  التوظيفي  جتد أأ وال يتهتا قتد أتتت بدرجتة مرتفعتةا وهتذا  تدل علتى 

ا وربمتتا ت المؤسستتات/ التتوزارات الفلستتطيييةوجتتود مستتتوى مرتفتتع  ستت يًا متتن األدا  متتن ق تتم متتوظفي  دارا

حتياجتتتات المتتتوظفين  رجتتع هتتتذا الستتت    لتتتى م اولتتتة المؤسستتتات/ التتوزارات تل يتتتة متطلبتتتات العمتتتم متتتن ا

بمختلف مستوياته  الوظيحية من وسائم تكيولوجية متطورةا وبيئة عمم مياسبةا وربما  عود الس    لى 

هعور العاملين في تلتك المؤسستات/ التوزارات باال تمتا  التوظيفي لعملهت ا  تيجتة لمكتو ه  لفتترات طويلتة 

 ملينا و ذلك بين العاملين ومرؤوسيه .في العمما مع   شا  ع قات ود ة واجتماعية  يما بين العا

ير  لتتى ضتترورة االستتتمرار فتتي ت ستتيي  متتن ختت ل وتتترى الباح تتة أأ ظهتتور األدا  بالمستتتوى المرتفتتع  شتت

 .تشجيع ال واف  المعيوية والماد ة
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 مناقشة فرضيات الدراسة 3.6

 مناقشة الفرضية األولى 1.3.6

أبعتتاد  آرا  المب تتو ين حتتول فتتي α ≤ 0.05 داللتتةال توجتتد فتترو  دات داللتتة اح،تتائية عيتتد مستتتوى ال

للت قتت  متتن صتت ة هتتذه الفرضتتية الهيكتتم التي يمتتي و تتذلك فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى لمتغيتتر الجتتي ا 

 ستتتخدم اختبتتار تتتي لةيتتاس داللتتة الفتترو  فتتي المتوستتطات ال ستتابية لم تتاور الدراستتة بيتتاً  علتتى  جابتتات 

( أأ مستوى الداللتة ايح،تائية 7.5د أهارت  تائج الجدول )المب و ين لكم فقرة من فقرات الم ورا وق

(ا وأأ مستتتتوى الداللتتتة ايح،تتتائية لتتتألدا  التتتوظيفي بلتتت  0.807ألبعتتتاد الهيكتتتم التي يمتتتي قتتتد بلغتتتت )

(ا وبهتتذا تق تتم الفرضتتية ال،تتفرية والتتتي 0.05(ا وهتتذه الةتتي  أك تتر متتن ليمتتة مستتتوى الداللتتة )0.413)

فتي أبعتاد الهيكتم  α ≤ 0.05 داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة وجتود فترو  دات عتدم تشتير  لتى 

 التي يمي و ذلك في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير الجي .

وربمتتا  عتتود الستت   فتتي دلتتك  لتتى أأ جميتتع المتتوظفين متتن التتذ ور واي تتاي والعتتاملين فتتي المؤسستتات/ 

بعتاد الهياكتم التي يميتة تستتهدي الوزارات ال كومية الفلستطييية  عملتوأ ضتمن ظتروي واحتدةا  متا أأ أ

 جميع العاملين بدرجة واحدة دوأ أأ  كوأ هيا  تد ير لمتغير الجي .

( والتتتي أهتتارت  تتتائج دراستتت   لتتى عتتدم 2012وقتتد اتفقتتت  تتتائج الدراستتة ال اليتتة متتع دراستتة أبو ويتتك )

 وجود فرو  تع ى لمتغير الجي .

 مناقشة الفرضية الثانية 2.3.6

أبعتاد  آرا  المب تو ين حتولفتي  α ≤ 0.05 داللتة اح،تائية عيتد مستتوى الداللتة  ال توجتد فترو  دات

للت قتتت  متتن صتتت ة هتتتذه الفرضتتتية الهيكتتم التي يمتتتي و تتتذلك فتتي األدا  التتتوظيفي تعتتت ى لمتغيتتر العمتتترا 

استتتخدم اختبتتار ت ليتتم التبتتا ن األحتتاد  لةيتتاس داللتتة الفتترو  فتتي درجتتات م تتاور األداةا تعتت ى لمتغيتتر 

( أأ مستتتتوى الداللتتة ايح،تتائية ألبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي قتتتد 8.5أهتتارت  تتتائج الجتتدول ) العمتترا وقتتد
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(ا وبهتذا تترف  الفرضتية ال،تفرية 0.05(ا وهتذه الةتي  أد تى متن ليمتة مستتوى الداللتة )0.000بلغت )

فتي  α ≤ 0.05 وتق تم ال د لتة والتتي تشتير  لتى وجتود فترو  دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة 

 .سية( 30عاد الهيكم التي يمي تع ى لمتغير العمرا و ا ت الفرو  ل،الا )أقم من أب

مستتتويات  داريتتة تقتتع وظتتائف ر العمتتر أأ هتتذه الفئتتة تعمتتم ضتتمن ويمكتتن تفستتير وجتتود فتترو  فتتي متغيتت

وال يتها في أسفم الهيكم التي يمي حيث تشعر  يما  خص أبعتاد الهيكتم التي يمتي بد هتا متوافقتة معهتا 

تطلبات عملهاا وال تتعارو معهاا وربما  عود  وأ أأ هتذه الفئتة علتى اطت ص أك تر بالمعلومتات ومع م

حول أبعاد الهيكم التي يمي وسياسات من خت ل تجتاربه  العمليتة فتي عملهت  فتي المؤسستات/ التوزارات 

 ال كومية.

رو  تعت ى لمتغيتر ( والتتي أظهترت وجتود فت2006وقد اتفقت  تائج الدراسة متع دراستة حتري  والخشتالي )

 العمر.

كمتتتتتا  شتتتتتار  لتتتتتى أأ الفتتتتترو   ا تتتتتت فتتتتتي األبعتتتتتاد المر  يتتتتتةا والرستتتتتميةا والتفتتتتتوي  و طتتتتتا  ايهتتتتترايا 

مستتوى الداللتة أأ  يمتا أهتارت اليتتائج  تذلك  لتى  والتخ،،يةا ول   كتن هيتا  فترو  فتي بعتد التعقيتدا

(ا وبهتتذا 0.05ة مستتتوى الداللتة )(ا وهتذه الةتتي  أك تر متتن ليمت0.270ايح،تائية لتتألدا  التوظيفي بلتت  )

 وجتتود فتترو  دات داللتتة  ح،تتائية عيتتد مستتتوى الداللتتةعتتدم تق تتم الفرضتتية ال،تتفرية والتتتي تشتتير  لتتى 

 α ≤ 0.05 .في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير العمر 

 لتتى أأ جميتتع أفتتراد عييتتة الدراستتة وبتتالرو  متتن اختتت ي أعمتتاره  فتتإأ لتتد ه  التتوعي ويمكتتن تفستتر دلتتك 

على المؤسسة/ الوزارةا  ما أأ العمتم ضتمن وظيفتة حكوميتة  الوظيفي وتد يره ي حول أهمية األدا الكاف

ر متتن العوامتتم التتتي تتستت   فتتي الرضتتا التتوظيفي لتتد ه  األمتتر التتذ   تتيعك  ب،تتورة يتت كتتوأ لتتد ه  الك 

دى أفراد عييتة   جابية على أدائه  الوظيفيا  ما أأ أبعاد الهيكم التي يمي والتي أتت مرتفعة ومق ولة ل

 الدراسة قد أ رت على أدائه  بشكم   جابي.
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( والتتي أهتارت  لتى عتدم وجتود فترو  2012وقد تعارضت  تائج الدراسة ال الية مع دراسة أبتو  ويتك )

دات داللة  ح،ائية في أبعاد الهيكم التي يميا واتفقت معت  فتي عتدم وجتود فترو  فتي األدا  التوظيفي 

 تع ى لمتغير العمر.

 مناقشة الفرضية الثالثة 3.3.6

أبعتاد  آرا  المب تو ين حتولفتي  α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة   ح،تائيةال توجتد فترو  دات داللتة 

للت قتتت  متتتن صتتت ة هتتتذه الهيكتتتم التي يمتتتي و تتتذلك فتتتي األدا  التتتوظيفي تعتتت ى لمتغيتتتر المؤهتتتم العلمتتتيا 

و  فتي درجتات م تاور األداةا تعت ى الفرضية استتخدم اختبتار ت ليتم التبتا ن األحتاد  لةيتاس داللتة الفتر 

( أأ مستوى الداللة ايح،ائية ألبعاد الهيكتم 10.5لمتغير المؤهم العلميا وقد أهارت  تائج الجدول )

(ا وبهتتتذا تتتترف  0.05(ا وهتتتذه الةتتتي  أد تتتى متتتن ليمتتتة مستتتتوى الداللتتتة )0.035التي يمتتتي قتتتد بلغتتتت )

 فترو  دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة الفرضية ال،فرية وتق تم ال د لتة والتتي تشتير  لتى وجتود

0.05 ≤   الفتتتتترو  ل،تتتتتالا فتتتتتي أبعتتتتتاد الهيكتتتتتم التي يمتتتتتي تعتتتتت ى لمتغيتتتتتر المؤهتتتتتم العلمتتتتتيا و ا تتتتتت

 .)البكالوريوس(

 لى أأ وال يتة أفتراد عييتة الدراستة هت  متن حملتة البكتالوريوسا فهتذه الفئتة فتي الغالت  ويمكن تفسر دلك 

ومتتتا  تتتيج  عيهتتتا متتتن تستتتهي ت  داريتتتة تستتته  فتتتي ت ستتتين أدا   التي يمتتتيدبعتتتاد الهيكتتتم ب أك تتتر هتتتعوراً 

الموظفين بشكم أف ما وخاصة  دا ما الح يتا بتدأ الستل  التوظيفي فتي الهياكتم التي يميتة للمؤسستات/ 

التتوزارات ال كوميتتة  متتتد بشتتكم أفقتتي أك تتر ميتت  طتتوليا وهتتذا األمتتر  تتؤد   لتتى أأ تكتتوأ الع قتتة بتتين 

المتوظفين ومرؤوستيه  أفةيتة أك ترا ممتا  قلتم متن درجتة التعقيتد ايدار  وبالتتالي  الموظفينا و ذلك بتين

 . ؤ ر على األدا  الوظيفي بشكم   جابي

( والتذ  أظهترت  تتائج دراستت  وجتود فترو  تعت ى 2012وقد اتفقت هتذه الدراستة متع دراستة أبتو  ويتك )

 لمتغير المؤهم العلمي ول،الا البكالوريوس فما فو .
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 الرسميةا ول   كن هيا  فترو  فتي بعتد التعقيتدابعد المر  يةا و  بعد لى أأ الفرو   ا ت في كما  شار 

 يمتتا أهتتارت اليتتتائج  تتذلك  لتتى مستتتوى الداللتتة ايح،تتائية والتفتتوي  و طتتا  ايهتترايا والتخ،،تتيةا 

الفرضية (ا وبهذا تق م 0.05(ا وهذه الةي  أك ر من ليمة مستوى الداللة )0.214لألدا  الوظيفي بل  )

فتي  α ≤ 0.05 وجتود فترو  دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتةعتدم ال،تفرية والتتي تشتير  لتى 

 األدا  الوظيفي تع ى لمتغير المؤهم العلمي.

يف  ل  خ عوأ ويمكن تفسير هذه اليتيجة  لى أأ جميع الموظفين في المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية 

 يعتتتة المهتتتام التتتتي  قومتتتوأ بهتتتاا بايضتتتافة  لتتتى وجتتتود مستتتاواة فتتتي القتتتوا ينا المفروضتتتة علتتتيه  وعلتتتى ط

 الع   الوظيفيا وط يعة الروات  والمكافآت.

 مناقشة الفرضية الرابعة 4.3.6

أبعتاد  آرا  المب تو ين حتولفتي  α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة   ح،تائيةال توجتد فترو  دات داللتة 

للت قتتت  متتتن صتتت ة هتتتذه  ى لمتغيتتتر ستتتيوات الخ تتترةا الهيكتتتم التي يمتتتي و تتتذلك فتتتي األدا  التتتوظيفي تعتتت

الفرضية استتخدم اختبتار ت ليتم التبتا ن األحتاد  لةيتاس داللتة الفترو  فتي درجتات م تاور األداةا تعت ى 

( أأ مستتوى الداللتة ايح،تائية ألبعتاد الهيكتم 12.5لمتغير ستيوات الخ ترة وقتد أهتارت  تتائج الجتدول )

(ا وبهتتتذا تتتترف  0.05لةتتتي  أد تتتى متتتن ليمتتتة مستتتتوى الداللتتتة )(ا وهتتتذه ا0.001التي يمتتتي قتتتد بلغتتتت )

 الفرضية ال،فرية وتق م ال د لة والتي تشير  لى وجود فرو  دات داللة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة 

α ≤ 0.05  ستية  15 تت الفترو  ل،تالا )في أبعاد الهيكم التي يمي تعت ى لمتغيتر ستيوات الخ ترةا و ا

 .فدك ر(

ليتيجتة  لتى أأ المتوظفين  لمتتا زادت مستتوى خ ترته  زادة قتدرته  علتى معرفتة أبعتتاد ويمكتن تفستير هتذه ا

تعرضه  للعد د من الدورات التدري ية والتدهيلية األمر الذ  جعله  الهيكم التي يميا هذا بايضافة  لى 

 أهمية أبعاد الهيكم التي يمي.  در وأ 
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رستتميةا والتفتتوي  و طتتا  ايهتترايا ولتت   كتتن المر  يتتةا وال بعتتديشتتار  لتتى أأ الفتترو   ا تتت فتتي و كمتتا 

 يمتتا أهتتارت اليتتتائج  تتذلك  لتتى مستتتوى الداللتتة ايح،تتائية والتخ،،تتيةا  هيتتا  فتترو  فتتي بعتتد التعقيتتد

(ا وبهذا تق م الفرضية 0.05(ا وهذه الةي  أك ر من ليمة مستوى الداللة )0.640لألدا  الوظيفي بل  )

فتي  α ≤ 0.05 دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة وجتود فترو  عتدم ال،تفرية والتتي تشتير  لتى 

 األدا  الوظيفي تع ى لمتغير سيوات الخ رة.

ويمكن تفسير دلك  لى هعور الموظفين باألماأ الوظيفي لوجود ممي ات للعاملين فتي التدوائر ال كوميتة 

ينا بايضتتافة وخاصتتة المؤسستتات/ التتوزاراتا  تتذلك وجتتود تعتتاوأ  دار    يتتر بتتين المتتوظفين والمرؤوستت

  لى وجود مسميات وظيحية واض ةا ووصف وظيفي واضا لكم موظف.

 مناقشة الفرضية الخامسة 5.3.6

أبعتاد  آرا  المب تو ين حتولفتي  α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة   ح،تائيةال توجتد فترو  دات داللتة 

 قتت  متتن صتت ة هتتذه للتالهيكتتم التي يمتتي و تتذلك فتتي األدا  التتوظيفي تعتت ى لمتغيتتر المستتمى التتوظيفيا 

الفرضية استتخدم اختبتار ت ليتم التبتا ن األحتاد  لةيتاس داللتة الفترو  فتي درجتات م تاور األداةا تعت ى 

( أأ مستتتتوى الداللتتتة ايح،تتتائية ألبعتتتاد 14.5لمتغيتتتر المستتتمى التتتوظيفي وقتتتد أهتتتارت  تتتتائج الجتتتدول )

(ا وبهذا تترف  0.05لداللة )(ا وهذه الةي  أد ى من ليمة مستوى ا0.005الهيكم التي يمي قد بلغت )

 الفرضية ال،فرية وتق م ال د لة والتي تشير  لى وجود فرو  دات داللة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة 

α ≤ 0.05  فتتي أبعتتتاد الهيكتتم التي يمتتتي تعتتت ى لمتغيتتر المستتتمى التتتوظيفيا و ا تتت الفتتترو  ل،تتتالا

المر  يتةا والتفتوي  و طتا  ايهترايا  بعتد)الموظفين العاد ين(ا و ما  شار  لى أأ الفرو   ا تت فتي 

 يمتتا أهتتارت اليتتتائج  تتذلك  لتتى مستتتوى والرستتمية والتخ،،تتيةا  ولتت   كتتن هيتتا  فتترو  فتتي بعتتد التعقيتتد

(ا 0.05(ا وهتتذه الةتي  أقتتم متتن ليمتتة مستتتوى الداللتتة )0.017الداللتة ايح،تتائية لتتألدا  التتوظيفي بلتت  )

 د لتتتة والتتتتي تشتتتير  لتتتى وجتتتود فتتترو  دات داللتتتة وبهتتتذا تتتترف  الفرضتتتية ال،تتتفريةا وتق تتتم الفرضتتتية ال
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فتي األدا  التوظيفي تعت ى لمتغيتر المستمى التوظيفيا و ا تت α ≤ 0.05   ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة

 الفرو  ل،الا الموظفين العاد ين.

 لتى أأ المي ومتة واألست  والمبتاد  التتي تستر  فتي المؤسستات والتوزارات ال كوميتة ويمكن تفستر دلتك 

بتتين المستتميات الوظيحيتتة ة الفلستتطييية مختلفتتة بتتاخت ي المؤسستتة/ التتوزارةا  متتا أ هتتا تختلتتف فتتي الستتلط

ايجتتتترا ات والمهتتتتام المو لتتتتة  العليتتتتا فتتتتي الهيكتتتتم التي يمتتتتي زادتتتتتتدرجيا  لتتتتى المستتتتتويات  فكلمتتتتا  تتتتاأ

 للموظفينا و ذلك باليسبة للقوا ين والمباد  تكوأ أقم مرو ة.

( والتتتي أظهتترت  تتتائج دراستتتهما 2006 اليتتة متتع دراستتة حتتري  والخشتتالي )وقتتد اختلفتتت  تتتائج الدراستتة ال

 عدم وجود فرو  تع ى لمتغير المسمى الوظيفي.

 مناقشة الفرضية السادسة 6.3.6

أبعتاد  آرا  المب تو ين حتولفتي  α ≤ 0.05 عيتد مستتوى الداللتة   ح،تائيةال توجتد فترو  دات داللتة 

للت قتت  متتن صتتت ة هتتذه الفرضتتتية ظيفي تعتتت ى لمتغيتتر التتتوزارةا الهيكتتم التي يمتتي و تتتذلك فتتي األدا  التتو 

استتتخدم اختبتتار ت ليتتم التبتتا ن األحتتاد  لةيتتاس داللتتة الفتترو  فتتي درجتتات م تتاور األداةا تعتت ى لمتغيتتر 

( أأ مستتتوى الداللتتة ايح،تتائية ألبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي قتتد 16.5التتوزارة وقتتد أهتتارت  تتتائج الجتتدول )

(ا وبهتذا تترف  الفرضتية ال،تفرية 0.05  أد تى متن ليمتة مستتوى الداللتة )(ا وهتذه الةتي0.008بلغت )

فتي  α ≤ 0.05 وتق تم ال د لتة والتتي تشتير  لتى وجتود فترو  دات داللتة  ح،تائية عيتد مستتوى الداللتة 

المر  يتتتةا  بعتتتدأبعتتتاد الهيكتتتم التي يمتتتي تعتتت ى لمتغيتتتر التتتوزارةا و متتتا  شتتتار  لتتتى أأ الفتتترو   ا تتتت فتتتي 

 يمتا أهتتارت  ايهتراي والرستمية والتخ،،تيةا ولت   كتتن هيتا  فترو  فتي بعتد التعقيتدوالتفتوي  و طتا  

(ا وهتذه الةتي  أقتم متن ليمتة 0.045اليتائج  ذلك  لتى مستتوى الداللتة ايح،تائية لتألدا  التوظيفي بلت  )

(ا وبهذا ترف  الفرضية ال،فريةا وتق م الفرضية ال د لة والتي تشير  لتى وجتود 0.05مستوى الداللة )

 في األدا  الوظيفي تع ى لمتغير الوزارة. α ≤ 0.05 فرو  دات داللة  ح،ائية عيد مستوى الداللة 
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 الثانية الرئيسةمناقشة الفرضية  7.3.6

العربيتة  ال تؤ ر الهياكم التي يمية على األدا  الوظيفي في الوزارات والمؤسسات ال كومية وير الوزارية

تبار ص ة الفرضية  ستخدم اختبار ت ليم اال  دار الخطيا وقتد الخا و α ≤ 0.05عيد مستوى الداللة 

( أأ ليمتتتة االرتبتتتال بتتتين متغيتتتر األدا  التتتوظيفي ومتغيتتتر الهيكتتتم 18.5أظهتتترت اليتتتتائج فتتتي الجتتتدول )

ا وأأ مقتدار متا  مكتن تفستيره متن 0.650التي يمي )الدرجتة الكليتة( هتي ليمتة فتو  المتوستطة وتستاو  

%ا  متتا 42.2ً  علتتى متغيتتر الهياكتتم التي يميتتة هتتي ليمتتة متوستتطة وتستتاو  متغيتتر األدا  التتوظيفي بيتتا

وجود ع قة تد يرية دات داللة معيويتة بتين متغيتر األدا  التوظيفي ( 19.4أظهرت اليتائج في الجدول )

أأ متوستتط األدا  (  لتتى 20.4ومتغيتتر الهيكتتم التي يمتتي )الدرجتتة الكليتتة(ا  يمتتا أهتتارت  تتتائج الجتتدول )

ح،ائيًا ودو داللة معيويةا و لما  بشكم معيو   1.098 دأ من الةيمة س  مةياس ليكرت تالوظيفي ح

درجتتتةا ضتتتمن ع قتتتة  0.778زاد الهيكتتتم التي يمتتتي بمقتتتدار درجتتتة واحتتتدة زاد األدا  التتتوظيفي بمقتتتدار 

 طرد ة دات داللة معيوية.
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 السابعالفصل 

 والتوصيات ملخص النتائج

 مقدمة 1.7

الف،تتم أهتت  االستتتيتاجات التتتي توصتتلت  ليهتتا الباح تتة بعتتد أأ خل،تتت الدراستتة لليتتتائجا  متتا  هتتذا يتتاول ت

  تياول التوصيات التي ارتدت بد ها دات فائدة للمؤسسات/ الوزارات الفلسطييية.

 ملخص النتائج 2.7

 على ما خل،ت  لي   تائج الدراسة فإأ الباح ة تستيتج ما  لي: بيا ً 

 ت/ الوزارات الفلسطييية بيوص من المر  ية بدرجة عالية.تت،ف المؤسسا .1

 تت،ف المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية بيسبة متوسطة من التعقيد. .2

 تت،ف المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية بيسبة عالية من الرسمية. .3

 تتس  المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية بيسبة عالية من التفوي  وايهراي. .4

 لوزارات الفلسطييية بيسبة عالية من التخ،،ية.تتس  المؤسسات/ ا .5

ا حيتتتتث ت تتتتين أأ أدا  تمتتتتتك المؤسستتتتات/ التتتتوزارات الفلستتتتطييية متتتتوظفين متتتتن دو  األدا  المتميتتتت  .6

 الموظفين في تلك الوزارات قد أتى بدرجة عالية.
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 التوصيات 3.7

 باآلتي: الدراسةبياً  على ما خل،ت  لي   تائج الدراسةا توصي 

تتن متتن مستتتوى االهتمتتام بتتال .1  واف  المعيويتتة  عبتتارات الشتتكر وهتتهادات التقتتد را  تتوأ أأ دلتتك   س 

 األدا  الوظيفي للموظفين.

االستتتتمرار فتتتي ت ستتتين األدا  التتتوظيفي متتتن ختتت ل الق تتتا  علتتتى العوامتتتم الستتتل ية وتتتتوفير العوامتتتم  .2

 اي جابية وخاصة دات الع قة بدبعاد الهياكم التي يمية.

بدبعتتاد الهياكتتم التي يميتتة ب يتتث ت يتتد فتتي مرو تهتتا  تهتتت  ت الفلستتطييية أأعلتتى المؤسستتات/ التتوزارا .3

 ت سين مستويات أدائه  الوظيفي.دافعية الموظفين لبشكم أف م مما علي  حاليًا  د أأ دلك   يد 

أ بين األدا  الوظيفي من خ ل خل  تواز على تمام بدبعاد الهيكم التي يمي  و    ؤ ر ضرورة االه .4

  الةياد  أك ر د مقراطية. اليمطر  ية وال مر  يةا وأأ  كوأ األسالي  الم

علتتتى ايدارة العليتتتا أأ ت تتترص دائمتتتًا علتتتى تتتتوافر األعتتتداد والتخ،،تتتات والمتتتؤه ت ال زمتتتة فتتتي  .5

 المستويات ايدارية المختلفة.

التعقيد تة ضرورة بيا  حالتة متن ال قتة بتين ايدارة العليتا والمتوظفين بقيتة تقليتم القترارات وايجترا ات  .6

 في المؤسسات/ الوزارات الفلسطييية.

علتتتتى الرؤستتتتا  فتتتتي المؤسستتتتات/ التتتتوزارات الفلستتتتطييية أأ  تجهتتتتوا   تتتتو الد مقراطيتتتتة فتتتتي األستتتتالي   .7

 ايهرا ية على موظفييه .

الهياكتتتتم  أبعتتتتادضتتتترورة زيتتتتادة اهتمتتتتام البتتتتاح ين فتتتتي ال يئتتتتة الفلستتتتطييية بتتتتإجرا  دراستتتتات أختتتترى فتتتتي  .8

األدا  التتوظيفيا الرضتتا التتوظيفيا اال تمتتا  التتوظيفي.. وويرهتتا متتن ) تتت ختترى التي يميتتة ومتغيتترات أ

 المتغيرات(.
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 المصادر والمراجع

 المصادر

 القرآأ الكري .

 فلسطين. م.2015-2014التقرير السنوي للعام (: 2015د واأ الموظفين العام )

 طين.فلس م.2017-2016التقرير السنوي للعام (: 2017د واأ الموظفين العام )

 .2003 مقدمة القا وأا لسية القا وأ األساسي الفلسطييي المعدلا

ا ال ئ تتتتة 2005( لستتتتية 4ا المعتتتتدل بالقتتتتا وأ رقتتتت  )1998(ا لستتتتية 4قتتتتا وأ الخدمتتتتة المد يتتتتةا رقتتتت  )

 م.2005( لسية 45التيفيذ ةا قرار مجل  الوزرا  رق  )

. ميشتورات وتجربـة وزارة الصـحة لهـاجداول التشـكيالت الوظيفيـة (: 2017وزارة ال، ة الفلستطييية )

 وزارة ال، ة الفلسطيييةا رام هللا.

 المراجع العربية

(: دور الهيكم التي يمي  متغير وسيط في الع قة بين تكيولوجيا 2018األبروا هاد و و اظ ا وسام )

المعلومات و م متن صتيع القترار واالت،تاالت التي يميتة: دراستة ميدا يتة فتي عتدد متن التوزارات 

 .108-81(ا ص1)(ا عدد 38)ا مج المجلة العربية لإلدارةالعرالية. 

مستوت ممارسة تفـويض السـلطة لـدت مـديري المـدارس فـي مديريـة القـدس  (:2012أبو د ةا ربتى )

رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة بيرزيتتا رام الشرقية من وجهة نظر المدراء والمعلمين. 

 هللا.

ــ(: 2010أبتتو هتترخا  تتادر ) ــي شــركة اًلتصــاًلت تقي ــوظيفي ف ــى مســتوت األداء ال ــر الحــوافز عل يم أث

 رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة األزهرا و ة. الفلسطينية من وجهة نظر العالمين.
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دور الهياكـــل التنظيميـــة واألنظمـــة اإلداريـــة فـــي تطـــوير أداء األجهـــزة (: 2012أبتتتو  ويتتتكا حستتتن )

رستتالة ماجستتتير ويتتر  هــزة األمنيــة فــي قطــاع غــزة.األمنيــة: دراســة تطبيقيــة علــى ضــباط األج

 ميشورةا الجامعة ايس ميةا و ة.

أثر العوامل التنظيمية على تطبيـ  الالمركزيـة اإلداريـة فـي المؤسسـات (: 2016أبو م،باا مطيتع )

 رسالة ماجستير وير ميشورةا الجامعة ايس ميةا و ة.الحكومية الفلسطينية. 

ــة.(: 2004أبتتو  تتاع ا ع تتد ال ميتتد ) ــة العربي ــي األجهــزة الحكومي ــة ف دراستتة  ترشــيد الهياكــل التنظيمي

 ميدا يةا جامعة القاهرةا م،ر.

المتغيتتتترات التي يميتتتتة وع قتهتتتتا بتتتتاألدا  ايبتتتتداعي للمتتتتد رين  (:2010توفيتتتت  ) ب تتترا  وستتتتفو العجلتتتتةا

قطتتاص وتت ة.  العتتاملين بمؤسستتات القطتتاص العتتام: دراستتة ميدا يتتة علتتى المتتد رين العتتاملين بتتوزارات

 .81-50(ا ص2(ا عدد)14مج)مجلة جامعة األقصى/ سلسلة العلوم اإلنسانية، 

(: أ تتتتر الميتتتتاخ التي يمتتتتي علتتتتى األدا  التتتتوظيفي للعتتتتاملين 2010ب تتتترا  وستتتتفو وأبتتتتو ستتتتوير ا أ متتتتن )

ــة الجامعــة اإلســالمية/غزة، ايداريتتين فتتي الجامعتتة ايستت مية بغتت ة.  (ا 2(ا عتتدد)18متتج)مجل

 .1214-1147ص

(: أبعاد الهيكم التي يمي في  دارة التربية والتعلي  بمد ية بيغاز  2015 ياا خد جةو ورحومةا سال  )ب

ــة، وع قتهتتا بيشتتر  قافتتة المعرفتتة متتن وجهتتة   تتر المتتوظفين بهتتا.  ــة الزيتون ــة جامع عتتددا مجل

 .136-110(ا ص16)

فين فــي الشــركة العالميــة تــأثير الهيكــل التنظيمــي علــى تميــز أداء المــوظ(: 2018ال روتتو يا ستتميرة )

 رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة القدسا القدس.للتأمين. 

ضــــغوط العمــــل وأثرهــــا علــــى أداء المــــوظفين فــــي شــــركة اًلتصــــاًلت (: 2009بيتتتتا ا ع تتتتد القتتتتادر )

 . رسالة ماجستيرا الجامعة ايس ميةا و ة.الفلسطينية في منطقة قطاع غزة
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ع اإلداري وأثرق على األداء الوظيفي: دراسـة تطبيقيـة علـى مـديري اإلبدا(: 2010ج را ع د الترحمن )

رستالة ماجستتير ويتر ميشتورةا الجامعتة ايست ميةا  مدارس وكالة الغوث الدوليـة بقطـاع غـزة.

 و ة.

(: أ تتتر أبعتتتاد الهياكتتتم التي يمتتتي علتتتى الشتتتعور بتتتالتمكين: دراستتتة ميدا يتتتة علتتتى 2010جتتتودةا م فتتتوظ )

(ا 1(ا عتدد)12متج) المجلـة األردنيـة للعلـوم التطبيقيـة،ية عماأ. فياد  الخم   جوم في مد 

 .78-57ص

ا 1لمبادئ اإلدارة الحديثة النظريات والعمليات اإلداريـة ووظـائف المنظمـة.  (:2006) حري ا حستين

 عماأ: دار ال امد لليشر والتوزيع.

  المعرفتتة التي يميتتة: (: أ تتر أبعتتاد الهيكتتم التي يمتتي فتتي بيتتا2006حتتري ا حستتينو والخشتتاليا هتتاكر )

(ا 8ا متج)مجلـة الزرقـاء للبحـوث والدراسـاتدراسة ميدا ية في المستشحيات األرد يتة الخاصتة. 

 .171-141(ا ص1عدد)

(. دار الفكتر 1. ل)اتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالـة (:2004حسينا س مة ع د الع ي  )

  اهروأ وموزعوأا عماأ: األردأ.

ا 1ل إدارة المشـــروعات الصــغيرة، مـــدخل اســتراتيجي للمنافســـة والتميـــز. (:2006) ال ستتيييا فتت  

 عماأ: دار مجدالو  لليشر والتوزيع.

دور محددات تصـميم الهياكـل التنظيميـة فـي تحسـين جـودة اتخـاذ القـرارات (: 2016حمادا مي،تور )

 األق،ىا و ة.رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة اإلدارية في جهاز الشرطة الفلسطينية. 

(: جدول التشكي ت الوظيحية  يهي سيوات من ةعشوائية وفوضى التعيينة في 2019حمداأا ميت،ر )

جريـدة الحيـاة الجديـدة/ مؤسسات الدولة الفلسطييية: التخطتيط التوظيفي مفتتا  ةستر  اليجتا ة. 

 (.5(ا ص)8368عدد)رام هللا، 
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ياكتتم التي يميتتة التقليد تتة وأبعتتاد الهياكتتم الع تتوية: ت ليتتم الع قتتة بتتين أبعتتاد اله (:2014حميتتدا مهيتتد )

ا (79دد)ا عتتت(20ا متتج)واإلداريــة ةمجلــة العلــوم اًلقتصـــادعب تتث تط يقتتي فتتي هيئتتة الي اهتتتة. 

 .166-141ص

ــة علــوم التخ،تتص وتقستتي  العمتتم فتتي الفكتتر االقت،تتاد  ايستت مي.  (:2009خ،تتاو ةا أحمتتد ) مجل

 .28-1ا ص(44(ا عدد)7مج)إنسانية/ جامعة اليرموك، 

أ ر ضغول العمم علتى األدا  التوظيفي لتدى متد ر  (: 2010خليفاتا ع د الفتا و والمطار ةا هرين )

(ا 26متتتتج) مجلــــة جامعــــة دمشــــ ، المتتتتدارس األساستتتتية ال كوميتتتتة فتتتتي  قلتتتتي  جيتتتتوب األردأ.

 (.2+1عدد)

ــى نظــا (:2011) درةا ع تتد البتتار و جتتودةا م فتتوظ ــي اإلدارة المعاصــرة منحن ا 1لمي. األساســيات ف

 عماأ: دار وائم لليشر والتوزيع.

(: الهيكتتتتم التي يمتتتتي للمؤسستتتتة التعليميتتتتة ودوره فتتتتي ت قيتتتت  جودتهتتتتا: المدرستتتتة 2018الرهتتتتيد ا فهتتتتد )

 .337-313(ا ص116(ا عدد)29ا مجلد)مجلة كلية التربية/ جامعة بنهاال ا وية  مودجًا. 

. عمتاأ: مر ت  في عمليـة خلـ  المعرفـة الهيكل التنظيمي المتشعب ودورق(: 2016الرواهدةا رم   )

 الب ث وتطوير الموارد البشرية.

ــة بمؤسســة (: 2014زوا د تتةا أفتترا و و   جيتتةا  تتوة ) ــراد ودورق فــي تحســين اإلنتاجي تقــويم أداء األف

. دراستتة ميدا يتتةا جامعتتة بتتاجي مختتتارا عيابتتةا تســوي  وتوزيــع المنتجــات البتروليــة  نفطــال(

 الج ائر.

التقـارب الجـدلي التنظيمـي لنظريتـي الفوضـى والتعقيـد فـي  (:2014و وعلواأا حسن )مؤيد الساعد ا

ــة ــات األهلي ــة مــن الكلي ــة فــي عين ــة: دراســة اختباري . دراستتة علميتتة منظمــات األعمــال العراقي

 لجامعة  رب  ا العرا .
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 لتوزيع.ا عماأ: دار وائم لليشر وا3لنظرية المنظمة والهيكل والتصميم.  (:2008) السال ا مؤيد

نظام التحفيز وأثرق على األداء الـوظيفي: دراسـة ميدانيـة بمؤسسـة نفطـال (: 2018سليما يا ح يبة )

GPL .رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة الد تور موال  الطاهرا سعيدةا الج ائر. بسعيدة 

تطبيقيـة علـى دور إدارة التطوير اإلداري في تحسين األداء الوظيفي: دراسـة  (:2013الشرياا ريت  )

رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعتة  الموظفات اإلداريات في جامعة المل  عبد العزيز بجدة.

 الملك ع د الع ي ا جدة.

(: دور االستتغرا  التوظيفي  متغيتر وستيط فتي الع قتة بتين الهيكتم التي يمتي 2015الشيطيا م متود )

 .180-147ب(ا ص2د)(ا عد17و ةا مج) /مجلة جامعة األزهرواألدا  الوظيفي. 

تحليـــل أثـــر التـــدريب والتحفيـــز علـــى تنميـــة المـــوارد البشـــرية فـــي البلـــدا" (: 2008الشتتتيخا التتتداو  )

 . رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة الج ائرا الج ائر.اإلسالمية

تأثير الهيكل التنظيمي وخصائصم على الرضا الـوظيفي للمـوظفين اإلداريـين  (:2017صالاا ستيا  )

 رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة القدسا القدس. دارة العامة للمعابر والحدود.في اإل

أثـــر التنظـــيم اإلداري علـــى أداء المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة: دراســـة  :(2010صتتبا ا هتتتاو  )

. رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة فرحات تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 .ا الج ائر-سطيا–عباس 

 ا عماأ: دار ال امد لليشر والتوزيع.1. لنظرية المنظمة (:2012آخروأ )الطراو ةا حسين و 

 ا عماأ: عال  الكت  ال د ث لليشر والتوزيع.1لتنمية الموارد البشرية.  (:2009) ال اهرا  عي 

ع أثر تفويض السلطة على فعاليـة األداء لـدت العـاملين بمؤسسـات القطـا (:2012ال فير ا ممتدو  )

. رستتالة الحكــومي بمدينــة الكويــا: دراســة تطبيقيــة علــى وزارة الشــؤو" اًلجتماعيــة والعمــل

 ماجستير وير ميشورةا جامعة الشر  األوسطا األردأ.
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 ا عماأ: دار الفكر.1لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية.  (:2011) عامرا سما 

 فتتا ة األدا : دراستتة تط يةيتتة علتتى بعتت  (: أ تتر الهيكتتم التي يمتتي علتتى 2017ع تتد المطلتت ا  بتترا ي  )

-28(ا ص1(ا عتتدد)18)متتجمجلــة العلــوم اًلقتصــادعة/ الحصاحيصــا، المؤسستات ال كوميتتة. 

43. 

أثـر الثقافـة التنظيميـة علـى مسـتوت األداء الـوظيفي: دراسـة تطبيقيـة علـى  (:2008عكاهةا أستعد )

ورةا الجامعتة ايست ميةا رستالة ماجستتير ويتر ميشت( في فلسطين. Palterشركة اًلتصاًلت  

 و ة.

أ ر الهيكم التي يمي في تمكين العاملين: دراستة استتط عية آلرا  عييتة متن  :(2017) ع و ا جهاأ

 (.53ا عدد )مجلة كلية بغداد للعلوم اًلقتصادعة الجامعةالمد رين في هر ة اليعماأ العامة. 

ثقافــة التنظيميــة: دراســة حالــة مؤسســة أثــر أبعــاد الهيكــل التنظيمــي علــى ال :(2016) عمتتار ا وردة

. رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة قاصد  -بتقرت–سيفانكو لصناعة البيوت الصحراوية 

 ا الج ائر.-ورقلة –مربا  

توجهات العاملين اإلداريين نحو تعزيـز األداء الـوظيفي والهندسـة اإلداريـة  :(2014العياقوةا  برا ي  )

 رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة القدسا القدس.هللا والبيرة. في مستشفيات محافظة رام 

تطتور الهياكتم التي يميتة للتوزارات الفلستطييية فتي قطتاص وت ة وأ تره  :(2007) الفتراا ماجتدو واللتو ا   يتم

(ا 15متتتج) مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمية/ سلســـلة الدراســـات اإلنســـانية،علتتى الكفتتتا ة ايداريتتتة. 

 .506-461(ا ص2عدد)

 ا عماأ: دار صفا .1. لمبادئ اإلدارة: وظائف المدير (:2010وا م مود وآخروأ ) يا

ــة.(: 2006اللتتو ا   يتتم ) ــاءة اإلداري ــى الكف ــرق عل ــوزارات الفلســطينية وأث ــة لل  تطــور الهياكــل التنظيمي

 رسالة ماجستير وير ميشورةا الجامعة ايس ميةا و ة.
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ياكتم التي يميتة للتوزارات الفلستطييية فتي قطتاص وت ة وأ تره تطتور اله (:2007اللو ا   يما والفتراا ماجتد )

 .506-461(ا ص2(ا عدد)15ا مج )مجلة الجامعة اإلسالميةعلى الكفا ة ايدارية. 

رقتتت  الجريتتتدة  .2013( لســـنة 82نظـــام الخدمـــة المدنيـــة وتعديالتـــم رقـــم  (: 2013مجلتتتة قستتتطاس )

 (.5630(ا صف ة )5262)

(: ت ليم الع قة بين أبعاد الهياكم التي يمية التقليد ة وأبعاد الهياكم 2014م مدا   ادو وحميدا مهيد )

(ا 20مج) مجلة العلوم اًلقتصادعة واإلدارية/ بغداد،الع وية: ب ث تط يقي في هيئة الي اهة. 

 .166-142(ا ص79عدد)

. كوميــةاإلدارة العامــة هيكلــة األجهــزة وصــنع السياســات وتنفيــذ البــرامج الح (:2007) م متتدا موفتت 

 ا عماأ: دار الشرو .1ل

العالقـة بـين الخيـار اًلسـتراتيجي والهيكـل التنظيمـي وتأثيرهمـا فـي تحقيـ   (:2011) الم مد ا سعد

 جامعة سا ت  ليميت  العالمية.فاعلية الشركة الصناعية. 

ر ا عمتتاأ: دا1لاإلدارة اًلســتراتيجية مفــاهيم وعمليــات حــاًلت تطبيقيــة.  (:2013اجتتد )المستاعدةا م

 المسيرة لليشر والتوزيع.

مســتوت تطبيــ  أبعــاد الهيكــل التنظيمــي فــي مؤسســة الملــ  عبــد العزيــز (: 2013المطيتتر ا م متتد )

ورجالــم للموهبــة واإلبــداع وعالقتــم بــالتفكير اإلبــداعي للموهــوبين مــن وجهــة نظــر المشــرف 

 . عماأ: المجل  العربي للموهوبين والمتفوقين.التربوي في المؤسسة

ــاملين بــالتطبي  علــى (: 2010 متتود )مل تت ا م دراســة تحليليــة للعالقــات بــين إدارة الوقــا وأداء الع

رستالة د تتوراه ويتر ميشتورة. دولـة فلسـطين.  –المؤسسات العامة والخاصة بمحافظـة قلقيليـة 

 جامعة القاهرةا م،ر.



106 

 

الــوظيفي: دراســة  المركزيــة والالمركزيــة فــي اتخــاذ القــرار وعالقتهــا بــاألداء (:2004الميتتد ما خالتتد )

. رستالة ماجستتير ويتر ميشتورةا جامعتة ميدانية علـى المؤسسـات اإلصـالحية بمدينـة الريـاض

  ا ا العربية للعلوم األمييةا السعود ة. 

العالقة بـين تفـويض السـلطة وفاعليـة اتخـاذ القـرارات فـي األقسـام األكادعميـة  (:2006مهياا  برا ي  )

. رستالة ماجستتتير ويتتر يســية فــي الجامعــات الفلســطينيةمـن وجهــة نظــر أعطــاء الهيئــة التدر 

 ميشورةا جامعة اليجا  الوطييةا فلسطين.

البرامج التدريبية وأثرها على أداء موظفي وزارة التربية والتعلـيم الفلسـطينية (: 2011اليجارا عفاي )

 ين.رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة الخليما فلسط في محافظة الخليل: واقع وطموحات.

تأثير تقييم األداء الوظيفي على الرضا الـوظيفي فـي شـرطة محافظـة رام هللا  (:2018 عيراتا جهاد )

 رسالة ماجستير وير ميشورةا جامعة القدسا القدس.والبيرة. 

(: الهيكم التي يمي وأ ره علتى األدا  المؤسستي للمي متات: دراستة حالتة 2018يما أحمدو وسليماأ )الي

 .126-101(ا ص41(ا عدد)11ا مج)جلة الدراسات العليام . ئد واأ ال را

ـــى  (:2016 وستتتفا ميستتتوأ ) ـــة عل ـــى األداء: دراســـة تطبيقي ـــوظيفي والحـــوافز وأثرهمـــا عل الرضـــا ال

رستالة ماجستتير ويتر ميشتورةا جامعتة القتدسا العاملين في جهاز الـدفاع المـدني الفلسـطيني. 

 القدس.
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 (: نماذج لهياكل تنظيمية1ملح   

 :نماذج لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية

 بناء الهياكل التنظيمية  

 هيكلية ديوا" الموظفين العام:
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:
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 :ةوالتسوي األراضي سلطة
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 الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والتخطي 

 
 

 الهيكل التنظيمي لوزارة اًلقتصاد الوطني
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 الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
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 الهيكل التنظيمي لديوا" الرقابة المالية واإلدارية
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 (2ملح  رقم  

 قائمة بأسماء أعطاء لجنة تحكيم اًلستبانة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة اًلسم الرقم
 جامعة القدس د. أحمد حرز هللا  .1
 الجامعة العربية المفتوحة د. حسين ال يا  .2
 جامعة القدس د. ع د الرحمن التميمي   .3
 جامعة الخليم د. ع د المعطي ع د الواحد جويل   .4
لقدسجامعة ا د. ع د الوهاب م مد موسى ال،باغ  .5  
 جامعة القدس د. ع مي أحمد م مد األطرش  .6
 الجامعة الع رية د. م،طفى م مد القواسمة  .7
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 : اًلستبانة بصورتها النهائية(3ملح  رقم  

 

  عمادة الدراسات العليا
 معهد التنمية المستدامة 

 بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية   
    

 تحية الدولة والبناء وبعد:

                                           

 اسـتبـانــة

الهياكتم التي يميتة وتد يرهتا علتى األدا  التوظيفي فتي التوزارات  أبعادة  قوم الباحث بإجرا  دراسة بعيواأ:
والمؤسستتتتات ال كوميتتتتة ويتتتتر الوزاريتتتتة فتتتتي الستتتتلطة الوطييتتتتة الفلستتتتطيييةةا ودلتتتتك استتتتتكمااًل لمتطلبتتتتات 

الماجستتير فتي التيميتة المستتدامة/ تخ،تص بيتا  المؤسستات والتيميتة البشترية فتي  ال ،ول على درجة
بتت  متتن درا تتة جامعتتة القتتدسا وقتتد أعتتد هتتذه االستتتبا ة  تتدداة لجمتتع ال يا تتات ال زمتتة. و  تترًا لمتتا تتمتعتتوأ 

أرجتتتتو التكتتتترم بايجابتتتتة عتتتتن فقتتتترات االستتتتتبا ة باهتمتتتتام  –ب كتتتت  متتتتوقعك   - وخ تتتترة فتتتتي هتتتتذا المجتتتتال
 عية.وموضو 

هاكرًة لك  حسن تعاو ك  ودعمك ا علمًا بدأ ايجابات ستعامم بسرية تامة ولن تستخدم  ال ألوراو 
 الب ث العلمي.

 الباح ة:  يا ابو هعيرة

  هراي / الد تور: سعد  الكر  
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( في الخانة التي Xِإشارة   عحتوي هذا القسم على البيانات الشخصية الخاصة ب ، يرجى وضع
 تالئم : 

 

  

 

 

 : البيانات الشخصية.األولالقسم 

    أ  ى              د ر   الجنس .1
   

  سية  40أقم من   30 سية      30أقم من  العمر .2
  40  سية 50أقم من  50   سية فدك ر 
   

 بكالوريوس  دبلوم فدقم    المؤهل العلمي .3
  دراسات عليا  
   

 سيوات 10وأقم من   5 اتسيو  5اقم من   سنوات الخبرة .4
  10  سية 15وأقم من  15 سية فدك ر 
   

 مد ر دائرة  مد ر عام  المسمى الوظيفي .5
   رئي  قس  موظف 
   

  الوزارة / المؤسسة الحكومية التي تعمل بها  .6
  وزارة المالية والتخطيط     وزارة الداخلية 
   الوطيي وزارة االقت،اد  لعمموزارة ا 
    د واأ الموظفين العام   د واأ الرقابة المالية وايدارية  
  ل ح،ا  الفلسطيييجهاز المر    ال   والتسوية سلطة األراضي 
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 أبعاد الهيكل التنظيمي.  الثاني:القسم 

 

 

 

 

سل
سل
الت

 

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الـبيــا"

 الـمـركـزيـــة                                    أوًلا 
تل م ايدارة العليا مد ر  ايدارات واألقسام بت ويدها بكافة المعلومات ال زمة   .1

 التخاد القرار.
     

تتدكد ايدارة العليا أأ القرارات في الوزارة/ المؤسسة ت،يع وتتخذ وف  أس    .2
 علمية وموضوعية.

     

ارة الوسطى ال، حيات والمعلومات الكا ية ت رص ايدارة العليا على ميا ايد  .3
 وال زمة ي جاز أعمالها.

     

تراق  ايدارة العليا ما تمي   من ص حيات ومعلومات وتتدكد من حسن   .4
 استخدامها ي جاز األعمال المطلوبة بدقة.

     

 خ،ص المد ر المباهر الوقت الكافي لمتابعة وتوجي  موظحي  وعملية   جاز   .5
 م والمسؤوليات.المها

     

تتابع ايدارة العليا توافر األعداد والتخ،،ات والمؤه ت ال زمة في   .6
 المستويات ايدارية المختلفة.

     

خطول االت،ال بين المستويات ايدارية المختلفة تت  وف  تسلسم  دار  صارم   .7
 ومل م.

     

لبة تيفيذ ال رامج والمشاريع تتدكد ايدارة العليا من فاعلية عملية متابعة ومرا  .8
 المعتمدة.

     

ما  ل م من  جرا ات لتكوأ عملية المتابعة بين  على اتخاذت رص ايدارة العليا   .9
 المستويات ايدارية المختلفة تتمي  بالكفا ة والفاعلية.

     

تمارس ايدارة العليا التدخ ت التي تراها ضرورية في اخت،اصات موظفي   .10
 لوزارة.المؤسسة/ ا
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سل
سل
الت

 

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الـبيــا"

 التعقيـــد                                        ثانياا 
وير ضرورية على  في المؤسسة/ الوزارة الموجودة حالياً  ايدارةمستويات بع    .1

 ايط  . 
     

        يرًا ما تميع   جاز األعمال بسرعة. ايجرا ات المتبعة في المؤسسة/ الوزارة  .2
      .بدرجة عالية من التعقيد ت   في المؤسسة/ الوزارة تسلسم األوامر  .3
تميتم  لتى قمتع ولحبتال رو  ايبتداص فتي المؤسستة/ التوزارة الي   ايدارية ال اليتة   .4

 .واالبتكار
     

ام والوحتتدات حستت  األعمتتال فتتي المؤسستتة/ التتوزارة موزعتتة ب،تترامة علتتى األقستت  .5
  ط يعة عملها و وص  شاطها.

     

       وجد في المؤسسة/ الوزارة  دارات متيوعة ومختلفة ال ضرورة لها.  .6
األ شتتتطة المختلفتتتة الخاصتتتة  ز جتتتافعتتتال بتتتين مختلتتتف ايدارات يويتتتر التيستتتي    .7

 بها. 
     

يدارة هيتتتا  صتتتعوبة فتتتي المؤسستتتة/ ايدارة فتتتي عتتترو اآلرا  والشتتتكاوى  لتتتى ا  .8
 العليا بس   طول سلسلة المرجعيات.

     

      بدرجة عالية من التعقيد في ايجرا ات. أعمال المؤسسة/ الوزارة تت،ف  .9
      وظائف المؤسسة/ الوزارة معقدة وت تاج  لى معرفة متخ،،ة.  .10
 االت،تتالتتستت  المؤسستتة/الوزارة بتعتتدد المستتتويات ايداريتتة ممتتا  عقتتد متتن عمليتتة   .11

 ار . ايد
     

 وجتتتتد فتتتتي المؤسستتتتة/الوزارة عتتتتدد   يتتتتر متتتتن الوظتتتتائف التخ،،تتتتية التتتتتي تقتتتتوم   .12
 بوظائف م ددة.

     

قترار بشتدأ ت تد ث مهتام العمتتم فتي الوحتدات ايداريتة متن خت ل المتترور ال  تختذ  .13
 من المستويات ايدارية. متداخلةع ر سلسلة 

     

 رسميــــــة  ال                                   ثالثاا 
      سياسات المؤسسة/الوزارة واض ة ومفهومة.   .1
      تعتمد المؤسسة/ الوزارة على القوا ين واأل  مة في تيفيذ برامجها.  .2
      العاملوأ ملت موأ بمستوى عاٍل من األدا .  .3
      تكت  المؤسسة/ الوزارة ص حيتها الم ددة وتدوأ بشكم واضا.  .4
      م ددة ب،فة دورية.الوالمسؤوليات األعمال  تراجع  .5
      تشجع السياسيات المعمول بها العمم الجماعي.  .6
تميتتع ايدارة العليتتا الختتروج عتتن قواعتتد العمتتم متتن ختت ل ايجتترا ات والت تتذ رات   .7

 المطبقة. 
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سل
سل
الت

 

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الـبيــا"

      عمال مدو ة ومفهومة من ق م الموظفين. التعليمات الخاصة ي جاز األ  .8
      الرسمية. االت،االتتستخدم ايدارة العليا   .9

مستتتتويات التتتد يا ملت متتتوأ بإتبتتتاص  جتتترا ات وقواعتتتد م تتتددة عيتتتد الالعتتتاملوأ فتتتي   .10
 .أعماله   جاز 

     

      لة.  وضا الهيكم التي يمي مستويات المسؤولية والمسا  .11
      المؤسسة/ الوزارة األ  مة والقوا ين والتعليمات الم ددة. ت ك  سلو  موظفي  .12
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 ــــض ونطـــاق اإلشـــراف التفوي                            رابعاا 

      عدد الوحدات الفرعية التي  رأسها مد ر القس  مت،لة مباهرًة بالمسؤول.   .1
 متتتع امت كتتت  لستتتلطة  قتتتوم بالتيستتتي  بتتتين الوحتتتدات المختلفتتتة متتتا هيتتتا  هتتتخص  .2

 بع  القرارات. التخادتتعدى حدود التيسي  والتواصم 
     

      وزارة على تفوي  ال، حيات. ساعد الهيكم التي يمي المؤسسة/ال  .3
        ل  التفوي  عمود ًا في الهيكم التي يمي في القرارات التي  تخذها المد ر.  .4
      قد اجتماعات ولقا ات عمم مع الرؤسا  ب،فة دورية. تع  .5
       عتمد المسؤول على المفوو بجمع ال يا ات وت ليلها التخاد القرار.  .6
      متبع من خ ل الرؤسا ا د مقراطي. أسلوب ايهراي ال  .7
      الرقابة تكوأ فاعلة أ يا  تدد ة المهام.   .8
      بدول.  ر ل  المشري المباهر موظحي  بمستجدات العمم أوالً   .9

      فرها.اتلك الكوادر وقدرتها وتو  ةدرجة التفوي  تتوقف على مدى استطاع  .10
 شتتتتجع ايدارة العليتتتتا علتتتتى زيتتتتادة درجتتتتة مستتتتتويات التتتتد يا الزيتتتتادة الرقابتتتتة علتتتتى   .11

 التفوي . 
     

وتفوي   اكلما زاد حج  المي مة  تج  المسؤولوأ  لى تقسي  العمم  لى وحدات  .12
 السلطة  لى مد ر  هذه الوحدات.

     

 عتتتادة توزيتتتع ايهتتتراي فتتتي   تتتت وجتتتود تغييتتتر   يتتتر فتتتي لتتتوائا العمتتتم فتتتي حتتتال   .13
 مستويات التي ي .
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 ل

 أبداا  نادراا  أحياناا  غالباا  دائماا  الـبيــا"

 الـتـخـصـصـيــــة                                    خامساا 
      على استقرار الموظفين في تخ،،اته .  الوزارة /تعمم المؤسسة  .1
      .واجبات ومهام م ددة لكم موظف تقسي  العمم  عتمد على  .2
      ة للموظفين في المؤسسة/الوزارة. وجد برامج تدري ية متخ،،  .3
الوظتتتائف فتتتي المؤسستتتة/الوزارة موزعتتتة علتتتى اأٌلقستتتام و الوحتتتدات حستتت  ط يعتتتة   .4

 تخ،،ها.عملها و 
     

      حس  تخ،، .  تمتع المدرا  في المؤسسة/الوزارة بمهارة عالية  مٌ   .5
       .تف،م المؤسسة/ الوزارة بين دور الجهة التيفيذ ة والجهة الرقابية  .6
      تختلف درجة التخ،ص حس  المستوى في الهيكم التي يمي.  .7
فتتتي متتتيه  المتمي ين المتتتوظفين واالحتفتتتاظ بتتتتعمتتتم المؤسستتتة/الوزارة علتتتى تطتتتوير   .8

 أدا  مهامه .
     

      تقسي  للوظائف واألعمال. لكم قس  أو وحدة تستيد  لى  هيا  واجبات م ددة  .9
      ألفراد دو  الكفا ة حس  اخت،اصاته .تستقط  المؤسسة/الوزارة ا  .10
      تعمم المؤسسة/ الوزارة على ت د د عدد و وص الوظائف التخ،،ية المطلوبة.  .11
      توظف المؤسسة/ الوزارة األفراد دو  الكفا ة حس  اخت،اصه .  .12
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 أشكر لكم حسن تعاونكم...
 

 القسم الثالث : األداء الوظيفي. 

سل
سل
الت

 

 أبداا  نادراا  حياناا أ غالباا  دائماا  الـبيــا"

      عملك.  تتلقى عبارات الشكر من المشري المباهر لسرعة   جاز .1
      ت ذل مجهود   ير في أدا  عملك. .2
      موقعك في الهيكم التي يمي   ف    على األدا  والت د . .3
      .تتياس  مع موقعك الوظيفيلياد ة   داريةتمتلك مهارات  .4
      استيادًا  لى المهام المسيدة  ليك. سبقًا للوصول  لى األدا  الجيدتخطط م .5
       .لد ك االستعداد لت مم المسؤوليات المكلف بها .6
      .تقوم بددا  األعمال المو لة  ليك في وقتها .7
استيادًا  لى  التي تواجهك خ ل أدا  عملك شك تتفكر في ال لول لمختلف الم .8

 . يات المياطة بكالمسؤول
     

       ال،عبة. عتمد عليك المشري في أدا  بع  األعمال  .9
      تستفيد من رصيد ما تعلمت  من خ رات لت قي   وص من ايبداص في أدائك لعملك. .10
      تمتلك القدرة على التخطيط ي جا  عملك. .11
       وم م تقد ر مي . لمباهرمن ق م المشري ا بالجودة أداؤ  في العمم  وصف .12
 ستشير  زم ؤ  في   ير من األمور التي  جهلو ها يلمامك الواسع بكم صغيرة و  يرة  .13

 في عملك.
     

      ال تتردد في األعمال الشد دة ال،عوبة. .14
      الت امك بمستوى عاٍل من المسا لة والمسؤولية   سن من أدائك. .15
      .ت ف   وتخل  لد ك دافعية عالية في العمم ي  ايدارة ألدائك عملية مهمةتعت ر تقي .16
  رًا لسهولة االت،ال والتواصم وفقًا للهيكم  تتياق) مع زم ئك بهدي ت سين األدا  .17

 .التي يمي
     

      . توفر لدى المؤسسة/الوزارة أس  دليقة الختيار وتعيين الموظفين في الوظائف المختلفة .18
      تمتلك المؤسسة/الوزارة أدوات مياسبة لمعرفة احتياجات موظفيها من أجم تل ية طلباته .  .19
       توفر لدى المؤسسة /الوزارة برامج مختلفة للتدري  والتطوير للموظفين لد ها.  .20
      س  خاصة لد ها. لتقيي  أدا  الموظفين بياً  على أ اً خاص اً تمتلك المؤسسة/الوزارة  مودج .21
      متمي .  تساعد بيئة العمم في المؤسسة/الوزارة على ليام الموظفين بددا ٍ  .22
       وجد  طار قا و ي  ي   العمم في المؤسسة/الوزارة. .23
 وجد ا سجام مهيي بين العاملين في الوظائف المتخ،،ة  ٌم من مر  ه في المؤسسة/  .24

 الوزارة. 
     

      بعيدًا عن التعقيدات. في العمم اللجو   لى ايجرا ات المبسطة  ت   .25
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