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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
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 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

 

 

 


