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 طخيق العمػ إلى وىادييا البذخية معمػ عمى والدالم والرالة اإلسالم، لشعسة ىجانا الحي هلل الحسج
 .واإليسان

 فمدصيغ     و أقراىا .......السحاصخ ... الكبيخ وششْ إلِ

 إلِ أسختْ الرغيخة و الكبيخة

 إلِ كل دكتػر عمسشْ فْ قدع التشسية السدتجاهة و تخك برسة

  فْ قدع التشسية السدتجاهة   وأخػاتْ إخػتْ إلِ

جي  ... الستػاضع الجٍج ٌحا ٌأ

 الشريخ.... وىعع السػلِ ىعع إىً عمسشا بسا ٓشفعشا وأن ٓشفعشا، ها يعمسشا أن القجٓخ العمْ و أسأل
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هت لجاهعة القجس؛ لشيل درجة الساجدتيخ، وأىٍا ىتيجة أبحاثْ الخاصة،  أقخُّ أىا ُهِعجُّ الخسالة بأىٍا ُقجِّ
م لشيل درجة عميا ألي  باستثشاء ها تع اإلشارة لً حيثسا ورد، وأن ٌحي الجراسة، أو أي جدء هشٍا، لع ُيَقجَّ

 جاهعة أو هعٍج آخخ.
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 شكخ وعخفان
 

وصحبً  ألً وعمِ دمحم سيجىا عمِ والدالم والرالة بالربخ، وأهجىا أعاىشا الحي العالسيغ رب هلل الحسج
 .أجسعيغ

 ٌحي الجراسة عمِ السذخف دمحم عػض الفاضل الجكتػر إلِ والتقجٓخ الذكخ بخالز أتقجم أن إال يدعشْ ال

 .الخسالة ٌحي إعجاد وهداعجتْ فْ إلِ جاىبْ  ووقػفً و إرشاد جٍج هغ بحلً ها عمِ

  .القجس جاهعة فْ السدتجاهة  التشسية بخىاهج أساتحة جسيع إلِ والعخفان بالذكخ كسا أتقجم 

 وهقتخحاتٍع بآرائٍع  وزودوىا االستباىة، بتحكيع قاهػا الحٓغ األساتحة كافة إلِ أيزا   والتقجٓخ كسا أتقجم بالذكخ

 السفيجة.

والتقجٓخ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية لسا قجهػي هغ جٍج و تعاون خالل  بالعخفان أتػجً كسا
 إعجاد ٌحي الخسالة .

 السختمفــــة. هخاحل العسل خالل السداعجة و العػن  ٓج هجوا الحٓغ والدهالء األصجقاء جسيع إلِ

 العالســـــيغ،،، رب هلل والحسج الجداء خيــــخ عشْ الجسيــــع يجدي  أن القجٓخ العمْ هللا أسأل  ختـــــاها  

 

 

 

 

 اهال عبج العديد عبج الفتاح العفيفْ / ةالباحث

  



  ت

 

 ًصطهحاخ انذراسحانتؼزٌف ت

 
ىطـــــــع التقيـــــــيع اإلداريـــــــة السحػســـــــبة و أثـــــــخ اســـــــتخجاهٍا عمــــــــِ األداء تشاولـــــــت ٌـــــــحي الجراســـــــة هػضـــــــػ  

ارتــــبل بتمــــظ الجراســــة هجسػعــــة هفــــاٌيع و  الــــػضيفْ لمعــــاهميغ فــــْ شــــخكة االترــــاالت الفمدــــصيشية، ولقــــج
هرـــــــمحات بعزـــــــٍا اصـــــــصالحية و األخـــــــخض إجخائيـــــــة، وعميـــــــً تـــــــع إدراج بعـــــــس التعخيفـــــــات التـــــــْ تـــــــع 

 االعتساد عميٍا كسفاٌيع لٍحي الجراسة، حيث تع اعتساد التعخيفات التالية:

 
 ىطــــع السعمػهــــات االداريــــة او هــــا يعــــخف باســــع: ؽســــبةالــــشعػ اإلداريــــة السح(MIS)  عمــــع ٌــــػ

فٍــــــــػ يجســــــــع هــــــــابيغ تقشيـــــــــة  ْذات شــــــــابع تكشػلــــــــػجْ إداري حــــــــجٓث هٍــــــــع فــــــــْ العرـــــــــخ الحــــــــال
، ويسكـــــغ هـــــغ خاللـــــً تجـــــاوز السذـــــكالت والسرـــــاع  التـــــْ اإلدارةالسعمػهـــــات وعمـــــػم الحاســـــبات و 

ع والػضــــائ  ياٌفــــكســــا ٓــــجخل فــــْ العجٓــــج هــــغ الس ،تــــخيل بــــيغ تكشػلػجيــــا السعمػهــــات و دارة الذــــخكات
 (.Mamary, 2014)-Al ذاء التصبيقات والسذاريع التكشػلػجيةكبخهجة وتصػيخ و ى

  ــــةٌــــػ اســــتخجام  : ىسممممثحاإلدارٌممممح انًحانتقٍممممٍى َظممممى ــــيع  السعمػهــــات تقشي ــــْ إجــــخاء أي تقي ف
يدـــــتخجم  لسحػســـــ قـــــج أصـــــبت هرـــــصمت التقيـــــيع او ، العـــــاهميغ سجسػعـــــة كبيـــــخة هـــــغ أىذـــــصةبٓتعمـــــ  

ويسكــــغ اســــتخجام ، إشــــار عسميــــة التقيــــيع فــــْ الحػاســــي بكثــــخة كسرــــصمت عــــام لػصــــ  اســــتخجام 
تقيـــــيع القـــــجرات السعخفيـــــة  ، وهـــــغ أدوات فـــــْ تقيـــــيع القـــــجرات السعخفيـــــة والعسميـــــة السحػســـــ التقيـــــيع ا

ـــــــــْ؛ بيشســـــــــا  ـــــــــار اإللكتخوى ـــــــــاهج االختب ـــــــــة هـــــــــغ أدوات بخى ـــــــــجرات العسمي ـــــــــيع الق ـــــــــخاهج تقي السحـــــــــاف  ب
 (.Mamary2014) -Al هج السحاكاةااإللكتخوىية أو بخ 

  بعسمـــــــً، السػضــــــ  قيـــــــام عــــــغ السعبــــــخة اإلداريـــــــة الدــــــمػكيات هــــــغ هجسػعـــــــة:  انممممممى ٍ ًاألداء 
االترـــــال  عــــغ فزـــــال بالػضيفــــة، السصمػيـــــة الفشيــــة والخبـــــخة التشفيــــح، وحدـــــغ األداء، جــــػدة وتتزــــسغ
ــــالمػائت وااللتــــدام السشطســــة، أعزــــاء بقيــــة هــــع والتفاعــــل ىحــــػ  والدــــعْ عسمــــً تــــشطع التــــْ اإلداريــــة ب
 (.2005، بذابذةالحخص) بكل لٍا االستجابة
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 السمخص:

 

ـــِ التعـــخف ـــخ اســـتخجاهٍا عمـــِ األداء  ٌـــجفت ٌـــحي الجراســـة إل ـــة السحػســـبة، و أث ـــيع اإلداري ـــِ ىطـــع التقي عم
الــػضيفْ لمعــاهميغ  فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية فــْ قصــا  فــدة، و لتحقيــ  ٌــجف الجراســة تــع  إتبــا  
الســـشٍج الػصـــفْ التحميمـــْ، كســـا تـــع اســـتخجام أدوات هتشػعـــة لتحقيـــ  هشٍجيـــة الجراســـة هـــغ ضـــسشٍا إجـــخاء 

ٓخي السػارد البذخية لفخعْ شخكة االتراالت الفمدـصيشية فـْ هجٓشـة فـدة و هجٓشـة رفـت، إلـِ هقابالت هع هج
ــجاف الجراســة و هــع هكػىــات الستغيــخ   50)جاىــ  أىــً تــع ترــسيع اســتباىة هكػىــة هــغ) فقــخة، تــتالءم هــع ٌأ

شية فْ فـخو  السدتقل و الستغيخ التابع، و تكػن هجتسع الجراسة هغ العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصي
( عاهــل وعاهمـة هســغ يستمكــػن عقــػد دائســة بالذـخكة، وعميــً فقــج تــع اختيــار 300قصـا  فــدة السختمفــة بعــجد )

( عاهـل وعاهمـة فـْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشية، 169عيشة عذػائية هغ كافة السدتػيات اإلدارية بعجد ) 
ـــع عـــجد ) ( اســـتباىة بشدـــبة اســـتخداد بمغـــت (138 اســـتباىة حيـــث اســـتخد هشٍـــا عـــجد 169)ويشـــاء  عميـــً تـــع تػزي

ىتائج ٌحي لتحميل فقخات االستباىة، وجاءت  SPSS(، كسا تع استخجام بخىاهج  التحميل  اإلحرائْ 81.6%)
" والستغيـخ ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة  " الستغيـخ السدـتقل عمـِ وجـػد عالقـة شخديـة بـيغ لتؤكـجالجراسة 
لـػ تـع تحدـيغ  بسقـجار أىـً شدـ  سـجمت" بيغ فْ شخكة االتراالت الفمدـصيشيةاألداء الػضيفْ لمعاهمالتابع" 
األداء تصـػر و تحدـغ سـيؤدي إلـِ زيـادة  %100 بسقـجار  استخجام ىطع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة و تصػيخ

، كســا أكــجت الجراســة عمــِ أن هعــآيخ التقيــيع السعتســجة ضــسغ ىطــع التقيــيع %60بسقــجار  الــػضيفْ لمعــاهميغ
،  %82اإلدارية السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدـصيشية واضـحة لمعـاهميغ بالذـخكة بشدـبة هػافقـة بمغـت

سٍـا التأكيـج عمـِ ضـخورة االعتسـاد عمـِ التغحيـة الخاجعـة لمشتـائج تػصـيات كسا خخجـت الجراسـة بعـجة  هـغ ٌأ
قيات و الحػافد السادية و السعشػية، التْ تدجمٍا ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة لتكػن الخكيدة األساسية لمتخ 

سية تحجٓث ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة بحيث تبتعـج عـغ الحاتيـة لمسدـؤول؛ و  إلِ جاى  التأكيج عمِ  ٌأ
ذلــظ عــغ شخيــ  اســتحجاث ىطــع ٓــتع تغحيــة بياىاتٍــا هــغ أكثــخ هــغ هرــجر أو) جٍــة (، كــأن ٓــتع التقيــيع هــغ 

ــحا ٓديــج هــغ هرــجاقية عسميــة التقيــيع الســجٓخ، العســالء، العاهــل الدهيــل أو ) السجــاور(، و السػضــ  ىفدــً؛ ٌو
 اإلداري و زيادة ثقة العاهل بشتائج التقييع. 
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Abstract: 

 

This study aimed to identify the computerized administrative evaluation systems at 

Palestinian Telecommunication Company ( Paltel) in Gaza Strip and the effects of 

such systems on the performance of the employees working at the company  .To 

achieve the goals of the study, an analytical descriptive method was applied and 

various tools were used including conductive interviews with the directors of human 

resources in Gaza and Rafah branches, and a questionnaire consists of fifty items 

was designed accurately  to collect all data required for the study and compatible 

with the study goals ,the components of independent variable and the dependent 

variable was designed, So the questionnaire was distributed among the community 

of study which included 300 permanent contract employees of all branches of the 

company in Gaza Strip. 169 employees of all administrative sectors were selected as 

a random, non-probable sample and 138 questionnaire forms were recollected which 

at a percentage of 81.6%, in addition the data were collected and statistically 

analysis by SPSS software program. The study results show that 100% development 

of the computerized administrative evaluation systems would lead to 60% 

improvement of the performance of the employees and the evaluation standards used 

within administrative evaluation systems are clear for 82 % of employees. 

The study recommended that the results of the feedback got from the computerized 

evaluation systems must be the corner stone of promotions, financial and moral 

incentives, moreover the computerized evaluation standards must be updated and the 

sources of evaluation data should be various and independent to be more credible 

and trust worthy, and that would  give the evaluation process itself more credibility.  
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  لفرل األولا

 خمفية الجراسة

 

 مقجمة الجراسة  1.1

ال يدتصيع أحج أن ٓشكخ أن التكشػلػجيا و أىطسة السعمػهات اجتاحت جسيع السيادٓغ؛ هسا استجعِ هغ 
جسيع السشطسات التساشْ هع رك  التكشػلػجيا و االستفادة هغ أىطستٍا السحػسبة ال سيسا فْ إدارة تمظ 

 أتستة السكات  و االستفادة هغ هسيدات الحاس  ألْ.   السشطسات إداريا ، و 

ـــــــت تبعــــــا لــــــحلظ فــــــ  ن السشطســــــات العاهــــــة والخاصــــــة شــــــٍجت ىقمــــــة كبيــــــخة فــــــْ أىطســــــة السعمػهـــــــات، تسثم
ــــــــة  ــــــــِ الػســــــــائل التكشػلػجي باســـــــــتخجام الحاســــــــ  وقػاعــــــــج البياىــــــــات وشــــــــبكات االترــــــــال، باإلضــــــــافة إل

ـــــِ اســـــتخجام الحاســـــ األخــــــخض التــــــْ ســـــاٌست فـــــْ وجـــــػد ىطـــــام هعمػهـــــا  ،ت يعتســـــج بذـــــكل أساســـــْ عم
-eهرــــــــــصمحات ججٓــــــــــجة فــــــــــْ اإلدارة هثــــــــــل اإلدارة االلكتخوىيــــــــــة ترــــــــــبت وشــــــــــػرت تمــــــــــظ السفــــــــــاٌيع ل

Management ، ــــــــــــــــــــــــــة -eالتدــــــــــــــــــــــــــػي  االلكتخوىــــــــــــــــــــــــــْ  ،e-Businessاألعســــــــــــــــــــــــــال االلكتخوىي
Marketing،  ــــــــــــــــــا -eاالســــــــــــــــــتقصاب االلكتخوىــــــــــــــــــْ  ،e-HRMإدارة الســــــــــــــــــػارد البذــــــــــــــــــخية الكتخوىي
Recruiting، ا هغ السرصمحات الحجٓثة  .(4112 العسخي ) وفيٌخ
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ــــْ لٍــــحي األىطســــة إال أىٍـــــا تبقــــِ بحاجــــة لقبــــػل السدــــتخجم لٍـــــا ورضـــــاي   ولكــــغ بــــالخفع هــــغ التقــــجم التقش
وهـــــغ ٌشـــــا ٓـــــــأتْ االٌتســــــام بســــــدتخجهْ ىطـــــــع  ،قبـــــل عمــــــِ اســـــتخجاهٍا واالســـــتفادة هشٍــــــاي عشٍـــــا، حتـــــِ

ــــْ ــــِ السشطســــات الدــــيخ ف ــــ  هعمػهـــــات  السعمػهــــات السحػســــبة، وعم ــــج وضــــع وتصبي خصــــيغ هتــــػازييغ عش
ــــــــا السعمػهــــــــات ــــــــػجْ واالٌتســــــــام بالسدــــــــتخجهيغ لتكشػلػجي )  هحػســــــــبة ٌســــــــا االٌتســــــــام بالجاىــــــــ  التكشػل

 .(4104هجيج ، 
ـــــْ إدارة السشطســـــات ـــــخأس الســـــال الفكـــــخي هشٍجـــــا  هٍســـــا  ف ـــــج أصـــــبت االٌتســـــام ب البذـــــخي رد الســـــػ ألن  ؛ولق

ــــع  أصــــػل أي هشطســــةيعتبــــخ   ِ ٌــــحا األصــــلجاٌــــجة لمحفــــا  عمــــكــــل هشطســــة تدــــعِ  ويجــــ  أن، هــــغ ٌأ
و حدــــغ تشفيـــــح  األداءفـــــْ  جــــػدة  ػرد البذــــخي الـــــػضيفْ بســــا ٓتزــــسشً هـــــغألن أداء الســـــ واالٌتســــام بــــً،

بيـــــشعكذ عمـــــِ هخخجـــــات و تفاعـــــل هـــــع أعزـــــاء السشطســـــة، إلـــــِ جاىـــــ  االلتـــــدام بـــــالمػائت افجاريـــــة بســـــا  
 .غ هكاىتٍا بيغ السشطساتالسشطسة و ٓديج هغ تشافديتٍا و يحدغ ه

سيتٍــــــا التقيــــــيع وضيفــــــة وهــــــغ ٌــــــحا السشصمــــــ  اســــــتسجت  ــــــع وضــــــائ  إدارة الســــــػارد البذــــــخية  كاحــــــجض ٌأ ٌأ
ـــــة لتحميـــــل أداء الفـــــخد بكـــــل هـــــا ٓأىٍـــــا تحيـــــث  ـــــ  بـــــً  هـــــغ صـــــفات ىفدـــــية أو بجىيـــــةعتبـــــخ هحاول ، أو تعم

ــــــــة أو ســــــــمػكية  سيــــــــة اســــــــتخجام أىطســــــــة ذات كفــــــــاءة عاليــــــــة هٍــــــــارات فشيــــــــة أو فكخي هســــــــا اســــــــتجعِ ٌأ
ــــْ السدــــتقبل  ــــا  و ف ــــة السشطســــة حالي ــــ  فعالي ــــظ لتحقي ــــة التقيــــيع؛ وذل ــــْ عسمي  4104،هجيــــج)الســــتخجاهٍا ف

)  . 

 يثزراخ انذراسح 2.1

 اإلداريــــــــة اســــــــتخجام ىطــــــــع التقيــــــــيعتشاولٍــــــــا لسػضــــــــػ   هــــــــغ خــــــــالل هبخراتٍــــــــاٌــــــــحي الجراســــــــة  تســــــــتسجا
ذلـــــــظ بدـــــــب  ، و السحػســــــبة فـــــــْ تقيــــــيع األداء الـــــــػضيفْ لمعــــــاهميغ فـــــــْ شــــــخكة االترـــــــاالت الفمدــــــصيشية

سيـــة عسميــــة التقيـــيع لمســــػضفيغ و لســــا لٍـــا هــــغ ىتـــائج فــــْ كــــل هـــغ عسميــــات التخقيـــة و ىطــــام األجــــػر و  ٌأ
ـــــــا هـــــــغ وضـــــــ ـــــــع أثـــــــار ،  باإلضـــــــافة لمػقـــــــػف ائ  إدارة الســـــــػارد البذـــــــخية ذات العالقـــــــةفيٌخ عمـــــــِ ٌأ

، وهــــــا هــــــجض عمــــــِ األداء الــــــػضيفْ لمعــــــاهميغ ةالسحػســــــب اإلداريــــــة تمــــــظ الــــــشطعالستختبــــــة هــــــغ اســــــتخجام 
جيع اقتخاحـــــات حــــػل كيفيـــــة تصـــــػيخ لمســـــػضفيغ، وكــــحلظ تقـــــ الحجٓثــــةلسعـــــآيخ التقيـــــيع  هصابقــــة تمـــــظ الــــشطع

ابٍع السديـــــج هـــــغ شاســـــ  هـــــع حاجـــــات و شسػحـــــات الســـــػضفيغ، و كدـــــشتالسحػســـــبة ل اإلداريـــــة تمـــــظ الـــــشطع
  .الثقة فْ عسمية التقييع التْ تتع فْ الذخكة، وزيادة الخضا بشتائج عسمية التقييع
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 يشكهح انذراسح 3.1

ـــــخ  ـــــجها تخـــــجم هشطســـــة هـــــا  ةالـــــشطع اإلداريـــــة السحػســـــبتعتب ا هـــــجٓخيٍبســـــا يذـــــسل عمـــــِ هدـــــتػض جيـــــج عش
ــــــة فــــــْ تقيــــــيع وتمقــــــِ الخضــــــا والقبــــــػل و الثقــــــة هــــــغ قبــــــل العــــــاهميغ فيٍــــــا، ، وهػضفيٍــــــا وهــــــغ بــــــاب الشدٌا

ــــــتع هــــــغ عــــــجة أشــــــخاف أوجٍــــــات  ــــــيع لمسػضــــــ  ٓ ــــــت األصــــــػات حــــــجٓثا لجعــــــل التقي ــــــػضيفْ تعال األداء ال
     .(Lynn، 2011) لزسان عجالة التقييع

 أداء تقيــيع ســمػبواتفقــت دراســة األشــقخ هــع ٌــحا السزــسػن حيــث جــاء هــغ ضــسغ تػصــياتٍا أن أ
 أي هذـاركة دون  فقـل ًىفدـ لمسػضـ  الـحاتْقيـيع التو  السباشـخ الـخئيذ عـات  عمـِ قـعي السـػضفيغ
 صـحيت بذـكل السـػضفيغ تقيـيع عـجم و التقيـيع عسميـة عجالـة عـجم إلـِ ٓـؤدي هسـا ،ض أخـخ  أشـخاف
  (.2015األشقخ، ) وسميع

السحػســــــــبة السدــــــــتخجهة فــــــــْ شــــــــخكة اإلداريــــــــة و تسحــــــــػرت هذــــــــكمة الجراســــــــة فــــــــْ أن ىطــــــــع التقيــــــــيع 
 هدــــــتحجثة هــــــغ عــــــجة ســــــشػات حيــــــث كاىــــــت عسميــــــة التقيــــــيع اإلداري ىطــــــع  ٌــــــْفمدــــــصيشية االترـــــاالت ال

تــــتع ســــابقا  بصخيقــــة تقميجيــــة هــــغ خــــالل تعبعــــة ىســــاذج ورقيــــة خاصــــة بكــــل عاهــــل، هــــع  لمعــــاهميغ بالذــــخكة
اخــــتالف تمــــظ الشســــاذج حدــــ  هػقــــع العاهــــل فــــْ الٍيكــــل التشطيســــْ، و لكــــغ تمــــظ الشســــاذج كاىــــت تعتســــج 
عمــــِ هالحطــــة الســــجٓخ السباشــــخ فقــــل، وال تدــــجل إىجــــازات العــــاهميغ بجقــــة و شــــفافية؛ لــــحلظ اســـــتحجثت 

ـــــْ  ،طـــــع التقيـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبةالذــــخكة اســـــتخجام ى و ذلـــــظ ليـــــتع تالفـــــْ عيـــــػب التقيـــــيع التقميـــــجي ٌو
األداء الـــــــػضيفْ بجقـــــــة بســــــا ٓتزـــــــسشٍا هـــــــغ قيـــــــاس عمــــــِ تحجٓـــــــج كفـــــــاءة و فعاليــــــة  لـــــــجٍٓا القـــــــجرةطــــــع ى

هؤشــــــــخات اإلىتاجيــــــــة و الجــــــــػدة الكسيــــــــة، هســــــــا زاد هــــــــغ االلتــــــــدام بــــــــالقػاىيغ و المــــــــػائت اإلداريــــــــة لــــــــجض 
عمـــــِ تفاعـــــل العاهـــــل هـــــع ضـــــخوف العســـــل بالذـــــخكة خرػصـــــا عشـــــج ازديـــــاد  عكـــــذ ذلـــــظالســــػضفيغ، و اى
  ضغل العسل. 

قاصــــــخة فــــــْ بعــــــس  ىطــــــع التقيــــــيع اإلداريــــــة السحػســــــبة السدــــــتخجهة فــــــْ الذــــــخشة تعتبــــــخ ىطــــــع  إال أن 
بالبياىــــات تقترــــخ فقــــل عمــــِ الســــجٓخ السباشــــخ لمسػضــــ ، و ذلــــظ  أن تغحيــــة تمــــظ الــــشطع الجػاىــــ  حيــــث
ــــْ فتــــخة ليدـــت قرــــيخة، ، كســــا أىــــً ال ٓػجــــج كـــل ســــتة أشــــٍخ أي شخيقـــة تتدــــشِ لمسػضــــ  هــــغ التأكــــج  ٌو

ــــة، هســــا أضــــفِ عمــــِ عسميــــة التقيــــيع صــــفة الغســــػض خرػصــــا أن  هــــغ تػثيــــ  إىجازاتــــً بذــــفافية و ىدٌا
ــــة  ــــة الستعمق ــــخارات اإلداري ــــشعكذ عمــــِ الق ــــة لمعــــاهميغ ألىٍــــا ت سي ــــشطع ذات ٌأ التغحيــــة الخاجعــــة هــــغ تمــــظ ال

 ،، اترـــــال شخرـــــْ(2018، أفدـــــصذ هـــــازن ســـــخور) الْ تـــــشعكذ عمـــــِ أدائٍـــــع الـــــػضيفْ، و بالتـــــبٍــــع
 .، اترال شخرْ(2018حمسْ أبػ شً، سبتسبخ  )

  و يسكغ صيافة هذكمة الجراسة فْ الدؤال التالْ : هغ خالل ها سب  ذكخي
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فــــــي شــــــخكة االترــــــاالت السدــــــتخجمة نعــــــػ التقيــــــيػ اإلداريــــــة السحؽســــــبة  واقــــــ مــــــا 
 بالذخكة؟ مى األداء الؽظيفي لمعامميؼىؽ أثخ استخجاميا ع، ما الفمدطيشية

 

 أهًٍح انذراسح 4.1

 :األهًٍح انؼهًٍح 1.4.1

ــــــيع أل ٍاتػضــــــيح (1 ــــــة التقي ــــــار عسمي ــــــِ اعتب ــــــظ عم ــــــيع، وذل ــــــْ التقي ــــــة السحػســــــبة ف ــــــشطع اإلداري ــــــة ال ٌسي
التـــــْ وضيفـــــة أساســـــية هـــــغ وضـــــائ  إدارة الســـــػارد البذـــــخية، ذلـــــظ فـــــْ بيعـــــة األعســـــال الفمدـــــصيشية و 

 تعتبخ شخكة االتراالت الفمدصيشية رائجة الشطع اإلدارية السحػسبة الحجٓثة فيٍا.
ــــجيس (2 ــــْ وصــــ  تفرــــيمْ لٍا تق ــــة السحػســــبة مسعــــآيخ السعتســــجة ف ــــيع اإلداري ــــْ  السدــــتخجهةىطــــع التقي ف

 .، وكحلظ أسمػب استخجام تمظ الشطعشخكة االتراالت الفمدصيشية

 انؼًهٍح: األهًٍح1.4.2

ـــــْ شـــــخكة ا (1 ـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبة السدـــــتخجهة ف ـــــشطع التقي ـــــػة ل ـــــِ هـــــػاشغ الزـــــع  والق ـــــػف عم لػق
االترــــــاالت الفمدــــــصيشية هســــــا يدــــــٍع فــــــْ إهكاىيــــــة تصــــــػيخ ٌــــــحا الشطــــــام و هػاكبتــــــً لسعــــــآيخ تقيــــــيع 

 .الحجٓثةالسػضفيغ 
سيـــــة عسميـــــة تقيـــــيع الســـــػضفيغ كػضيفـــــة أ (2 تـــــ  عميٍـــــا هـــــا ٓتخ ساســـــية إلدارة الســـــػارد البذـــــخية، و إبـــــخاز ٌأ

هـــــغ ترـــــحيت لالىحخافـــــات، و تحفيـــــد و تخقيـــــة لســـــغ يدـــــتحقٍا، كســـــا يعصـــــْ كأســـــاس لسخاجعـــــة ىطـــــع 
ــــــجري ، االســــــتقصاب، والتعيــــــيغ، ــــــا هــــــغ وضــــــائ  إدارة الســــــػارد البذــــــخية و الت ذات  واألجــــــػر و فيٌخ

 .العالقة
اريـــــة تقــــجيع إرشــــادات و ىرــــائت لمسٍتســـــيغ فــــْ هجــــال البحــــث العمســـــْ لالٌتســــام بجراســــة الــــشطع اإلد (3

السحػســــبة فــــْ كافــــة السجــــاالت اإلداريــــة فــــْ بيعــــة األعســــال الفمدــــصيشية، ودراســــة ســــبل تصــــػيخ تمــــظ 
 الشطع.
 
 السداىسة السعخفية5.1 
شطع هت خمفيـــــة ىطخيـــــة لسػضـــــػ  اســـــتخجام الـــــلٍـــــحي الجراســـــة فـــــْ كػىٍـــــا قـــــج السدـــــاٌسة السعخفيـــــةتسثمـــــت 

 هقاريــات الكتــاب عــخض خــالل هــغ وذلــظ تقيــيع الســػارد البذــخية، اإلداريــة السحػســبة فــْ هجــال 
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ــحا السػضــػ  ٌــحا حــػل تػجٍــاتٍع لسختمــ  والتعــخض والبــاحثيغ فــْ ٌــحا السجــال  الســتجالء ٌو
ـــا تػضـــيت و الغســـػض  السحػســـبة فـــْاإلداريـــة الســـتخجام الـــشطع  الدـــمبيات و اإليجابيـــات حـــػل الخؤي
 .السػارد البذخيةوضائ  إدارة 

ــــْ كســــا أىٍــــا قــــجهت دراســــة تفرــــيمية ل ــــيع مسعــــآيخ السعتســــجة ف السحػســــبة السدــــتخجهة اإلداريــــة ىطــــع التقي
ـــــشطع باإلضـــــافة لتػضـــــيت فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية ـــــظ ال ـــــة اســـــتخجام تم ـــــع  وكيفي السؤشـــــخات ٌأ

وقـــــجهت  عسميـــــة تقيـــــيع الســـــػضفيغ،فـــــْ  اإلداريـــــة الـــــشطعالدـــــمبية و اإليجابيـــــة الســـــتخجام ذلـــــظ الشـــــػ  هـــــغ 
ــــــأثيخ اســــــتخجام ــــــػضيفْ لمعــــــاهميغ، شــــــخح تفرــــــيمْ لت ــــــِ األداء ال ــــــشطع عم ــــــظ ال ــــــع  تم ــــــج ٌأ ــــــع تحجٓ كســــــا ت

 اإلداريــــــة  الشـــــػاقز و الثغـــــخات فـــــْ تمـــــظ الـــــشطع، إضـــــافة إلــــــِ تقـــــجيع االقتخاحـــــات لتصـــــػيخ تمـــــظ الـــــشطع
السحػســــبة السدــــتخجهة فــــْ عسميــــة تقيــــيع الســــػضفيغ لتتساشــــِ تمــــظ الــــشطع هــــع السعــــآيخ الحجٓثــــة لتقيــــيع 

ا ه السػضفيغ  .غ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةو لتحدغ بجوٌر
 

 أىجاف الجراسة 6.1
ـــجاف الجراســـة تبمـــػرت نعـــػ التقيـــيػ اإلداريــــة  واقــــ عمـــى لتعـــخف : اٌـــػ و الٍـــالٍـــجف الخئيدــــْ فـــْ   ٌأ

ــــــى األداء  ــــــخ اســــــتخجاميا عم السحؽســــــبة السدــــــتخجمة فــــــي شــــــخكة االترــــــاالت الفمدــــــطيشية، و أث
 بالذخكة.الؽظيفي لمعامميؼ 

ْ كالتالْ: تفخ كسا   هغ الٍجف الخئيدْ هجسػعة هغ األٌجاف الفخعية ٌو

ــــــيع اإلداريــــــة  (1 ــــــيع الخئيدــــــية السدــــــتخجهة فــــــْ ىطــــــع التقي تحجٓــــــج هــــــجض هعخفــــــة العــــــاهميغ بسعــــــآيخ التقي
   .السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية السحػسبة

السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت لتتػافـــــ  هـــــجض هٍشيـــــة ىطـــــع التقيـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبة هعخفـــــة  (2
 .هع التصػر الدخيع فْ بيعة األعسال الفمدصيشية

داء األالسحػســـــــبة فـــــــْ تحدـــــــيغ التقيـــــــيع اإلداريـــــــة ىطـــــــع  أســـــــمػب اســـــــتخجامتحجٓـــــــج هـــــــجض هدـــــــاٌسة  (3
   .فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية تصػيخ قجراتٍع الػضيفية واإلداريةفْ معاهميغ، و الػضيفْ ل

الخاصـــــة  وضـــــع الخصـــــل ويـــــخاهج التـــــجري عمـــــِ شطع تـــــأثيخ التغحيـــــة الخاجعـــــة لتمـــــظ الـــــهـــــجض هعخفــــة  (4
 بالعاهميغ بالذخكة.

ــــــــشطع عمــــــــِ األداء  (5 ــــــــظ ال ــــــــخ اســــــــتخجام تم ــــــــج أث ــــــــػضيفْتحجٓ لمعــــــــاهميغ فــــــــْ شــــــــخكة االترــــــــاالت  ال
 الفمدصيشية.
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 أسئمة الجراسة 7.1
ٌــــجاف التــــْ صــــيغت لٍــــحي األكــــحلظ و السختمفــــة هــــغ خــــالل االشــــال  عمــــِ الجراســــات الدــــابقة والسخاجــــع 

ػتع صيافة الجراسة   :الدؤال الخئيدْ لمجراسة ٌو

فــــــي شــــــخكة االترــــــاالت السدــــــتخجمة نعــــــػ التقيــــــيػ اإلداريــــــة السحؽســــــبة  مــــــا واقــــــ 
 ؟بالذخكة مى األداء الؽظيفي لمعامميؼما ىؽ أثخ استخجاميا عو ، الفمدطيشية

 هغ الدؤال الخئيدْ األسعمة الفخعية التالية: اىبث  و

هـــــجض هعخفـــــة العـــــاهميغ بسعـــــآيخ التقيـــــيع الخئيدـــــية السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع اإلداريـــــة  ٌـــــػ هـــــا (1
 ؟السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية

 تتػافــــ  هــــعهــــا هــــجض هٍشيــــة ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة السحػســــبة السدــــتخجهة فــــْ شــــخكة االترــــاالت ل (2
 ؟التصػر الدخيع فْ بيعة األعسال الفمدصيشية

الــــــــػضيفْ  داءاألالسحػســــــــبة فــــــــْ تحدــــــــيغ  التقيــــــــيع اإلداريــــــــةهــــــــا هــــــــجض هدــــــــاٌسة اســــــــتخجام ىطــــــــع  (3
 ؟معاهميغ، وتصػيخ قجراتٍع الػضيفية واإلدارية فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةل
هــــــا هــــــجض تــــــأثيخ التغحيــــــة الخاجعــــــة لتمــــــظ الــــــشطع عمــــــِ وضــــــع الخصــــــل ويــــــخاهج التــــــجري  الخاصــــــة  (4

 ؟بالعاهميغ بالذخكة
 ؟جام تمظ الشطع عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةها أثخ استخ (5

 
 
 

 :الجراسة متغيخات  18.

 خالل غدة مجيشة فخوع مختمف في  الفمدطيشية االتراالت لذخكة نفحت التي السيجانية اتالديار  حدب
 كاآلتي: الجراسة متغيخات تؽصيف تػ الدابقة األدبيات مخاجعة كحلغ و الجراسة إجخاء

 الفمدـــصيشية االترــاالت شــخكة فـــْ السدــتخجهة السحػســبة اإلداريـــة التقيــيع ىطــع : السدـــتقل الستغيــخ : أوال
 الشطـــام هٍشيـــةو  السحػســـ ، الشطـــام فـــْ السدـــتخجهة السعـــآيخ: هثـــل الســـؤثخة العػاهـــل هـــغ العجٓـــج ويتزـــسغ
 .(2010 الخب، جاد( استخجاهً أسمػب و استخجاهً، هغ السدتفادة الخاجعة التغحية السحػس ،
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 : كػىً فْ ٓتسثل الحي و الفمدصيشية االتراالت شخكة فْ لمعاهميغ الػضيفْ األداء : التاب  الستغيخ ثانياا:
 .(4112البذابذة، )إلدارية السعبخة عغ قيام السػض  بعسمً ادمؽكيات مؼ المجسؽعة 

  شتتسك الدابقة الخطؽة في مشيا كل في السؤثخة لمعؽامل التاب  و السدتقل الستغيخ لتفريل تبعاا 
 الستغيخ و السدتقل الستغيخ عؽامل بيؼ العالقة يؽضح الحي التالي ذكللم التؽصل مؼ جراسةال

 ، (2010الخب، جاد ) الدابقة األدبيات مخاجعة و لسيجانيةا الديارة حدب تػ التفريل ) التاب 
 .(4112، بذابذةال)

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاب ال الستغيخ و السدقل الستغيخ عؽامل بيؼ العالقة " ( 1(1. شكل " 
 جراسةال خالل تػ جخد 

 انذراسح فزضٍاخ  9.1

 : التاليةاألولى الفخضية الخئيدية  فخضيات الجراسة فْ تسثمت

   االتراالت شخكة فياألداء الؽظيفي لمعامميؼ 
 الفمدطيشية

 –الستغيخ التاب  -

 

السعآيخ 
السدتخجهة فْ 
 ىطع التقييع 

 السحػسبة

هٍشية ىطع 
التقييع 
السحػسبة 
 السدتخجهة

 الخاجعة التغحية
 هغ السدتفادة
ىطع  استخجام

التقييع 
 السحػسبة

 أسمػب 

ىطع استخجام 
التقييع 
 السحػسبة
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ـــة إحرـــائية  ـــة لات دالل ـــة ) تؽجـــج عالق ـــج مدـــتؽ  دالل ـــخ  ( ≤0.05عش ـــيؼ  ت ـــ ب ـــيػ  واق نعـــػ التقي
األداء  و ،اســـــتخجاميا أثـــــخاإلداريـــــة السحؽســـــبة السدـــــتخجمة فـــــي شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــطيشية و 

 الؽظيفي لمعامميؼ بالذخكة.

 هغ تمظ الفخضية الفخضيات الفخعية أتية: واىبث 

  السدــــــتخجهةالسعــــــآيخ بــــــيغ  (≤0.05عشــــــج هدــــــتػض داللــــــة ) تػجــــــج عالقــــــة  ذات داللــــــة إحرــــــائية (1
األداء الـــــػضيفْ و  فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية عتســـــجةالس شطع التقيـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبة لـــــ

 .فيٍا لمعاهميغ
لتقيـــــــيع ىطـــــــع ا هٍشيــــــة بـــــــيغ (≤0.05عشــــــج هدـــــــتػض داللــــــة ) داللــــــة إحرـــــــائيةعالقـــــــة ذات تػجــــــج  (4

ـــــــة ـــــــْ شـــــــخكة االترـــــــاالت الفمدـــــــصيشية و  جةســـــــعتالسالسحػســـــــبة  اإلداري ـــــــػضيفْ داءاألف  معـــــــاهميغل ال
 .فيٍا

ـــــة إحرـــــائي (3 ـــــة ذات دالل ـــــة ) ةتػجـــــج عالق ـــــج هدـــــتػض دالل ـــــيغ (≤0.05عش  اســـــتخجام ىطـــــع أســـــمػب ب
ــــــــػضيفْ  و السعتســــــــجة فــــــــْ شــــــــخكة االترــــــــاالت الفمدــــــــصيشية اإلداريــــــــة السحػســــــــبة  التقيــــــــيع األداء ال
 .فيٍا لمعاهميغ

ـــــة إحرـــــائية (4 ـــــة ذات دالل ـــــة ) تػجـــــج عالق ـــــج هدـــــتػض دالل ـــــيغ  (≤0.05عش ـــــة ب  الخاجعـــــة لـــــشطعالتغحي
ــــــــيع  ــــــــْ شــــــــخكة االترــــــــاالتعتســــــــجة السحػســــــــبة الساإلداريــــــــة التقي األداء الــــــــػضيفْ الفمدــــــــصيشية و  ف
 .فيٍا لمعاهميغ

 

 : الفخضية الخئيدية الثانية

  
ـــــــة إحرـــــــائية  ـــــــخوق ذات دالل ـــــــيع الخئيدـــــــية تػجـــــــج ف ـــــــة العـــــــاهميغ بسعـــــــآيخ التقي ـــــــ  بســـــــجض هعخف تتعم
ـــــة   السحػســـــبة السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشيةالسدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع اإلداري

ـــــْ  ـــــل ف ـــــة التـــــْ تتسث ـــــخات الجيسػفخافي )الجـــــشذ، العســـــخ، السدـــــتػض التعميســـــْ، السدـــــتػض يعـــــدض لمستغي
 الػضيفْ، سشػات الخبخة(.    
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 حذود انذراسح 10.1 

 :استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة أثخ ٌحي الجراسة لمعسل عمِ تحجٓج  اقترخت الحج السؽضؽعي
 .معاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةالػضيفْ لداء األعمِ 

 :فمدصيغ، كسا تـع اقترـخت فْ  شخكة االتراالت الفمدصيشيةعمِ ٌحي الجراسة اقترخت  الحج السكاني
  دراسة الحالة عمِ شخكة االتراالت الفمدصيشية فخو  قصا  فدة.

 :م4102 أبخيلحتِ ىٍاية  م4102بجاية سبتسبخ ٌحي الجراسة هغ  شبقت الحج الدماني. 
  ْقصا  فدةالحج البذخي: العاهمػن فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية بسختم  السدتػيات اإلدارية ف. 

 

 انذراسح خطح 1. 11

ٌسيـــــــة أ هذـــــــكمة الجراســـــــة وهبخراتٍــــــا، تـــــــع تحجٓـــــــج  تــــــع تعخيـــــــ خمفيـــــــة الجراســـــــة: وفيـــــــً  – األولالفرــــــل 
ج ٓـــــــحجتـــــــع تٌـــــــجاف الفخعيـــــــة و واأل ،لٍـــــــحي الجراســـــــة والٍـــــــجف الخئيدـــــــْوالسدـــــــاٌسة السعخفيـــــــة،  ،الجراســـــــة

فخضــــــيات  باإلضــــــافة لتحجٓــــــج، وكــــــحلظ تعخيــــــ  هتغيــــــخات الجراســــــة، الفخعيــــــة األســــــعمةالدـــــؤال الخئيدــــــْ و 
 .الجراسة بذكل كاهل ٌيكميةوتحجٓج  وحجود الجراسة،  ،راسةٌحي الج

 

  :لمجراسة و تزسغ خسذ هباحث و ٌْ كالتالْالشطخي  اإلشار -الفرل الثاىْ

  (  MISىطـــــــــع السعمػهـــــــــات اإلداريـــــــــة أو هـــــــــا يعـــــــــخف باســـــــــع )تشـــــــــاول تعخيـــــــــ  هاٌيـــــــــة  :السبحـــــــــث األول
Management Information Systems)( ا يجســــــــع هــــــــابيغ تقشيــــــــة : ( MIS(، واخترــــــــاٌر

 .السعمػهات وعمػم الحاسبات و اإلدارة

سيتـــــــً كػضيفــــــــة أساســـــــية هــــــــغ وضـــــــائ  إدارة الســــــــػارد  تشــــــــاول :السبحـــــــث الثـــــــاىْ هػضـــــــػ  التقيــــــــيع و ٌأ
 .البذخية

    .شخح هاٌية األداء الػضيفْ، وهحجداتً، و هسيداتً، و أسالي  تقييسً تشاولالسبحث الثالث: 

 فْ فمدصيغ. هعمػهات عغ شخكة االتراالت الفمدصيشية تشاول :السبحث الخابع

ــــً قةالجراســــات الدــــاب السبحــــث الخــــاهذ: ــــع، وفي ــــع شخحٍــــا وتشاولٍــــا ت الدــــابقة التــــْ تمخــــيز الجراســــا ت ت
ـــــل ٌشـــــاك فجـــــػة عمسيـــــة تأكيـــــج  و تـــــعبالجراســــة،  ٌـــــل ٌشـــــاك ىقـــــز هػجـــــػد فـــــْ ٌـــــحي الجراســـــات أم ال؟ ٌو
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ٌــــحي الجراســــات لتدــــميل الزــــػء هقارىــــة بــــيغ  جــــجوللرــــيافة  ضــــافةباإل، فعــــال حــــػل هػضــــػ  الجراســــة
جاف وىتائج وتػصيات كل دراسة    .وهقارىتٍع هع الجراسة الحاليةعمِ ٌأ

ـــــػ  تـــــع: وفـــــْ ٌـــــحا الفرـــــل إجخاءاتٍـــــاســـــة و هشٍجيـــــة الجرا –الفرـــــل الثالـــــث   تحجٓـــــج هـــــشٍج الجراســـــة ٌو
ذلــــــظ هــــــغ جســــــع البياىــــــات الخاصــــــة بالجراســــــة و  ٔليــــــةوضــــــع خصــــــة  تــــــع، و الســــــشٍج الػصــــــفْ التحميمــــــْ

تـــــــع و ، سقـــــــاالت ذات العالقـــــــةوالتقـــــــاريخ الرـــــــحفية وال ،بحـــــــاث الدـــــــابقةل السخاجـــــــع والجراســـــــات واألخـــــــال
الســـــػارد البذـــــــــــــــخية فــــــْ  ي السقابمـــــة هـــــع هـــــجٓخ  ٌـــــْلبياىـــــات و جســـــع اوات دأغ خـــــالل هـــــالبياىـــــات جســـــع 

ـــــــة   حيــــــث تــــــع، الســــــتباىةا ، وكــــــحلظفخعــــــْ هجٓشــــــة فــــــدة و هجٓشــــــة رفــــــتشــــــخكة االترــــــاالت الفمدصيشيــــــــــــــــ
ــــْ  ِ عيشــــةعمــــ ٍــــاتػزيع حيــــث تــــعفــــْ جســــع البياىــــات  ســــاعجت اىةترــــسيع اســــتب هــــغ هجتســــع الجراســــة ٌو

 عـــــاهميغ بكافـــــة هدـــــتػياتٍع اإلداريـــــة فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشيةالفـــــْ ٌـــــحي الجراســـــة عيشـــــة هـــــغ 
  .هغ خالل العيشة السحجدة اتعبعتٍ ع ت ، فخو  قصا  فدة

باستخجام بخىاهج التحميل اإلحرائْ  ةاىاالستب تفخيغتع الشتائج وهشاقذتٍا: فْ ٌحا الفرل  -الفرل الخابع 
SPSS، وىد  ذات عالقة هقخوءةواضحة و  ىتائج إلِتخجستٍا  تع التْ اإلحرائْخح ىتائج التحميل أ وتع ،

 السػارد البذخية فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية ي بأسعمة وفخوض الجراسة، وكحلظ ىتائج السقابمة هع هجٓخ 
  .فخعْ هجٓشة فدة و هجٓشة رفت

التْ استشتجت هغ  تحجٓج االستشتاجات تعفْ ٌحا الفرل  االستشتاجات والتػصيات: –الفرل الخاهذ 
دراسة األثخ عمِ  تساعجضع التػصيات التْ و  وتعوهشٍجيتٍا،  إجخاءاتٍاتشفيح  بعجخالل الجراسة 

ضع العجٓج هغ و  الحقيقْ الستخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية، و
ىطع السعمػهات  شبيعةالترػرات لبحػث هدتقبمية تداٌع فْ هعالجة هذاكل لٍا عالقة وثيقة بسػضػ  

 .فْ تشطيع و إدارة وضائ  السػارد البذخية و أثخ استخجاهٍا اإلدارية السحػسبة
شا    .رحيتمسْ الٌحي الجراسة بالذكل الع إخخاجتحجٓج جسيع السخاجع التْ ساٌست فْ  تعالسخاجع : ٌو

 
السػارد البذخية فْ شخكة  ي كالتقاريخ و أسعمة و جابات السقابمة هع هجٓخ وضع السالح   تع السالح  :

تع استخجاهٍا  أخخض أي هالح   و، ةواالستباى ،فخعْ هجٓشة فدة و هجٓشة رفت االتراالت الفمدصيشية
 .خالل عسمية الجراسة
 ( خصة الجراسة حد  ها تع تشفيحي خالل فرػل الجراسة السختمفة.  2.1ويػضت الذكل )
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 ( خصة الخسالة2.1 (شكل رقع 

 الفرل األول ) خمفية الجراسة (

سية الجراسة  –هبخرات الجراسة  –هذكمة الجراسة  األٌجاف و  –السداٌسة السعخفية  –ٌأ
 خصة الجراسة. – حجود الجراسة –الفخضيات و التداؤالت الخاصة بالجراسة 

 ثاني ) اإلطار الشعخي لمجراسة ( الفرل ال

 السبحث األول : تشاول ىطع السعمػهات اإلداريةMIS". " 

.السبحث الثاىْ : تشاول هػضػ  التقييع 

.ْالسبحث الثالث : تشاول هػضػ  األداء الػضيف 

.السبحث الخابع : هعمػهات عغ شخكة االتراالت الفمدصيشية فْ فمدصيغ 

 الدابقة .السبحث الخاهذ : الجراسات 

 الفرل الثالث ) مشيجية الجراسة و إجخاءاتيا (

هجتسع  –أدوات الجراسة  -شخق جسع بياىات الجراسة  -ترسيع الجراسة  -هشٍج الجراسة 
الرعػيات التْ تع هػاجٍتٍا خالل إجخاء  –هدتمدهات الجراسة  –عيشة الجراسة  –الجراسة 
 أخالقيات الباحث. –اختبار أدوات الجراسة  –الجراسة 

 الفرل الخاب  )الشتائج و مشاقذتيا(

" ، و تخجسة ىتائج التحميل اإلحرائْ إلِ  "SPSSالتحميل اإلحرائْ باستخجام بخىاهج 
 إجابات واضحة و هحجدة لفخضيات و تداؤالت الجراسة.

 ( الفرل الخامذ )االستشتاجات و التؽصيات

 السخاج  و السالحق و الفيارس
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 خالصة الفرل األول 121.
السحػســــبة تــــع فــــْ ٌــــحا الفرــــل التعخيــــ  بسذــــكمة الجراســــة التــــْ تشاولــــت هػضــــػ  ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة 

ـــــػضيفْ، ـــــِ األداء ال ـــــخ اســـــتخجاهٍا عم ـــــْ هـــــجض  و أث ـــــخرات ٌـــــحي الجراســـــة ٌو ـــــع شـــــخح هب الحاجـــــة كســـــا ت
ـــــة الجراســـــة  سي ـــــع تػضـــــيت ٌأ ـــــْ إدارة وضـــــائ  الســـــػارد البذـــــخية، و كـــــحلظ ت ـــــشطع السحػســـــبة ف ـــــ  ال لتػضي

ـــــع وضــــــائ  الســــــػارد البذـــــخية، و تــــــع تػضــــــيت  إدارة فـــــْ كػىٍــــــا تشاولـــــت هػضــــــػ  التقيــــــيع و ٌـــــػ هــــــغ ٌأ
ـــــْ  ـــــشطع السحػســـــبة ف ـــــة لسػضـــــػ  اســـــتخجام ال ـــــجيع خمفيـــــة ىطخي ـــــت فـــــْ تق ـــــة التـــــْ تسثم السدـــــاٌسة السعخفي

ـــــع األٌـــــجاف لٍــــحي الجراســـــة  شــــخحو تـــــع سجــــال اإلداري، ال و التــــْ تسثمـــــت فـــــْ الٍــــجف الـــــخئيذ و ٌـــــػ ٌأ
ــــــــة األثــــــــخ الســــــــتخجام ىطــــــــع التقيــــــــيع فــــــــْ شــــــــخكة االترــــــــاالت  عمــــــــِ األداء الــــــــػضيفْ لمعــــــــاهميغ هعخف

ـــــــة  الفمدـــــــصيشية، ـــــــع التدـــــــاؤالت و الفخضـــــــيات ذات العالق ـــــــع صـــــــيافة ٌأ ـــــــِ ٌـــــــحي األٌـــــــجاف ت ـــــــاء  عم ويش
باألٌــــــجاف، و تــــــع تحجٓــــــج حــــــجود الجراســــــة الخاصــــــة بسػضــــــػ  الجراســــــة و هكاىٍــــــا و زهاىٍــــــا باإلضــــــافة 

ــــع شخحــــً خــــالل ف ــــع هــــا ت رــــػل ٌــــحي لمحــــج البذــــخي، و كــــحلظ تــــع تػضــــيت الخصــــة العاهــــة لمجراســــة و ٌأ
 الجراسة.
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  الفرل الثاني
________________________________________________________________ 

 اإلطار الشعخي/ السبحث األول :الشعػ اإلدارية السحؽسبة

 

 :عؼ الشعػ اإلدارية السحؽسبة مقجمة 1.1.2

ــــــاج ــــــع الشت ــــــخ هــــــغ ٌأ ــــــة السحػســــــبة تعتب ــــــشطع اإلداري ــــــشطع السحػســــــبة و إدارة األعســــــال ال ــــــخيل بــــــيغ ال  ؛لم
ــــتع فيٍــــا ا ــــ  و هعالجــــة حيــــث ٓ ــــة فــــْ حف ــــة ذات الكفــــاءة العالي ــــدات البخهجيــــات اإلداري الســــتفادة هــــغ هسي

 و استخجا  البياىات إضافة إلِ تدخيع و تدٍيل األعسال و الػضائ  اإلدارية السختمفة. 

ــــــث تٍــــــتع ميــــــل و دهــــــاج ىطــــــع إدارة السعمػهــــــات لتبدــــــيل ىطــــــع السعمػهــــــات اإلداريــــــة باستكذــــــاف وتح حي
 .( 2016دمحم، ) العسميات التجارية السعقجة وجعل السعمػهات ذات قيسة عالية لمسشطسات

 اإلداريـة السجـاالت فـْ وخاصـة السجـاالت كـل فـْ سيـةٌأ  ذات واسـعة هكاىـة السعمػهات لشطع أصبحت لقج و
 وتعـجدت سـخيعة بخصـِ ػهـاتمالسع ىطـع تصـػرت حيـث، والعػلسـة واالقترـادية التكشػلػجيـةلمتصـػرات  ىتيجة
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 السشطسـاتً بٍا تػاج التْ الػسائل أىجت هغ تعج التْ األىطسة حيٌ، اإلدارية السدتػيات جسيع فْ ٍاتصبيقات
 والسعخفـة ػهـاتمالسع ِمـع الحرـػل إلـِ جفٍـت التـْ ةمالستكاه األىذصة مظت تسثل أىٍا إذ، العرخ تحجيات
 الشطع، فقج استخجهت ٌحي فةمالسخت السػاقع فْ قخاراتال اتخاذ فْ السجٓخون  ٍاب ليدتعيغ؛  تكشػلػجية بػسائل
  .(2015عمْ، )خاتيجية اإلست و والتكتيكيةيمية التذغ السدتػيات فْ

 تسثمــت ،هــاتعمػ الس ىطــع فــْ كبيــخة ىقمــة والخاصــة العاهــة السشطســاتشــٍجت عــالوة عمــِ ذلــظ 
 األخـخض  التكشػلػجيـة الػسـائل إلـِ باإلضـافة لاالترـا وشـبكات البياىـات وقػاعـج الحاسـ  باسـتخجام
حيـث  الحاسـ  ألـْ اسـتخجام ِعمـ أساسـْ بذـكل يعتسـج ػهـاتمهع ىطـام وجـػد فـْ ٌستسـا التـْ

ــــة عمــــِ هفـــــاٌيع الـــــشطع ، حيـــــث تعـــــج األســــاس الــــحي  تقــــػم عميــــً يدــــتشج هجــــال ىطــــع السعمػهــــات اإلداري
وكيــــــ   ،ٓـــــتع اســــتعخاض بعـــــس السفـــــاٌيع األساســــية لمــــــشطع لـــــحا ف ىـــــً ســــػفة؛ ىطــــع السعمػهـــــات اإلداريــــ

 .(2016)دمحم، تشصب  عمِ هكػىات وأىذصة ىطع السعمػهات
سيـــــة إدخـــــال ىطـــــع السعمػهـــــات السحػســـــبة لمسشطســـــات فـــــج ازداد تٍافـــــت  و تبعـــــا لســـــا ســـــب  ذكـــــخي هـــــغ ٌأ

ـــــظ الـــــشطع و االســـــتفادة هشٍـــــا فـــــْ هعطـــــع الػضـــــائ   يـــــة، لكشٍـــــا اإلدار السشطســـــات عمـــــِ اســـــتخجام هثـــــل تم
ػىـــــة بػاقـــــع اســـــتخجاهٍا و هـــــجض رضـــــا العـــــاهميغ عـــــغ هخخجاتٍـــــا عمـــــِ السدـــــتػض  و التذـــــغيمْ  تبقــــِ هٌخ

 و االستخاتيجْ. 
 
 
 

  :نُظاواتؼزٌف  2.1.2

 : المغة فْالشطام 
 يقال : ىطع المؤلؤ، ٓشطسً، وىطَّسً ىطاها  وىطسا  وىطَّسً؛ بسعشِ : ألفً وجسعً فْ سمظ واحج فاىتطع 

سا، وجسعً ىطع والشطام : خ والخخز وىحٌػ  .كل خيل ىطع بً لؤلؤ وىحػي، ويصم  عمِ العقج هغ الجٌػ
 .وتصم  أىطسً، وأىاضيع، وىطع : عمِ الديخة والٍجي والعادة، وىطام األهخ : أي قػاهً وعسادي

 .والشطام : الصخيقة ؛ يقال ها زال عمِ ىطام واحج، واالىتطام : االتداق
المغة وهادتً : أىًَّ ٓجل عمِ التألي  والجسع والتختي  والتشدي ، وقج ٓشقل هغ  وخالصة هعشِ الشطام فْ

ىطع السعاىْ بسعشِ رتبٍا وجعمٍا هتشاسقة العالقات، هتشاسبة : إلِ السعشػيات؛ فيقال األهػر السحدػسة
 .(2016) السعجع الجاهع، الجالالت عمِ وف  ها يقتزيً العقل
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 ا :ــــــــــــــــام اصصالحـــــــــــــــــــــــــــخي  الشطل إلِ تعـــــــــــــــــىشتق

 وهع البعس بعزٍا هع وتتكاهل تتفاعل التْ األجداء هغ هجسػعة" بأىً الشطام سمصان عخف
جاف بيعتٍالتحقي   (.2000) سمصان،هعيشة ٌأ

 بتشدـي  تعسـل التـْ الستخابصـة األجـداء أو العشاصـخ هـغ هجسػعـة" بأىـً الشطـام الشجـار عـخف وكـحلظ
 هذـتخكة فايـات لتحقيـ  ،هحـجد ىصـاق فـْ هعيشـة عسـل وآليـة عالقـات تحكسٍـا ، وتفاعـل تـام

ـجف  لمسـجخالت هـشطع تحـػيمْ إجـخاء خـالل هـغ وهعالجتٍـا السـجخالت قبـػل بػاسـصة ، عـام ٌو
 (.7002 ، الشجار)  "والخقابة الخاجعة التغحية هع السخخجات إىتاج بٍجف

"هجسػعــــة هكػىــــات أساســــية تتفاعــــل فيســــا بيشٍــــا و تعســــل ضــــسغ ضــــخوف بيعيــــة كســــا عــــخف  عمــــِ أىــــً 
 (.2009هحجدة لتحقي  الٍجف هغ وجػدٌا") الدالسْ و آخخون،

ـــــً : "هجسػعـــــة هشتطســـــة هـــــغ األجـــــداء أو األىطســـــة الفخعيـــــة الستخابصـــــة و أيزـــــا  عـــــخف الشطـــــام  عمـــــِ أى
جاف هحجدة") ال  (.2010ذشصْ و آخخون،الستفاعمة فيسا بيشٍا ألداء أىذصة لتحقي  ٌأ

هجسػعــــة هــــغ األجــــداء السختبصــــة هــــع بعزــــٍا الــــبعس، وتدــــعِ إلــــِ القيــــام " عمــــِ أىــــًالشطــــام خف و عــــ
ــــً:  ــــات، ويعــــخف أيزــــا  بأى ــــْ تتفاعــــل هعــــا  هــــغ أجــــل " بعــــجة واجب ــــة، والت الػضــــائ  الستخابصــــة، والستكاهم

 (.2016زخ، خ" )"تحقي  هجسػعة هغ األٌجاف السعيشة خالل فتخة زهشية هحجدة هدبقا  

 

  يالحــــ  هــــغ التعخيفـــــات الدــــابقة أن هفٍـــــػم الشطــــام ٓــــجور حـــــػل تكاهــــل هجسػعـــــة هــــغ العشاصـــــخ و و
تفاعمٍـــــا عمـــــِ ٌيعـــــة هـــــجخالت تـــــتع هعالجتٍـــــا بصخيقـــــة هعيشـــــة و لٍـــــجف هعـــــيغ هـــــغ أجـــــل الحرـــــػل 
سيـــــة، و تدـــــتسخ شـــــبكة االترـــــال بـــــيغ عشاصـــــخ الشطـــــام هـــــغ أجـــــل  عمــــِ ىتـــــائج أو هخخجـــــات ذات ٌأ

 عِ الشطام لتحقيقٍا.  تحقي  كافة األٌجاف التْ يد

  :مسيدات الشعام3.1.2 

 :( 2014شػيٍخي، ) ٓتسيد كل ىطام بسجسػعة هغ السسيدات السٍسة، وهشٍا

 ًيعتسج الشطام عمِ هجسػعة هغ الحجود التْ تجعمً ٓتسيد عغ األىطسة األخخض السحيصة ب. 
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  ــــة السػجــــػدة ــــة الخارجي ــــات هــــع البيع ــــختبل كــــل ىطــــام بسجسػعــــة هــــغ العالق ــــل: العالقــــات ٓ ــــً، هث حػل
 .الجبمػهاسية بيغ أىطسة الجول السختمفة

  تـــــختبل كافـــــة هكػىـــــات الشطـــــام بعالقـــــات تبادليـــــة هعـــــا ، وال يدـــــتصيع أي هكـــــػن هشٍـــــا العســـــل بسعـــــدل
  .عغ السكػىات األخخض 

  ْيخزــــــع كــــــل ىطــــــام إلــــــِ هجسػعــــــة هــــــغ القــــــػاىيغ، والقػاعــــــج التــــــْ يحــــــخص عمــــــِ تصبيقٍــــــا، والتــــــ
 تٍجف إلِ هشحً صفة دستػرية، وقاىػىية. 

  ـــــجافٍا شالســـــا كاىـــــت الطـــــخوف السحيصـــــة بٍـــــا ـــــجرتٍا عمـــــِ تحقيـــــ  ٌأ ـــــد األىطســـــة بسخوىتٍـــــا، وق تتسي
 .تدست بتصبيقٍا بدٍػلة

ــــخض الجراســــة أىــــ بــــالخفع هــــغ الحــــجود التــــْ تحكــــع الشطــــام إال أىٍــــا تــــختبل بعالقــــات هتذــــعبة هــــع  ًوت
البيعــــــة الجاخميــــــة و الخارجيــــــة التــــــْ تحــــــيل بــــــً، ويــــــالخفع هــــــغ القــــــػاىيغ التــــــْ تحكــــــع الشطــــــام إال أن 

الطـــــخوف السحيصـــــة؛ وذلـــــظ لصبيعـــــة التغيـــــخ الدـــــخيع فـــــْ بيعـــــة  إبـــــجاء السخوىـــــة الكافيـــــة لمتفاعـــــل هـــــع
 األعسال. 

 
  

 :كؽنات الشعامم4.1.2 
 

ْ:((Markwei, 2014  ٓتكػن كل ىطام هغ ثالثة هكػىات رئيدية  ، ٌو
ٌــــــْ هجسػعـــــــة هــــــغ السٍـــــــام التـــــــْ يقــــــػم األفـــــــخاد السذـــــــخفػن عمــــــِ الشطـــــــام بػضـــــــعٍا،  األىـــــــجاف: (1

 ويعسمػن عمِ هحاولة إيجاد الصخق السشاسبة لتحقيقٍا. 
ـــــــ  ٌـــــــْ هجسػعـــــــة هـــــــغ األفـــــــخاد، أو األدوات، أو الػســـــــائل : العشاصـــــــخ (2 ـــــــِ تحقي التـــــــْ تحـــــــخص عم

جاف الشطام   .ٌأ
ــــات (3 ــــْ  ،ٌــــْ كافــــة العشاصــــخ :السحتؽي واألٌــــجاف التــــْ ٓتكــــػن هشٍــــا الشطــــام، فســــثال : ىطــــام الُحكــــع ف

ـــــخاد، الـــــحٓغ يدـــــعػن لتحقيـــــ  هجسػعـــــة هـــــغ األٌـــــجاف  ـــــة هـــــا، يحتـــــػي عمـــــِ هجسػعـــــة هـــــغ األف دول
يحتــــػي عمــــِ هجسػعــــة الذخرــــية، والعاهــــة هــــغ أجــــل الشٍــــػض بــــجولتٍع، وأيزــــا  الشطــــام السجرســــْ 

 .هغ الصالب، والسعمسيغ، الحٓغ يدعػن لتحقي  األٌجاف السختبصة بالبيعة السجرسية
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  ــــــع ٌــــــحي السكػىــــــات حيــــــث أىــــــً أي ىطــــــام لــــــػ صــــــيغت األٌــــــجاف ويسكــــــغ اعتبــــــار األٌــــــجاف هــــــغ ٌأ
ــــــخص  ــــــدداد ف ــــــة ســــــميسة؛ و بالتــــــالْ ت ــــــحلظ تتفاعــــــل العشاصــــــخ بصخيق بصخيقــــــة واضــــــحة و صــــــحيحة ب

 .األٌجاف، و تتع السعالجة لسجخالت ذلظ الشطام بصخيقة أفزلتحق  تمظ 
 

 : لمشعام األساسية العشاصخ5.1.2 
ا، وقدــست تمـظ العشاصــخ عميٍـ يعتســج التــْ األساسـيةهـغ العشاصــخ  هجسػعـة هــغ ىطــام كـل ٓتكـػن 
ْ عشاصخ سبعة إلِ  :(2013الدقا، ( كالتالْ ٌو
 السختمفــة باألىذــصة القيـام هـغ ٓـتسكغ لكــْ لمشطــام الالزهـة السـػارد (inputs): السـجخالت (1

جافــ لتحقيــ  والالزهــة  والصاقــة كالخاهــات العشاصــخ هــغ العجٓــج الســجخالت وتذــسل ،ًٌأ
 .وأالت والسعمػهات

 .إىدان أو آلة تكػن  وقج ، هخخجات إلِ السجخالت تحػيل ٌػ (:processesالعسميات) (2
 خـجهات أو سـمع إهـا السخخجـات تكـػن  وقـج تحػيـل عسميـة ىـاتج تسثـل (:outputs)لسخخجـاتا (3

 أي الشطـام أداء هـغ التحقـ  خاللٍـا هـغ يسكـغ التـْ األداة  ٌـْ السخخجـات وتعـج ، هعمػهـات أو
جافً تحقي  عمِ قجرتً   .ٌأ

 الـــشطع اســـتقبال كيفيـــة عــغ لمشطــامالسعمػهـــات السختـــجة  (:feedbackالسعمؽمــات السختـــجة) (4
 . أدائً عمِ الخقابة لتحقي  الشطام يدتخجهٍا أداة  تعتبخ السعمػهات وتمظ لسخخجاتً األخخض 

 الفخعيــة الــشطع تــختبل خاللٍــا هــغ التــْ الػســيمة العالقــات تسثــل(:relationshipsالعالقــات) (5
 . ببيعتً الشطام ريل وأيزا البعسٓبعزٍا 

 تمـظ األخـخض، الـشطع عـغ بسعتـدل ٓػجـج ال ىطـام أي إن (:environments)الشعـام بيئـة (6
 كسـا ،مالشطـا لسـجخالت هرـجرا الشطـام بيعـة وتذـسل ،مالشطـا بيعـة عميـً يصمـ  هـا تذـكل الـشطع
 التكيـ  عمـِ قجرتـً عمـِ الشطـام ويقـاء اسـتسخار احتسـاالت وتـدداد الشطـام، هخخجـات تتمقـِ أىٍـا
 . البيعية التغيخات هع

 بالشطــام يحــيل الــحي الغذــاء بسثابــة الشطــام حــجود تعــج (:boundaries) الشعــام حــجود (7
ـجاف عمـِ تتػقـ  فٍـْ ثابتـة فيـخ الشطـام حـجود أن بالـحكخ والجـجٓخ بيعتـً، عـغ ويفرـمً  ٌأ
 . الشطام تعقيج درجة واختالف الشطام

  وجـــجٓخ بالـــحكخ أىـــً تتحقـــ  األٌـــجاف هـــغ الـــشطع بفاعميـــة و كفـــاءة عاليـــة فـــْ حـــال تـــع التفاعـــل بــــيغ
سعمػهــــــــات تمـــــــظ السكػىــــــــات بصخيقــــــــة هشصقيــــــــة و تدمدــــــــل صـــــــحيت؛ و بالتــــــــالْ ىدــــــــتصيع اعتســــــــاد ال

 .السختجة هغ هخخجات تمظ الشطع
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  :أنؽاع الشعام6.1.2    
سا: ( 2012بػقخش، حد  )ا 1.6.1.2  تقدع األىطسة فْ العالع عمِ ىػعيغ رئيدييغ، ٌو

ـــــؽحا: أوالا  ـــــحي ٓتفاعـــــل هـــــع البيعـــــة السحيصـــــة بـــــً، هـــــغ خـــــالل وجـــــػد  ٌـــــػ:  لشعـــــام السفت ىـــــػ  الشطـــــام ال
ـــــــِ وجـــــــػد هجسػعـــــــة هـــــــغ  ـــــــِ تحقيـــــــ  التفاعـــــــل، فيعتســـــــج عم ـــــــؤدي إل هجسػعـــــــة هـــــــغ الســـــــؤثخات التـــــــْ ت
ــــْ الػصــــػل  ــــ  عسميــــات تدــــاٌع ف ــــِ تصبي ــــْ تعتســــج عم ــــً، والت ــــاألهػر السختبصــــة ب الســــجخالت الخاصــــة ب

ـــــْ تٍـــــ ـــــائج السصمػيـــــة، والت ـــــِ السخخجـــــات أو الشت ـــــ  تغحيـــــة راجعـــــة فـــــْ حـــــال إل ـــــِ الػصـــــػل لتحقي جف إل
 حجوث أية أخصاء خالل عسمية التشفيح الفعمْ لمشطام. 

ـــــحي ال ٓتفاعـــــل هـــــع البيعـــــة السحيصـــــة بـــــً، ويتجاٌـــــل أيـــــة :الشعـــــام السغمـــــق :ثانيـــــا ٌـــــػ ىـــــػ  الشطـــــام ال
داخمــــً، هــــؤثخات خارجيــــة قــــج تــــؤدي إلــــِ التــــأثيخ عميــــً، فيعتســــج عمــــِ كافــــة القــــخارات التــــْ ٓــــتع اتخاذٌــــا 

ـــــحلظ ال  ـــــجة، ل ـــــِ ىتـــــائج ججٓ وال يفكـــــخ باالســـــتعاىة بـــــآراء، واقتخاحـــــات أخـــــخض قـــــج تدـــــاٌع فـــــْ الػصـــــػل إل
تتحقــــ  التغحيــــة الخاجعـــــة بأســــمػب صــــحيت، هســـــا قــــج ٓــــؤدي إلـــــِ عــــجم تــــػازن فـــــْ الػســــائل السدـــــتخجهة 

  .فْ تصبي  العسل الفعمْ
ج ىطـــــع السعمػهـــــات اإلداريـــــة تحـــــت الشـــــػ  األول و ٌـــــػ الشطـــــام السفتـــــػح؛ ار وجــــجٓخ بالـــــحكخ أىـــــً يسكـــــغ اد

لػجــــػد العجٓــــج هــــغ الســــجخالت لتــــْ ٓــــتع اســــتقبالٍا فــــْ ٌــــحي الــــشطع، إلــــِ جاىــــ  التغحيــــة الخاجعــــة وذلــــظ 
  السدتفادة هغ هخخجات ٌحي الشطع. 

ــــــػ قدــــــسشا الــــــشطع حدــــــ  شبيعــــــة الســــــجخالت و السخخجــــــات يسكــــــغ تقدــــــيسٍا 2.6.1.2 حدــــــ  ذلــــــظ  ل
 (:(Mcleod&Schell,2001بالذكل التالْ السعيار 

ْ ىطع تتأل  هغ هػارد هادية هثل الذخكات التجارية. (1  الشطع السادية: ٌو
الـــــشطع السعشػيـــــة: ٌـــــْ الـــــشطع التـــــْ تحتـــــػي عمـــــِ هـــــػارد هاديـــــة أي هـــــػارد هعشػيـــــة فيـــــخ هحدػســـــة  (2

 كالسعمػهات و البياىات؛ و ذلظ بغخض تسثيل ىطام هادي.
 ة الحاليــــــة يعتبــــــخ الحاســــــ  ٌــــــػ ىطــــــام هــــــادي يدــــــتقبل البياىــــــات، و يعالجٍــــــا، و و بالشدــــــبة لمجراســــــ

ـــــشطع اإلداريـــــة السحػســـــبة  يطٍـــــخ الشتـــــائج، هـــــغ خـــــالل السكػىـــــات الساديـــــة لمحاســـــ  ألـــــْ؛ لكـــــغ ال
 تعتبخ هغ الشطع السعشػية كبخهجيات تخزع لمسكػىات السعشػية لمحاس  ألْ.  

 
 

 نعػ السعمؽمات السحؽسبة: اىيةم 7.1.2
؛ ألىٍـا تتعاهــل هـع هـػارد و هخخجـات فيــخ همسػسـة، و سـتقجم الجراســة أن ٌـْ ىطـع هعشػيـة حدــ  شبيعتٍـا

 بعس التعخيفات التْ صيغت لتعخي  ىطع السعمػهات السحػسبة.
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 (.Kroen;e,1989" ٌْ هجسػعة هغ البياىات التْ تتفاعل إلىتاج هعمػهات" ) 
و عخفت أيزا  عمِ أىٍا " تػليفة أو تخكيبة هشطسـة هـغ األفـخاد، عتـاد الحاسـػب، البـخاهج، شـبكات االترـال، 
و هػارد البياىات التْ ٓتع جسعٍا و هعالجتٍا و تحػيمٍا إلِ هعمػهات، ويالتالْ تػزيعٍا عمِ السدتفيجٓغ فْ 

  (.  2009السشطسة عمِ ٌيعة قخارات إدارية صائبة")ياسيغ، 
السعمػهــــات التــــْ تحتاجٍــــا اإلدارة ألداء وضائفٍــــا و ٌــــْ أىطســــة تدــــتقبل البياىــــات  ا عخفــــت عمــــِ أىٍــــا"كســــ 

 (.Tohidi,2010")كسجخالت، و تخخجٍا كسعمػهات ذات قيسة عميا
يسكغ صيافة هفٍػم الشطع اإلدارية السحػسبة عمـِ أىٍـا: "هجسػعـة عشاصـخ هتخابصـة تخض الجراسة أىً لحلظ  

بجســع وهعالجــة و تخــديغ و ىذــخ السعمػهــات؛ هــغ أجــل دعــع اتخــاذ القــخارات و الــتحكع فــْ فيســا بيشٍــا تقــػم 
السشطسة، كسا يسكشٍا السداعجة فْ التشدي ، وتحميل السذاكل، وتكػيغ ترػر عغ السػاضيع السعقجة، وخم  

 هشتجات ججٓجة"
شخرـية أو داريـة، أو  تخض الجراسة أن ٌحي السعمػهات قج تكػن هقجهة عغ أشخاص هعيشيغ هثل:هعمػهـاتو 

 تقجم عغ أهاكغ أو هٍسات ذات العالقة الػثيقة بالسشطسة.
 
 الشعػ اإلدارية السحؽسبة :مفيؽم  2.1.8

ٌــػ عمــع   ( MIS)ىطــع السعمػهــات االداريــة او هــا يعــخف باســع  :) (MISػســبةالــشطع اإلداريــة السح
هــــــابيغ تقشيــــــة السعمػهــــــات ذات شـــــابع تكشػلــــــػجْ إداري حــــــجٓث هٍــــــع فــــــْ العرــــــخ الحــــــال فٍــــــػ يجســــــع 

، ويسكـــــــغ هـــــــغ خاللـــــــً تجـــــــاوز السذـــــــكالت والسرـــــــاع  التـــــــْ تـــــــخيل بـــــــيغ اإلدارةوعمــــــػم الحاســـــــبات و 
ع والػضـــــــائ  كبخهجـــــــة ياٌفــــــكســـــــا ٓـــــــجخل فــــــْ العجٓـــــــج هـــــــغ الس ،ػلػجيــــــا السعمػهـــــــات و دارة الذــــــخكاتتكش

  .(Mamary, 2014-Al)  وتصػيخ و ىذاء التصبيقات والسذاريع التكشػلػجية
 ( : MISتػضيت لسفٍػم الشطع اإلدارية السحػسبة )  )1.2(و ٓػضت الذكل 

 
. The Meaning of Management Information System (MIS) 

  (Mamary, 2014-Al( .) مفيؽم  .21 شكلMIS) 
 

http://pubs.sciepub.com/ajse/2/2/2/figure/1
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 شعػ اإلدارية السحؽسبة:الأىسية  9.1.2
ــــــــة تعســــــــل ىطــــــــع السعمػهــــــــات ال ــــــــة بٍــــــــجف دعــــــــع و دارة وضــــــــائ  ػضيفي ــــــــػفيخ البياىــــــــات السصمػي ــــــــِ ت عم

ــــــخاهجال ىطــــــع جــــــجٓخ بالــــــحكخ أن  وريع فــــــْ ٌــــــحي السشطســــــة، هذــــــاالتشفيحيــــــة التــــــْ تشفــــــح عمــــــِ ٌيعــــــة   ب
 ئىذــــأت فــــْ بــــاد، حيــــث بفتــــخة شػيمــــة هــــغ الـــدهغ الكسبيــــػتخ قبــــل إدخـــال قــــج بــــجأت السعمػهـــات اإلداريــــة

ســـــٍػلة اســـــتعسال  ويػســـــع اســـــتخجام الكسبيــــػتخ هـــــغ ،الحدـــــابات وهجــــاالت اإلدارة األخـــــخض األهــــخ بـــــ دارة 
كســــــا أن ٌــــــحي البياىــــــات تكــــــػن  ،لتعاهــــــل هــــــع البياىــــــات بكسيــــــات كبيــــــخةالسعمػهــــــات والحرــــــػل عميٍــــــا وا

  (.i,2010Tohid)السشطسة ككلهتاحة لالستخجام هغ قبل 

السعمػهــــــات السشاســــــبة عمــــــِ الرــــــعيجٓغ الــــــجاخمْ والخـــــــارجْ  السحػســــــبة  شطع اإلداريــــــةالــــــتــــــػفخ كســــــا 
اتخــــــاذ القــــــخارات  حيــــــث تدــــــاعج ٌــــــحي السعمػهــــــات اإلدارة فــــــْ، اإلداريــــــة لــــــعدارة عمــــــِ كافــــــة هدــــــتػياتٍا

كســـــــا ، التػجيــــــًو  الخقابـــــــة التشفيــــــح و الستابعــــــة وو  التخصـــــــيل: لجسيــــــع العسميـــــــات اإلداريــــــة هثــــــلالفعالــــــة 
التـــــــْ يصمـــــــ  عميٍـــــــا "السعمػهـــــــات ػفخ ىطـــــــع السعمػهـــــــات اإلداريـــــــة هجسػعـــــــة هـــــــغ ىطـــــــع السعمػهـــــــات تـــــــ

 (.2016)خزخ،"الػضيفية

وهســــا ال شــــظ فيــــً أن السشطســــات تتشــــافذ فيســــا بيشٍــــا بــــالتخكيد عمــــِ تــــػفيخ ىطــــع إداريــــة هحػســــبة تسكــــغ 
ــــْ و البخهجيــــات  ــــات الحاســــ  أل ــــدة، و بالتــــالْ السشطســــة هــــغ االســــتفادة بذــــكل واســــع هــــغ إهكاى الستسي

تدــــــــتصيع الػصــــــــػل ألعمــــــــِ هدــــــــتػيات الجــــــــػدة و الفاعميــــــــة، إلــــــــِ جاىــــــــ  اتخــــــــاذ القــــــــخارات اإلداريــــــــة 
الرـــــائبة و فـــــْ الػقـــــت السشاســـــ  و السعتســـــجة بذـــــكل كبيـــــخ عمـــــِ السعمػهـــــات السدـــــجمة ضـــــسغ التغحيـــــة 

 الخاجعة لتمظ الشطع.

 

 :اإلداريةنعػ السعمؽمات  التقاريخ التي ترجرىا10.1.2 

تدــــــتخجم نعــــــػ السعمؽمــــــات اإلداريــــــة فــــــي إصــــــجار نــــــؽعيؼ مــــــؼ التقــــــاريخ  Sdiq,2012)) حدـــــ 
 : ألصحاب العالقة

ٌــــْ تقــــاريخ ترــــجر كــــل فتــــخة زهشيــــة هعيشــــة  Periodic Reports :تقــــاريخ دوريــــة : األولالشــــؽع 
يرــــجر التقخيــــخ  :هــــثال ،هعمػهــــات تفيــــج فــــْ صــــشع القــــخارٌــــحي التقــــاريخ عمــــِ تحتــــػي  ،هثــــل شــــٍخ، ســــشة

الــــــجوري لشطــــــام السعمػهــــــات الخــــــاص بــــــ دارة السخــــــدون ليخبخىــــــا أن هخدوىشــــــا هــــــغ األقــــــالم ســــــيشفح بعــــــج 
ـــــِ هـــــا ٌـــــْ عميـــــً يدـــــتفيج هـــــجٓخ قدـــــع السخـــــدون هـــــغ  ، و بـــــحلظ أســـــبػ  إذا بقيـــــت ىدـــــبة االســـــتخجام عم

 .ٌحي السعمػهة برشع قخار الذخاء لسديج هغ األقالم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ٌْ تقاريخ يصمبٍا السدتخجم هـغ الشطـام  Special Purpose Reports :تقاريخ خاصة : الشؽع الثاني
أو هعمػهات عغ أي هػضػ  يرجري التقخيخ الجوري لكـغ السدـتخجم  ،خار هعيغ شارئ وقت الحاجة لرشع ق
 .بحاجتً قبل وقتً

   ــــــة ىرــــــ ا تقــــــاريخ دوري ــــــػ  األول؛ و ذلــــــظ إلصــــــجاٌر ــــــشطع قيــــــج الجراســــــة تحــــــت الش ــــــجرج تقــــــاريخ ال وتش
 ســـــشػية و ســــــشػية تتعمـــــ  بالجرجــــــة التــــــْ حرـــــل عميٍــــــا العاهـــــل فــــــْ التقيــــــيع حدـــــ  الســــــجخالت التــــــِ

 تغحض بٍا الشطام و حد  السعآيخ السعسػل بٍا فْ الذخكة. 

 

 مسيدات الشعػ اإلدارية السحؽسبة:11.1.2 
 وفيســـــا ٓمـــــْ بعـــــس هـــــغ الفػائـــــج التـــــْ يسكـــــغ أن تتحقـــــ  ألىـــــػا  هختمفـــــة هـــــغ ىطـــــع السعمػهـــــات اإلداريـــــة

   :) 2015خزخ، )

 .لمتخصيلفعالة  داة تعتبخ أكسا أىٍا ، إعصاء صػرة عاهة عغ الذخكة والقيام بجور االترال -1

ـــــــاتتـــــــػ  -2  ـــــــة عـــــــغ فخ بياى ـــــــِ هػاءهـــــــة ييسكـــــــغ أن  ، هســـــــاالعســـــــالء شـــــــاهمة وكافي دـــــــاعج الذـــــــخكة عم
ـــــا الحتياجـــــات العســـــالء ـــــجٍٓا وفق ـــــد اإلدارة، إجـــــخاءات األعســـــال ل ـــــة ل وتتسي ـــــات العســـــالء الفعال بالقيـــــام بياى

 و الدخيع.   أىذصة التدػي  والتخويج السباشخب

هيـــــدة تشافدـــــية ٌـــــػ قـــــجرة  -اكتدـــــاب هيـــــدة تشافدـــــية عمـــــِ  كةتدـــــاعج الذـــــخ  إدارة ىطـــــع السعمػهـــــات -3 
رىـــــة هـــــع الذـــــخكات السشافدـــــة فـــــْ الذـــــخكة عمـــــِ القيـــــام بذـــــْء أفزـــــل وأســـــخ  وأرخـــــز، أو فخيـــــج، بالسقا

 .-ق الدػ 

  ـــــــػضيفْ لمعـــــــاهميغ بذـــــــخكة ـــــــشطع قيـــــــج الجراســـــــة بتـــــــػفيخ بياىـــــــات عـــــــغ األداء ال ـــــــجاف ال وتشحرـــــــخ ٌأ
ت األداء ليـــــــتع االترـــــــاالت حدـــــــ  السعـــــــآيخ السػضـــــــػعة لمتقيـــــــيع، و إعصـــــــاء ىتـــــــائج حـــــــػل هؤشـــــــخا

 ترشي  أداء السػض  حد  التجريج السػضػ  لمشتائج السخصػدة.

 

 السحؽسبة: اإلداريةشعػ ال استخجام مؼ األساسياليجف 12.1.2 

ٌــــــػ إعصــــــاء السشذــــــأة أقرــــــِ فائــــــجة هــــــغ  السحػســــــبة شطع اإلداريــــــةاســــــتخجام الــــــالٍــــــجف األساســــــْ هــــــغ 
ـــــْ اســـــتخجام ـــــِ الحاســـــ  أل ـــــة عم ـــــجرة فائق ـــــة  بســـــا ٓتسيـــــد هـــــغ ق ـــــات بدـــــخعة ودق حفـــــ  و اســـــتخداد البياى

ـــــظ ـــــة، وذل ـــــْ هتشاٌي ـــــػفيخ السعمػهـــــات لمسدـــــاعجة ف ـــــة ت ـــــاة العسمي ـــــْ الحي ـــــظ  ؛و دارتٍـــــا واســـــتخجاهٍا ف و ذل

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA


22 
 

ـــــــْ تستمكٍـــــــا الذـــــــخكة  ـــــــث  ،السشذـــــــأة الحكػهيـــــــة أوالسؤسدـــــــة  أوبتحميـــــــل السعمػهـــــــات و البياىـــــــات الت حي
، لــــحلظ تعتبــــخ قــــخب هــــا يكــــػن ل فزــــلأو  صــــائبةات تحميــــل البياىــــات و الػصــــػل إلــــِ قــــخار تدــــتفيج هــــغ 

ــــالثســــخة الحقيقيــــة هــــغ  ٌــــْ تدويــــج السدــــتػيات اإلداريــــة السختمفــــة فــــْ هؤسدــــة  السحػســــبة داريــــة شطع اإلال
لـــحلظ تعتبــــخ ؛ بالعســـل عمـــِ اتخـــاذ القــــخار السشاســـ هـــا بكـــل هـــا تحتاجــــً هـــغ هعمػهـــات تدـــاعج القــــائسيغ 

ـــــــ مػهـــــــة فـــــــْ الػقـــــــت السشاســـــــ  بالذـــــــكل السقـــــــخوء ٌـــــــْ شخيقـــــــة إلبـــــــخاز السع السحػســـــــبة شطع اإلداريـــــــةال
ـــــْ هثـــــل: الجقـــــة الذـــــجٓجة و لمذـــــخز السدـــــعػل برـــــػرة دقيقـــــة،  ـــــظ باســـــتخجام هسيـــــدات الحاســـــ  أل وذل

 .(Laudon, 2006)الدخعة العالية 

   و هســــــا الشــــــظ فيــــــً أن االســــــتفادة هــــــغ هسيــــــدات الحاســــــ  ألــــــْ هــــــغ قــــــجرة فائقــــــة عمــــــِ التخــــــديغ و
ــــــع األســــــباب الســـــتخجام هثــــــل تمـــــظ الــــــشطع لــــــػ قـــــػرن ذلــــــظ بالشطــــــام اإلداري  االســـــتخجا  تعتبــــــخ هـــــغ ٌأ
التقميـــــجي الــــــحي يعتســــــج عمـــــِ السمفــــــات الػرقيــــــة، و تعتبـــــخ أتستــــــة السكاتــــــ  و التشطـــــيع السحػســــــ  فــــــْ 

 ة احجض الدسات السسيدة لمسشطسات الكبيخة ذات التشافدية العالية.هجال اإلدار 

 

  : ىسثحاإلدارٌح انًحانتقٍٍى َظى تؼزٌف  13.1.2

قــــج و ، العــــاهميغ سجسػعــــة كبيــــخة هــــغ أىذــــصةبفــــْ إجــــخاء أي تقيــــيع ٓتعمـــ   تقشيــــة السعمػهــــاتٌـــػ اســــتخجام 
فـــــْ  الحػاســـــي يدـــــتخجم بكثـــــخة كسرـــــصمت عـــــام لػصـــــ  اســـــتخجام  لسحػســـــ أصـــــبت هرـــــصمت التقيـــــيع ا

ــــيع ــــة التقي ــــث ، إشــــار عسمي ــــة السحػســــ يسكــــغ اســــتخجام التقيــــيع احي ــــة والعسمي ــــجرات السعخفي ــــيع الق ــــْ تقي ، ف
ـــــار اإللكتخوىـــــْ؛ بيشســـــا  ات وهـــــغ أدو  ـــــة بخىـــــاهج االختب ـــــيع القـــــجرات السعخفي ـــــيع القـــــجرات هـــــغ أدوات تقي تقي
  (. Mamary, 2014)-Al اةـــــــهج السحاكا  اإللكتخوىية أو بخ ــــــــالسحافبخاهج ة ــــــالعسمي

كســـــــا عخفـــــــت عمـــــــِ أىٍــــــــا : " اســـــــتخجام الحاســـــــػب لتقـــــــجٓخ ىذــــــــا  هعـــــــيغ أو قـــــــجرات هعخفيـــــــة هعيشــــــــة 
(i,2010Tohid.) 

  ":ـــــِ أىٍـــــا ـــــ  لٍـــــا عم ـــــة باســـــتخجام تقشيـــــات   كســـــا أدرج تعخي ـــــة السعخفيـــــة والعسمي تقييــــــع ل ىذـــــصة السختمف
لـــــً القـــــجرة عمـــــِ التقـــــا  جػاىـــــ   و لمتقـــــجم رقسيـــــة  هدـــــتػيات حيـــــث يعصـــــْ الكسبيـــــػتخ وشـــــبكة االىتخىـــــت

ــــــــــــــجم ــــــــــــــجي تقييسٍــــــــــــــا التق  (AlHarshani,2013). "التــــــــــــــْ يدــــــــــــــتحيل عمــــــــــــــِ التقيــــــــــــــيع التقمي

و يالحــــ  هــــغ خــــالل التعخيفــــات الدــــابقة أىٍــــا جسيعــــا تتفــــ  عمــــِ أىٍــــا ىطــــع إداريــــة تدــــتفيج هــــغ هسيــــدات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A8
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الحاســــػب فــــْ إشــــار عسميــــة التقيــــيع، و تدــــجيل القــــجرات السعخفيــــة و السٍاريــــة لمعــــاهميغ بســــا ٓتػافــــ  هــــع 
 األداء الػضيفْ السشػ  بٍع.  

ــــشطع فــــْ السشطســــات أدض لخصــــ ــــل ٌــــحي ال ج هؤشــــخات اإلىتاجيــــة لكــــل عاهــــل بذــــكل و يعتبــــخ اســــتخجام هث
ــــظ السؤشــــخات ــــل تم ــــة لتدــــجيل هث ــــة و عجال ــــل الخصــــأ، كســــا يزــــي  ىدٌا ــــة، و ال يقب خرػصــــا   فــــائ  الجق

، فٍـــــػ يحقـــــ  التكاهـــــل بـــــيغ االىدـــــان لـــــػ تـــــع تغحيـــــة البياىـــــات لتمـــــظ الـــــشطع بصخيقـــــة صـــــحيحة و دقيقـــــة
  . وألة

 

 : (Lynn، 2011) حسة  ىسثحاإلدارٌح انًحانتقٍٍى َظى يًٍشاخ  14.1.2

 إلىجاز الفعمْ ل داء السصمػب هغ السػض  بجقة.تقجٓخ حجع ا 
  ة.تقجٓخ وقت و  تاريخ اإلىجاز ل داء السصمػب بذفافية وىدٌا
   كاهمة عغ جسيع السػضفيغ بكافة السدتػيات اإلدارية. بياىاتحف 
 .إعصاء أوزان ىدبية لسعآيخ األداء السصمػية بجقة هتشاٌية 

ـــــــػضيفْ،  ـــــــشطع هـــــــع التحجٓـــــــج السدـــــــب  لسعـــــــآيخ التقيـــــــيع ألداء العـــــــاهميغ ال و تتحقـــــــ  السسيـــــــدات لٍـــــــحي ال
لػضــــــــع السؤشـــــــخات السقبػلــــــــة و الجيـــــــجة و الستسيــــــــدة، و حفـــــــ  البياىــــــــات بصخيقـــــــة ســــــــميسة و باإلضـــــــافة 
 دقيقة. 

 

 مكؽنات نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة: 15.1.2

 أوال معاييخ تقييػ األداء:
 ،" عميـً لمحكـع ن يقـار  ويالتـالْ الفـخد أداء إليٍـا ٓشدـ  التـْ األسـذ  "األداء تقيـيع بسعـآيخ يقرـج
 السعــآيخ ٌـحي فتحجٓـج لـحلظ ،" عشـجٌا ياـــــــوهخض جيـجا األداء يعتبـخ التـْ السدـتػياتٌــْ   "أو

 إضـافة هـشٍع، هصمـػب ٌـػ هـا هعخفـة عمـِ العـاهميغ كسـا تدـاعج األداء تقيـيع ْـــــــف ضـخوريا يعتبـخ
)عبـج  األداء لتحدـيغ االعتبـار بعـيغ أن تؤخـح يجـ  التـْ الشـػاحْ إلـِ والسذـخفيغ القـادة تػجيـً إلـِ

 .( 2013القادر، 
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ـحا األداء، تقيـيع هعـآيخ تحجٓـج فـْ أراء اخـتالف رفـعو   السشطسـة، ىذـا  بصبيعـة الرتباشٍـا ٌو
)عبــج ٌسا أساسـيغ جـاىبيغ إلـِ عـام بذـكل تقدـيسٍا يسكـغ أىـً إال لمعاهــل، التشطيســْ والسدـتػض 
 ( كسا ٓمْ:   2013القادر، 

  ـْ  :موضاويي  أوالً : معاييي  كسيـة هثـل العسـل شبيعـة تدـتمدهٍا التـْ األساسـية السقػهـات ٌو
 .العسل حػادث عجد األٌجاف، و تحقي  الدخعة، الدهغ، التكمفة، الشػعية، اإلىتاج،

  هثـل: قابميـة الذخرـية الفـخد صـفات عـغ الدـمػكية السعـآيخ تكذـ   :ساوويي  ثينيايً : معاييي 
 االتــدان السبــادأة، السػاضبــة، أخــخيغ، هــع العالقــة هــغ التــجري ، االســتفادة الــتعمع، وســخعة

 االىفعالْ.

و حدـــــــ  الديـــــــارات السيجاىيـــــــة لذـــــــخكة االترـــــــاالت الفمدـــــــصيشية ىدـــــــتصيع إدراج السعـــــــآيخ التـــــــْ تعتســـــــج 
 عميٍا الشطع اإلدارية السحػسبة كالتالْ:

و تتسثـــــل كسيـــــة اإلىتـــــاج فـــــْ شـــــخكة ،.وتتسثـــــل فـــــْ كسيـــــة وجـــــػدة اىتـــــاج الذـــــخكة اإلنتـــــاجمعـــــاييخ  (1
االترــــــــاالت بعــــــــجد الخصــــــــػ  التــــــــْ تــــــــع تخكيبٍــــــــا خــــــــالل هــــــــجة زهشيــــــــة هعيشــــــــة، و عــــــــجد الفــــــــػاتيخ 
السحرـــــــمة، وعـــــــجد خصـــــــػ  الشفـــــــاذ التـــــــْ تـــــــع تػصـــــــيمٍا، باإلضـــــــافة إلـــــــِ خـــــــجهات اإلجابـــــــة عمـــــــِ 

تمـــــــظ الخـــــــجهات بالشدـــــــبة  تختمـــــــ االستفدـــــــارات لمقـــــــائسيغ عمـــــــِ خـــــــجهات الـــــــخد عمـــــــِ الٍـــــــات ، و 
 و هج الذبكات و الخصػ  أي القائسيغ عمِ العسل السيجاىْ. سال  الرياىةلع
فـــــْ  االىتطــــام: وتتسثــــل فــــْ ســــمػك العـــــاهميغ بالسشطســــة هــــغ خــــالل هــــا ٓمــــْ األداءمعــــاييخ ســــمؽك  (2

ــــــــخاهٍع ــــــــاريخ العســــــــل و ،هعالجــــــــة شــــــــكاوي العسالءو  ،العســــــــل والتعــــــــاون هــــــــع زهــــــــالء العســــــــل واحت تق
 .التصػيخ فْ العسل و االبتكار، اإلداراتوحزػر اجتساعات 

ــــــا (3 ــــــجرج تحتي ــــــي يش ــــــادة : الدــــــمؽكيات الذخرــــــية والت ــــــْ العســــــل وزي ــــــجافع ال الدــــــمػك  ،اإلىتــــــاجال
القـــــجرة عمــــــْ العســــــل دون رقابـــــة وتقبــــــل االىتقــــــادات ، العســــــل وحدـــــغ الخمــــــ  وفيــــــخي أثشــــــاءالـــــػضيفْ 
 .البشاءة

 :األداء ميشية نعػ تقييػثانيا : 

ـــــْ تتسثـــــل فـــــْ هـــــجض العجالـــــة  السصبقـــــة فـــــْ تغحيـــــة الـــــشطع، و هـــــجض الجقـــــة و اإلىرـــــاف، إلـــــِ جاىـــــ  ٌو
 (.Muchinsky,2006االبتعاد عغ الحاتية لمسدؤول)

 األهاىة و عجم التحيد الذخرْ لمذخز قيج التقييع.كسا تتحجد السٍشية بسجض 
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ـــــة الســـــجٓخ  ـــــل فـــــْ هٍشي ـــــة الـــــشطع تتسث ـــــارات السيجاىيـــــة لذـــــخكة االترـــــاالت ٓتزـــــت أن هٍشي و حدـــــ  الدي
ـــــة سباشـــــخ لمعـــــاهميغ، و ال فـــــْ تدـــــجيل عشاصـــــخ  تتسثـــــل هٍشيـــــة الســـــجٓخ السباشـــــخ بســـــجض العجالـــــة و الشدٌا

اإلىجــــــــاز، وهدــــــــتػاي لكــــــــل عاهــــــــل ســــــــػاء كاىــــــــت تتعمــــــــ  بسدــــــــتػض االىزــــــــبا  أو بسدــــــــتػض الكفــــــــاءة و 
   اإلىتاجية.

 :األداء نعػ تقييػ ثالثا : أسمؽب استخجام

 ْ ا تغحية الشطع و التػقيت لٍا حيث   أليةٌو  بالسخؤوس باالجتسا  السباشخ الخئيذ يقػمالتْ ٓتع عبٌخ
 خاللٍا، الشتائج تحق  أن يج  التْ تحقيقٍا والسجة السخؤوس هغ السصمػية الشتائج أو األٌجاف لػضع
 (.(Preston, 2002 التقييع عسمية تتع عميٍا الستف  السجة اىتٍاء وعشج

استخجام ىطام الترشي  العجدي، والحي بقػم السجٓخيغ، هغ خاللً، بتدجيل ٌجف ضج عجد هغ  ٌػ 
ع، وهخؤوسيٍع،  األٌجاف أو الخهػز. وفْ بعس الذخكات، ٓتمقِ السػضفيغ تقييسات هغ هجٓخيٍع، وىطائٌخ

 (.Bersin,2019)وعسالئٍع

وسيً عمِ درجات تقييع الكفاءة بذكل يقػم كل رئيذ بتػزيع هخؤ ولػح  أىً فْ الذخكة قيج الجراسة أىً 
، و يكػن فيً فالبية السػضفيغ يأخحون درجة هتػسصة هغ التقييع، و تأخح ىدبة السػضفيغ الذخكتحجدي 

 فْ االىخفاض كمسا بعجىا عغ ٌحي الجرجة الستػسصة، سػاء باالرتفا  أو االىخفاض.

 :األداء نعػ تقييػ رابعا: التغحية الخاجعة مؼ

 :و ٌْ كالتالْ السختجة هغ تمظ الشطع تعجدتلمتغحية الخاجعة 

  إن التغحية الخاجعة ٌْ هجسػعة هعمػهات ٓتمقاٌا الفخد  : هعمػهات عمِ صػرةالتغحية الخاجعة
 . AlHarshani,2013).)عغ أدائً وىتائجً

 االستجابات أي بيغ التغحية الخاجعة تفاعل بيغ السثيخات و  : صػرة لمتفاعل التغحية الخاجعة كػىٍا
حا التفاعل ٓؤدي إلِ إعادة تػجيً  لعاهلالتػجيٍات الستعمقة باألداء واألداء الحي يقػم بً ا ، ٌو

 . (Bersin,2019)ىحػ أدائً لتحقي  األٌجاف السخجػة عاهلال
 ػم التغحية الخاجعة هغ خالل الػضيفة التقػيسية التْ تؤدٍٓا، تق : صػرة تقػيع التغحية الخاجعة كػىٍا

 .(Bersin,2019)هسا يداعج عمِ تعجٓل الخصأ الحي وقع فيً لعاهلالدمػك عشج ا
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بسعمػهات  العاهلتمظ التعخيفات الدابقة وف  الترشيفات السختمفة تػصمشا إلِ أن التغحية الخاجعة تدود 
 .  عغ أدائً وتؤدي إلِ إعادة تػجيًٍ هسا ٓؤدي إلِ تقػيع الدمػك والحكع عميً

الخاجعة فْ شخكة االتراالت ب عصاء درجة لكل عاهل و تتخاوح الجرجات بيغ الخقع واحج و وتتع التغحية 
الخقع خسدة، و بالتالْ ٓتع تحجٓج تمظ الجرجة كل ستة أشٍخ وكل سشة؛ بسعشِ أىً ٓتع تقييع ىر  سشػي 

 و تقييع سشػي.

 كخكيدة لمتخقيات و التشقالت.و بالتالْ تتحجد السكافآت السادية لكل عاهل لكغ دون االعتساد عميٍا 

    ولقااام ااااس  لاوسااال أيثااا  ويلنساااو  لموضاااوي اقيااايس  ثم ل  لاااو يذه  اااه  لمو ااا   لثاااينه  اااه  ااا
  لم  س .
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 ي هىو انتقٍٍى /انًثحث انثاًَ  :إلطار انُظزيا 

 

 :التقييػ اىيةعؼ م مقجمة 1.2.2

كــان أو صــغيخا  فالصفــل هصمــػب تقيــيع ســمػكياتً وهــا لتقيــيع ضــخورية فــْ حيــاة كــل فــخد كبيــخا  ا عسميــةتعتبــخ 
تعمســـً وهـــغ ثـــع اتخـــاذ اإلجـــخاءات السشاســـبة هعـــً، وكـــحلظ الذـــخز البـــالغ يجـــ  عميـــً أن يحاســـ  ىفدـــً 

 .ويقيسٍا، ويقػل رسػل هللا )حاسبػا أىفدكع قبل أن تحاسبػا، وزىػا أعسالكع قبل أن تػزن عميكع(

يعخفً الصال  بأىً االختبار الـحي ُيقـيع هـا تعمسـً، ويعخفـً السػضـ  والتقييع يختم  هدساي هغ هجال ٔخخ ف
شــاك هبــجأ فــْ الرــشاعة "أعصشــْ  بأىــً تقخيــخ عــغ األداء، ويعخفــً أصــحاب الذــخكات بأىــً درجــة الجــػدة، ٌو

 (. 4104، )العمْ" رقابة عمِ الجػدة أعصظ هشتجا  جيجا

ة فايـة فـْ األٌسيـة حيـث ٓـتع تحجٓـج و ترـشي  داريـاإل هـغ العسميـاتالتقيـيع  عالوة عمِ ذلظ تعتبـخ عسميـة
العــاهميغ حدــ  هخخجــات عسميــة التقيــيع هســا يزــفْ عميٍــا هدــؤولية تمقــِ عمــِ عــات  الســجٓخ أو الذــخز 
جاف السشطسة،  السدؤول عغ التقييع حيث أىً يقػم بخصج البياىات التْ تبيغ هجض تقجم العاهل فْ تحقي  ٌأ

اإلداريــــة إلــــِ جاىــــ  ســــساتً الذخرــــية وقجرتــــً عمــــِ التعاهــــل و حــــل وهــــجض التداهــــً بــــالمػائت و القــــػاىيغ 
 السذكالت.

ــع ي كسـا ؛ ذلـظ لســا ٓتختــ  عميٍـا هــغ قــخارات بسختمــ  أىػاعٍـا وهجاالتٍــا يــةعسميـات اإلدار العــج التقيـيع هــغ ٌأ
 .ٌاهة ٓتع اتخاذٌا بح  السػضفيغ

 

 مفيؽم التقييػ في المغة:    2.2.2

ـــــيػمفيـــــؽم ا ـــــة لتقي سيـــــة فكـــــخة هعيشـــــة أو "Evaluation": فـــــي المغ ٌـــــػ حكـــــع لقيســـــة شـــــْء هـــــا أو ٌأ
أيزـــــــا  بسعشـــــــِ التقيـــــــيػ هرـــــــصمت و يدـــــــتخجم  ،شخرـــــــية هعيشـــــــة أو ىفـــــــػذ هعـــــــيغ أو تـــــــأثيخ أيـــــــا  كـــــــان

)السعجع أو هقارىــــة أحــــج البــــجائل هــــع آخـــــخ ،السقارىــــة بــــيغ الشــــاتج الفعمــــْ و الشــــاتج الــــحي كـــــان هقرــــػدا  
  .(2016الجاهع، 
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 الفخق بيؼ التقييػ و التقؽيػ:  3.2.2  
ّن التقيـــــيع ٌـــــػ عسميـــــة هشطســـــة لقيـــــاس هـــــجض قــــــجرة األداء الحـــــالْ عمـــــِ إتســـــام السٍـــــام السصمػيـــــة كســــــا إ

ـــــة ـــــْ خصـــــػات العســـــل السختمف ـــــػ تحـــــجثشا عـــــغ ، أهـــــا يجـــــ ، والكذـــــ  عـــــغ هـــــػاشغ الزـــــع  ف هفٍـــــػم ل
اء، والتغمـــــ  عمـــــِ ىقـــــا  الترـــــحيت، اإلصــــالح، وتعـــــجٓل األخصـــــ "ُيذـــــيخ هرـــــصمت التقـــــػيع إلـــــِفالتقــــػيع 

التقيـــــــيع، ألّىٍـــــــا تحـــــــجد بجقـــــــة كافـــــــة  سميـــــــةلع، ويعـــــــّج ٌـــــــحا الشذـــــــا  تابعـــــــا  "وهـــــــػاشغ الزـــــــع  السختمفـــــــة
األخصـــــاء التـــــْ تـــــّع ارتكابٍـــــا خـــــالل العســـــل، ويـــــأتْ التقـــــػيع عمـــــِ شـــــكل حـــــل لكافـــــة االىحخافـــــات، حيـــــث 

ـــــــِ الترـــــــحيحية والتقػيسيـــــــة الال اإلجـــــــخاءاتيقـــــــع عمـــــــِ عـــــــات  ٌـــــــحا الشذـــــــا  اتخـــــــاذ  زهـــــــة لمػصـــــــػل إل
ـــــــِ هخخج ــــــــاألٌـــــــجاف السحـــــــجدة بكـــــــل دقـــــــة، ولمحرـــــــػل عم بة ضـــــــسغ السػاصـــــــفات ـات أعســـــــال هشاســـــــــــــــ

 . (4106) صالح،ةـالسصمػي

 

 : تعخيف تقييػ األداء 2.2.4 

 تعجدت تعخيفات تقييع األداء ىحكخ هشٍا:

عمـــــِ أىـــــً " شخيقـــــة دوريـــــة يدـــــجل بٍـــــا السذـــــخف حكســـــً عمـــــِ أداء هػضـــــ  هـــــا  Tiffinوعخفـــــً تيفـــــيغ 
 (.Tiffin,1979لعسمً")

ــــً ىطــــام رســــسْ هرــــسع هــــغ أجــــل قيــــاس وتقيــــيع أداء وســــمػك األفــــخاد  بأىــــً" عســــخ وصــــفْ عقيمــــْ "عّخف
أثشــــــاء العســــــل، وذلــــــظ عـــــــغ شخيــــــ  السالحطــــــة السدــــــتسخة والسشتطســـــــة لٍــــــحا الدــــــمػك واألداء وىتائجٍـــــــا، 

 (.2004" )فارس، ة وهعخفةات زهشية هحجدوخالل فتخ 

ىطــــام رســــسْ ترــــسسً إدارة الســــػارد البذــــخية فــــْ السشطســــة ، ويذــــتسل عمــــِ "كســــا عــــخف أىــــً 
األســــذ و القػاعــــج العمسيــــة و اإلجــــخاءات التــــْ وفقــــا لٍــــا تــــتع عسميــــة تقيــــيع أداء الســــػارد  هجسػعــــً هــــغ

 (.2005البذخية عمِ حد  السدتػيات اإلدارية")عقيمْ،
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تقــــــجٓخ أداء كــــــل فــــــخد هــــــغ  إداريــــــة ٓــــــتع هــــــغ خاللٍــــــا " أىٍــــــا عسميــــــةداء األتقيــــــيع  عسميــــــةت وعخفــــــ
إذا كــــان  ســــايف جٓــــلتحج ةيــــوتشفــــح العسمالعــــاهميغ خــــالل فتــــخة زهشيــــة هعيشــــة؛ لتقــــجٓخ هدــــتػض و ىػعيــــة أدائــــً 

 (.2007بخىػشْ، ) تهجاال ةيأم ال ، وفْ أ جاياألداء ج

ٌـــــْ عسميــــــة تــــــتع هـــــغ خــــــالل السالحطـــــة السباشــــــخة لمعــــــاهميغ، و تـــــخض الجراســــــة أن تقيـــــيع أداء العــــــاهميغ 
يجـــــخي فـــــْ ىٍايـــــة السالحطـــــة تقـــــجٓخ جٍـــــج وىذـــــا  وســـــمػك ويالتـــــالْ كفـــــاءة كـــــل فـــــخد وجٍـــــجي، ويذـــــكل و 

هػضــــػعْ دون تحيـــــد، لتجـــــخض فـــــْ الشٍايـــــة هكافـــــأة الفـــــخد بقـــــجر هـــــا يعســـــل ويشـــــتج ولتحجٓـــــج ىقـــــا  القـــــّػة 
 ويسّكشــــً هـــــغ أداء عسمـــــً بفعاليــــة، وذلـــــظ هـــــغ أجـــــل والزــــع  فـــــْ أدائـــــً لمعســــل عمـــــِ تفادٍٓـــــا هدـــــتقبال

 .هرمحتً وهرمحة السشطسة التْ يعسل فيٍا والسجتسع عاهة

 

 :لمعامميؼ أىسية تقييػ األداء  2.2.5

ـــــً 2201،  ديدـــــمخ)حدـــــ   ـــــث وضـــــت أى ـــــة تقيـــــيع أداء العـــــاهميغ ة أي هشطســـــة باســـــتصاع( حي سي تفٍـــــع ٌأ
ــــْ تعــــػد  ــــجة الت ــــة الســــػارد البذــــخية فــــْ السشطســــة، هــــغ خــــالل التعــــخف عمــــِ هــــجض الفائ كأحــــج أبعــــاد تشسي

 :كالتالْخاص عمِ السشطسة بذكل عام وعمِ العاهميغ بذكل 
 دويج السشطسات بسؤشخات عغ أداء و أوضا  العاهميغ و هذكالتٍعت. 
 ـــــجوران ا ســـــال يفيـــــج فـــــْ خفـــــس هعـــــجل ال ـــــػضيفْ و الدـــــمبيات فـــــْ ســـــمػك العـــــاهميغ هـــــغ فيـــــاب وٌ  ل

 .وعجم الحساس لمعسل
 و السخخجات السصمػية. ألعسالسجض جػدة آشطخ إليً عمِ أىً هقياس أو هعيار ل  
  العـــــــاهميغ فيٍـــــــاأســـــــمػب تتبعـــــــً السشطســـــــات الســـــــتخجام السػضـــــــػعية و العجالـــــــة فـــــــْ التعاهـــــــل هـــــــع 

 ل داء السصمػب بجقة. ب تبا  هعآيخ واقعية و هقآيذ هحجدة
  ــــػاىيغ و أســــالي  العســــل و ــــْ األىطســــة و اإلجــــخاءات و الق أســــمػب لمكذــــ  عــــغ ىــــػاحْ الزــــع  ف

 .لسعآيخ الستبعة وهجض صالحيتٍاا
  يذـــــكل فخصـــــة لمعـــــاهميغ لتـــــجارك أخصـــــائٍع و العســـــل عمـــــِ تجشبٍـــــا و تشسيـــــة هٍـــــاراتٍع و تحقيـــــ  هـــــا

 .عػيزات هجديةيربػن إليً هغ تخقية و الحرػل عمِ هكافآت و ت
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 يفيج فْ رفع الخوح السعشػية لمعاهميغ وتػشيج الرالت و العالقات بيغ الخئيذ و السخؤوس. 
 يدٍع فْ الكذ  عغ الكفاءات الكاهشة فيخ السدتغمة لمعاهميغ. 
 يدٍع فْ تعجٓل هعآيخ األداء وزيادة أداء العاهميغ و السشطسة بذكل عام. 

 
 

 (.4200 صالت، )السشعسةعمى مدتؽ   التقييػأىسية  2.2.6

 اتجاي العاهميغ شكاوي  تعجد احتسال ٓبعج الحي األخالقْ والتعاهل الثقة هغ هالئع هشاخ إيجاد 
 السشطسة.

 والتصػيخ التقجم عمِ يداعجٌع بساراتٍع قج واستثسار العاهميغ أداء هدتػض  رفع. 
 دقيقة هعيارية أداء هعجالت وضع عمِ السشطسة هداعجة.   
  دقة عمِ حكعملت اشخ كسؤ ؛ حيث أىً تؤخح بشتائج التقييع البذخية السػارد إدارة و سياساتتقييع بخاهج 

ا.وفعالية ٌحي البخاهج و الدياسات  ، و إعصاء اقتخاحات و خصل لتعجٓمٍا و تصػيٌخ
سية تقييع األداء عمِ هدتػض السشطسة ٌػ الخخوج بترشي  لمعاهميغ حد  هدتػض وتخ   الجراسة أن ٌأ

حي يحتاج إلِ تجري  فْ ىقا  هعيشة، كسا يسكشٍا االستغشاء عغ بالتالْ تكافئ الجيج، و تجرب الأدائً؛ و 
 ضعي  األداء.

 
 السختكدات الخئيدية التي يعتسج عمييا تقييػ األداء:7.2.2 

 :(4101، )الججشْ ٌشاك العجٓج هغ السختكدات تؤدي لتكاهل عسمية التقييع ىحكخ هشٍا ها ٓمْ

 األداء ٌــــــْ عسميــــــة قياســــــية هٍســــــة تدــــــاٌع فــــــْ التعــــــخف عمــــــِ واقــــــع األداء ألٌــــــع  إن عسميـــــة تقيــــــيع
ػ العشرخ البذخي.  هكػن فْ  السؤسدة ٌو

 ــــــث تسارســــــٍا بعــــــس السؤسدــــــات شــــــٍخيا ، ويعزــــــٍا ريــــــع ميــــــة هإن ٌــــــحي العس دــــــتسخة ال تتػقــــــ  حي
 سشػي، وآخخ ىر  سشػي، وفْ الحجود الجىيا تسارس بذكل سشػي.

 ــــة تعســــل عمــــِ تحدــــ ــــِ هــــػاشغ القــــػة إىٍــــا عسمي يغ أداء الســــػضفيغ وتصــــػيخي هــــغ خــــالل الػقــــػف عم
 .و التجري  السشاس  والزع  لجٍٓع
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  ِــــــ ــــــيع األداء تدــــــاٌع فــــــْ إتاحــــــة الفخصــــــة لمســــــػضفيغ لمتخقيــــــة و التشــــــافذ لمحرــــــػل عم العشايــــــة بتقي
 . حػافد هعشػية وهادية تديج هغ إىتاجيتٍع و كفاءتٍع

ـــــع السختكـــــدات ال خئيدـــــية التـــــْ يعتســـــج عميٍـــــا التقيـــــيع و السالحطـــــة هـــــغ خـــــالل و تــــخض الجراســـــة أن هـــــغ ٌأ
ـــــــِ هؤشـــــــخات كسيـــــــة لعىتاجيـــــــة و الفعاليـــــــة إلىجازعاهـــــــل بالذـــــــخكة  الديـــــــارات السيجاىيـــــــة أىٍـــــــا تعتســـــــج عم
باإلضـــــافة لاللتـــــدام بـــــالمػائت و القـــــػاىيغ اإلداريـــــة، و هػاعيـــــج العســـــل، االلتـــــدام ببـــــخاهج التـــــجري   وهػاعيـــــج 

 االجتساعات.

 

 :( Tohidi, 2010) اف تقييػ األداءأىج 8.2.2
 تدٍيل تخصيل القػض ، و إهجاد العاهميغ بتغحية هختّجة عغ أدائٍع بالسقارىة هع ها كان هتػّقعا هشٍع

 .العاهمة
 تحجٓج االحتياجات التجريبية لمعاهميغ وتدٍيل هٍّسة ترسيع البخاهج التجريبية. 
  لخفع هدتػض أداء العاهميغ وتحديغ إىتاجيتٍعخصل وضع  و ،السداعجة فْ قياس الكفاءة اإلىتاجية. 
  ع السجٓخ لقجرات العاهميغ فْ إدارتً وكيفية استخجاهٍا بذكل أفزل فْ السدتقبل ٍّ  .تف
  تذجيع السشافدة بيغ العاهميغ وييغ األقدام واإلدارات. 
  تخشيج سياسات األجػر والحػافد والشقل. 
  المبنية عليهاتىفير التىثيق المالئم للقرارات اإلدارية واألسباب. 

ــــجاف عسميــــة تقيــــيع األداء ٌــــػ تحجٓــــج ىــــػ  التــــجري  السشاســــ  لكــــل عاهــــل،  ــــع ٌأ وتــــخض الجراســــة أن هــــغ ٌأ
باإلضــــافة لتحجٓـــــج العاهــــل السشاســـــ  لمتخقيــــات الستػقعـــــة خـــــالل الفتــــخات التاليـــــة لعسميــــة التقيـــــيع و كـــــحلظ 

 .دية و السعشػية السشاسبة لكل عاهلالسكافآت السا

 
 

 :العامميؼ أداء تقييػ عسمية مخاحل  9.2.2
 خصػاتو  أسذ عمِ ٓختكد سميسا تخصيصا تتصم  لحا العاهميغ، أداء تقييع عسمية وتعقيج لرعػية ىطخا

 العاهميغ أداء تقييع عسمية تسخ وعسػها هشٍا، السخجػة األٌجاف تحقي  أجل هغ هشصقيا تدمدال هتدمدمة
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ْ الخصػات السصبقة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية   ،هخاحل بعجة ، 2018)هازن سخور، أفدصذ ٌو
ااترال شخرْ(، و   (:2.2)الذكل  ٓبخٌز

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2009) ىرخ هللا ،  األداء تقييم عملية خطوات ( 2.2) الشكل
 : ( 2009هللا، ىرخ  ) فيسا يأتْ تتسثل األداء تقييع خصػات أن ( 2.2) الذكل هغ ٓتزت

 فيٍـا ٓـتع حيـث العـاهميغ، أداء تقيـيع عسميـة خصـػات أولـِ تعتبـخو  : ثم ل معاييي  وضال :أوالً 
 والعــاهميغ، -و شــخافية إداريــة -القيــادات بــيغ بالتعــاون  هعــآيخ شـكل فـْ( األداء تػقعـات وضـع
ـا هـغ العـاهميغ السصمـػب السٍـام عمـِ االتفـاق ٓـتع ف ىـً ويالتـالْ  تحقيقٍـا، الـالزم والشتـائج إىجاٌز
 .بعسمٍع لمقيام لمعاهميغ الالزم والتػجيً الجافع ٓشذأ ويٍحا

 ً  بٍـا يعسـل التـْ الكيفيـة عمـِ التعـخف إلـِ الخصـػة ٌـحي تٍـجفو  : ثم ل  اه  لاقامس م  قوا  :ثينياي
ـل العـاهميغ،  الترـحيحية، اإلجـخاءات واتخـاذ تحجٓـج ٓـتع السصمـػب، ويـحلظ بالذـكل التشفيـح ٓـتع ٌو

حا   .جيج بذكل الخصل لػضع الالزهة السعمػهات بتػفيخ ٌو
و  بالسعــآيخ هقارىتـً ثــع العــاهميغ أداء تقــجم قيـاس السخحمــة ٌــحي فـْ ٓــتعو : ثم ل اقياايس ثيلثاايً:

 أداء عمــِ هػضــػعْ حكــع إصــجار هــغ يسكــغ األولــِ، هســا الخصــػة فــْ السحــجدة التػقعــات
 .العاهميغ

 ض  معاييخ ) تؽقعات ( األداءو 

 األداء مخاقبة التقجم في 

 األداء تقييػ

 تؽفيخ التغحية السختجة عؼ أداء

 العامميؼ 

 اتخال قخارات إدارية و إجخاءات
 ترحيحية

 خطة تطؽيخ تقييػض  و 

 األداء 
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 العسـل أي أدائـً، هدـتػض  عمـِ التعـخف إلـِ بالسشطسـة عاهـل كـل يحتـاج:  لعيساي   لاغ يا    وعايً:
 اإلشـال  فـْ رفبتـً إلشـبا  ضـخورية العكدـية فالتغحيـة لـحا هشـً، هتػقـع ٌـػ بسـا هقارىـة يقجهـً الـحي
 لمعـاهميغ هفيـجة العكدـية التغحيـة تكـػن  وحتـِ أدائـً، لتصـػيخ لـً دافعـا تذـكلأىٍـا  كسـا أدائـً، عمـِ
ـا أن البـج ـا تحسمٍـا، التـْ السعمػهـات ويدـتػعبػا يفٍسٌػ  بـأكبخ هشٍـا االسـتفادة يسكـشٍع حتـِ ويتقبمٌػ
 .هسكغ قجر

 هجـخد ٌـْ بـلذاتٍـا  حـج فـْ فايـة ليدـت األداء تقيـيع عسميـة إن : إلم  يا   لقا       اخاي خيمسايً: 
 التخقيـة،  :هثـل شـتِ هيـادٓغ فـْ القـخارات اتخـاذ فـْ تفيـج التـْ السعمػهـات جسـع فـْ تدـاعج وسـيمة

 .التجري  الجداءات، السكافآت،
 ً  بالتـأثيخ تدـست التـْ الخصـل وضـع السخحمـة ٌـحي فـْ ٓـتع : ثم ل اقيايس اطاوي  خطا  وضال :سيمساي
 التـْ القـيع وحتـِ السعـارف، السٍـارات، عمـِ التعـخف خـالل هـغ األداء، تقيـيع عمـِ إيجـابْ بذـكل
سيـة وتبـخز العاهـل، يحسمٍـا  هدـبقا هخصـل ٌـػ لسـا السحققـة الشتـائج ترـل ال عشـجها الخصـػة ٌـحي ٌأ
  .التقييع عسمية فْ السشطسة شخف هغ
و ٓتزت هغ العخض الداب  لسخاحل تقييع األداء أن التغحية العكدية تٍتع بسقارىة ها ٌػ هتػقع هغ أداء *

ها تع تشفيحي فعميا هغ قبل العاهل، و بالتالْ ٓتع تقيع العاهل، و إعالهٍع بالشتيجة التْ حرمػا لمعاهل و 
، كسا ٓتع وضع خصة تٍتع بتصػيخ األداء تبعا لسخخجات شاسبةعميٍا، و بالتالْ اتخاذ القخارات اإلدارية الس

 عسمية تقييع األداء.
   

 :داءاأل تقييػ طخق  10.2.2

أن  إال لمغاية، صع  أهخبٍا  اإللسام جعل هسا العاهميغ، أداء تقييع فْ السدتعسمة الصخق  تعجدت لقج
 :هشٍا الذائعة الصخق  إلِ التصخق حاولت  الجراسة 

 :بعس هشٍا ولقج تع استعخاض، طخق حجيثة، وهشٍا طخق تقميجيةسشٍا فء تقييع األدا شخق ولقج تشػعت 
 
 
 

 :(2008، درة و الرباغ  ) داء التقميجيةاأل تقييػ طخق 1.10.2.2 
ـــــاني (1 ـــــجرج البي ـــــة الت ـــــ  تعتســـــج   :طخيق ـــــْ تتعم ـــــِ تحجٓـــــج عـــــجد هـــــغ الرـــــفات أو الخرـــــائز الت عم

بالعســــــــل و األداء، وتكــــــــػن لكــــــــل صــــــــفة أو خاصــــــــية درجــــــــة هختمفــــــــة هخقســــــــة، أو هرــــــــشفة بذــــــــكل 
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ـــــيع وفقـــــا  لجرجـــــة اهتالكـــــً لٍـــــحي الرـــــفات أو الخرـــــائز هـــــغ  ـــــتع تقي ـــــظ ٓ ـــــِ ذل ـــــاء  عم هتدمدـــــل، ويش
 .السػض قبل السقيع الحي يزع عالهة تتشاس  هع ها ٓخاي هغ هدتػض أداء 

ـــــب (2 ـــــة التختي ـــــاءتٍع،  : طخيق ـــــِ حدـــــ  كف ـــــخئيذ السباشـــــخ هخؤوســـــيً تشازليـــــا  أو ترـــــاعجيا  عم ـــــػم ال يق
بسقارىـــــة كـــــل هػضـــــ  بـــــأخخيغ، و يجـــــ  أال يكـــــػن التختيـــــ  و السقارىـــــة وفـــــ   وذلـــــظ بعـــــج أن يقـــــػم

 .صفة هعيشة فحد ، بل وف  األداء السػض 
ــــاري: (3 ــــ  اإلجب تقيــــيع الكفــــاءة بذــــكل  هخؤوســــيً عمــــِ درجــــاتيقــــػم كــــل رئــــيذ بتػزيــــع  طخيقــــة التؽاي

ــــً فالبيــــة الســــػضفيغ يأخــــحون  ــــع الصبيعــــْ، و يكــــػن في تحــــجدي السؤسدــــة، و يأخــــح ٌــــحا الذــــكل التػزي
ــــــاض كمســــــا بعــــــجىا عــــــغ ٌــــــحي  درجــــــة هتػســــــصة هــــــغ التقيــــــيع، و تأخــــــح ىدــــــبة الســــــػضفيغ فــــــْ االىخف

 .الجرجة الستػسصة، سػاء باالرتفا  أو االىخفاض
ــــخد عمــــِ صــــحيفة هــــغ الــــػرق،  بحخيــــة التعبيــــخ:طــــخق التقيــــيػ  (4 ــــِ الف ــــً عم ــــ  السقــــػم اىصباعات يكت

ـــــــة، أســـــــباب ٌـــــــحا  ـــــــيع الػضيف ـــــــل: شبيعـــــــة تقي ـــــــاويغ هث ـــــــْ هجسػعـــــــات تحـــــــت عش ـــــــ  ف يسكـــــــغ أن تخت
 .أو السػض ، تشسية الحاجات السدتقبميةالدمػك، صفات العاهل 

توطيددددج ارجكددددرل   و مددددد الم  مددددرت مددددر طالددددت ت ددددتخدم طليقددددة الو جددددديل كرلددددنكل عد   ددددر  عدددددد 

 طليقة حلية التعكيل.

    

 -:  داء الحجيثةاأل تقييػ طخق  2.10.2.2
 أو األٌـجاف لػضـع بـالسخؤوس باالجتسـا  السباشـخ الـخئيذ يقـػم :الشتـائج أسـاس عمـى التقيـيػ طخيقة  (1

 السـجة تٍـاءاى وعشـج خاللٍـا، الشتـائج تحقـ  أن يجـ  التـْ تحقيقٍـا والسـجة السخؤوس هغ السصمػية الشتائج
ــْ الصخيقــة السدــتخجهة فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشيةالتقيــيع عسميــة تــتع عميٍــا الستفــ  حجــاج، )، ٌو
 .، اترال شخرْ(2018)هازن سخور، أفدصذ  (2014

 العسـل فذـل أو ىجـاح فـْ تتدـب  التـْ الػقـائع هـغ عـجد أكبـخ تجسيـع تعتسـج :الحخجـة الؽقـائ  طخيقـة (2
سيتٍــا حدــ  حادثــة لكــل قيســة وتحــجد إخفاقــً أو ىجاحــً حيــث هــغســػاء  الفــخد، أداء فــْ تــؤثخ والتــْ  ٌأ
 الفخد أداء بسالحطة يقػم أن السقيع هغ ويصم  بالتقييع القائع الذخز القيسة تمظ عمِ يصمع وال لمعسل
 التقيــيع ٌــحا هــغ االىتٍــاء ويعــج لعسمــً، الفــخد أداء خــالل تحــجث ٌــحي الػقــائع هــغ أيــا   ليحــجد دقيــ  بذــكل
 قيستٍـا واحتدـاب أدائـً فْ حجثت التْ الحػادث عجد أساس عمِ وذلظ الفخد كفاءة بتحجٓج اإلدارة تقػم
 .الفخد كفاءة عغ يعبخ الحي األخيخ ىدتخخج السعجل ويحلظ يةالدخ  القائسة فْ
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 وتػجيــً هكتبــً فــْ رئــيذ كــل بسقابمــة األفــخاد إدارة عــغ هسثــل قيــام فــْ ٓتسثــل :السيــجاني البحــث طخيقــة (3
 ثــع ،الـخئيذ ٌــحا إشـخاف تحـت يعســل فـخد كــل بخرـػص عشٍـا عمـِ إجابــات والحرــػل األسـعمة بعـس
 فــْ هشٍــا ىدــخة إرسـال ٓــتع و هكتــػب، وصــفْ بذـكل عميٍــا التــْ حرــل اإلجابـات ٌــحي برــيافة يقـػم
 ٓــتع وعشجئــح الشٍــائْ، شــكمٍا فــْ صــيافتٍا ٓــتع ذلــظ ويعــج قبــل الــخئيذ، هــغ لمسخاجعــة األولــْ، شــكمٍا
 أو هقبــػل، أو هــخض   جيــج، هستــاز،) التقــجٓخات أحــج عمــِ أســاس أدائٍــع تقيــيع ٓــتع الــحٓغ األفــخاد تختيــ 
 .(2006، )كذػاي (هخض فيخ

 هــــــغ عــــــجد هــــــغ تتكــــــػن  لجشــــــة قبــــــل هــــــغ العاهــــــل أداء تقيــــــيع ٓــــــتع  الجســــــاعي: التقــــــجيخ طخيقــــــة (4
 ويجــــــ  السؤسدـــــة فـــــْ األفـــــخاد إدارة هسثــــــل عـــــغ  و لمعاهـــــل، السباشـــــخ الـــــخئيذ أحـــــجٌع األعزـــــاء،

ــــــج ــــــار عش ــــــة أعزــــــاء اختي ــــــحٓغ هــــــغ يكػىــــــػا أن المجش ــــــً العاهــــــل وشبيعــــــة يعخفــــــػن  ال  لسشاقذــــــة ،عسم
 العاهــــل بسشاقذــــة قاهــــت قــــج المجشــــة تكــــػن  أن بعــــج العاهــــل عــــغ السباشــــخ الــــخئيذ أعــــجي الــــحي التقيــــيع
ـــــ  فيســـــا  باالجتســـــا  السباشـــــخ رئيدـــــً يقـــــػم بالعاهـــــل المجشـــــة اجتســـــا  ويعـــــج وضيفتـــــً، بستصمبـــــات ٓتعم
 الخاصــــة األعســــال وكــــحلظ ىفدــــً، العاهــــل و ىجــــاز ،األداء هعــــآيخ هثــــل األهــــػر بعــــس لسشاقذــــة بــــً

 .(2004) صالح،العاهل أداء بتحديغ
ــــؽائػ (5 ــــة ٌــــحي تعتســــج السخاجعــــة: ق ــــِ رئــــيذ بذــــكل الصخيق  وذلــــظ الػضــــائ ، هــــغ ىــــػ  كــــل دراســــة عم

 الجيـــــج األداء ترـــــ  التـــــْ الػصـــــفية العبـــــارات هـــــغ هجسػعـــــة األســـــعمة تتزـــــسغ هـــــغ قائســـــة لتحجٓـــــج
 الػضيفـــــــة ىـــــــػ  وفـــــــ  ٓتحـــــــجد عـــــــجدٌا أن بـــــــل لٍـــــــحي األســـــــعمة، هحـــــــجد عـــــــجد ٌشـــــــاك ولـــــــيذ لمعســـــــل،
ــــــيع تحجٓــــــج الزــــــخوري  وهــــــغ وشبيعتٍــــــا وهاٌيتٍــــــا  حدــــــ  ل ســــــعمة أو لمرــــــفات هتفاوتــــــة عجديــــــة ق
سيــــة ــــيع وتكــــػن  لمػضيفــــة، هشٍــــا كــــل ٌأ ــــ  ثــــع اإلدارة، ســــػض  أحــــج عميٍــــا يصمــــع ال ســــخية ٌــــحي الق  يصم
 عمـــــــِ هشصبقـــــــا   ٓــــــخاي  هـــــــا حدـــــــ  عمــــــِ" ال" أو" ىعـــــــع" ب األســــــعمة ٌـــــــحي عـــــــغ اإلجابــــــة السقـــــــيع هــــــغ

ـــــً تقيـــــيع الســـــخاد السػضـــــ  ـــــة هـــــغ االىتٍـــــاء ويعـــــج ،أدائ ـــــجرجات التـــــْ تجســـــع اإلجاب  عميٍـــــا حرـــــل ال
 .(2009)ىرخ هللا،ًأدائ عغ لتعبخ وصفية قيسة إلِ وتحػل السػض 

 الســـــــخؤوس ألن األداء، تقيـــــــيع شـــــــخق  هـــــــغ شخيقـــــــة تعتبـــــــخ باألٌـــــــجاف اإلدارة إن :باألىـــــــجاف اإلدارة (6
 ،تحققٍــــا هــــجض بتقيــــيع واىتٍــــاء األٌــــجاف بتحجٓــــج بـــجءا   التقيــــيع، جسيــــع هخاحــــل فــــْ رئيدــــً هــــع يذـــتخك
ـــــْ  الشســـــػ عمـــــِ هدـــــاعجتً إلـــــِ تدـــــعِ بـــــل أداء السػضـــــ  عمـــــِ حكـــــع إصـــــجار إلـــــِ تدـــــعِ ال ٌو
 .(2006)كذػاي،والتصػر

ـــــيػ  (7 ـــــتمخز فكـــــخ  درجـــــة: 360تقي ـــــػيع  ةت ـــــل  360تق ـــــيع السػضـــــ  ســـــشػيا هـــــغ قب درجـــــة بـــــأن يق
ــــحي األشـــــخاف ٌــــْ: زهــــالء العســــل ،أريعــــة أشــــخاف، بــــجال هــــغ السدـــــؤول السباشــــخ فقــــل العســـــالء  ،ٌو
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ـــــــــــــــــــــــِ تقيـــــــــــــــــــــــيع الســـــــــــــــــــــــجٓخ السباشـــــــــــــــــــــــخ  ،أو السخاجعـــــــــــــــــــــــػن   .السخؤوســـــــــــــــــــــــػن، باإلضـــــــــــــــــــــــافة إل
 .(2014)حجاج،(الدمـالء -السخؤوسيؼ  –الخئيذ السباشخ  -العسالء  –الـفـخد )
 
 :ىي درجة و 360أسباب  استخجام أسمؽب تقؽيػ ( 2005،الييتيحدب )    
 .إلِ التشطيع األفقْ تحػل الذخكات هغ التشطيع الٍخهْ إلِ التشطيع األفقْ (1
 .اتدا  دائخة اإلدارة (2
 .القفدة التقشية (3
 .الحاجة الستصال  آراء العسالء (4
 .اعتبارات العجالة والسذاركة فْ اإلدارة (5

درجة هغ أكثخ أىػا  التقييع عجالة، حيث تتحخض تقييع العاهل هغ أكثخهغ  306وتخض الجراسة أن تقييع 
جٍة و تأخح بالستػسصات لتقييع كل جٍة، كسا أىٍا ال تأخح بعيغ االعتبار بأراء الستصخفة، و تأخح 

ة.  بعيغ االعتبار هبجأ اإلىراف و الشدٌا
  

 التقييػ:عسمية  ول عؼؤ السد11.2.2 
 
 :(1999هاٌخ، ) التالية األشخاف هغ شخف أي بػاسصة األداء تقييع ٓتع أن سكغي
 .هخؤوسيً عييق الخئيذ. 1
 .رئيدٍع يقيسػن  ن ػ السخؤوس. 2
 .البعس بعزٍع يقيسػن  الدهالء. 3
  .بالتقييع يقػهػن  السقيسيغ هغ هجسػعة. 4
 
 -األشخاف التْ تقػم بالتقييع :( 3.2)ٓػضت الذكل و 
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 األطخاف التي تقؽم بالتقييػ
 ( تػضيت هغ يقػم بالتقييع3.2شكل ) 

 (  1999هاٌخ،   (
 
 
 
 

 
 ( األشخاف التْ تقػم بالتقييع3.2) شكل

 ( 1999) هاٌخ، 
 :األداء تقييػ في السؤثخة العؽامل  12.2.2

ْ األداء تقييع عمِ تؤثخ العػاهل هغ ىػعيغ ٌشاك ، ريخفْال) خارجية عػاهل أو داخمية عػاهل إها ٌو
2005): 

 :External Factorsعؽامل خارجية (  1
 التذخيعات Legislation. 
 العسل قػاىيغLabor Law. 
 العسالية الشقابات Unions. 
  السشافدػن Competitors. 
  التكشػلػجياTechnology. 

 العسل وقػاىيغ التذخيعات ٓخاعْ أال شأىً هغ أسمػب تدتخجم أن يسكشٍا ال السشطسةوتخض الجراسة أن 
، كسا تعتبخ الجراسة أن التحيد عغ بعيجا والسػضػعية التصػرات هع هتسذي ا ويكػن  العسالية، والشقابات

ع العػاهل السؤثخة فْ تقييع األداء  .عشرخ التكتػلػجيا و السشافدػن هغ ٌأ
 

 :Internal Factorsداخمية  عؽامل 2 )
 السؤسدة  ثقافةCulture. 
 السؤسدة  هاليةFinancial. 
 الػضيفْ  الخضاSatisfaction. 

 مؼ يقؽم

 بالتقييػ 

ا
سيؼ

ؤو
سخ
ل

 

لا
الء
دم

 

 مجسؽعة مقيسيؼ

 الخئيذ
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وجــــــجٓخ بالــــــحكخ أن ثقافــــــة السشطســــــة تعتبــــــخ هــــــغ أبــــــخز تمــــــظ العػاهــــــل حيــــــث لــــــػ اعتبــــــخت السشطســــــة أن 
ـــــع أصـــــػل السشطســـــة بالتـــــالْ تٍـــــتع بعسميـــــة تقيـــــيع األداء و كـــــحلظ هخخجـــــات تمـــــظ  الســـــػرد البذـــــخي هـــــغ ٌأ

 العسمية تؤثخ فْ القخارات اإلدارية و الخصل االستخاتيجية لمسشطسة. 
 :تقييػعسمية ال معؽقات13.2.2 

ــــــج ٌشــــــاك ــــــْ السعػقــــــات هــــــغ العجٓ ــــــ  تسشــــــع أن يسكــــــغ الت ــــــ  أن هــــــغ التقــــــػيع خصــــــل وتعي ــــــجافٍا تحق  ٌأ
حي بفاعمية  :(2012رزق، ) أتْ تذسل السعػقات ٌو

 يجـــــ  أداء تقيـــــيع ىطـــــام ألي السحـــــجدة األٌـــــجاف األداء: إن تقيـــــيع ىطـــــام هـــــغ الٍـــــجف وضـــــػح عـــــجم 
 أخــــــح بٍـــــجف والسذــــــخفيغ الســـــػضفيغ هــــــع هشاقذـــــتٍا ويجـــــ  ،التقيــــــيع ىطـــــام ترــــــسيع قبـــــل تػضـــــيحٍا

 .التقييع بخصة بااللتدام تأٓيجٌع وكد  االعتبار بعيغ آرائٍع
 فـــــْ القرـــــػر لشـــــػاحْ هشاقذـــــة ٌشـــــاك تكـــــػن  وأن األداء، ىتـــــائج عـــــغ اإلعـــــالن التقيـــــيع: يجـــــ  ســـــخية 

ــــــيذ فقــــــل أخــــــخيغ الســــــػضفيغ عــــــغ ســــــخا   تبقــــــِ أن يجــــــ  األداء تقــــــاريخ فــــــ ن ،األداء  السػضــــــ  ول
 .باألهخ السعشْ

 ــــــيع هػضــــــػعية عــــــجم ــــــيع ىطــــــام كــــــان هٍســــــا :السق ــــــً األداء تقي ــــــتحكع يرــــــع  ف ى ــــــْ ال  هػضــــــػعية ف
ـــــً آخـــــخ إىدـــــان قبـــــل هـــــغ اإلىدـــــان عمـــــِ الحكـــــع يذـــــسل ألىـــــة التقيـــــيع  ويتـــــأثخ ،وســـــمبياتً إيجابياتـــــً ل
 .عجٓجة وخارجية داخمية بعػاهل

 حيــــــث أىــــــً يجــــــ  أن تكــــــػن عسميــــــة التقيــــــيع  فقــــــل االىزــــــباشية العسميــــــة هــــــغ جــــــدءا   التقيــــــيع اعتبـــــار
ــــة الســــػضفيغ لحفــــد وســــيمة ٌاهــــة ــــْ أدائٍــــع وتشسي ــــْ السدــــتقبل ف ــــأدٓبٍعوســــيمة لســــخاقبتٍع ليدــــت  ٌو   ت

 .فقل
 ـــجار  ســــشة عـــغ السػضـــ  عســــل ىقـــػم أن العجالـــة هـــغ التقيـــيع: لــــيذ عسميـــة فـــْ الػقــــت هـــغ الكثيـــخ ٌإ

ـــــة ـــــا السختبـــــات عمـــــِ واضـــــحة آثـــــار التقـــــػيع لشتـــــائج كـــــان إذا خاصـــــة وجيـــــدة فتـــــخة خـــــالل كاهم  والسداي
 . الػضيفْ هدتقبمً عمِ تؤثخ أو لمسػض  تسشت التْ
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 : عؼ ماىية األداء الؽظيفيمقجمة 1.3.2 
ــــــخ ــــــػضيفْ األداء هػضــــــػ  يعتب ــــــات فــــــْ األساســــــية السػضــــــػعات هــــــغ ال  بذــــــكل اإلداري  الدــــــمػك ىطخي
سيـــــة هـــــغ يسثمـــــً لســـــا خـــــاص بذـــــكل اإلداري  والتشطـــــيع عـــــام  لمسشطســـــات السخجـــــػة ل ٌـــــجاف لمػصـــــػل ٌأ

سيتــــــــً فــــــــْ تسكــــــــيغ فــــــــْ لمعــــــــاهميغ الــــــــػضيفْ الدــــــــمػكو  األداء ويتبمــــــــػر، كســــــــا فعاليــــــــة و بكفــــــــاءة  ٌأ
ــــــجافٍا، تحقيــــــ هــــــغ  السشطســــــات ــــــخز ويالتــــــالْ ٌأ سيــــــة تب ة لكــــــل الػضيفــــــ وهدــــــؤوليات واجبــــــات تحجٓــــــج ٌأ
ـــــــً واجباتـــــــً هعخفـــــــة لمسػضـــــــ  ٓتدـــــــشِ لكـــــــْ بجقـــــــة؛هػضـــــــ    الرـــــــالحيات هسارســـــــة ثـــــــع وهـــــــغ، وحقػق

 .عشٍا الشاجسة السدؤوليات وتحسل لػضيفتً، السحجدة واالختراصات
ـــــجقي   ويٍـــــجف ـــــ داء التحجٓـــــج ال ـــــػضيفْلم ـــــِ لمسػضـــــ  ال ـــــة هبـــــجأ تكـــــخيذ إل ـــــحي العجال  أىطســـــة تدـــــعِ ال
ـــــة الخجهـــــة ـــــِ السجىي ـــــث تحقيقـــــً إل ـــــػضيفْ األداء إن حي ـــــاس هػضـــــ  لكـــــل ال ـــــابخة باالجتٍـــــاد  الأو  يق  والسث
 (.2009) أبػ حص ، هػض  كل مكٍاتيس التْ السٍارة وهجي

ــــع هقػهـــــات  هشٍــــا واالســـــتفادة الــــجورات عبـــــخ الخبــــخات اكتدـــــاب فــــْ السػضـــــ  ججيــــةكســــا تعتبـــــخ  هـــــغ ٌأ
 كـــــــل عشــــــج السٍاريـــــــة الكفــــــاءة تػجـــــــج ال اىــــــً االعتبــــــار فـــــــْ يزــــــع إن بـــــــج وال ،األداء الــــــػضيفْ الجيــــــجة

 (.2007)السغخيْ،بيغ هػض  و هػض  آخخ التبآغلحلظ ىجج  هػض 
ـــــــحلظ  ـــــــػضيفْ لمعـــــــاهميغ  الجراســـــــات  تىصمقـــــــا ل  اإلســـــــتخاتيجية باألٌسيـــــــةإليساىٍـــــــا الخاصـــــــة بـــــــاألداء ال

ــــــػضيفْ األداءلتصــــــػيخ  ــــــِ أي  ،لمعــــــاهميغ ال ــــــائج واضــــــحة و اىعكاســــــات همحػضــــــة عم ولســــــا لٍــــــا هــــــغ ىت
 وزيــــادة العـــاهميغ كفـــاءة رفـــعهـــغ اقتخاحـــات و تػصـــيات هـــغ أجـــل  تقجهـــً هـــا خـــالل هـــغ وذلـــظ هؤسدـــة،
 وفعاليـــــة، بكفـــــاءة العسميـــــات و دارة واإلبـــــجا  الشػعيـــــة وتحدـــــيغ التشافدـــــية السيـــــدةزيـــــادة  وكـــــحلظ ،هٍـــــاراتٍع
   .األىذصة كل فْ اإلىجاز وفعالية

 
 :  تعخيفات األداء الؽظيفي  2.3.2
 ىتيجــــة،أو تعكــــذ التــــْ الطــــخوف أو الذــــخو  تحقيــــ : بأىــــً : حدــــب مــــا لكــــخ )حجــــاج( األداء يعــــخف
 (.2014)حجاج، أشخاص هجسػعة هعيغ،أو شخز لدمػك هعيشة ىتائج هجسػعة

 
 وقياهــــً وضيفتـــً بػاجبــــات السػضـــ  التـــدام إلــــِ يذـــيخ هــــا هشٍـــا عبـــارات عــــجة عمـــِ األداء كمســــة وتطمـــق
 الػضيفيـــــــة والسدـــــــعػليات ل عبـــــــاء وتحسمـــــــً وضيفتـــــــً لسٍـــــــام أدائـــــــً خـــــــالل هـــــــغ إليـــــــً السدـــــــشجة بالسٍـــــــام
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ـــــــْ السشطســـــــة داخـــــــل الحسيـــــــجة وأداب بـــــــاألخالق وااللتـــــــدام  العســـــــل بسػاعيـــــــج وااللتـــــــدام فيٍـــــــا يعســـــــل الت
 .(Laudonj, 2006)واالىرخاف الحزػر فْ الخسسْ
ـــــً الـــــؽظيفي األداء" السيـــــخ" عـــــخفو لقـــــج   الٍـــــجف أو السٍســـــة إىجـــــاز هـــــغ الفـــــخد يسكـــــغ ىذـــــا " : بأى

 الستاحـــــــة لمســـــــػارد السعقـــــــػل لالســـــــتخجام العاديـــــــة القيـــــــػد عمـــــــِ ذلـــــــظ ويتػقـــــــ  بشجـــــــاح لـــــــً السخرـــــــز
(HamidTohidi,2014.) 
 
ــــخف و ــــجوي،"  يع ــــً األداء"  ومرــــطفى ب ــــاج ": بأى ــــام هعــــيغ جٍــــج ىت ــــً ق ــــخد ببحل  إلىجــــاز هجسػعــــة أو ف

 (.1984هرصفِ، ) هعيغ" عسل
ــــــــخف ــــــــو" وُيع ــــــــذ كتي ــــــــخدي األداء( Davis)  ديف ــــــــً هػضــــــــ  ألي الف ــــــــة هحرــــــــمة" :بأى ــــــــظ لجافعي  ذل
 (.( Davis, 1995  "العسل عمِ وقجرتً لمعسل السػض 

 
 ٓتحـــــــجد الدـــــــمػك ٌـــــــحا أن حيـــــــث السػضـــــــ  ســـــــمػك تفاعـــــــل" :عمـــــــِ أىـــــــً الفـــــــخد أداء Michelويعخفـــــــو 
 (.Armstrong, 2018) "وقجرتً جٍجي بتفاعل

 
ــــيو  ــــخت ثؽمــــاس"  يمق ــــِ الزــــػء (Thomas Gilbert" ) جيمب ــــػل األداء هرــــصمت عم  :بأىــــً ويق
ــــل يجــــػز ال" ــــيغ الدــــمػك بــــيغ الخم ــــظ ، واألداء اإلىجــــاز وي ــــػم هــــا ٌــــػ الدــــمػك أن ذل ــــخاد بــــً يق  هــــغ األف

ـــػن  التـــْ السشطســـة فـــْ أعســـال ـــخ هـــغ ٓبقـــِ هـــا فٍـــػ اإلىجـــاز أهـــا ، بٍـــا يعسم  ٓتػقـــ  أن بعـــج ىتـــائج أو أث
ــــــً أي العســــــل عــــــغ األفــــــخاد ــــــاج أو هخــــــخج أى ــــــيغ التفاعــــــل فٍــــــػ األداء أهــــــا ، الشتــــــائج أو ، ىت  الدــــــمػك ب
ا تحققت التْ والشتائج الدمػك هجسػ  أىً ، واإلىجاز  . "(Gilbert, 1998)هع 

 
ــتعولقــج   وفعاليــة بكفــاءة الرتباشــً ىطــخا الــػضيفْ األداء بسػضــػ  التشطيســْ اإلداري  الفكــخ ٌا

ـجافٍا  تحقيـ فـْ السشطسـات ـجاف رؤض  هـغ إليـً ترـبػ هـا إلـِ والػصـػل ٌأ خيـة وقـيع وٌأ  ، وهـغجٌػ
ـــــا  الـــــػضيفْ األداء هدـــــتػض  وتحدـــــيغ البذـــــخية الســـــػارد بـــــ دارة الفكخيـــــة واألولػيـــــات االٌتساهـــــات زادت ٌش

 (. 2012عصية، )كفاءتٍع أفخادٌا أداء بسدتػض  هختبل أي هشطسة ىجاح ألن لمعاهميغ
 و واحــــــجا هفٍػهــــــا إعصـــــائٍع فــــــْ والبــــــاحثيغ الكتـــــاب ألراء وفقــــــا الــــــػضيفْ األداء هفـــــاٌيع تعــــــجدت ولقـــــج 

 بأىـــــً الـــــػضيفْ األداء يعـــــخف هـــــغ فســـــشٍع وترـــــػراتٍع ، الفكخيـــــة هشصمقـــــاتٍع إلـــــِ ٓخجـــــع ذلـــــظ هـــــخد لعـــــل
ــــــا ٓــــــتع التــــــْ اإلىتاجيــــــة العسميــــــات هصابقــــــة هــــــجض  السػضــــــػعة هحــــــجدة لمخصــــــل زهشيــــــة فتــــــخة فــــــْ اىجاٌز

 السػضــــــــػعة، الخصـــــــل عـــــــغ واإلىحـــــــخاف الزـــــــع ، وىقـــــــا  القرـــــــػر أوجـــــــً عمـــــــِ والتعـــــــخف هدـــــــبقا،
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ـــــــػل ووضـــــــع  اإلىتـــــــاج فـــــــْ االىحـــــــخاف وتجشـــــــ  القرـــــــػر، تجـــــــاوز تكفـــــــل التـــــــْ العمسيـــــــة والعسميـــــــة الحم
 (. 2012عصية، ) هدتقبال

 
 السػضـــــ  قيـــــام عـــــغ السعبـــــخة اإلداريـــــة الدـــــمػكيات هـــــغ هجسػعـــــة بأىـــــً الـــــؽظيفي األداء عـــــخف ولقـــــج
 عـــــــغ فزـــــــال بالػضيفـــــــة، السصمػيـــــــة الفشيـــــــة والخبـــــــخة التشفيـــــــح، وحدـــــــغ األداء، جـــــــػدة وتتزـــــــسغ بعسمـــــــً،

ــــة هــــع االترــــال والتفاعــــل ــــدام السشطســــة، أعزــــاء بقي ــــة بــــالمػائت وااللت ــــْ اإلداري ــــً تــــشطع الت  والدــــعْ عسم
 (.2005، رياعية) حخص بكل لٍا ىحػ االستجابة

ـــــػ لمفـــــخد، الـــــػضيفْ لـــــ داء السحـــــجد ٌـــــػ اإلىدـــــاىْ الدـــــمػك أن ىـــــالل ويـــــخ    بـــــيغ التفاعـــــل هحرـــــمة ٌو
ــــــحي والسػقــــــ  وىذــــــأتً الفــــــخد شبيعــــــة  قــــــػض  أو لزــــــغػ  ىتيجــــــة إال يطٍــــــخ ال األداء وأن فيــــــً، ٓػجــــــج ال
ــــــخد داخــــــل هــــــغ ىابعــــــة ــــــل ىفدــــــً الف ــــــاك وأن فق ــــــ  تفاعــــــل ٌش ــــــػض  بــــــيغ وتػاف ــــــخد الجاخميــــــة الق ــــــػض  لمف  والق

 .( 2010الججشْ، ) األداء ضٍػر إلِ ٓؤدي هسا بً السحيصة الخارجية
ـــــا ـــــخض  (Sutermeister" ) ميدـــــتخ ســـــيتخ" أم ـــــػضيفْ األداء أن ٓ ـــــتج ال ـــــجرة عاهـــــل تفاعـــــل هـــــغ ٓش  الق

 أجــــــل هـــــغ رئيدـــــييغ هتغيـــــخيغ والـــــجوافع القـــــجرة هـــــغ كـــــل ويسثـــــل البذـــــخي، بالدـــــمػك السختبصـــــة والـــــجوافع
ــــــػضيفْ األداء ــــــج  ،ال ــــــات تشصــــــػي  فق ــــــخد هكػى ــــــِ الف ــــــجرات أعطــــــع عم ــــــجو ولكــــــغ ، لمعســــــل الق ــــــػافخ ن ب  ت
 لــــــجض ٓتــــــػافخ فقــــــج صـــــحيت والعكــــــذ ، الــــــػضيفْ واألداء القــــــجرات بـــــيغ العالقــــــة ســــــتشعجم لمعســــــل الـــــجافع
 واألداء الــــــــجافع بــــــــيغ العالقـــــــة ســــــــتشعجم العســـــــل عمــــــــِ قــــــــجرة دون  ولكـــــــغ لمعســــــــل القـــــــػض  الــــــــجافع الفـــــــخد
 (.(Browne, 1982  الػضيفْ
ـــؽلخ بـــؽرتخ"  الباحثـــان وقـــجم ـــا (Porter & Lawler" ) ول ـــا ىسػذج   هـــغ هجسػعـــة عمـــِ يقـــػم ىطخي 

ــــــػضيفْ األداء هحــــــجدات حــــــػل ، الفــــــخوض ــــــِ بشــــــاء ٓتحــــــجد والــــــحي ال  عػاهــــــل ثالثــــــة الشســــــػذج ٌــــــحا عم
ــــــــجرات ،السبــــــــحول الجٍــــــــج :ٌــــــــْ أساســــــــية ــــــــة والخرــــــــائز والق ــــــــجوري الفــــــــخد و دراك ، الفخدي  الــــــــػضيفْ ل

Lawler, 2014 ).) 
 وأن الدـــــٍل بـــــاألهخ ليدـــــت األداء تحكـــــع التـــــْ العػاهـــــل تحجٓـــــج أن" بـــــجوي و مرـــــطفى"  ٓـــــخض  أخيـــــخ ا
  :(1984هرصفِ، ) التالية ل سباب صحيت فيخ أهخ الشتائج تعسيع
  أخخض  فعة أداء هحجدات ٌْ بالزخورة ليدت العاهميغ هغ هعيشة فعة أداء هحجدات أن. 
 هحــــــجدات ىفدــــــٍا ٌــــــْ بالزــــــخورة ليدــــــت هعيشــــــة هشطســــــة فــــــْ العــــــاهميغ األفــــــخاد أداء هحــــــجدات نأ 

 .أخخض  هشطسة فْ العاهميغ األفخاد أداء
 األداء هحجدات تحجٓج فْ الخارجية البيعية العػاهل تؤثخ. 
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ــــات وىدــــتشتج ــــاك أن هســــا ســــب  هــــغ تعخيف ــــارب ٌش ــــيغ واضــــت تق ــــاحثيغ ب ــــْ الب ــــ داء تعــــخيفٍع ف ــــِ ،ل  وعم
 وأن ،األداء لسفٍــــػم عميــــً وهتفــــ  هحــــجد تعخيــــ  إلــــِ الػصــــػل الرــــع  هــــغ أىــــً ٓبــــجو ذلــــظ هــــغ الــــخفع
ــــاتالتع تعــــجد ــــة خيف ــــً الستعمق ــــِ يعــــػد ب ــــاحثيغ تعــــجد إل ــــحٓغ الب ــــاولػي ال ــــة تش  أن فــــْ هــــشٍع واحــــج كــــل ورفب
ــــْ بــــجلػي ٓــــجلْ تساهاتــــً ىطــــخي وجٍــــة هــــغ السػضــــػ  ٌــــحا ف  هػضــــػ  أن أخــــخض  جٍــــة وهــــغ ،الخاصــــة وٌا
ــــــا تذــــــعب ا األكثــــــخ السػاضــــــيع هــــــغ يعــــــج األداء ــــــا وفسػض  ا وأكثٌخ  إلخــــــتالف ؛لمسشطســــــات بالشدــــــبة تعقيــــــج 
 كــــل عالقــــة دور وضــــػح وعــــجم هتعــــجدة عػاهــــل وجــــػد إلــــِ باإلضــــافة السجــــال ٌــــحا فــــْ الجراســــات ىتــــائج
 .األداء بسدتػض  العػاهل ٌحي هغ عاهل

 :الؽظيفي األداء مؤشخات  3.3.2
 هجسػعــة خــالل هـغ وذلــظ والسشطســات اإلداريـة والػحــجات األفـخاد فعاليــة عمــِ لمحكـع األســاس األداء يسثـل 
سٍا السؤشخات هغ  : ( 2005، رياعية) وٌأ
 اإلىتاجية. 
 العسل عغ الغياب وهعجالت العاهميغ ل فخاد السعشػية الخوح. 
 وسخعة و تقان بجقة والػاجبات السٍام إىجاز هجض. 
 واالبتكار اإلبجا  عمِ القجرة. 
 السػضفيغ هع التعاهل وأسمػب الشطام واحتخام االىزبا  درجة. 
  القخارات إىجاز عمِ والقجرة والسخوىة العسل فخي  هع التعاون  هدتػض. 

شاك  : (2005)الريخفْ، ٓمْ ها إلِ الػضيفْ األداء لجراسة السدتخجهة السؤشخات ٌحي قدع هغ ٌو
 جاف تحقي  إلِ الػصػل :الفعالية  جيج ويأسمػب صػرة أكسل وعمِ السشاس  الػقت فْ السشطسة ٌأ

 تحقيقٍا تع التْ األٌجاف ىدبة خالل هغ تقاس الفعالية ف ن السفٍػم لٍحا ووفقا السحيصة، البيعة هع
 عمِ الفخد قجرة هجض" إلِ فتذيخ الفخدي السدتػض  عمِ أها هدبقا، السخصصة األٌجاف إلِ فعميا
 ."هشً السصمػية األٌجاف تحقي 

 بأقـل عسمـً الفـخد ٓـؤدي أن أو التكـالي  بأقـل األٌجاف تحقي  عمِ السشطسة قجرة" إلِ وتذيخ:  الكفاءة 
 ".السال و والجٍج الػقت هغ تكمفة

ع لدمػكياتً و شخيقـة السؤشخات الكسية ليدت جسيعٍا كافية حيث يحتاج العاهل إلِ تقييوتعتبخ الجراسة أن 
 تعاهمً هع أقخاىً، و هع العسالء، و كحلظ هع هخؤوسيً.
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 :عشاصخ األداء الؽظيفي 4.3.2
ـــــخد عشـــــجٌا تطٍـــــخ ( 2005، شـــــاويرحدـــــ  ) ـــــائج التـــــْ يحققٍـــــا الف إذا وصـــــ   األداء عمـــــِ أىـــــً " الشت

فـــــــْ األداء و تخزـــــــع ٌـــــــحي العػاهـــــــل لدـــــــيصخة السػضـــــــ ، وقـــــــج يخـــــــخج الكثيـــــــخ هـــــــغ العػاهـــــــل الســـــــؤثخة 
شا ٓبخز عجة عشاصخ ل داء :"البعس أخخ عغ ٌحي الديصخة  ، ٌو

 : تساهات و قيع و ا السؽظف ػ كل ها يستمكً هغ هٍارات و ٌا  تجاٌات و دوافع.ٌو
  ــــــْ هــــــا تترــــــ  بــــــً ٌــــــحي الػضيفــــــة هــــــغ هتصمبــــــات أو تحــــــجيات و هــــــا تقجهــــــً ٌــــــحي الؽظيفــــــة : ٌو

 الػضيفة هغ فخص عسل تتستع بالتحجي، وتحتػي عمِ عشاصخ التغحية الخاجعة كجدء هشً.
 : ــــْ هـــــا تترـــــ  بـــــً البيعــــة التشطيسيـــــة، و تتزـــــسغ هشــــاخ العســـــل و اإلشـــــخاف، و وفـــــخة  السؽقـــــف ٌو

  .األىطسة اإلدارية، و الٍيكل التشطيسْ، و السػارد
 
 

 :الؽظيفي األداء أىسية 5.3.2
 سية تتبمػر  :( 2008،درة و الرباغ) ٓمْ فيسا الػضيفْ األداء ٌأ
 أعســـــــال و الحاضـــــــخ الػقـــــــت فـــــــْ عسمـــــــً أداء عمـــــــِ الفـــــــخد لقـــــــجرة هقياســـــــا يعـــــــج الـــــــػضيفْ األداء إن -أ

 .التخقية و الشقل قخارات اتخاذ فْ يداعج بالتالْ و السدتقبل، فْ أخخض 
تسام ٓديج ها ٌحا الفخد،و بأداء الحػافد ىطام ارتبا  -ب  .بأدائً الفخد ٌا
 الستــــــــــجىْ األداء ذوي  العــــــــــاهميغ أن العاهميغ،حيــــــــــث لــــــــــجض الــــــــــػضيفْ باالســــــــــتقخار األداء ارتبــــــــــا  - ج

 .خجهاتٍع عغ باالستغشاء هٍجدٓغ دائسا يكػىػا
ـــــِ أن األداء  ـــــا وتشـــــػي الجراســـــة إل ـــــػضيفْ يعـــــج هقياســـــا لتػضـــــيت هدـــــتػض األداء، و ٓـــــختبل ارتباشـــــا وثيق ال

بــــــالحػافد الساديــــــة و السعشػيــــــة السقجهــــــة تبعــــــا لــــــً، و يعصــــــْ ىــــــػ  هــــــغ االســــــتقخار الــــــػضيفْ و حــــــافد 
 لعبجا .

 
 :الؽظيفي باألداء السؤثخة العؽامل  6.3.2

لكـــــغ يسكـــــغ  الـــــػضيفْ األداء فـــــْ تـــــؤثخ قـــــج التـــــْ كـــــل العػاهـــــل ىحرـــــخ يسكششـــــا القـــــػل أىـــــً ال يسكـــــغ أن
اأهكغ  التْ تمظ العػاهل ٓمْ وفيسا الجػاى ، جسيع الحرخ فيسا يذسل  : حرٌخ

خاىْ، )الؽظيفي األداء عمى وأثخىا العسل بيئة  :أوال  :(2012الٌد
ــــــة هشطػهــــــة هــــــغ جــــــدءتعتبــــــخ السشطســــــة   العســــــل بيعــــــة تــــــأثيخ ويطٍــــــخ، واألشــــــخاف األذر  هستــــــجة هتكاهم

 لمسؤسدـــــــة التشطيســـــــْ والسشــــــاخ القـــــــيع تذــــــسل والتـــــــْ ثقافــــــة خـــــــالل هــــــغ السشطســـــــة فــــــْ العـــــــاهميغ عمــــــِ
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ــــــث والقػاعــــــج، ــــــة تمعــــــ  حي ــــــالغ دور ا الثقاف ــــــخ ب ــــــأثيخ فــــــْ األث ــــــِ الت ــــــيع عم ــــــخاد ق ــــــجاتٍع األف  الثابتــــــة وهعتق
 تدـــــاعج هشاســـــبة بيعـــــة خمـــــ  عمـــــِ تعســـــل بأىٍـــــا لمسؤسدـــــة فائـــــجتٍا خـــــالل هـــــغ ٌشـــــا التفافـــــة دور ويتجدـــــج
 السؤسدـــــة  تزــــخ قــــج أىٍــــا فـــــْ ٓتسثــــل ســــمبي ا دور ا تمعــــ  أن يسكـــــغ كســــا لمعــــاهميغ، األداء تصــــػيخ عمــــِ
 . االلتدام وعجم التغييخ هقاوهة وتدب  السشطسة استخاتيجيات تحقي  تفػق  التْ السعػقات بػضع
 

 :(2005) البذابذة،الؽظيفي األداء عمى وأثخه التشعيسي االترال: ثانياا
 ويسكـــــغ،  ككـــــل، اإلداريــــة العسميـــــات فـــــْ األٌسيــــة بـــــالغ دور ا ٓـــــؤدي االترــــال هػضـــــػ  أن القـــــػل يسكــــغ
ـــــػل ـــــة آليـــــة وفـــــ  تدـــــيخ االترـــــال عسميـــــة أن الق  هقدـــــسة أساســـــية خصـــــػات ســـــت( Sender) فـــــْ هعيش

 و رســـــــال والسدـــــــتقبل( Receiver) والتخهيـــــــد االترـــــــال، آليـــــــة تغصـــــــْ بحيـــــــث السخســـــــل بـــــــيغ بالتدـــــــاوي 
ـــــــِ أضـــــــ  واالســـــــتعسال، الخهـــــــػز وفـــــــظ واالســـــــتقبال الخســـــــالة، ، السدـــــــتخجهة االترـــــــال وســـــــيمة ذلـــــــظ إل
ــــة أن إلــــِ اإلشــــارة وتجــــجر  بــــل واســــتعسالٍا، لمخســــالة السدــــتقبل اســــتالم بسجــــخد تشتٍــــْ ال االترــــال عسمي

ــــج ال ــــػم أن ب ــــْ لمسخســــل الخاجعــــة بالتغحيــــة يدــــسِ هــــا ب رســــال السدــــتقبل Feed back يق  خصــــػة ٌو
ـــــة ـــــْ فاي ـــــة ف ـــــج السدـــــتقبل أن ليزـــــسغ األٌسي ـــــج وال، ال أم وفٍسٍـــــا الخســـــالة اســـــتمع ق  أن هالحطـــــة هـــــغ ب
ـــة ـــة ضـــسغ تـــتع ٌـــحي االترـــال عسمي ـــة بيع ـــة تـــؤثخ هعيش ـــِ هـــا بصخيق  جٍـــة، هـــغ ٌـــحا الخســـالة هحتػيـــات عم
 ســـــبيمٍا تتعــــخض التــــْ السعػقــــات هــــغ لمعجٓــــج تتعــــخض إرســــالٍا وأثشــــاء الخســــالة فــــ ن أخــــخض  جٍــــة وهــــغ
 . هشٍا السخسل قرجي الحي ذاك فيخ بذكل السدتقبل إلِ ترل ويحلظ
 

 :(2005) ر اعية، الؽظيفي واألداء الحؽافد: ثالاثا
 حيــــث ســــػاء، حــــج عمــــِ والسجتسعــــات األفــــخاد حيــــاة فــــْ الٍاهــــة السػاضــــيع هــــغ الحــــػافد هػضــــػ  يعتبــــخ
 هحــــــــجد بخىــــــــاهج أو ىطــــــــام وجــــــــػد هــــــــغ - خاصــــــــة أو كاىــــــــت عاهــــــــة - هشطســــــــة أو هؤسدــــــــة تخمــــــــػ ال

ــــا ٓــــشعكذ هســــا لمعســــل لــــجٍٓع هــــا أفزــــل لتقــــجيع الســــػضفيغ يدــــاعج لمحــــػافد وهــــجروس  تفعيــــل عمــــِ إيجابي 
جافً تحقي  عمِ قادرة تكػن  ويالتالْ السجتسع، داخل السشطسة دور  .ٌأ
 

 :(2005) حجااي،الؽظيفي التجريب: رابعاا
ــــاقر ــــػضيفْ السدــــتقبل تخصــــيل الــــػضيفْ التــــجري  هػضــــػ  ٓش  التــــْ السؤسدــــات فــــْ البذــــخية لمســــػارد ال
ــــحي بٍــــا، يعسمــــػن  ــــة البذــــخية الســــػارد إدارة وضــــائ  إحــــجض ٌو ــــْ الحجٓث ــــْ الصــــخق  تحــــجد الت  بػاســــصتٍا الت
 .الػضيفْ هدتقبمٍع لمتشسية العاهميغ هداعجة السؤسدة ىدتصيع
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 قـــــــجرات لـــــــجٍٓع الـــــــحٓغ ٌـــــــؤالء وخاصـــــــة هػضفيٍـــــــا، بأفزـــــــل االحتفـــــــا  فـــــــْ تخفـــــــ  التـــــــْ فالسؤسدـــــــة
ـــــحا الـــــػضيفْ، هدـــــتقبمٍع تشسيـــــة عمـــــِ تعســـــل أن عميٍـــــا عاليـــــة، وهٍـــــارات  والحفـــــد الخضـــــا لٍـــــع يحقـــــ  ٌو
 خصــــــػات فــــــْ الػضــــــائ  هــــــغ هجسػعــــــة خمــــــ  وعسميــــــة. السدــــــتقبل فــــــْ حيــــــاتٍع هدــــــار لسعخفــــــة ىتيجــــــة

 السدـــــتقبل تشسيـــــة" عميٍـــــا يصمـــــ  هـــــا فالبـــــا التقاعـــــج ســـــغ حتـــــِ الـــــػضيفْ الدـــــمع أول هـــــغ تبـــــجأ هتدمدـــــمة
ــــة البذــــخية الســــػارد وتعتبــــخ ".الــــػضيفْ م  االســــتثسار ويتبــــػأ هشطســــة، أيــــة ىجــــاح فــــْ أساســــيا عشرــــخ ا السٌؤ

  .السختمفة االستثسار أوجً بيغ هتسيدة هكاىة البذخي  العشرخ تأٌيل فْ
 

ا  :( 2012) الدىخاني،اإلدارية القيادة: خامدا
 و صـــــجار اتخـــــاذ هجـــــال فـــــْ اإلداري  القائـــــج يسارســـــً الـــــحي الشذـــــا  أىٍـــــا بـــــالقػل القيـــــادة تعخيـــــ  ويسكـــــغ
ــــــِ اإلداري  واإلشــــــخاف واألواهــــــخ القــــــخار ــــــأثيخ ويــــــيغ الخســــــسية الدــــــمصة باســــــتخجام أخــــــخيغ عم ــــــِ الت  عم
 .الٍجف لتحقي  لمتعاون  واستسالتٍع أخخيغ سمػك
ـــــادة هـــــغ البذـــــخية لمسجتسعـــــات بـــــج الو  ـــــيع شـــــؤوىٍا، تشطـــــيع قي ـــــِ بيشٍـــــا، العـــــجل وتق ـــــْ أهـــــخ لقـــــج حت  الشب

: والدـــــالم الرـــــالة عميـــــً قـــــال حــــيغ البذـــــخية التجسعـــــات اقـــــل فـــــْ القائــــج بتعيـــــيغ وســـــمع عميـــــً هللا صــــمِ
 بــــحلظ أهــــخ قــــج كــــان ملسو هيلع هللا ىلص الشبــــْ أن شــــظ وال -داوود أبــــػ رواي  -"احــــجٌع فــــأهخوا ســــفخ فــــْ ثالثــــة خــــخج إذا"

ع ليكػن   .الخالف ٓتبع وال الخأي بٍع ٓتفخق  وال جسيعا أهٌخ
ـــع العػاهـــل الســـؤثخة بــــاألداء  الـــػضيفْ؛ حيـــث يعتبـــخ القائــــج و تعتبـــخ الجراســـة ـغ القيـــادة اإلداريـــة هــــغ ٌأ
 ٌػ السمٍع و ٌػ حجخ األساس لالىصالق لمعاهميغ؛ و ذلظ لمتسيد و اإلبجا .

 
 :الؽظيفي األداء محجدات  7.3.2

ـــــػضيفْ األداء إن( 2014حدـــــ  )حجـــــاج،  أىـــــً عمـــــِ إليـــــً الشطـــــخ يسكـــــغ هعـــــيغ هػقـــــ  إىتـــــاج"  ٌـــــػ ال
 ."لمفخد الٍام الجور إدراك و القجرات و الجٍج بيغ العالقة ىتاج
 : فْ تتزت األداء هحجدات ىجج ولٍحا
 أو هٍستـــــــً ألداء الفـــــــخد ٓبـــــــحلٍا التـــــــْ العقميـــــــة و الجدـــــــساىية الصاقـــــــة إلـــــــِ الجٍـــــــج يذـــــــيخ: الجٍـــــــج  (1

 .عسمً هجال فْ عصائً هعجالت أعمِ إلِ وذلظ لمػصػل وضيفتً
 .هٍاهً أو وضيفتً ألداء يدتخجهٍا التْ لمفخد الذخرية الخرائز إلِ تذيخ: القجرات (2
 العســــل فــــْ جٍــــػدي تػجيــــً الزــــخوري  هــــغ أىــــً الفــــخد يعتقــــج الــــحي االتجــــاي بــــً ويعشــــْ: الــــجور إدراك  (3

 .أدائً فْ بأٌسيتً الذعػر و هغ خاللً
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 فـــــْ اإلتقــــان هــــغ أدىــــِ حــــج وجـــــػد هــــغ بــــج ال األداء هــــغ هخضــــْ هدـــــتػض  لتحقيــــ تــــخض الجراســــة أىــــً و 
 هتفػقــــــة قــــــجرات لــــــجٍٓع ويكــــــػن  قائســــــة جٍــــــػدا ٓبــــــحلػن  عشــــــجها األفــــــخاد أن بسعشــــــِ األداء، هكػىــــــات كـــــل

ــــع يفٍســــػن  ال ولكــــشٍع ــــحلهــــغ  خفعالبــــ، أخــــخيغ ىطــــخ وجٍــــة هــــغ هقبــــػال يكــــػن  لــــغ أدائٍــــع فــــان أدواٌر  ب
ـــغ العســـل ٌـــحا فـــان كبيـــخ جٍـــج شـــاك ،الرـــحيت الصخيـــ  فـــْ هػجـــً يكـــػن  ل ـــػ احتســـال ٌو  قـــج الفـــخد أن ٌو
 هثـــــل أداءي فيكـــــػن  العســـــل فـــــْ كبيـــــخا جٍـــــجا ٓبـــــحل ال لكشـــــً الـــــالزم والفٍـــــع الالزهـــــة القـــــجرات لجيـــــً يكـــــػن 
ــــخد ٌــــحا ــــخد أداء أن الحــــال ويصبيعــــة هشخفزــــا، أيزــــا الف ــــج الف ــــْ هختفعــــا يكــــػن  ق ــــات هــــغ هكــــػن  ف  هكػى
 .آخخ هكػن  فْ وضعي  األداء
 

 :الؽظيفي  مذاكل عسمية تقييػ األداء  8.3.2
 تتعم  هػضػعية وأخخض  التقييع، عسمية عغ بالسدؤول تتعم  ذاتية هذاكل إلِ السذاكل ٌحي ترشي  سكغي

 :( Armstrong, 2018) ذاتٍا حج فْ األداء بعسمية
 
 :يمي بسا وتتعمق: الحاتية السذاكل -أ
 لمسٍسة لسسارستً السقػم وخبخة هٍارة بسجض الرفات ٌحي وتختبل السقػم، وصفات خرائز. 
 العسمية ٌحي فْ السخؤوسيغ هع بخف  التعاهل إلِ السقػهيغ بعس يسيل حيث والخف ، لتداٌلا. 
 ػ السخكدية، الشدعة  .األفخاد أداء تجاي وعاهة هتػسصة أحكام إعصاء إلِ السقػم يسيل أن ٌو
 لسػشغا أو الجشذ أو الرجاقة أو القخابة بدب  أداءي تقييع السخاد الفخد لرالت: الذخرْ التحيد. 
 أو تقييع، ألول الالحقة التصػرات إلِ الشطخ دون  الفخد ألداء األولْ باألخح ٓتع حيث والحجاثة، األولية 

 .ل داء هدتػض  أحجث عغ صػرة إعصاء إلِ السقػم سجتويع الداب  الفخد أداء ٍٓسل
 
 :يمي فيسا وتتسثل لاتيا؛ حج في بالعسمية تتعمق: السؽضؽعية السذاكل -ب
 جاف فْ الػضػح عجم  .العذػائية هغ ىػ  يعصْ العسمية ٌأ
 ل داء الحقيقْ التعبيخ عمِ قجرتٍا وعجم السعآيخ دقة عجم. 
 التقييع أسمػب فْ وكافية سميسة تعميسات وجػد عجم. 
 العاهميغ بيغ التسييد فْ القياس درجات دقة عجم . 
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 الؽظيفي األداء يػيتق معاييخ 9.3.2
 أو عميــــً، لمحكــــع بــــً يقــــارن ها ويالتــــالْ الفــــخد إليــــً ٓشدــــ  الــــحي األســــاساألداء  تقيــــيع  بسعــــآيخ يقرــــج
ا األداء فيٍا يعتبخ التْ السدتػيات ٌْ  ( .2018)عكاشة،  وهخضي ا جيج 
ـــــػيع عسميـــــة لشجـــــاح ضـــــخوري  أهـــــخ السعـــــآيخ ٌـــــحي تحجٓـــــج ن و   ـــــْ تدـــــاعج أىٍـــــا حيـــــث األداء، فيٍـــــا تق  ف

ــــــػب بســــــا العــــــاهميغ تعخيــــــ  ــــــجاف تحقيــــــ  بخرــــــػص هــــــشٍع هصم ــــــِ الســــــجٓخيغ وتػجيــــــً السشطســــــة، ٌأ  إل
 السعــــــــآيخ ٌــــــــحي ترــــــــاغ أن والبــــــــج ،األداء لتصــــــــػيخ االعتبــــــــار بعــــــــيغ تؤخــــــــح أن ٓشبغــــــــْ التــــــــْ األهــــــــػر
  .لمسشطسة و خالصٍع لمعسل أدائٍع درجة رفع عمِ يداعج هساالسػضفيغ  بسذاركة

ــــْ ذــــتخ يو  ــــار ف ــــت وهٍســــا السعي ــــً كاى ــــا يكــــػن  أن ىػعيت ــــْ دقيق  ــــخ ف يجــــ   أي، لســــخادا األداء عــــغ التعبي
 :(2005، شاوير) تػفخ الخرائز التالية فْ السقياس

Validity-1( ـــــاس صـــــجق ـــــيذ : (السقي ـــــادة بـــــجون  العســـــل أداء ٓتصمبٍـــــا التـــــْ الخرـــــائزأي يق  أو زي
 السقياس. خالل هغ الفخد أعسال ىتائج تكػن  أن ، يعشْىقران

Reliability-2  (السقيــــــاس ثبــــــات): ــــــة  ىتــــــائج تختمــــــ  عشــــــجها أهــــــا ثابت ــــــا، أداؤي يكــــــػن  عشــــــجها ثابت
 .شبيعية حالة و ىسا فيً عيب ا ليذ ذلظ إن أداءي، هدتػيات أو درجات باختالف القياس

Discrimination-3 (السقيــــــــــــاس حداســــــــــــية درجــــــــــــة:) و  التسييــــــــــــد يطٍــــــــــــخ أي أن السقيــــــــــــاس
ـــــــات ـــــــْ االختالف ـــــــيغ فيسيـــــــد بدـــــــيصة كاىـــــــت هٍســـــــا األداء هدـــــــتػيات ف  هـــــــغ هجسػعـــــــة أو الفـــــــخد أداء ب

 .األفخاد
Easiness-4 (ــــــة السقيــــــاس وضــــــؽح  هــــــغ السقيــــــاس اســــــتخجام ســــــٍػلةويعشــــــْ :(اســــــتخجامو وإمكاني

 .العسل فْ الخؤساء قبل
ــــع أســــذ ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة السحػســـــبة؛ و  وتعتبــــخ الجراســــة أن هعــــآيخ تقيــــيع األداء الــــػضيفْ هــــغ ٌأ
ــــظ ألىٍــــا تعتســــج عمــــِ هعــــآيخ كسيــــة ذات عالقــــة وثيقــــة باإلىتاجيــــة، و ســــخعة األداء، هســــا ٓشبغــــْ أن  ذل

شـــــــاهمة لجسيـــــــع السٍـــــــام السشػشـــــــة بٍـــــــع، باإلضـــــــافة الرتباشٍـــــــا بالعســـــــل تكـــــــػن واضـــــــحة لمعـــــــاهميغ، و 
، كســـــا أىٍـــــا يجـــــ  أن تكـــــػن واضـــــحة و هحـــــجدة؛ وذلـــــظ بػضـــــع هؤشـــــخات اليـــــػهْ و السٍـــــام السدـــــتقبمية

  هقبػلة لٍا. 
 
 

  : لمعامميؼ الؽظيفي واألداء السعمؽمات تكشؽلؽجيا استخجام بيؼ العالقة 10.3.2
 عــــــــغ الباحثـــــــة لمسشطســــــــات هحفـــــــدا عــــــــاهال السعمػهـــــــات تكشػلػجيــــــــا أصـــــــبحت( 2012حدـــــــ  )عصيــــــــة،

 تدــــــــارعت لــــــــحا أدائٍــــــــا، فـــــــْ والفعاليــــــــة الكفــــــــاءة وعــــــــغ  اتٍـــــــاوهخخج إىتاجٍــــــــا فــــــــْ والتسيــــــــد السشافدـــــــة
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 فيـــــخ فـــــخص خمـــــ  هـــــغ األداة  لٍـــــحي لســـــا ؛اســـــتخجاهٍا ثـــــع لتصبيقٍـــــا الكفيمـــــة األرضـــــية لتٍيعـــــة السشطســـــات
 وتبدـــــيل ،اإلداريــــة القــــخارات وتحدــــيغ ،الــــػضيفْ األداء هدــــتػض  رفـــــع :هثــــل عــــجة هجــــاالت فــــْ هدــــبػقة
ــــػض  األهثــــل واالســــتغالل ، اإلجــــخاءات وتدــــٍيل ــــة لمق ــــخ إســــٍاهٍا عــــغ فزــــال ، العاهم ــــْ الكبي  األىطســــة ف
 إدارة العسميــــــــات، الٍيكــــــــل،) والتغييــــــــخات اإلجــــــــخاءات هــــــــغ عــــــــجد تصبيــــــــ  خــــــــالل هــــــــغ وذلــــــــظ ؛الساليــــــــة
ــــــجري  ،(السشطســــــة ــــــة عمــــــِ السدــــــتخجهيغ وت ــــــظ؛  االســــــتخجام كيفي  صــــــحيت بذــــــكل عسمٍــــــا لزــــــسان وذل

 .لتحقيقً السشطسة تدعِ التْ الكفؤ األداء هعآيخ يحق  ويسا
 التــــــالْ الشحــــــػ عمـــــِ الــــــػضيفْ واألداء السعمػهـــــات تكشػلػجيــــــا اســــــتخجام بـــــيغ هــــــا القائســـــة لعالقــــــةلـــــحلظ 
   (:2012)عصية،

 
ــــْ كبيــــخ حــــج إلــــِ تدــــببت  -1 ــــظ الــــػضيفْ األداء تحدــــيغ ف ــــام تخصــــْ خــــالل هــــغ وذل  هــــغ بكثيــــخ القي

 وتكمفــــــة هتشاٌيــــــة ودقــــــة وكفــــــاءة بدــــــخعة األعســــــال إىجــــــاز هــــــغ عميــــــً، ٓتختــــــ  وهــــــا الخوتيشيــــــة األعســــــال
 .قميمة
ــــــْ تدــــــببت -2 ــــــاء تقميــــــل ف ــــــة األعب ــــــالسم الخوتيشيــــــة الػضيفي ــــــيت هســــــا الســــــجراء، عــــــات  عمــــــِ اةق  لٍــــــع ٓت

 فـــــْ أســـــٍع هســـــا لمسشطســـــة، العاهـــــة الدياســـــات ورســـــع االســـــتخاتيجْ التخصـــــيل فـــــْ الػقـــــت ٌـــــحا اســـــتغالل
 .العميا اإلدارة وفعالية كفاءة رفع
 لمسشطســــة واىتســــائٍع والئٍــــع زيــــادة باتجــــاي العــــاهميغ لــــجض السعشــــػي  الجاىــــ  عمــــِ التــــأثيخ فــــْ تدــــببت -3

 تعديــــــد فــــــْ يدــــــٍع هســــــا ســــــٍل بذــــــكل السعمػهــــــات عمــــــِ لعشــــــال  فــــــخص هــــــغ تــــــػفخي هــــــا خــــــالل هــــــغ
 .القخار صشع عسمية فْ هذاركتٍع

تســـــــــام إن -4  تكشػلػجيــــــــــا اســــــــــتخجام ىحـــــــــػ ٓــــــــــجفعٍا التشافدـــــــــية السيــــــــــدة ىحــــــــــػا بالتػجـــــــــً السشطســــــــــات ٌا
ـــــخز هســـــا السعمػهـــــات، ـــــادة ٓب ـــــجري ، والتصـــــػيخ بالبحـــــث االٌتســـــام زي ـــــحي والت ـــــْ يدـــــٍع ال ـــــاء ف  وتشسيـــــة بش

 .الفخدية القجرات
ــــــت هٍســــــا هشطســــــة أي فــــــْ العميــــــا السدــــــتػيات فــــــْ اإلداريــــــة والتػجيٍــــــات التشطيسيــــــة الثقافــــــة إن-5  كاى

ـــــْ ٌـــــام دور لٍـــــا اإلداريـــــة اتٍـــــاعسمي هخخجـــــات  هســـــا السعمػهـــــات تكشػلػجيـــــا اســـــتخجام صـــــػب التػجـــــً ف
 .بخهتٍا اإلدارية العسمية وتصػر وتفعل وتبشِ لمعسل التشطيسية البيعة شكل عمِ ٓشعكذ

ـــــجافٍا تحقيـــــ  فـــــْ السشطســـــة فعاليـــــة زيـــــادة فـــــْ تدـــــببت -6 ـــــة ٌأ  والشســـــػ بالبقـــــاء الستعمقـــــة األجـــــل شػيم
ـــــظ؛  واالســـــتسخار ـــــات تحدـــــيغ خـــــالل هـــــغ وذل ـــــتعمع عسمي  األعســـــال شـــــبكات واســـــتخجام السعخفـــــة، وىقـــــل ال
ــــــا وتحدــــــيغ تهاااااااجــــــػد وزيــــــادة ، القــــــخارات إتخــــــاذ عسميــــــة فعاليــــــة وتحدــــــيغ والعالسيــــــة، السحميــــــة  ،هحتػٌا
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 التشدـــــــي  عسميـــــــة وتحدـــــــيغ ،وخارجٍـــــــا السشطســـــــة داخـــــــل اإلداريـــــــة االترـــــــاالت عسميـــــــة فعاليـــــــة وزيـــــــادة
جاف إلىجاز اإلدارية والػحجات لسدتػياتا هختم  بيغ والتحال   .السشطسة ٌأ

 السصمػيـــــة السخخجـــــات لتػليـــــج السختمفـــــة هػاردٌـــــا اســـــتغالل فـــــْ السشطســـــة كفـــــاءة زيـــــادة فـــــْ تدـــــببت-7
ـــــظ ؛هسكشـــــة تكمفـــــة بأقـــــل ـــــً خـــــالل هـــــغ وذل  الحاســـــػب تصبيقـــــات عمـــــِ اعتســـــادا وأىذـــــصتٍا تٍـــــاعسميا أتست
 الدــــــمع ٌــــــحي أداء هدــــــتػض  فــــــْ والتفــــــاوت التبــــــآغ وتقميــــــل، السشتجــــــات ىػعيــــــة تحدــــــيغ فــــــْ يدــــــٍع هســــــا

 .والخجهات
 ،والخارجيـــــــة الجاخميـــــــة األســـــــػاق فـــــــْ السشطســـــــة أهـــــــام الستاحـــــــة الفـــــــخص عـــــــجد زيـــــــادة فـــــــْ تدـــــــببت -8

 .والخجهات الدمع لتصػيخ ألالزهة الججٓجة األفكار وتصبي  تػليج عسمية وتفعيل
 

ــــــــة؛ حيــــــــث  ــــــــة وثيق ــــــــا السعمػهــــــــات و األداء الــــــــػضيفْ عالق ــــــــة بــــــــيغ تكشػلػجي ــــــــخض الجراســــــــة أن العالق   وت
، وذلـــــظ ألىٍـــــا تدـــــخ  هـــــغ الـــــػضيفْ األداء و تجػيـــــج تحدـــــيغ فـــــْ كبيـــــخ حـــــج إلـــــِالتكشػلػجيـــــا  تدـــــببت

اىتقــــال السعمػهــــة باإلضــــافة ألىٍــــا تسكــــغ العــــاهميغ هــــغ االشــــال  عمــــِ هخخجــــات العســــل بذــــكل واضــــت، 
باإلضـــــــافة لديـــــــادة التشافدـــــــية، إلـــــــِ جاىـــــــ  أن ىطـــــــع التقيـــــــيع اإلداريـــــــة السحػســـــــبة قيـــــــج الجراســـــــة تسكـــــــغ 
ــــػهْ و  العاهــــل هــــغ هعخفــــة هدــــتػض كفاءتــــً بذــــكل واضــــت و دقيــــ ، وكــــحلظ هدــــتػض اإلىتاجيــــة بذــــكل ٓ

 شٍخي و سشػي.
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 الفمدطيشيةاإلطار الشعخي/ السبحث الخاب  : معمؽمات عؼ شخكة االتراالت 

 
 واق  االتراالت في فمدطيؼ: مقجمة عؼ  1.4.2

 لفتــــــخة و خزـــــع إذ الساضـــــية األعـــــػام خـــــالل هفرـــــمية بتجــــــارب فمدـــــصيغ فـــــْ االترـــــاالت قصـــــا  هـــــخ
 أوســـــمػ اتفـــــاق تػقيـــــع إثـــــخ الفمدـــــصيشية الػششيـــــة الدـــــمصة والدة ســـــبقت التـــــْ اإلســـــخائيمية لمدـــــيصخة شػيمـــــة
ــــادئ إلعــــالن ــــت و، 993 عــــام السب ــــخ إســــخائيل كاى ــــا ٌاجدــــا القصــــا  ٌــــحا و ػىســــ تعتب  إلــــِ فمجــــأت أهشي 
 .لفمدصيغ السدتسخ االحتالل ٌحا فتخة شػال العدكخية والقيػد األواهخ هغ بسجسػعة تقييجي
ـــــع لٍـــــحا و %  3.14 آىـــــحاك فـــــدة وقصـــــا  الغخييـــــة الزـــــفة فـــــْ الثابـــــت الٍـــــات  تـــــػفخ كثافـــــة تتجـــــاوز فم

ـــــل ـــــل فق ـــــْ%  30 بسقاب ـــــحاك ٌـــــاتفْ   خ عمـــــِ الحرـــــػل اســـــتغخق  بيشســـــا إســـــخائيل ف  ال زهشيـــــة هـــــجة آى
ـــــل ـــــْ حطـــــخ و عاهـــــا 10-15 عـــــغ تق ـــــان بعـــــس ف ـــــاكذ جٍـــــاز اســـــتخجام األحي  االترـــــال أجٍـــــدة و الف

 .األخخض 
 شـــــــبكة بتصــــــػيخ االٌتســــــام فيــــــاب و فمدــــــصيغ فــــــْ اإلســــــخائيمية الخــــــجهات تــــــػفيخ اىعــــــجام ســــــاٌع قــــــج و

 .البجائية حالتً عمِ الػضع ببقاء االتراالت
ــــػر الفمدــــصيشية الدــــمصة فأعــــجت ــــة خصــــة إىذــــائٍا ف  الــــحي الستــــخدي الػضــــع هــــغ والخــــخوج لمتػســــع شارئ
 تأٌيــــــل و التحتيــــــة البشيــــــة تصــــــػيخ ليذــــــسل لالترــــــاالت ججٓــــــج ىطــــــام وتجٍيــــــد بشــــــاء خــــــالل هــــــغ ورثتــــــً
 لذـــــــخكة والتـــــــخخيز االهتيـــــــاز هـــــــشت إشـــــــار فـــــــْ والتذـــــــغيل البشـــــــاء تختيـــــــ  و عـــــــادة االترـــــــال شـــــــبكات

 .االتراالت
ـــــــت وقـــــــج تساهـــــــا الفمدـــــــصيشية الػششيـــــــة الدـــــــمصة أول ـــــــجور بالغـــــــا ٌا  االترـــــــاالت لقصـــــــا  االســـــــتخاتيجْ بال

ـــــــا واتخـــــــحت وتصـــــــػيخي، السعمػهـــــــات وتكشػلػجيـــــــا  فجـــــــاءت االترـــــــاالت، قصـــــــا  وخرخرـــــــة ببشـــــــاء قخاٌر
 الفمدــــــصيشية االترــــــاالت شــــــخكة والدة PALTEL الٍــــــات  خــــــجهات تقــــــجيع اهتيــــــاز عمــــــِ حرــــــمت التــــــْ
 رقسيــــة شــــبكة وتجٍيــــد التحتيــــة البشيــــة بشــــاء ب عــــادة الذــــخكة وقاهــــت.  1997 العــــام فــــْ والجــــػال الثابــــت
 فمدــــصيشية خمػيــــة اترــــاالت شــــخكة أول إشــــالق تــــع كســــا ، العــــالع هــــع فمدــــصيغ اترــــال أعــــادت هتصــــػرة
ا  .جػال Jawwalأيز 
 فـــــْ وتحكسٍـــــا االترـــــاالت قصـــــا  عمـــــِ اإلســـــخائيمية الدـــــيصخة إىٍـــــاء إلـــــِ تـــــؤدي لـــــع الجٍـــــػد ٌـــــحي لكـــــغ
  ( .2019،  لالتراالت الجولْ االتحاد هػقعوتصػري ) ىسػي
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 ":Paltel Groupالفمدطيشية " االتراالت مجسؽعة عؼ مقجمة 2.4.2  
 عمـــــِ يقـــــػم أصــــبت االترـــــاالت قصـــــا  فــــْ العـــــالسْ التػجـــــً أن الفمدــــصيشية االترـــــاالت شـــــخكة أدركــــت
 والٍــــات  الثابــــت، الٍــــات  خــــجهات بـــيغ التــــجاخل ذلــــظ فــــْ بســــا عجٓـــجة لسجــــاالت وشــــسػلٍا الخجهــــة تشـــػ 

 أي ىجــــــاح فــــــْ الخئيدــــــْ العشرــــــخ أصــــــبحت التــــــْ السزــــــافة والخــــــجهات االىتخىــــــت، وخــــــجهات الستشقــــــل
 قصــــــا  فــــــْ الخائــــــجة العالسيــــــة الذــــــخكات فــــــْ التػجــــــً كــــــان الخــــــجهات ٌــــــحي ولتقــــــجيع اترــــــاالت، شــــــخكة

ــــــا هــــــغ الجــــــحري  التحــــــػل ىحــــــػ االترــــــاالت ــــــِ الدــــــائجة التكشػلػجي ــــــل تكشػلػجيــــــا إل ــــــج الجي ــــــحي الججٓ  وال
 تتزـــــسغ والتـــــْ الخياعيـــــة الخجهـــــة: هثـــــل هتصـــــػرة خـــــجهات تقـــــجيع فـــــْ االىتخىـــــت بخوتػكـــــػل عمـــــِ يعتســـــج
 شـــــــخكة وكاىــــــت السخئيـــــــة، والخــــــجهات، الدـــــــخيع واالىتخىــــــت الٍــــــات  هجـــــــال فــــــْ كبيـــــــخة خــــــجهات حدهــــــة

 .التػجً ٌحا فْ الخائجة الذخكات هغ الفمدصيشية االتراالت
سٍـــــا إســـــتخاتيجية خصــــــػات بعـــــجة والقيــــــام لمذـــــخكة ةججٓـــــج رؤيــــــا صـــــيافة تســـــت  الذــــــخكة ٌيكمـــــة إعــــــادة ٌأ

ـــــــْ الفمدـــــــصيشية االترـــــــاالت هجسػعـــــــة وأشمقـــــــت األريعـــــــة بأذرعٍـــــــا ـــــــْ  Paltel Group "ٌو "، ٌو
 -كالتالْ:

 ْالفمدصيشية  االتراالت شخكة   .( Paltel:)  الثابت الٍات  خجهات تغصْ ٌو
 ْالخمػية  االتراالت شخكة  .( Jawwal:)  الخمػي  الٍات  خجهات تغصْ ٌو
 ِحزارة  شخكة    .( Hadara:)  االىتخىت خجهات كافة تغصْ ٌو
 ْهيجيا  بال شخكة   .( Pal-Media:)  اإلعالهية لمخجهات شخكة ٌو
ــــأهيغ كــــان السجسػعــــة إشــــالق هــــغ الخئيدــــْ الٍــــجف إن ــــة الخزهــــة ت  يحتاجٍــــا التــــْ الخــــجهات هــــغ الكاهم

ـــــً وتقـــــجيسٍا الســـــػاشغ ـــــظ يذـــــسمً هـــــا هـــــع واحـــــجة بػتقـــــة فـــــْ ل ـــــْ وتشـــــػ  التكمفـــــة فـــــْ تخفـــــيس هـــــغ ذل  ف
 .السذتخك احتياجات حد  رزهٍا عخض ٓتع التْ الخجهات
 االترـــــــاالت قصــــــا  لتصــــــػيخ رئيدــــــية رافعــــــة تذـــــــكل الحالــــــة بٍيكميتٍــــــا االترــــــاالت هجسػعــــــة أن كســــــا

 فـــــْ وشـــــخكائٍا السجسػعـــــة بـــــيغ والتعـــــاون  التاهـــــة بالذـــــخاكة فمدـــــصيغ فـــــْ السعمػهـــــات تكشػلػجيـــــا وقصـــــا 
ــــً السشتطــــخ الــــجور عــــغ عــــجض ىســــػ ا، القصاعــــات أكثــــخ يعــــج الــــحي القصــــا  ٌــــحا ــــة دفــــة قيــــادة فــــْ ل  التشسي

 تشذـــــيل هذــــاريع ســــػاء السعمػهــــات، تقشيــــة خمــــ  فــــْ السجسػعــــة بــــادرت لقــــج فمدــــصيغ، فــــْ االقترــــادية
ــــادة الحاســــػب اســــتخجام ــــد أو الفمدــــصيشْ السجتســــع فــــْ اىتذــــاري وزي ــــِ االٌتســــام تخكي ــــػض  تصــــػيخ عم  هحت
ـــــــة االحتياجـــــــات يعكـــــــذ فمدـــــــصيشْ  ذلـــــــظ جعـــــــل عـــــــغ لمسذـــــــتخكيغ،عجض والتخفيٍيـــــــة والتجريبيـــــــة التعميسي

 .(2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع)  السجاورة ل سػاق اىصالق قاعجة
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  :الفمدطيشيةعؼ شخكة االتراالت  لسحة3.4.2 
 االترـــــــــاالت هجسػعـــــــــة شـــــــــخكات إحــــــــجض ٌـــــــــْ بالتـــــــــل اخترــــــــار ا أو الفمدـــــــــصيشية االترـــــــــاالت خكةشــــــــ

 .السرخي  صبيت إدارتٍا هجمذ ٓتخأس والحي الفمدصيشية

ــــــْ 1995 ســــــشة تأسدــــــت  وىقــــــل والــــــخيل عســــــالاأل وخــــــجهات الثابــــــت والٍــــــات  الشــــــت خصــــــػ  هــــــدود ٌو
ــــة الزــــفة فــــْ أعسالٍــــا تــــجٓخ البياىــــات، ــــخيل األعســــال وخــــجهات الثابــــت والٍــــات  ،فــــدة وقصــــا  الغخيي  وال
 وهـــــع العـــــالع هـــــع التػاصـــــل هـــــغ فمدـــــصيغ فـــــْ األعســـــال قصاعـــــات هختمـــــ  تسّكـــــغ التـــــْ البياىـــــات وىقـــــل

ـــــة الذـــــخكات لكبـــــخض  بالجسمـــــة السبيعـــــات خـــــجهات وتقـــــجم عسالئٍـــــا؛  تستـــــج. االترـــــاالت هجـــــال فـــــْ العاهم
ــــــل شــــــبكة ــــــِ رفــــــت هــــــغ بالت ــــــيغ إل ــــــة أســــــاس وتعتبــــــخ جش  وتكشػلػجيــــــا االترــــــاالت لقصــــــا  التحتيــــــة البشي

 . فمدصيغ فْ السعمػهات

شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية "بالتـــــل" رائـــــجة قصـــــا  االترـــــاالت وتكشػلػجيـــــا السعمػهـــــات فــــــْ وتعتبـــــخ 
ــــــِ هــــــجار  ــــــة تصــــــػرا   باعتســــــادالساضــــــية  األعــــــػامفمدــــــصيغ، التدهــــــت "بالتــــــل" عم ــــــات العالسي أكثــــــخ التقشي

ا بأفزــــــــل خـــــــــجهات االترــــــــاالت والخفاٌيـــــــــة وأ حــــــــجث السشتجـــــــــات التكشػلػجيـــــــــة ذات ليتستــــــــع هذـــــــــتخكٌػ
ــــــأعمِ هعــــــآيخ  ــــــِ هــــــجار األعــــــػام  ةالجــــــػدة السعتســــــجالتقشيــــــة العاليــــــة وي عالسيــــــا  ، وواصــــــمت "بالتــــــل" عم

 .بذبكتٍا وتػسعتٍا بٍجف إيرال خجهاتٍا لكل بيت فْ فمدصيغ االستثسار  الساضية

 فـــــْ هدــــاٌسيٍا عـــــجد ووصــــل أردىـــــْ دٓشــــار هميـــــػن  131,625 الفمدــــصيشية االترـــــاالت هــــال رأس ٓبمــــغ
 األفــــــخاد هـــــغ هجسػعـــــة السدـــــاٌسيغ قائســـــة وتزـــــع ،هدـــــاٌع 9463 حـــــػالْ إلـــــِ 31/12/2007 ىٍايـــــة

ــــــــات والسؤسدــــــــات والذــــــــخكات ــــــــج الفمدــــــــصيشية االســــــــتثسارية والٍيع ــــــــة الذخرــــــــيات هــــــــغ والعجٓ . االعتباري
ْ السالية ل وراق فمدصيغ سػق  فْ هجرجة أسٍسٍا  .الدػق  فْ وىسػا   تجاوال   األسٍع أكثخ هغ ٌو

ـــــا  هـــــغ ـــــخ بكـــــخة" كجـــــدء هـــــغ رؤيتٍـــــا واىصالق ـــــل" شـــــعار "فّي إيساىٍـــــا بـــــأن التصـــــػيخ هـــــختبل  اعتســـــجت "بالت
ــــــجا  ــــــجعػة الذــــــباب باإلب ــــــخ ٌــــــػ أســــــاس التصــــــػيخ ول ــــــأن التغيي ــــــجا ؛ وي ــــــغ، بحــــــ  البمــــــج،  لعب بفكــــــخة، بف

  بالعمع، بالتكشػلػجيا وتغييخ فجٌع ىحػ األفزل باستخجام االىتخىت.

ــــــْ واصــــــمت ــــــت لكــــــل خــــــجهاتٍا إيرــــــال بٍــــــجف وتػســــــعتٍا بذــــــبكتٍا االســــــتثسار 2017 عــــــام ف  فــــــْ بي
 وتصـــــػري لشســـــػي وداعســـــة الفمدـــــصيشْ االقترـــــاد أســـــذ أحـــــج الفمدـــــصيشية االترـــــاالت وأصـــــبحت فمدـــــصيغ
ــــــــا لالســــــــتثسار ويػصــــــــمة )  الفمدــــــــصيشْ االقترــــــــاد فــــــــْ األكبــــــــخ والسذــــــــغل الخئيدــــــــْ السدــــــــاٌع باعتباٌر
 .(2019الفمدصيشية،  االتراالتلذخكة  اإللكتخوىْ السػقع
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 :""Paltel ةالفمدطيشي شخكة االتراالت ؤيةر  4.4.2
 وتكشػلػجيــــــا االترــــــاالت قصــــــا  فــــــْ الخائــــــجة السؤسدــــــة تكــــــػن  أن إلــــــِ الفمدــــــصيشية االترــــــاالت تتصمــــــع

 أخــــخ هػاكبــــة عمــــِ والقــــادرة الستصــــػرة التحتيــــة البشيــــة تــــػفيخ خــــالل هــــغ وذلــــظ فمدــــصيغ فــــْ السعمػهــــات
 والسعمػهاتيــــــة والخمػيــــــة األرضــــــية االترــــــاالت خــــــجهات كافــــــة وتــــــػفيخ القصــــــا ، ٌــــــحا فــــــْ السدــــــتججات
 االترــــــاالت بقصــــــا  عالقــــــة ذات هذــــــاريع فــــــْ واالســــــتثسار السزــــــافة، والخــــــجهات اإلىتخىــــــت وخــــــجهات
ـــــِ ســـــػاء ـــــْ السدـــــتػض  عم ـــــْ لمسدـــــاٌسة العـــــالسْ أو اإلقميســـــْ أو السحم  الفمدـــــصيشْ االقترـــــاد تصـــــػيخ ف
 . (2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع)  لمسداٌسيغ هجدية عػائج وتحقي 

 
 :""Paltel ةالفمدطيشي شخكة االتراالت استخاتيجية 5.4.2
ا تػســــــــيع عمـــــــِ الفمدــــــــصيشية االترــــــــاالت تعســـــــل  خــــــــجهاتٍا وتشػيــــــــع الفمدــــــــصيشْ الدـــــــػق  فــــــــْ اىتذــــــــاٌر

 واتبعــــــت عميـــــً، والحفـــــا  إلرضــــــائً ســـــعي ا الفمدـــــصيشْ لمسدــــــتٍمظ هتكاهمـــــة حـــــدم شــــــكل عمـــــِ وتقـــــجيسٍا
 هشٍـــــا كـــــل تعشـــــِ هدـــــتقمة شـــــخكات إىذـــــاء خـــــالل هـــــغ التخرـــــز سياســـــة ذلـــــظ ســـــبيل فـــــْ االترـــــاالت
ـــــــــ  العســـــــــل جػاىـــــــــ  هـــــــــغ بجاىـــــــــ  ـــــــــة هـــــــــع السشدـــــــــجسة اإلســـــــــتخاتيجية األٌـــــــــجاف لتحقي  هجسػعـــــــــة رؤي

 :ٓمْ بسا والستسثمة االتراالت
 الجــــــػدة الدــــــمعة ذات باعتبــــــاري بــــــً الخاصــــــة السزـــــافة والخــــــجهات الثابــــــت الٍــــــات  اىتذــــــار تػســـــيع (1

 .السشافذ والدعخ العالية
 .الخجهة وتشػعٍا بجػدة والعشاية فمدصيشْ فخد لكل الخمػية الخجهات اىتذار تػسيع (2
ــــــاء (3 ــــــة بش ــــــة بشي ــــــة هتصــــــػرة تحتي ــــــة، لثقاف ــــــت ثقافــــــة وىذــــــخ السعمػهاتي ــــــد اســــــتخجاهٍا اإلىتخى  فــــــْ وتعدي

 .الحياة ىػاحْ هختم 
ـــــا االترـــــاالت هخاكـــــد عـــــجد زيـــــادة (4  وســـــمع وتـــــػفيخ خـــــجهات باســـــتسخار عسمٍـــــا آليـــــة وتحـــــجٓث وتصػيٌخ

 .السٍشية هغ درجة عالية عمِ هػضفيغ خالل هغ أدائٍا بجػدة واالٌتسام حجٓثة
 .الذخكة خجهات لتدػي  لمديائغ تذجيعية تدػيقية بحسالت القيام (5
 .الفمدصيشية االتراالت شبكة هكػىات لجسيع الجائع التصػيخ (6
ــــا االســــتثسار (7 ــــا هحمي ــــا و قميسي ــــْ ودولي ــــة هــــع تشدــــجع هذــــاريع ف  التكاهــــل االترــــاالت واســــتخاتيجيً رؤي

 .(2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع) 
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 :""Paltel ةالفمدطيشي شخكة االتراالت أىجاف 6.4.2
ـــــــات السعمػهـــــــات وأىطســـــــة االترـــــــاالت تكشػلػجيـــــــا وخـــــــجهات ىطـــــــع أحـــــــجث تـــــــػفيخ (1  وتخاســـــــل السعصي

 .التجسعات الفمدصيشية كافة فْ الديائغ احتياجات كافة لتمبية السزافة والخجهات
 تحقيــــــ  والعســــــل عمــــــِ اســــــتثساراتٍع عمــــــِ والسحافطــــــة لمسدــــــاٌسيغ هججيــــــة اســــــتثسار عػائــــــج تحقيــــــ  (2

 .بذكل هدتسخ هعٍع والتػاصل االترال وتأهيغ وشسػحاتٍع تػقعاتٍع
 .السشاش  الفمدصيشية كافة فْ السذتخكيغ هغ قاعجة ألكبخ الخجهات هغ رزهة أوسع تقجيع (3
 هــــغ السبــــادرات هسكــــغ قــــجر أكبــــخ دعــــع خــــالل هــــغ الفمدــــصيشْ السجتســــع لبشــــات بشــــاء فــــْ السدــــاٌسة (4

 التحتيــــــــة، البشيــــــــة واالقترــــــــادية وتصــــــــػيخ والرــــــــحية والتعميسيــــــــة والتخيػيــــــــة االجتساعيــــــــة واألىذــــــــصة
ــــــ  ــــــة لخم ــــــدة تػاصــــــل عالق ــــــيغ هتسي ــــــْ يدــــــاٌع بســــــا الفمدــــــصيشْ السجسػعــــــة والسجتســــــع شــــــخكات ب  ف
، الفمدـــــصيشية الترـــــاالتلذـــــخكة ا اإللكتخوىـــــْ السػقـــــع)  قجراتـــــً وتعديـــــد السجتســـــع شسػحـــــات تحقيـــــ 
2019). 

 
 اإللكتخوىْ السػقع) حدب ""Paltel  الفمدطيشية االتراالت شخكة تطؽر مخاحل 7.4.2
 . (2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا

 1996 الدمصة الػششية بيغ ها اتفاقية بسػج  الفمدصيشية االتراالت تأسدت :التأسيذ عام 
 لالتراالت هشج الخخرة تع حيث الفمدصيشية، االستثسارية والٍيعات الذخكات هغ وهجسػعة الفمدصيشية
 اهتياز وأُعصيت الفمدصيشْ، قصا  االتراالت ويشاء تصػيخ هدعػلية الذخكة تدمست بسػجبٍا والتْ الفمدصيشية

 كسية ىقمة و حجاث القصا  ٌحا فْ ضخسة استثسارات تدتصيع تػضي  حتِ هشفخدة لمعسل سشػات عذخة لسجة
 .فمدصيغ االتراالت فْ خجهات فْ وىػعية
 1997 الفمدصيشية لالتراالت الحقيقية البجاية يعتبخ والحي 1997 بجاية هع :البجاية كانت و 

 وقصــا  الغخييــة الزــفة وتصــػيخي فــْ الفمدــصيشْ االترــاالت قصــا  ويشــاء إدارة لتذــغيل هٍاهٍــا الذــخكة تدــمست
 لتأسـيذ الالزهة العقػد و بخام التصػيخية وضع الخصل عمِ السخحمة ٌحي فْ الذخكة جٍػد اىربت حيث فدة،
 كافـة وتدـٍيل الخـجهات قاعجة تػسيع ذلظ وشسل فمدصيغ، فْ حجٓث وعرخي  اتراالت لقصا  التحتية البشية

 بػضـــع 1997 العـــام خـــالل االترـــاالت بـــجأت كســـا االترـــال، خـــجهات أفزـــل السصمػيـــة إلرســـاء اإلجـــخاءات
 GSM0ىطام  بحلظ هدتخجهة فمدصيشية خمػية اتراالت شبكة أول وتذغيل إلىذاء األسذ األولِ

 1999 بـــــً الجوليــــة الخــــاص فمدــــصيغ رهـــــد تذــــغيل االترــــاالت اســــتعادت: العـــــالػ مــــ  التؽاصــــل 
ـــــجولْ اإلتحـــــاد قـــــخار هـــــغ باسترـــــجار الفمدـــــصيشية واالترـــــاالت البخيـــــج وزارة جٍـــــػد ىتيجـــــة وذلـــــظ(  970)  ال

 هشٍــــا أساســــية هذــــاريع الذــــخكة بتشفيــــح شــــخعت كســــا لفمدــــصيغ، الخهــــد ٌــــحا تخرــــيز إلعــــادة لالترــــاالت
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 الخمػيــــــة االترـــــاالت وخـــــجهات الزـــــفة وفـــــدة بـــــيغ السيكـــــخووي  والـــــخيل الزـــــػئية األليـــــاف كػابـــــل هذـــــاريع
 ، الحجٓثـــــة الفـــــػتخة وأىطســـــة فاعميـــــة األكثـــــخ وخـــــجهات السذـــــتخكيغ الدـــــعة عاليـــــً والجوليـــــة الػششيـــــة والسقاســـــع

 الذــــــاهمة الجــــــػدة إدارة أىطســــــة وتصبيــــــ  أريحــــــا لسشصقــــــة الٍاتفيــــــة الفمدــــــصيشية الفــــــاتػرة إصــــــجار تجخيــــــة وتــــــع
ـــــة عمـــــِ ـــــت خجهـــــة كســـــا خـــــجهاتٍا، كاف ـــــْ الســـــؤجخة الخقسيـــــة الخصـــــػ  أدخم ـــــة احتياجـــــات لتمب  القصاعـــــات كاف
 .الحيػية

 2000 السقاســــع والخصــــػ  عــــجد فــــْ كبيــــخة ىقمــــة الذــــخكة أحــــجثت: الجسيــــ  مــــ  االترــــاالت عــــام 
 الفمدــــــصيشية الذــــــبكةوأصــــــبحت  الدــــــكاىية، التجسعــــــات هعطــــــع إلــــــِ خــــــجهاتٍا إيرــــــال واســــــتصاعت العاهمــــــة
تســــام كســــا السشصقــــة، فــــْ االترــــاالت شــــبكات هعطــــع تزــــاٌيٍا ال عرــــخية شــــبكة  ٌــــحي فــــْ الذــــخكة كــــان ٌا
ــــخة ــــا الفت  ٍ ــــث وجػدتٍــــا، الخــــجهات تشــــػ  ىحــــػ هػج ــــة خــــجهات ججٓــــجة أدخمــــت حي  السذــــتخكيغ احتياجــــات لتمبي

ـــــة الجـــــػدة السشصقـــــة، وتدـــــتح  هدـــــتػض  عمـــــِ الدـــــباقة جعمٍـــــا هســـــا الستشػعـــــة، ـــــحلظ لتكـــــػن  العالي  الذـــــخكة ب
 األوســـــل، الذـــــخق  فـــــْ االترـــــاالت خـــــجهات فـــــْ هجـــــال الجوليـــــة الذـــــٍادة ٌـــــحي عمـــــِ تحرـــــل التـــــْ األولـــــِ

ــــْ إلــــِ باإلضــــافة ــــْ الدــــميسة البيعــــة ىطــــام إدارة وتصبيقٍــــا الذــــخكة تبش  تــــع كســــا وىذــــاشاتٍا أىطستٍــــا كافــــة ف
 .الجػال الفمدصيشْ خجهات تذغيل العام ٌحا فْ
 2001 ــــة البشيــــة تأســــيذ الذــــخكة اســــتكسمت: ىــــاتف مجــــخد مــــؼ أكثــــخ  لقصــــا  االترــــاالت التحتي
 هـــــغ العجٓـــــج الفمدـــــصيشية، وأدخمـــــت التجسعـــــات كافـــــة إلـــــِ االترـــــاالت خـــــجهات وصـــــمت حـــــيغ فمدـــــصيغ فــــْ

 .الفمدصيشْ السجتسع إلِ الحجٓثة االتراالت خجهات
 2002 ٌـــــحي السخحمـــــة فـــــْ الفمدـــــصيشية االترـــــاالت بـــــجأت: نتحـــــجث الشـــــا ومـــــا ســـــشؽات خســـــذ 

ا ا عٍـــــج  ـــــجٍٓع ٓتـــــػفخ هـــــا تػضيـــــ  اســـــتخجام عمـــــِ السذـــــتخكيغ لتذـــــجيع ججٓـــــج   هـــــغ إهكاىيـــــات هتصـــــػرة هـــــغ ل
ـــــا االترـــــاالت خـــــجهات ـــــا، أو اإلىتخىـــــت شـــــبكة عبـــــخ أو ٌاتفي   التجاريـــــة بتعسيـــــ  تػجٍاتٍـــــا بـــــجأت وكســـــا فيٌخ
ــــل وىػعيتٍــــا الخجهــــة جــــػدة عمــــِ تخكــــد والتــــْ ــــػفخة، الخــــجهات وتفعي ــــدت الست ــــة ٌــــحي وقــــج تسي ــــل السخحم  بتفعي
 األداء وتحدــــــيغ الججٓــــــجة ليمبــــــْ التػجٍـــــات لمذــــــخكة التشطيســـــْ الٍيكــــــل تصــــــػيخ خـــــالل هــــــغ الخـــــجهات دور

 .العالع فْ االتراالت تصػر لسػاكبة
 2003 ـــــــيكػ ـــــــى نبق ـــــــت: اترـــــــال عم ـــــــِ الػقـــــــت ٌـــــــحا خـــــــالل االترـــــــاالت عسم ـــــــ  عم  تػفيخهختم

ـــــً السذـــــتخك أشـــــعخت التـــــْ الخـــــجهات ـــــً، ٓـــــجور هـــــا بكـــــل اترـــــال عمـــــِ أى ـــــع حيـــــث حػل  إشـــــالق وتذـــــغيل ت
 البـــــخاق ريصـــــت هػقـــــع كســـــا السجـــــاىْ، الـــــخقع وخجهـــــة السحميـــــة، األودٓػتكدـــــت وخجهـــــة كـــــػل فمدـــــصيغ خجهـــــة

ــــــا البخيــــــج االلكتخوىــــــْ خجهــــــة بتقــــــجيع وشـــــخعت الساليــــــة، لــــــ وراق فمدــــــصيغ ســــــػق  بسػقــــــع االلكتخوىـــــْ  وفيٌخ
ــــع الخــــجهات، هــــغ  و ىســــا وحدــــ ، الخــــارجْ عمــــِ الرــــعيج التػاصــــل أواصــــخ تػشيــــج إلــــِ الذــــخكة تدــــعِ ول
ا السدافات لتقخب الجاخمْ االىتخاىت لسػضفيٍا وفخت  .اترال عمِ ولتبقيٍع أيز 
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 2004 تساهٍــــــا الذــــــخكة وجٍــــــت: متعــــــجدة وتؽجيــــــات اىتسامــــــات -E السخحمـــــــة ٌــــــحي خــــــالل ٌا
Services ِــــــ ــــــة لسذــــــتخكيٍا الخجهــــــة تــــــػفيخ إل  فــــــْ ورفبــــــة التكشػلــــــػجْ، التصــــــػر هــــــع تساشــــــي ا االلكتخوىي
 وخــــــجهات بخىــــــاهج السحاســــــبة تصــــــػيخ تــــــع حيــــــث وهخوىــــــة، دقــــــة بكــــــل احتياجــــــاتٍع وتمبيــــــة عمــــــيٍع التدــــــٍيل
ــــــت، هذــــــتخكْ ــــــظ السعصيــــــات وتخاســــــل االىتخى ــــــع كســــــا االســــــتعالهات السخكــــــدي، هخكــــــد ضــــــسغ وذل  إعــــــادة ت
 .االىتخىت وخصػ  السعصيات تخاسل خصػ  أسعار وتخفيس ٌيكمة

 2005   ا بــــــات والسعخفــــــة السعمػهــــــات هجتســــــع بشــــــاء: السدــــــتقبل خيــــــؽ  تشدــــــج  هــــــغ ضــــــخورة وجــــــدء 
ـــــا السجتســــع، تجــــاي الكبيـــــخة الذــــخكة هدــــعػلية  خجهـــــة جعــــل الفمدــــصيشية عمـــــِ االترــــاالت حـــــخص هــــغ واىصالق 
ـــــــت ـــــــة خجهـــــــة فمدـــــــصيغ فـــــــْ االىتخى ـــــــت لمجسيـــــــع وهتاحـــــــة وششي  ) هذـــــــخو  SFIتحقيـــــــ   هـــــــغ الذـــــــخكة تسكش
 كمفـــــــة بأقـــــــل هذـــــــخو  االىتخىـــــــت، اســـــــتخجام فخصـــــــة هـــــــػاشغ لكـــــــل أتـــــــاح الـــــــحي ، و( اشـــــــتخاك دون  االىتخىـــــــت
 هعـــــة بشدـــــبة االىتخىـــــت حخكـــــةحجـــــع  فـــــْ تزـــــاع  السذـــــخو  ســـــجل وقـــــج اشـــــتخاك، دون  وهـــــغ جـــــػدة وأفزـــــل
ـــــادة وهـــــع، بالسائـــــة ـــــْ السذـــــتخكيغ أعســـــال زي ـــــات تشفيـــــح ف ـــــات لخصـــــػ  عسمي ـــــجة تخكيب ـــــ  ججٓ ـــــاش ، لسختم  السش
ـــــــة لٍـــــــحي خـــــــال الذـــــــخكة ركـــــــدت كســـــــا ـــــــِ السخحم ـــــــا االجتســـــــاعْ عم  هدـــــــعػليتٍا خـــــــالل هـــــــغ واإلىدـــــــاىْ دوٌر

 .أفزل لمجسيع هدتقبل بشاء أجل هغ تبشتٍا لفتْ االجتساعية
 ـــى لمتكامـــل ـــج معش ـــج: ججي ـــخ ق ـــخ العـــام ٌـــحا يعتب ـــد ا، األكث  تكػىـــت حيـــث التكاهـــل واالزدٌـــار، عـــام فٍـــػ تسي

ــــــــا وخارجي ـــــــا ىذــــــــاشاتٍا تػســــــــعت التـــــــْ الفمدــــــــصيشية، االترــــــــاالت هجسػعـــــــة  هعــــــــاىْ بــــــــحلظ لــــــــتعكذ هحمي 
 عـــــام فخـــــالل السدـــــتػيات، كافـــــة ىػعيـــــة عمـــــِ خصـــــػات الفمدـــــصيشية االترـــــاالت وخصـــــت والشجـــــاح، التكاهـــــل
ــــــع 2005  خــــــل إلــــــِ السكالســــــات جسيــــــع لترــــــبت أســــــعار فمدــــــصيغ داخــــــل السكالســــــات أســــــعار تخفــــــيس ت
ـــــة السكالســـــة بدـــــعخ الثابـــــت ـــــت اترـــــال هشصقـــــة فمدـــــصيغ"  السحمي ـــــجهت كســـــا(  ADSL)  واحـــــجة، واالىتخى  أق

ــــت خــــجهات االترــــاالت ــــة اىتخى ــــْ اشــــتخاك خجهــــة دون  إشالقٍــــا هــــع هتكاهم ــــْ فمدــــصيغ، ف ــــة ٌــــحي وف  السخحم
ــــع ــــاح ت ــــج افتت ــــت االترــــاالت هخاكــــد هــــغ العجٓ ــــاىْ الذــــخكة حيــــث عسم ــــاء بتف  السقجهــــة الخجهــــة بجــــػدة لالرتق

ا فْ لمسذتخكيغ  .هشافدة ويأسعار عالية جػدة ذات سمع هتشػعة وتػفيخ هخاكٌد
 هع شسػحات الحاضخ و ىجازات الساضْ جٍػد تكاهمت العاشخ عاهٍا فْ: سشؽات عذخ بعج 

 IN الٍات  هذخو  التعميع لتحقي  هذخو  إشالقٍا خالل هغ الكبيخة، االىجازات تحقي  وتع السدتقبل،
ا جاى  إلِ فمدصيغ فْ األول اإللكتخوىْ  هذتخكيٍا لخجهً لخجهة الجفع السدب  شبكة الثابت فْ استثساٌر
 كافة احتياجات تمبية عمِ الػقت ٌحا خالل الذخكة حيث ركدت هرخوفاتٍع، فْ التحكع فْ الخافبيغ

ع السذتخكيغ ع وتحخص ألىٍا وتسييٌد  لسكافأة خررتً الحي"  عمذاىظ"  بخىاهج أشمقت رضاٌع، عمِ تقجٌر
خجهات  إشالق تع كسا الٍات ، فاتػرة عبخ السبيعات تقدصْ بخىاهج تبشْ جاى  إلِ الستسيديغ، ٌحا زيائشٍا
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 وهحتػيات بحمة ججٓجة اإللكتخوىْ الفمدصيشية االتراالت هػقع و شالق الثابت الٍات  عمِ ججٓجة إضافية
جاف يخجم هسا وهشػعة، شاهمة  .الجسٍػر إضافية هع اترال كػسيمة وتصمعاتٍا الذخكة ٌأ
ــــــ  هــــــغ ا الفمدــــــصيشية االترــــــاالت تبــــــحل آخــــــخ جاى ــــــة جٍــــــػد   شــــــبكتٍا تصــــــػيخ أجــــــل هــــــغ وهتػاصــــــمة حثيث

ــــظ هدــــتسخ بذــــكل وتػســــيعٍا الٍاتفيــــة ــــا  وذل ــــحٓغ هذــــتخكيٍا عمــــِ لمحف ــــػليٍع ال ــــا ت تساه  ــــا ٌا  وتزــــعٍع خاص 
 إلـــــِ أدض هســـــا أخـــــخض، جٍـــــة هـــــغ جـــــجد هذـــــتخكيغ اســـــتقصاب فـــــْ ورفبـــــة جٍـــــة، هـــــغ أولػياتٍـــــا قســـــة عمـــــِ
ــــــا هذــــــتخكيٍا قاعــــــجة اتدــــــا  ــــــت ٌشــــــا وهــــــغ الفمدــــــصيشية، السشــــــاش  كافــــــة بــــــحلظ لتذــــــسل ٓــــــػم بعــــــج ٓػه   عسم

ـــــػفيخ عمـــــِ االترـــــاالت ـــــة بجـــــػدة خـــــجهاتٍا ت ـــــة تشافدـــــية ويأســـــعار عالي  اإلســـــتخاتيجية األٌـــــجاف بـــــحلظ هحقق
 .البجاية هشح أعيشٍا ىر  وضعتٍا التْ
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  . Conference Call الجساعية السكالسة خجهة (2
 .الدخيع الخل خجهة (3
 .السخترخ التخقيع خجهة (4
 .( 41)  السصمػب بالخقع االترال إعادة خجهة (5
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 .( 42)  واردة هكالسة بآخخ االترال إعادة خجهة (6
7) Waiting Call. 
 .خجهة فمدصيغ كػل (8
9) 19xx ) Audio Text )االودٓػتكدت خجهة. 
 .Follow Me اتبعشْ خجهة (10
 .بسػعج التحكيخ خجهة أو(  175)  ألْ اإليقا  خجهة (11
 .الرػتْ البخيج خجهة (12
  .ISDN خجهة (13
 .السؤجخة الخقسية الخصػ   Leased Linesخجهة  (14
  .Toll Free Number  1 –1800 السجاىْ الخقع خجهة (15
ال""  بصاقات خجهة (16  Ahlan Pre-Paid Card.   ٌأ
 SFI.   اشتخاك دون  االىتخىت خجهة (17
 . ADSL الخقسْ السذتخك خجهة (18
  . E-Bill االلكتخوىية الفاتػرة خجهة (19
 .الفاكذ عبخ الفاتػرة خجهة (20
 .ألْ( التدجٓج)  الجفع خجهة (21
 .ألْ الرخاف عبخ الفػاتيخ تدجٓج خجهة (22
 .االىتخىت عبخ الفػاتيخ تدجٓج خجهة (23
 

 :""Paltel  الفمدطيشية االتراالت العاممة لذخكةالتؽس  السدتسخ لمشذاطات 9.4.2 
 ْالفمدصيشيةالتراالت اذاشات شخكة ٌع السؤشخات لشتػضيت أل 6.2)رقع )  هغ خالل الخسع البياى " 

Paltel  " م2016لعام. 
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 م2016لعام "  Paltelالتراالت الفمدصيشية " اذاشات شخكة السؤشخات لش 6.2) )شكل 

  (2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع)  
 حاٌ حيث ضٍخ فمدصيغ فْ االىتخىت خجهة واىتذار ىسػ فْ هديختٍا الفمدصيشية االتراالت تػاصل 

 العام خالل االتراالت لذبكة اإلجسالية االىتخىت ساعة فْ السزصخد االزدياد خالل هغ الشسخ
 .1200Mbps إلِ لترل الفمدصيشية 2017

هقارىة سخعة االىتخىت  هػقع فمدصيغ فْ الحي يحجد   7.2))  رقع ويتزت ذلظ هغ خالل الذكل البياىْ
  .(2017 لعام)  بالجول العخيية

 
 ( 2017هػقع فمدصيغ فْ  سخعة االىتخىت هقارىة بالجول العخيية ) لعام  7.2)شكل ) 

  (2019،  الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع)  
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   هدتخجهْ عجد فْ الكبيخ االرتفا لػح  هغ ىذاشٍا و عسمٍا الحي  الفمدصيشية االتراالت تػجت 
أعجاد هذتخكْ الخل الثابت و اإلىتخىت، وأعجاد الخصػ   ( 8.2رقع  )  و ٓػضت الذكل االىتخىت
 الخمػية.

 

 
 أعجاد مذتخكي الخ  الثابت و اإلنتخنت، وأعجاد الخطؽ  الخمؽية (8.2شكل ) 

 (2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع)  
 :الفمدطيشية االتراالت شخكة في ةاإلداري السعمؽمات نعػ واق 10.4.2 

  .(2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع) 
 هتصـــــــػرة همفــــــات خادهـــــــات وأجٍــــــدة حجٓثـــــــة حاســــــبات أجٍـــــــدة الفمدــــــصيشية االترـــــــاالت شــــــخكة تدــــــتخجم
 االترـــــاالت شــــبكة وهخاكــــد دوائــــخ جسيـــــع تــــخيل الذــــبكة ٌــــحي ألـــــْ، لمحاســــ  هتقجهــــة بذــــبكة هختبصــــة

 .ببعس بعزٍا والزفة فدة فْ
 وفـــــدة الغخييـــــة الزـــــفة فـــــْ رئيدـــــية هجٓشـــــة كـــــل فـــــْ فشيـــــة وأخـــــخض  تجاريـــــة اترـــــاالت دائـــــخة تػجـــــج حيـــــث
ـــــيع إدارة إلـــــِ إضـــــافة ـــــار فـــــدة إقم ـــــْ ةالعاهـــــ اإلدارة وهق ـــــابمذ هجٓشـــــة ف  ،الذـــــخكة تأســـــيذ هكـــــان حيـــــث ى
ــــع السقاســــع تػجــــج كســــا ــــجيات الســــجن فــــْ والتػاب ــــا  إلــــِ إضــــافة والبم ــــة البيــــع وهخاكــــد ىق  ٌــــحي فــــْ الفخعي

( الدجاجيــــــة األليــــــاف) الفــــــآبخ تكشػلػجيــــــا خــــــالل هــــــغ الســــــجن بــــــيغ االترــــــاالت شــــــبكة وتستــــــج ،البمــــــجات
 السشتذــــــخة الٍػائيـــــة الســـــايكخووي  أبــــــخاج روابـــــل تكشػلػجيـــــا خــــــالل هـــــغ أو ،أرضـــــية كػابــــــل شـــــكل عمـــــِ
ـــــجات الســـــجن فـــــْ ـــــْ والتػابـــــع الخئيدـــــية السقاســـــع تػجـــــج كســـــا ،الفمدـــــصيشية والبم ـــــع ف ـــــجات الســـــجن جسي  والبم
 .الفمدصيشية والقخض 
 حد  هايكخوسػفت تذغيل ىطام تحت األوراكل ىطام باستخجام الذخكة شػرتٍا التْ ألية األىطسة وتعسل

 :األتْ فْ األىطسة ٌحي تمخيز سكغ، ويالتصبيقية البخاهج تصمباته
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 :االتراالت شخكة في العاممة اآللية األنعسة (1
 السالية التصبيقات ذلظ ويذسل واألىطسة البخاهج هغ العجٓج الذخكة فْ العاهمة ألية األىطسة تذسل

 .الحدابات بخاهج و الفػتخة بخاهج هثل والسحاسبية
 :اآللي الحاسب بذبكة والسخاكد الجوائخ ر   (2

 اســــــتخجهت وحجٓثــــــة هتصـــــػرة حاســــــ  بذـــــبكة االترــــــاالت ودوائــــــخ هخاكـــــد جسيــــــع بـــــخيل الذــــــخكة قاهـــــت
 .حجٓثة راوتخات و ريل وأجٍدة الزػئية واأللياف السحػرية الكػابل فيٍا
ـــــج ىطـــــام الذـــــخكة شبقـــــت كســـــا ـــــث االلكتخوىـــــْ البخي ـــــْ بخيـــــج الذـــــخكة خررـــــت حي  لكـــــل خـــــاص الكتخوى

 جسيــــــــع يغ فــــــــْســــــــػضفبـــــــيغ ال( outlook) واالترــــــــاالت السخاســــــــالت عسميـــــــة يدــــــــٍل هســــــــا الســـــــػضفيغ؛
 أجٍــــدة بتخكيــــ  البــــخاهج تػقــــ  هــــغ حسايــــة ىطــــام الذــــخكة شبقــــت كســــا، الذــــخكة فــــْ اإلداريــــة السدــــتػيات
 .االتراالت دوائخ فْ همفات خادهات

 آلياا: البيانات نقل سياسة (3
ـــــا الخئيدـــــية بالخادهـــــات البـــــخاهج واترـــــال تذـــــغيل ٓـــــتع حيـــــث  والسمفـــــات البياىـــــات تخـــــديغ ٓـــــتع بحيـــــث ،آلي 
 .السخكدي  الخادم عمِ آلْ بذكل
 
 البذخية: الكؽادر (4

 شــــــخكة هــــــع أجٍدتٍــــــا لجسيــــــع الفشــــــْ الــــــجعع وتقــــــجيع وشــــــبكتٍا بخاهجٍــــــا تصــــــػيخ عمــــــِ الذــــــخكة تعســــــل
ـــــــْ ،حمـــــــػل شـــــــخكة تدـــــــسِ السجـــــــال ٌـــــــحا فـــــــْ هتخررـــــــة  االترـــــــاالت هجسػعـــــــة شـــــــخكات إحـــــــجض ٌو

 .السجال ٌحا فْ خبخة وذوي  هتخرريغ بػجػد الذخكة ٌحي وتستاز
ـــــػم كســـــا ـــــجيع الذـــــخكة تق ـــــخاهج بتق ـــــ الب ـــــِ لسػضفيٍـــــا الستخررـــــة ةالتجريبي ـــــػا حت  عمـــــِ العســـــل هـــــغ ٓتسكش
ـــــحي الذـــــخكة بـــــخاهج  تكـــــػن  إهـــــا والجاخميـــــة، ةالذـــــخك خـــــارج أو داخميـــــة تكـــــػن  أن أهـــــا التجريبيـــــة البـــــخاهج ٌو
 .لمتجري  هتخررة قاعة فْ أو العسل رأس عمِ
 

 :(السعمؽمات تقشية إدارة)  التكشؽلؽجيا تؽظيف 1.10.4.2
 .(2019، الفمدصيشية التراالتلذخكة ا اإللكتخوىْ السػقع) 

ـــــة التقشيـــــات أحـــــجث الذـــــخكة تػضـــــ   عمـــــِ وهذـــــتخكيٍا لسػضفيٍـــــا التدـــــٍيالت تقـــــجيع هـــــغ لمتأكـــــج العالسي
ـــــ  ويـــــأتْ ،ســـــػاء حـــــج ـــــات ٌـــــحي تػضي ـــــاج التقشي ـــــْ رياديـــــة هؤسدـــــة الذـــــخكة لكـــــػن  شبيعـــــْ كشت ـــــػفيخ ف  ت

، األســـــػاق فـــــْ الستـــــػفخة واالختخاعـــــات العمســـــْ البحـــــث تصـــــػرات وهػاكبـــــة التقشيـــــة الػســـــائل هـــــغ األحـــــجث
ــــع وهــــغ ،والعالسيــــة السحميــــة  (Routers)اتالخاوتــــخ  و كــــحلظ  وأجٍــــدة والتػابــــع السقاســــع التقشيــــات ٌــــحي ٌأ
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ــــــشطع والبخهجيــــــات والذــــــبكات ( Servers)الدــــــيخفخ  كســــــا ، األخــــــخض  الفشيــــــة والتجٍيــــــدات اإللكتخوىيــــــة وال
 هػضفيٍـــــــا لخجهــــــة وتػضيفٍـــــــا التقشيــــــات ٌـــــــحي اســــــتخجام أجـــــــل هــــــغ هػضفيٍـــــــا بتأٌيــــــل تقـــــــػم الذــــــخكة أن

 .وهذتخكيٍا وزيائشٍا
 خـــــجهات هــــػضفْ وعســــل ةهٍســــ لتدــــٍيل وهدــــتسخ دائــــع بذــــكل الذــــخكة تدــــتخجهٍا التــــْ التقشيــــات وهــــغ
 الســــــــػضفيغ، لسعطـــــــع اإللكتخوىـــــــْ الفـــــــاكذ وخجهـــــــة العاليـــــــة، التخديشيـــــــة القـــــــجرة ذو اإللكتخوىـــــــْ البخيـــــــج

 عمــــــــِ وتعســــــــل أىفدــــــــٍع، الســــــــػضفيغ ويــــــــيغ السجتســــــــع هــــــــع لمتػاصــــــــل واالىتخاىــــــــت اإلىتخىــــــــت وخــــــــجهات
ــــا السدــــتخجهة األهــــان وســــائل أحــــجث اســــتخجام  هــــغ تقمــــل التــــْ اإلجــــخاءات اســــتحجاث، إلــــِ جاىــــ  عالسي 
 .وزيائشٍا االتراالت بذخكة الخاصة والسعمػهات األجٍدة فْ والعبث التدمل إهكاىية
ــــــشطع تدــــــتخجم الذــــــخكة فــــــ ن كــــــحلظ ــــــة ال ــــــجوام لسخاقبــــــة الحجٓث ــــــ  ال ــــــع والسغــــــادرات اإلجــــــازات وتػثي  وجسي
 .السػضفيغ بذؤون  الستعمقة الحخكات
 خـــــــجهات فــــــْ اشـــــــتخاكات عمــــــِ يحرـــــــل الفمدــــــصيشية االترـــــــاالت أســــــخة إلـــــــِ السػضــــــ  اىزـــــــسام هــــــع

 بخىـــــاهج خـــــالل هـــــغ األخـــــخض  الســـــػضفيغ وخـــــجهات والفـــــاكذ االلكتخوىـــــْ كالبخيـــــج :االلكتخوىيـــــة الســـــػضفيغ
(MenaMe) ثالثــــة إلــــِ السعمػهــــات تقشيــــة إدارة قدــــعشت، كســــا الســــػضفيغ بخــــجهات الستخرــــز 

 :رئيدية أقدام
ــــــة البشيــــــة .1 ــــــجرج السدــــــتخجهيغ؛ ودعــــــع التحتي ــــــة األىطســــــة قدــــــع: عشٍــــــا ويش ــــــات، السخكدي قدــــــع  والتصبيق

   .السدتخجهيغ دعع قدع األهان، أىطسة قدع الذبكات،
  .البخاهج ودعع تصػيخ.  .2
 .الفػتخة  .3

 :األتْ فْ واإلدارية الفشية األعسال فْ التكشػلػجيا تػضي  لكيفية التعخض وسيتع
 الفشية: (األعسال 1

 تـــــػفيخ خاللٍـــــا هـــــغ ويـــــتع الفمدـــــصيشية، االترـــــاالت شـــــخكة لعســـــل األساســـــية الشـــــػاة  الفشيـــــة السٍـــــام تذـــــكل
ـــــا وهتابعـــــة لمسذـــــتخكيغ الخـــــجهات جسيـــــع ـــــة التكشػلػجيـــــا عـــــغ البحـــــث خـــــالل هـــــغ تصػيٌخ ـــــة والتقشي  الحجٓث

  الخصــــــل جسيــــــع وضــــــع خــــــالل هــــــغ ذلــــــظ ويــــــتع الخــــــجهات، وأفزــــــل أحــــــجث عمــــــِ لمحرــــــػل وتصبيقٍــــــا
 :يأتْ ها إلِ الفشية السٍام وتقدع وصياىتٍا، الفشية السذاريع لتشفيح الالزهة اإلستخاتيجية

 ـــــــــة  الذـــــــــبكات ـــــــــتع  :(OSP)الخارجي ـــــــــة األعســـــــــال تأســـــــــيذ ٓ ـــــــــة السجىي ـــــــــة والبشي  لذـــــــــبكات التحتي
والقـــــــخض  الســـــــجن خـــــــلاد الشحاســـــــية الكػابـــــــل وتػصـــــــيل فمدـــــــصيغ، أىحـــــــاء جسيـــــــع فـــــــْ االترـــــــاالت
السحافطــــــات  بــــــيغ الزــــــػئية األليــــــاف كػابــــــل وكــــــحلظ هػاقعٍــــــا، هختمــــــ  فــــــْ الدــــــكاىية والتجسعــــــات

 .السذتخكيغ إلِ لمػصػل ىفدٍا السجٓشة داخل وحتِ والقخض  والسجن
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 ــــات ــــع تخكيــــ  :والرــــيانة التخكيب ــــجيع الثابــــت الٍــــات  خصــــػ  جسي  كاشــــ ) الخــــجهات اإلضــــافية وتق
 هـــــغ الٍاتفيـــــة ىقـــــل الخصـــــػ  عـــــغ السدـــــعػلية إلـــــِ باإلضـــــافة( ْآلـــــ إيقـــــا  جساعيـــــة، هكالســـــة الـــــخقع،
 .السذتخك شم  حد  آخخ إلِ هكان

 بالعــــالع الخــــارجْ وريصٍــــا جٍــــة، هــــغ بــــبعس بعزــــٍا السقاســــع ريــــل عسميــــة ٌــــػ التخاســــل :التخاســــل 
 ٓــــــــتع العاهمـــــــة التـــــــْ واألجٍـــــــدة الزـــــــػئية األليـــــــاف شــــــــبكة خـــــــالل هـــــــغ ويـــــــتع أخـــــــخض، جٍـــــــة هـــــــغ
(Microwave )الســــــــــايكخووي  أجٍــــــــــدة خــــــــــالل هــــــــــغ أو SDH,PDH)) ــــــــــِ عميٍــــــــــا وضــــــــــعٍا  عم

ـــــخاج ـــــْ السشتذـــــخة األب ـــــع هختمـــــ  ف ـــــاف يسكـــــغ ال التـــــْ السػاق  بدـــــب  إليٍـــــا الزـــــػئية الػصـــــػل ل لي
 .فمدصيغ تعيذٍا التْ الدياسية األوضا 

 هــــغ باإلضـــــافة الحجٓثــــة الخــــجهات بجسيــــع السذــــتخكيغ بتدويـــــج تقــــػم :السعطيــــات وتخاســــل االنتخنــــت 
 حجٓثـــة خجهـــة أيـــة أو (ADSL, Frame Relay, Leased Line) االىتخىـــت خـــجهات إلـــِ
ا ٓتع   .تصػيٌخ
 اإلدارية: (األعسال 2
ــــْ واألعســــال السٍــــام هــــغ ــــػم الت ــــة السٍــــام الذــــخكة بٍــــا تق ــــْ اإلداري ــــْ تتخكــــد الت ــــجيع ف ــــجعع خــــجهات تق  ال

ــــــػفخ هــــــغ والتأكــــــج الســــــػضفيغ ــــــة ت ــــــة البذــــــخية الســــــػارد وجاٌدي ــــــْ والتقشي ــــــ  شــــــأىٍا هــــــغ الت ــــــجاف تحقي  ٌأ
 ،العاهـــــة والدـــــالهة والتأهيشــــات واألبشيـــــة والمــــػازم البذـــــخية الســـــػارد فــــْ اإلداريـــــة السٍــــام وتتخكـــــد. الذــــخكة
 فــــْ العــــاهميغ الســــػضفيغ لجسيــــع السٍــــام تشفيــــح فــــْ والتخكيــــد العســــل فــــْ التخررــــية تحقيــــ  اجــــل وهــــغ
ــــــج اإلداريــــــة، السٍــــــام ــــــجاف ا هشٍــــــا كــــــل تحقــــــ  هتخررــــــة ودوائــــــخ إدارات الذــــــخكة أفــــــخدت فق  هحــــــجدة ٌأ
تساهٍا بتخررٍا هختبصة  .وٌا
 هجــــاالت فــــْ هتخررــــة ويــــخاهج وهتصــــػرة حجٓثــــة تقشيــــات باســــتخجام اإلداريــــة السٍــــام ٌــــحي تشفيــــح ويــــتع
 البياىــــــات قاعــــــجة يذــــــكل والــــــحي الســــــػضفيغ شــــــؤون  بخىــــــاهج البــــــخاهج ٌــــــحي وهــــــغ االٌتســــــام، ذات العســــــل

ــــتع والــــحي الســــػضفيغ جسيــــع لسعمػهــــات ــــً هــــغ ٓ ــــا خالل ــــح أيز   بــــالسػضفيغ الستعمقــــة الحخكــــات جسيــــع تشفي
ـــــا وتـــــشقالتٍع و جـــــازاتٍع وتـــــجريبٍع ورواتـــــبٍع  الســـــػضفيغ بـــــيغ داخمـــــْ اترـــــال ىطـــــام لكػىـــــً إضـــــافة وفيٌخ
 الســـــــــػضفيغ خـــــــــجهات بخىـــــــــاهج خـــــــــالل هـــــــــغ اإلداريـــــــــة الذـــــــــؤون  و دارة الســـــــــػضفيغ بـــــــــيغ أو ٍعئوهـــــــــجرا

MenaMe ،ــــــــــػازم إدارة فــــــــــْ الستصــــــــــػر أوراكــــــــــل ىطــــــــــام الذــــــــــخكة تدــــــــــتخجم وكــــــــــحلظ  والسذــــــــــتخيات الم
ــــــْ والدــــــخعة الجقــــــة تزــــــسغ بصخيقــــــة والسدــــــتػدعات ــــــا  العســــــل تشفيــــــح ف ــــــِ والحف  الذــــــخكة هستمكــــــات عم

 .وتخديشٍا السػاد وصخف الجخد عسميات وتدٍيل
ـــــــا تعتســـــــج الذـــــــخكة أن كســـــــا  وتػقيـــــــع وفزـــــــٍا العـــــــخوض واســـــــتجراج العصـــــــاءات إدارة فـــــــْ هتصـــــــػرة ىطس 

 .استخجاعٍا عسمية تدٍل بصخيقة العصاءات وثائ  جسيع وأرشفة وتػثي  السػردٓغ هع االتفاقات
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 اإلطار الشعخي/ السبحث الخامذ : الجراسات الدابقة
 

 مقجمة عؼ الجراسات الدابقة 5.2

وضائ  فْ إدارة السحػسبة اإلدارية الشطع استخجام ٌشاك العجٓج هغ الجراسات و األبحاث تشاولت هػضػ  
و إيساىا  بسبجأ " ىحغ ىبجأ ، هدتػض الحكػهات و السشطسات الحكػهية وفيخ الحكػهيةعمِ السػارد البذخية 

هغ حيث اىتٍِ أخخون " تع االشال  عمِ دراسات تشاولت هػضػ  تػضي  الشطع السحػسبة فْ إدارة 
ة وضائ  السػارد البذخية؛ و ذلظ لالستفادة هغ هسيدات الحاس  ألْ هغ حيث الدخعة الفائقة، والقجر 

عمِ حف  كع ٌائل هغ البياىات، و لقج تع تمخيز بعس هغ ٌحي الجراسات، وتشػعت ٌحي الجراسات ها 
 بيغ دراسات هحمية، ودراسات عخيية، و دراسات أجشبية.   

 

 أوالا : الجراسات السحمية 

أثـــــخ اســـــتخجام تكشؽلؽجيـــــا السعمؽمـــــات عمـــــى كفـــــاءة أســـــاليب دراســـــة بعشـــــؽان " 1.5.2
"، إعـــجاد الباحـــث: الحجيثـــة فـــي الذـــخكات الرـــشاعية فـــي قطـــاع غـــدة السحاســـبة اإلداريـــة

ـــــجي،  ـــــت الؽحي ــــــة ،9102ســـــشة ،ســـــخاج طمع ــــــة اإلســــــالميـ ـــــة غـــــدة  - الجـامعـــــــــ ، كمي
 استكساال لستطمبات الحرؽل عمى درجة الساجدتيخ. التجارة 

مــــــِ كفــــــاءة أســــــالي  ٌـــــجفت ٌــــــحي الجراســــــة إلــــــِ التعــــــخف عمــــــِ أثـــــخ اســــــتخجام تكشػلػجيــــــا السعمػهــــــات ع
السحاســــبة اإلداريــــة الحجٓثــــة فــــْ الذــــخكات الرــــشاعية فــــْ قصــــا  فــــدة، ولتحقيــــ  ٌــــحا الٍــــجف تــــع إتبــــا  
ــــــث تــــــع ترــــــسيع وتػزيــــــع اســــــتباىة عمسيــــــة  الســــــشٍج الػصــــــفْ التحميمــــــْ لسالئستــــــً لصبيعــــــة الجراســــــة، حي

ـــــــخ الذـــــــخكات الرـــــــشاعية  ـــــــل بـــــــأٌع وأكب ـــــــحي ٓتسث ـــــــِ هجتســـــــع الجراســـــــة وال ـــــــج بمغـــــــتهحكســـــــة عم  42 وق
وذلــــــــظ باســــــــتخجام شخيقــــــــة العيشــــــــة العذــــــــػائية، وجــــــــاءت ىتــــــــائج الجراســــــــة إلــــــــِ أن اســــــــتخجام  ا ،هرــــــــشع

تكشػلػجيــــا السعمػهــــات لـــــً عالقــــة فــــْ زيـــــادة كفــــاءة أســـــالي  السحاســــبة اإلداريــــة الحجٓثـــــة، وتبــــيغ وجـــــػد 
كـــــالي  تـــــأثيخ الســـــتخجام تكشػلػجيـــــا السعمػهـــــات فـــــْ كفـــــاءة أســـــمػب إدارة الجـــــػدة الذـــــاهمة،و أســـــمػب الت

سٍـــــا ـــــة السدـــــتٍجفة، وقـــــج خخجـــــت الجراســـــة بعـــــجة تػصـــــيات ٌأ ـــــْ عمـــــِ األىذـــــصة و ،أســـــمػب التكمف  السبش
سيــــة تكشػلػجيــــا السعمػهــــات فــــْ أســــالي  السحاســــبة اإلداريــــة، وذلــــظ هــــغ خــــالل تفعيمٍــــا  ضــــخورة إبــــخاز ٌأ
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ــــــــة التصــــــــػرات  ــــــــجورات التجريبيــــــــة، و ضــــــــخورة هػاكب ــــــــجوات وال وهالحقــــــــة بــــــــالسؤتسخات والسحاضــــــــخات والش
و تذــــــجيع الذــــــخكات ، األىطســــــة الحجٓثــــــة وخاصــــــة فــــــْ هجــــــاالت أســــــالي  السحاســــــبة اإلداريــــــة الحجٓثــــــة

ــــا عمــــِ اســــتخجام بــــخاهج وتصبيقــــات أســــالي  السحاســـــبة  الرــــشاعية فــــْ قصــــا  فــــدة عمــــِ تــــجري  كػادٌر
 (.2017) الؽحيجي، اإلدارية الحجٓثة االلكتخوىية

 قياي   اه  ل امي   إلليا وناه  ثم ل يساقيا و نايم   ييويا " دراسـة بعشـؽان  2.5.2

وييلااا   لغاااو   لموليااا   ل ايااام م  لوي ااا :  سااايس يوااام  لم يااام   اااه  لماااو ذي  أم ل
ل غااا ال  ل يمعااا   إلسااا مي  يويااا   لا اااي ا  ساااايميال لماطوواااي  5102 ثشاااق  ل سااان  ل

  ل صول يوى م     لمي ساي . 

ـــــِ فعاليـــــة بخىـــــاهج  ـــــِ التعـــــخف عم تقيـــــيع األداء اإللكتخوىـــــْ لمســـــػضفيغ العـــــاهميغ ٌـــــجفت ٌـــــحي الجراســـــة إل
ـــــجاف ٌـــــحي قـــــج اســـــتخجم الباحـــــث الســـــشٍج الػصـــــفْ التحميمـــــْ، وتسثمـــــت لو  فـــــْ وكالـــــة الغـــــػث الجوليـــــة، ٌأ

 عمــِ التعــخف، و الغــػث وكالــة فــْ لمســػضفيغ االلكتخوىــْ األداء تقيــيع بخىــاهج فاعميــة يــاسالجراســة فــْ ق

 .الغػث وكالة فْ لمسػضفيغ الحجٓث اإللكتخوىْ األداء تقييع بخىاهج وسمبيات ايجابيات
 بحيث فقخة، 91 هغ ولسعخفة ىتائج البحث و تحقي  األٌجاف السخجػة هشٍا أعج الباحث استباىة هكػىة

 دوائخ هختم  فْ الجولية الغػث وكالة هذخفْ جسيعو تسثل هجتسع الجراسة هغ  ،هتغيخات الجراسة تغصْ
 باستخجام الباحثهذخف وهذخفة، وقام  280وقج بمغ عجد أفخاد ٌحا السجتسع  فدة، قصا  فْ الػكالة
 األداء تقييع بخىاهج فاعمية درجة ىحه الجراسة  نتائج أىػ  ومؼ، الصبقية العذػائية العيشة أسمػب

ْ % 37.37  ىدبة بمغت الجولية الغػث وكالة فْ السػضفيغ أداء قياس فْ االلكتخوىْ  جيجة، درجة ٌو
مؼ أىػ و،السػضفيغرات هٍا لتشسية التجريبية هجابخ ال تصػيخ فْ االلكتخوىْ األداء تقييع ىطام يداٌع كسا

 هدتسخ، بذكل االلكتخوىْ األداء تقييع بخىاهج تصػيخ و هخاجعة وتحجٓث ضخورة تؽصيات ىحه الجراسة

رات دو  عقج ضخورة، و الغػث وكالة فْ العاهميغ السػضفيغ لجي والثقة العجالة و الفاعمية لزسان وذلظ
 هقابالت و جخاء ،األداء تقييع لعسمية الجيج اإلعجاد عمِ لمتجري  ،األداء تقييع عسمية عمِ لمقائسيغ تجريبية

 .(2015)األشقخ  التقييع
 

  لمولياا   لغااو  ووييلاا   لماام    مامي   أم ل اقيايس ن ايس     دراسـة بعشـؽان 3.5.2

اياام م  لوي اا : صاا ن  لاامي   أوااو      ل."اطااوي   وسااول ن اا  س   و هاا ماا  وغاا ا
ل غاااا ال  يمعاااا   ث  اااا   يوياااا   لا وياااا   سااااايميال لماطووااااي   ل صااااول 5105ساااان  ل

 يوى م     لمي ساي . 
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 الجوليـة الغـػث بػكالـة السـجارس هـجٓخي  أداء تقيـيع ىطـام عمـِ فعاليـة التعـخفعمـِ راسـة الجٌـجفت 
عٍـجفت ى وجٍـة هـغ بغـدة  ويمـغ التحميمـْ، الػصـفْ السـشٍج الباحـث اسـتخجم وقـج تصـػيخي، وسـبل ضـٌخ
  .خةوهجٓ هجٓخا 200  السيجاىية العيشة عجد
 عمـِ هػزعـة فقـخة 52 عمـِ اشـتسمت هجـاالت، أريعـة هـغ تكػىـت اسـتباىة، ب عـجاد الباحـث قـام كسـا
 لشطــام الســجارسٓخات وهــج هــجٓخي  تقــجٓخ اىخفــاضبٌــحي الجراســـــة   ىتــائججــاءت  هجــاالت، أريعــة
 و هــجٓخات هــجٓخي  تقــجٓخ كــان، كســا )الستػقــع دون (أي56.8%  عشــج يقــع حيــث األداء، تقيــيع

 دون (يعتبــخ ولكشــً تقــجٓخ، أعمــِ  63.3%ىدــبْ بــػزن  األداء تقيــيع ىطــام ألٌــجاف الســجارس
 .)الستػقع
عوهغ   الغػث بػكالة والتعميع التخيية بخىاهج عمِ بالقائسيغ خاصة تػصياتالتػصيات لٍحي الجراســـة  ٌأ
 . (2012)رزق  التقييع عسميات عغ الشاتجة بالتػصيات السجارس هجٓخي  تجري  اهجخ بيل خ ب بغدة الجولية

 
دراســــة " بعشــــؽان دور االســــتثسار فــــي تكشؽلؽجيــــا السعمؽمــــات فــــي تطــــؽيخ األداء  4.5.2

ـــــيػ العـــــالي الفمدـــــطيشية" دراســـــة تطبيقيـــــة عمـــــى   ،-السؤسدـــــي فـــــي مؤسدـــــات التعم
، لمباحـــــث : أحســـــج مؽســـــى فـــــخج  ، -الجامعـــــات الفمدـــــطيشية العاممـــــة بقطـــــاع غـــــدة 

 ، الجامعة اإلسالمية، كمية إدارة األعسال غدة.2012
 

ــــْ تصــــػيخ  ــــا السعمػهــــات ف ــــً االســــتثسار فــــْ تكشػلػجي ــــجور الــــحي لعب ــــِ هعخفــــة ال ٌــــجفت ٌــــحي الجراســــة إل
وذلـــــظ بتصبيـــــ  الجراســــة عمـــــِ الجاهعـــــات الفمدـــــصيشية العاهمـــــة بقصـــــا  األداء السؤسدــــْ بأبعـــــادي األريعـــــة 

هػضفــــــــا  فــــــــْ  294فــــــــدة، واســــــــتخجهت الجراســــــــة الســــــــشٍج الػصــــــــفْ التحميمــــــــْ، وتكػىــــــــت العيشــــــــة هــــــــغ 
ع بصخيقــــة العيشــــة العذــــػائية الصبقيــــة، ــــى  هشاصــــ  إداريــــة هختمفــــة تــــع اختيــــاٌر ــــو وخمرــــت الجراســــة إل أن

ـــــْ تحدـــــيغ  ـــــا السعمػهـــــات ف ـــــة القـــــخارتدـــــٍع تكشػلػجي ـــــا ، وتدـــــٍيل هٍـــــام الســـــجٓخ، و ىػعي تعســـــل تكشػلػجي
 السعمػهات عمِ سخعة و إىجاز السعاهالت باإلضافة لتحديغ ىػعية الخقابة والستابعة والذفافية.

بحيث تعسل عمِ  ؛العسل عمِ تصػيخ البخهجيات السدتخجهة فْ الجاهعاتىحه الجراسة تؽصيات ومؼ 
استخجام ، تدٍيل عسمية االترال هع الصمبة، بالتالْ تؤدي لدخعة االستجابة لخفباتٍع و تػقعاتٍع

 (.2012، )فخج هللا تكشػلػجيا السعمػهات بذكل أكبخ فْ تخصيل السػارد البذخية فْ الجاهعة
 

 أم ل يوااى  لم وسااو   إلم  ياا   لمعوومااي  ن ااس أثاا    م  ساا  وعنااو    5.5.2
أيماا  أ ماام اواا   يس اياام م  لوي اا :  ل"  الاصاايال   لذوسااطيني  شاا ي   ااه  لعاايموي 
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ل غااااا ال  ل يمعااااا   إلسااااا مي   ساااااايميال لماطوواااااي   ل صاااااول 5112ل سااااان  ل لعمااااا  
 يوى م     لمي ساي . 

 
 العـاهميغ أداء عمـِ السحػسـبة اإلداريـة السعمػهـات ىطـع أثـخ عمـِ التعـخف إلـِ الجراسـة ٌـحي ٌـجفت
واســـتخجم الباحـــث األســـمػب الػصـــفْ التحميمـــْ،  و قـــج قـــام  ،ةالفمدـــصيشي االترـــاالت شـــخكة فـــْ

 .الجراسة هتغيخات وقياس البياىات جسع لغخض فقخة  60 هغ تتكػن ب عجاد استباىة  
 310 ) هشٍـا اسـتخجع هػضفـا، ( 360 ) عـجدٌع البـالغ العيشـة أفـخاد عمـِ االسـتباىة تػزيـع تـع لقـجو 
 .الجراسة لٍحي اإلحرائْ بالتحميل لمقيام (

ىحـػ  الفمدـصيشية تاالترـاال شـخكة فـْ العـاهميغ ترـػرات عمـِ التعـخف إلـِ الجراسـة ٌـحي تٌـجف
 عمـِ السحػسـبة اإلداريـة السعمػهـات ىطـع أثـخ عمـِ التعـخف، و السحػسـبة اإلداريـة مػهـاتالسعىطـع 
 .الفمدصيشية االتراالت شخكة فْ العاهميغ أداء
 السعمػهات ىطع و دارة تذغيل لستصمبات إحرائية داللة ذو أثخ وجػدأكجت عمى  ىحه الجراسة نتائجو 

 االتراالت شخكة فْ العاهميغ أداء عمِ) التشطيسية البذخية، البخهجية، السادية،( السحػسبة اإلدارية
 .يةشالفمدصي
 السعمػهات ىطع هجال فْ التكشػلػجية التصػرات بةكهػا استسخارية ضخورة ىحه الجراسة تؽصياتومؼ 
 حجٓثة شبكات بتػفخ االٌتسام، و الستصػرة والبخهجيات الحجٓثة، األجٍدة استخجام عمِ الحخص و ،اإلدارية
 ىتائج ضسغ جاءت التْ االترال بلء و االىقصاعات هذاكل هثل الذبكة هذاكل حل عمِ والعسل
 .(2009)العسخي  الجراسة
 

 ثانياا: الجراسات العخ ية
 

وأثخىـــــا فـــــي  بةالسحؽســـــ ةاإلداريـــــ تنعـــــػ السعمؽمـــــا ةفاعميـــــدراســـــة "بعشـــــؽان  6.5.2
قطــــاع غــــدة"،  – ةالفمدــــطيشي تلــــج  الجامعــــا ةاإللكتخونيــــ تأمــــؼ السعمؽمــــا ةمرــــجاقي

ـــى درجـــة الـــجكتؽراة فـــي  إعـــجاد الباحـــث : عرـــام صـــبحي قذطة،اســـتكساالا لمحرـــؽل عم
الدــــــؽدان لمعمــــــؽم و التكشؽلؽجيــــــا، كميــــــة  فمدــــــفة نعــــــػ السعمؽمــــــات اإلدارية،جامعــــــة
 م.9102الجراسات العميا و البحث العمسي، الدؽدان  
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ا عمِ  ػسبةاإلدارية السح مػهاتالسع عية ىطـمِ فاعمع فحي الجارسة إلِ التعخ ٌ ٌجفت هرجاقية  و أثٌخ
حي ٌبقت حيث ش ؛دصيشية فْ قصا  فدة، السدتخجهةملجل الجاهعات الف خوىيةاإللكت مػهاتالسع غأه

 ػحة،، جاهعة القجس السفتهيةالجاهعة اإلسال قرِ،دصيشية: جاهعة األمِ أريعة جاهعات فمالجارسة ع
 . ميمْالتح ػصفْال ٍجاستخجهت الجارسة السش ، وخٌجاهعة األز 

إلِ زيادة  يستؤد ػسبةاإلدارية السح مػهاتـ السعسية ىطمفاع تػض زيادة هدن أو أضٍخت ىتائج الجراسة 
وكحلظ رفع  بقصا  فدة، مدصيشيةالجاهعات الف غ فْفيػضالس ضلج وىيةاإللكتخ  مػهاتالسع غأه ػض هدت

وزيادة هدتػض  هرجاقية أهغ السعمػهات االلكتخوىية، وكحلظ رفع هدتػض تكشػلػجيا السعمػهات السدتخجهة،
 السرجاقية فْ الجاهعات الفمدصيشية.

 مِع تعسل ػسبةإدارية هح مػهاتهع عىط يخو تصػ  بشاء مِع ػن يحخص القائسن أو أوصت الجراسة 
و السٍشْ أثشاء تعاهمٍع و اإلىداىْ  مػكالد وتعدز، الشطع   ٌحيلسدتخجهْ  الػضيفْالخضا  تحقي 

، و التصػيخ، وزيادة االٌتسام باستخجام بالتجري  السدتسخ االٌتسامديادة ، وذلظ بالشطع مظإدارتٍع لت
 .(4102) قذصة، التكشػلجياالتقشيات الحجٓثة فْ هجال 

"،نهثاحثح آيال ػثٍذ أثز تكُىنىجٍا انًؼهىياخ ػهى األداء اإلداريدراسح تؼُىاٌ :"7.5.2 

 ، جايؼح ػٍٍ شًس، يصز.2014جالل،

ودول ر الفعرل في تح يد العمل   التعلف علي ع مية تك ولوجير المعلومرت إلي نه الدلا ة  ت دف

  واثل التغييل الت  يمي في لفج كفرءة وفعرلية األداء اردال   ال وداد اردال  في الشلكرت الخدمية في

وتم جمج كير رت لدلا ة الميدا ية كوا طة   ولقد تم اتكرع الم هج الوصفي التحليلي في  نه الدلا ة

وتمثل مجتمج الدلا ة مد اردالة العلير في   اال تكر ة التي صممت ك رًء علي مقرييس مد دلا رت  ركقة

 .شلكرت المقروالت والك رء ال ودا ية

  

      لم  س : نايئ  

  وجود عالقة إيجركية كيد مكو رت تك ولوجير ال  م المحو كة وع رصل األداء اردال  ) الفرعلية

 .والكفرءة (

 اردالة العلير وكيد العمل اردال  عد   ر  عالقة ايجركية كيد توجه. 

  عد عملية التغييل الت  يمي لهر عككل األثل في تح يد األداء اردال  وك ب ثقة العمالء. 
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   عد شلكرت المقروالت والك رء في ال وداد كحرجة مر ة لعملية التغييل في  مط و لو  األداء

 اردال  مد عجل التح يد الم تمل.

اإلدارييؼ العامميؼ عمي استخجام أدوات تكشؽلؽجيا  ضخورة االٌتسام بتجري        لم  س وم  اوصيي  
 (.2014ومخاعاة عشاصخىا مؼ أجل كفاءة وفاعمية األداء في السؤسدة )جالل،  ،السعمؽمات

 
  لمااو  م انمياا   ااه و الاصاايل  لمعوومااي  اينولو يااي أثاا    م  ساا  وعنااو   8.5.2

ايام م  لوي ا :  ماا ا ل - " ميوا  –  ل   ئا   اصايال  مؤسسا   يلا  م  سا   لوشا ي 

 دمحم  يمعااا ل  ل   ئ لاخصاااس اسااايي   لماااو  م  لوشااا ي  5105سااان  ل لأواااو قااا  

 يواوس قساس  لاسايي  يواوس و  لا ي يا  و  القاصايمي   لعواوس يويا  – وساي ا – خيضا 

  سايميال لماطووي   ل صول يوى م     لمي ساي .   لاسيي 

كــأٌع  البذــخية الســػارد تشسيــة عمــِ واالترــال السعمػهــات تكشػلػجيــا أثــخ الجراســة ٌــحي تتزــسغ
 . لمتفػق  األولِ والسيدة الخكيدة البذخي  السػرد تعتبخ ؛ حيثالسعاصخة السؤسدة فْ العػاهل

ـجاف ٌـحي الجراســة   عــخض خـالل هـغ وذلـظ لمسػضــػ  ىطخيــة خمفيـة تقـجيع هحاولــة فــْتسثمـت ٌأ
ــحا السػضــػ  حــػل تػجٍــاتٍع لسختمــ  والتعــخض السجــال والبــاحثيغ فــْ كتــاب هقاريــات  ٌو
 و هؤشخاتً. واالترال السعمػهات هػضػ  تكشػلػجيا اتجاي الخؤيا وتػضيت الغسػض الستجالء

 تكشػلػجيـــا تدـــتخجم الجدائـــخ بسيمـــة اترـــاالت شـــخكة بـــأنجـــاءت لتبـــيغ ىتـــائج ٌـــحي الجراســـة و 
 عمــِ تدــاعجٌعة الكتخوىيــ تجريبيــة ببــخاهج العســال تدويــج خــالل هــغوذلــظ    ، جيــجة هعمػهــات
 الدـخعة، و فـْ السعمــػهات والجقـة ،الػقـت ريـت فـْ تدـاعجٌع ، وعاليـة خبـخاتو هٍـارات  اكتدـاب

ـجا فـْ الػقـت الجٍـج و هـغ بيـشٍع، وتـػفيخ الكثيـخ فيسـا االترـــال فـْ  جعمٍـا هـا اىجـاز السذـاريع، ٌو
 هيدة تشافدية. تحق 
 السجــال ٌــحا فــْ ىجحــت التــْ السؤسدــات تجــارب عمــِ اإلشــال  تػصــيات ٌــحي الجراســةوهــغ 

 . وضخوفٍا هحيصٍا االعتبار بعيغ األخح هع البذخية السػارد تشسية عسمية فْ عميٍا واالعتساد
إجــخاء ، و رقســْ هعمػهــاتْ هخكــد إقاهــة فــْ السدــاٌسة خــالل هــغ الػششيــة بالسرــالت االٌتســام
 السعخفـة إدارة ىذـا  هدـتػض  وجـػد وهـجض العخييـة السشطسـات واقـع عمـِ لمتعـخف السدـحية الجراسـات

 (. 2012)أبػ قخش،  واالتراالت السعمػهات لتكشػلػجيا التحتية البشِ هدتػض  إلِ إضافة فيٍا
 

  لمو  م يوى أم ل و الاصيل  لمعوومي  اينولو يي  ساخم س أث )م  س  وعنو  : 9.5.2 

  ل  م  يوم  ثسا  لي (ل لووي ث  ي ي ا  لمولي   ثييميمي  يوى ميم ني  م  س   لوش ي 

 لاون .5101   لعايوهل



71 
 

 : لم  س      أ م ف

 ع  مة مختلف ومعلفة  الكشلية الموالد عداء على التك ولوجير ا تخدام عثل على التعلف إلى  دفت

 .الوصفي التحليلي الم هج على معتمدة مو فر  72 على المطكقة التعليمية المؤ  رت في الكشلية الموالد

 نايئ       لم  س :

 الكشلية الموالد إدالة في واالتصرل المعلومرت لتك ولوجير واضح ا تخدام. 

    إنا خرصة اردالة ه ن و رئف على تأثيل ر ومدى لتك ولوجير المعلومرت  المتعددة فوائدلل ترمإدلا 

 .ارلكتلو ي التعلم و  واالتصرل  التطويل كرلتدليب  األمل تعلق

  تك ولوجير المعلومرت في األكرديمية التي تمت كهر الدلا ة  و ي كرفية توفل ك ى تحتية لدى ملكط

 مد ال رحية العملية للتحول ال تخدام تك ولوجير المعلومرت في إدالة الموالد الكشلية.

 اوصيي       لم  س :

 ي قيرم إدالة األكرديمية كرلتوجه الل مي و العملي  حو ا تخدام تك ولوجير المعلومرت  أل ميتهر ف

 عملية التغييل إلى ا تخدام تك ولوجير المعلومرت قي إدالة الموالد الكشلية.

  مواككة المتغيلات المت رلعة في مجرل ا تخدام تك ولوجير المعلومرت في إدالة الموالد الكشلية  و

 "."ICTعدوات و و رئل 

 ال فقرت المرلية اردالية   اعتمرد الملا الت االلكتلو ية كدل الولقية؛ ممر ي ر م كشكل ككيل في تقليل

 (. 2111و  لعة إ جرط العمل ) العتيكي  

 

 يوااااى و الاصاااايل  لمعوومااااي  اينولو يااااي  ساااااخم س م  ساااا  وعنااااو   :   أثاااا 10.5.2 

 ل ل   ئ ياااااا  ل لووي اااااا    شاااااايمله شااااااوقه و لماوسااااااط   لصااااااغي ا أم ل  لمؤسسااااااي 

  ل   ئ . ل5112

 علدددى وعثل دددر  واالتصدددرل المعلومدددرت تك ولوجيدددر ا دددتخدام وطدددل  كثرفدددة تقيددديم إلدددى  لم  سااا   ااام  

 .والصغيلة المتو طة المؤ  رت في األداء م تويرت

 نايئ       لم  س :

 م ددددددتوى علددددددى%  29.5 يتجددددددروط ال التك ولوجيددددددر ا ددددددتخدام معدددددددل عد إلددددددىالدلا ددددددة  توصددددددلت 

 وحجددددم طلديددددر التك ولوجيددددر هلهددددن امتالكهددددر ودلجددددة تت ر ددددب دلجددددة و ددددي الجطائليددددة  المؤ  ددددرت

 وتح ددديد والتدددلويج  االتصدددرل تكدددرليف تخفدددي  فدددي يكدددلط ع ددده تكددديد فقدددد تأثيل دددر عدددد عمدددر المؤ  دددة 
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 إلددددى والتو ددددج الت  دددديقوكددددنل   المعلومددددرت  تددددداول و ددددهولة للطكددددرئد  المقدمددددة الخدددددمرت جددددودة

 .المحلية ال و 

 وم  أ س اوصيي       لم  س : 

   تشددددييد و تطددددويل الك ددددى التحتيددددة؛ ألد وجددددود ك ددددى تحتيددددة قويددددة يطددددول مددددد   ددددم االتصددددرالت

وي دددر م فدددي ت دددليج ا تشدددرل ا دددتخدام تك ولوجيدددر المعومدددرت و االتصدددرل فدددي عو دددرط المؤ  دددرت 

 الصغيلة و المتو طة  والتوجه إلى األعمرل االلكتلو ية.

 الت تشدددددجيعية ل فدددددلاد الدددددنيد تخفدددددي  الل دددددوم علدددددى التجهيدددددطات الحر دددددوكية  وتقدددددديم ت دددددهي

 يلغكود في اقت رء التك ولوجيرت.

  العمددددل علددددى تحدددددين تشددددليعرت قر و يددددة رصدددددال قددددوا يد تدددد  م تددددداول المعلومددددرت  وقددددوا يد

 حمرية الملكية الفكلية.

  تعطيدددط موقدددج المؤ  دددة االلكتلو دددي كلغدددرت متعدددددة إلدددى جر دددب اللغدددة العلكيدددة؛ لجلدددب شدددلكرء و

 (.  2117طكرئد جدد )شوقي 

 

 
 

ثااا   ساااااخم س اينولو ياااي  لمعوومااااي  يواااى  ييوياااا   ثم ل أ " م  سااا  وعنااااو    11.5.2
اخصاااس  ل مصااا ل5112سااان  ل ل  اااؤ م  ييااام  اااؤ م  ل شااايم  ل ايااام م  لوي ااا :  لاااو يذه

 لو اااا   لعومااااهل  يااااي  م ياااا   لاااان س لوم  سااااي  وخااااممي   يمعاااا ام  ا  ثيماااايل 
  سايميال لماطووي   ل صول يوى م     لمي ساي . 

عو  ددددوء ا ددددتخدام تك ولوجيددددر     ددددر  قصددددول مددددد جر ددددب العددددرمليدد فددددي ع الدلا ددددةتتمثددددل مشددددكلة 

ونلددد   ؛ ة األداء الدددو يفيـــــدددـممدددر قدددد يدددؤثل علدددى فرعلي ؛ل كيدددت التمويدددل الكدددويتيـــدددـالمعلومدددرت داخ

لعددددم معلفدددة العدددرمليد كفدددد ا دددتخدام تك ولوجيدددر المعلومدددرت فدددي الطدددل  ال دددليمة التدددي ع شدددئت مدددد 

 .عجله

، تحجٓــــج هكػىــــات تكشػلػجيــــا السعمػهــــات داخــــل بيــــت التسػيــــل الكــــػيتْلوجددددرءت ع ددددداف  ددددنه الدلا ددددة 
 داخل بيت التسػيل الكػيتْ.تحجٓج حجع االستفادة هغ استخجام تكشػلػجيا السعمػهات و 

ـــــــع ىتـــــــائج  ــــــــةٌأ ارتفـــــــا  هـــــــجركات العـــــــاهميغ ببيـــــــت التسػيـــــــل الكـــــــػيتْ إلـــــــِ حـــــــج هـــــــا ٌـــــــػ  ٌـــــــحي الجراســــــ
اىخفـــــاض هــــــجركات العـــــاهميغ ببيــــــت التسػيـــــل الكــــــػيتْ إلـــــِ حــــــج هـــــا لســــــجض ، و لتكشػلػجيـــــا السعمػهــــــات

 .الخضا عغ جػدة خجهة تكشػلػجيا السعمػهات
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ـــــع تػصيــــــات وهـــــغ  ــــــةٌـــــحي ٌأ ـــــت التسػيـــــل الكـــــػيتْ لســـــجض  الجراســـ ـــــة زيـــــادة هـــــجركات العـــــاهميغ ببي هحاول
ــــــا السعمػهــــــات ــــــشطع  ؛الخضــــــا عــــــغ جــــــػدة خجهــــــة تكشػلػجي ــــــة العــــــاهميغ ب ــــــظ هــــــغ خــــــالل زيــــــادة هعخف وذل

ــــــِ أداء  ــــــجرة عم ــــــع الق تساهــــــا شخرــــــيا، ورف ــــــً ٌا السعمػهــــــات، وحدــــــغ اســــــتقبال هدــــــتخجم الشطــــــام و عصائ
 لتدـــــــٍيالت الساديـــــــة والسعـــــــجات التـــــــْ تخـــــــز تكشػلػجيـــــــا السعمػهـــــــاتالخجهـــــــة بجـــــــجارة ودقـــــــة، وزيـــــــادة ا

 .(2006 ضالخشيج)

 

 يواااااى وأث  اااااي  لاينولو يااااا   لعوميااااا   لثاااااو ا ا اااااميي ) وعناااااو   :  م  سااااا 12.5.2 

 إلمااااي     ل ومولاااا 5112ل صاااايل   سااااي  لووي ثاااا  غاااايما  لوشاااا ي (ل اييقاااا   لمااااو  م

  لما ما.  لع وي 

 وتشسيــــــة إدارة سياســــــات صــــــيافة فــــــْ التــــــْ تدــــــاعج السعصيــــــات لجسمــــــة التػصــــــل إلــــــِ  الجراســــــة ٌــــــجفت
ــــِ وخمرــــت البذــــخية، الســــػارد ــــبعس اإلٌســــال ىتــــائج هــــغ ٓمــــْ هــــا إل  بتصــــػيخ الرــــمة ذات السعصيــــات ل
 بــــــالصخق  البذــــــخي  الســــــػرد بتخقيــــــة هتعمقــــــة اســــــتخاتيجيات إتبــــــا  فــــــْ تقرــــــيخ، و البذــــــخية الســــــػارد كفــــــاءة
 .والتحجيات السذاكل هػاجٍة فْ فْ العجد أثخ هغ لً وها، التعميسية
( الخـــــاص COBITتبشـــــْ اإلدارة العميـــــا ألي هؤسدـــــة أىســـــػذج )ضـــــخورة  تػصـــــيات ٌـــــحي الجراســـــةوهـــــغ 

ـــــــػ  عمـــــــِ  أدوات، بحيـــــــث يكـــــــػن هكـــــــػن هـــــــغ عــــــجة باســــــتخجام تكشػلػجيـــــــا السعمػهـــــــات واالترــــــاالت، ٌو
ــــحي ي ــــيغ ىطــــع السعمػهــــات واالحتياجــــات  راءســــجالدــــاعج الشحــــػ ال ــــل السخــــاشخ ب ــــل الفجــــػة وتقمي ــــِ تقمي عم

ــــِ تــــػفيخ خ األىســــػذجويدــــاعج ٌــــحا  لعســــل السؤسدــــة، عســــال األساســــية لالفشيــــة  ــــ  اأيزــــا عم رشــــة شخي
راء السؤسدـــــة والجٍـــــات ىطـــــع السعمػهـــــات واالترـــــاالت هـــــع هـــــج أقدـــــامهدـــــبقة لمتػاصـــــل بـــــيغ ىذـــــاشات 

ــــــْ ــــــة بالسؤسدــــــة الت ــــــة تن أيسكــــــغ  االخــــــخض ذات العالق ــــــْكــــــػن لٍــــــا عالق  حػكســــــة ىطــــــع السعمػهــــــات ف
 .(2003، )صالت
 

 سي   ث نوي  ثيلثيً:  لم 

 

 م  س  وعنو   13.5.2

"The Effectiveness of Information Technology  to Improve 

Employees Performance in the small businesses" ( 

Meshell,2018).  
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 ل ييميااا    أثااا   سااااخم س اينولو ياااي  لمعووماااي  يواااى أم ل  لعااايموي   اااه  لمشااا ويي  
  لصغي ا 

ــــي الجراســــة ىــــحه ىــــجف ــــخف ف ــــى التع ــــخ عم ــــق أث ــــا تطبي ــــات تكشؽلؽجي ــــي السعمؽم ــــ  ف  أداء مــــؼ الخف
ـــة السشعســـات   تمدددت  دددنه الدلا دددة علدددى مجموعدددة مدددد المشدددلوعرت الصدددغيلة فدددي ال دددويد  و الخيادي

التدددي تمدددت مدددد خدددالل حرضددد رت األعمدددرل التركعدددة للجرمعدددرت الخرصدددة  و  دددجلت  تدددرئج تلددد  الدلا دددة 

ــــة إدراككددددأد مدددددى   سي ــــع ٌأ ــــخاهج دعــــجاإ  ، و تــــع ترــــاعج إلــــِ قترــــاداال ىســــػ فــــْ االتكشػلػجيــــ و العم  الب
ـــــْ ـــــجعع الت ـــــة األفكـــــار أصـــــحاب تحتزـــــغ و ت ـــــة اإلبجاعي ـــــة، و العمسي ـــــحٓغ و التكشػلػجي ـــــج ال  يسمكـــــػن  ال ق
و عوصددددت الدلا ددددة كطيددددردة دمددددج ت رف ددددية  ،عســــل إلــــِ لتحػيمٍــــا اإلداريــــة ٍــــاراتالس أو الساليــــة الســــػارد

تك ولوجيددددر المعلومددددرت فددددي تح دددديد األداء للعددددرمليد فددددي المشددددلوعرت الليرديددددة الصددددرعدة و اعتمددددرد 

 (.Meshel,2018) التكشؽلؽجية األعسال حاضشاتمفهوم 

 

 14.5.2   :دراسة بعشؽان  
  

 "The Performance Appraisal System: A Case Study of Unilever 

Ghana Limited": ( Edward,2014).  

 ".السحجودة غانا يؽنيمفخ مؤسدة فعالية نعام التقييػ، دراسة" 
 أجـل وهـغ السحـجودة، فاىـا ٓـػىيمفخ هؤسدـة فـْ األداء تقيـيع ىطـام فعاليـة قيـاس إلـِ راسـةالج ٌـجفت
ـجاف تحقيـ   عيشــة عمـِ وتػزيعٍــا اسـتباىة ترــسيع تـع قــجو ل ،تدـاؤالتٍا عــغ واإلجابـةراســة الج ٌأ
 .هػضفا  722  قػاهٍا شبقية عذػائية

 

 :يوه مي أ مهي م  يي  نايئ  يما الى  لم  س  وخوص 

 لمسػضفيغ والحػافد والسكافآت التقييع ىتائج بيغ ريل ٓػجج ال. 
 السؤسدة فْ السصب  األداء تقييع لشطام السػضفيغ قبل هغ هساىعة أو هعارضة ٓػجج ال. 
 واحجة شخيقة عمِ يعتسج الشطام ْ  .السػضفيغ أداء تقييع فْ باألٌجاف  اإلدارة أسمػب ٌو

 
 :يمي تؽصيات ىحه الجراسة جاءت كسا

  التقييع بشطام هختبل وهكافآت حػافد ىطام ٌشاك يكػن  أن يج. 
  لزــسان وذلــظ، باألٌــجاف اإلدارة ألســمػب باإلضــافة أخــخض  أســالي  ٌشــاك يكــػن  أن يجــ 

اســتخجام   الباحــث ويقتــخح، الســػضفيغ تقيــيع فــْ والحاتيــة الذخرــية عــغ والبعــج السػضــػعية
  (Edward,2014). درجة 360 أسمػب
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 (.Sadiq & Others ,2012دراسة بعشؽان ) 15.5.2

“The Impact of Information Systems on the Performance of 

Human Resources Departments” 

 ."أثخ نعػ السعمؽمات عمى أداء أقدام السؽارد البذخية"
قــج لو ، الســػارد البذــخية أقدــام أداء عمــِ السعمػهــات ىطــعٌــجفت ٌــحي الجراســة إلــِ التعــخف عمــِ أثــخ 

ـــــت ٌـــــحي الجراســـــة عمـــــِ هجسػعـــــة شـــــخكات خاصـــــة فـــــْ الٌـــــػر بباكدـــــتان، حيـــــث اســـــتصمعت آراء  أجخي
ثساىيـــــة عذـــــخ هـــــجٓخا  لمســـــػارد البذـــــخية فيٍـــــا حـــــػل أثـــــخ اســـــتخجام أىطســـــة السعمػهـــــات  فـــــْ إدارة وضـــــائ  
ــــــة هعمػهـــــات الســـــػارد  ـــــً اســـــتخجام أىطســـ ـــــحي وصـــــل إلي ـــــِ الحـــــج ال ـــــظ لمتعـــــخف عم الســـــػارد البذــــــخية، وذل

 و اإلدارية لقدع السػارد البذخية. ،ذخية فْ زيادة الػضائ  اإلستخاتيجيةالب
 نايئ       لم  س  :

  شــــػرت وحدــــشت عسميــــات التشبـــــؤ بالحاجــــات هــــغ الســــػضفيغ، و دخـــــال وصــــياىة البياىــــات، وعسميـــــات
 االستقصاب و التجري ، وقممت األعسال الػرقية.

 رات التػضيــــــ  الخوتيشيــــــة، و وفــــــخت وقــــــت قممــــــت الػقــــــت السدــــــتٍمظ فــــــْ عسميــــــة االســــــتقصاب، وقــــــخا
األعســــال الػرقيــــة، وقممــــت الػقــــت السدــــتٍمظ فــــْ إدخــــال البياىــــات، وفــــْ ترــــحيت األخصــــاء، وقممــــت 
بشدــــبة هتػســــصة الػقـــــت السدــــتٍمظ فــــْ ىقـــــل السعمػهات،وقممــــت بشدــــبة قميمـــــة الػقــــت السدــــتٍمظ فـــــْ 

 عسمية التجري .
 ختيـــــــار أفزـــــــل السخشـــــــحيغ لمػضـــــــائ ، وال فـــــــْ ال تعتبـــــــخ وســـــــيمة فعالـــــــة لرـــــــشاعة القـــــــخارات، وال ال

ــــْ أن ىطــــع  ــــحا يعش ــــخارات التػضيــــ ، ٌو ــــة الســــػضفيغ، وال فــــْ اتخــــاذ ق ــــجري ، وال فــــْ تشسي تصــــػيخ الت
 .(Sadiq ,2012) السعمػهات السحػسبة أداة إدارية و ليدت إستخاتيجية

 

 :م  س  وعنو   16.5.2

 "The Contribution of e-HRM to HRM Effectiveness  Results 

from a 

 Quantitative Study in Dutch Ministry",Huub Ruel, 

Tanya Bondarouk,2007. 

ـــــاءة أداء " ـــــي كف ـــــؽارد البذـــــخية ف ـــــي إدارة الس ـــــات ف ـــــا السعؽم مـــــج  مدـــــاىسة تكشؽلؽجي
 .، دراسح حانح وسارج انذاخهٍح فً هىنُذا"السؽارد البذخية
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ــــــهـــــجض هدـــــاٌسة تكشػلػجي شاولـــــت ٌـــــحي الجراســـــة قيـــــاست -Eفـــــْ إدارة الســـــػارد البذـــــخية  تالسعمػهـــــاا ـــــــــــــــ
HRM ْوذلـــــظ هـــــغ خـــــالل دراســـــة كسيـــــة أجخيـــــت عمـــــِ وزارة الجاخميـــــة  كفـــــاءة أداء الســـــػارد البذـــــخية، فـــــ

ل كاىت عسمية التحػل هفيجة لمػزارة أم ال.  فْ ٌػلشجا، ٌو
-Eوتػصــــــمت الجراســــــة إلــــــِ أن التصبيــــــ  الفعمــــــْ لتكشػلػجيــــــا السعمػهــــــات فــــــْ إدارة الســــــػارد البذــــــخية 

HRM .هختبصة بكفاءة أداء السػارد البذخية 
ــــــِ أن جــــــػدة تصبيقــــــات تكشػلػجيــــــا السعمػهــــــات فــــــْ  وهــــــغ خــــــالل تحميــــــل االىحــــــجار تػصــــــل الباحــــــث إل
سيــــــة فــــــْ  إدارة الســــــػارد البذــــــخية هــــــغ حيــــــث السحتــــــػض و السزــــــسػن ٌــــــْ العاهــــــل التفدــــــيخي األكثــــــخ ٌأ

 كفاءة إستخاتيجية السػارد البذخية. 
ية الستعمقة بقياس كفاءة تكشػلػجيا و أوصت الجراسة بزخورة إجخاء السديج هغ البحػث و الجراسات الكس

 السعمػهات فْ إدارة السػارد البذخية، وي دخال السديج هغ الستغيخات لمشسػذج الحي تػصل إليً الباحث
Ruel, 2007).) 

 
 م  س  وعنو  : 17.5.2

 "The use of information technology (IT) is a major 
enabler in increasing organizational efficiency", Kastelo  
Joreeze, 2007.  

ـــــة  ـــــاءة السشعســـــة، دراســـــة حال ـــــادة كف ـــــى اي ـــــا السعمؽمـــــات عم ـــــخ اســـــتخجام تكشؽلؽجي "أث
 الذخكة األسبانية".

ـــــا عمــــــِ  تكشػلػجيــــــا السعمػهـــــاتإلـــــِ هعخفـــــة ٌـــــحي الجراســــــة  ٌـــــجفت ، و تـــــع تشفيــــــح األداء الـــــػضيفْو أثٌخ
 فْ الذخكة األسباىية. ٌحي الجراسة

ــــــــا السعمػهــــــــات و  ــــــــأثيخ تكشػلػجي ــــــــة حــــــــػل ت ــــــــة التجخيبي ــــــــجيع األدل ــــــــِ تق كســــــــا ٌــــــــجفت ٌــــــــحي الجراســــــــة إل
ـــــْ عـــــيغ  ـــــجة وآخـــــحا  ف ـــــجابيخ عجٓ ـــــا  لت ـــــة وفق ـــــاس اإلىتاجي ـــــِ أداء الذـــــخكات األســـــباىية، وتق االترـــــاالت عم

سية العشاصخ التكسيمية، واستخجم الباحث فْ ٌحي الجراسة أريع فخضيات.  االعتبار ٌأ
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شـــــخكة أســـــباىية، وقـــــج تـــــع تحميـــــل ٌـــــحي الفخضـــــيات باســـــتخجام عـــــجة  1225الجراســـــة هـــــغ  وتكـــــػن هجتســـــع
ــــيع أســــالي  إحرــــائية،  ولقــــج تػصــــل الباحــــث فــــْ ٌــــحي الجراســــة إلــــِ الحاجــــة إلــــِ زيــــادة و تحدــــيغ التعم
لزــــــسان قــــــجرة الذــــــخكات عمــــــِ لالســــــتفادة الكاهمــــــة هــــــغ الترــــــشي  الــــــحي ىفــــــح، و  ؛وهٍــــــارات العــــــاهميغ

، كســــــا ســــــات تمعــــــ  دورا  رئيدــــــيا  فــــــْ ضــــــسان إهكاىيــــــة السكاســــــ  فــــــْ اإلىتاجيــــــةبــــــالشطخ إلــــــِ أن الديا
أوصـــــت الجراســــــة بزـــــخورة زيــــــادة االٌتســــــام بتكشػلػجيـــــا السعمػهــــــات الستصــــــػرة كػســـــيمة أساســــــية لتشطــــــيع 

 .  (Joreeze, 2007)عسل السؤسدة، وكحلظ تجري  العاهميغ عمِ استخجام التقشيات الحجٓثة

 

  :م  س  وعنو   18.5.2 

"Influence of Internet and Information technology on 

Human Resource Management", Peter Baloh , Peter 

Trkman, 2003. 

 "أثخ االنتخنت و تكتؽلؽجيا السعمؽمات عمى إدارة السؽارد البذخية".
فـــــْ حياتشـــــا، تشاولـــــت ٌـــــحي الجراســـــة التـــــْ أجخيـــــت فـــــْ ســـــمػفاىيا أثـــــخ اإلىتخىـــــت و تكشػلػجيـــــا السعمػهـــــات 

ــــــة االترــــــال و الــــــتعمع ــــــخ االىتخىــــــت و تكشػلػجيــــــا السعمػهــــــات لــــــشسل  حيــــــاة كيفي  و العســــــل، كيفيــــــة تغيي
 االىدان االجتساعية، وشخيقة تفكيخي و أثخ ذلظ التغييخ عمِ العسل و إدارة السػارد البذخية.

فـــــْ السجـــــاالت إلـــــِ أن اإلىتخىـــــت و تكشػلػجيـــــا السعمػهـــــات يدـــــتخجهان بذـــــكل كبيـــــخ وتػصـــــمت الجراســـــة 
 أتية:
، هثــــــل العســــــل ICTأىســــــا  عســــــل ججٓــــــجة ىذــــــأت بفعــــــل تصــــــػر تكشػلػجيــــــا السعمػهــــــات و االترــــــال  (1

 ، و السذاريع السػجٍة.Teleworking)) هغ خالل السشدل عغ بعج
لعسميـــــــــات االســـــــــتقصاب و االختيـــــــــار و تحدـــــــــيغ  ،لتـــــــــجري  و تصـــــــــػيخ الســـــــــػضفيغ ICTاســـــــــتخجام  (2

 لمسػضفيغ.
 السشطسات وتػجٍٍا ىحػ العػلسة.تغييخ بيعة عسل  (3
شـــــــخق إدارة السعمػهـــــــات و اســـــــتغالل ، و تغييـــــــخ ىســـــــل القيـــــــادة فـــــــْ السشطســـــــات و زيـــــــادة التفـــــــػيس (4

 .السعخفة
 تغييخ ٌيكمية السشطسات ىتيجة التػجً ىحػ تخفيس حجع القػض العاهمة، والدصت الٍيكمْ. (5
 استخجام واسع  (6
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 . الديصخة و الخقابة عمِ السػضفيغشخق ، و تغييخ وضائ  األفخاد و إجخاءات العسل (7
 : و أوص       لم  س 

ــــج هــــغ الجراســــات و البحــــػث حــــػل ٌــــحا السػضــــػ ، خاصــــة  أن الجراســــة (1 ــــع تذــــسل كــــل  إجــــخاء السدي ل
 .ICTجػاى  التغييخ الشاشعة ىتيجة تصػر 

ـــــــخ الشـــــــاتج بدـــــــب   (2 ســـــــال التغيي ـــــــاءة السشطســـــــة  ؛و اســـــــتغاللً بذـــــــكل واســـــــع ICTعـــــــجم ٌإ ـــــــادة كف لدي
 Peter Balohبيعـــة ســـخيعة التغييـــخججٓـــجة ضـــسغ  باعتبـــاري تػجـــً فـــْ السشطســـات و بيعـــة العســـل

, 2003)).  

  لاعقيب يوى  لم  سي   لسيوق : 19.5.2

  اتفقدددت عغلدددب الدلا دددرت ال دددركقة علدددى ع ميدددة ا دددتخدام تك ولوجيدددر المعلومدددرت و الددد  م ارداليدددة

 الموالد الكشلية.و رئف المحو كة في ت  يم إدالة 

  ـــــشطع السحػســـــبة كـــــأداة إدارة أكثـــــخ هـــــغ اســـــتخجاهٍا جـــــاء فـــــْ أفمـــــ  الجراســـــات ضـــــخورة اســـــتخجام ال
 كأداة تخصيل إستخاتيجْ.

  ــــشطع ــــائج هــــجض إدراك العــــاهميغ ألٌسيــــة ال ــــْ ريــــل ىت ــــْ ىتــــائج الجراســــات الدــــابقة ف تفاوتــــت الشدــــ  ف
  هدتػض التعميع.هثل : الدغ، والجشذ، و  حػسبة و بيغ الستغيخات الجيسػفخافيةساإلدارية ال

  اتفقــــت أفمــــ  الجراســــات الدــــابقة عمــــِ ضــــخورة إشــــخاك العــــاهميغ، و هعخفــــة آرائٍــــع فــــْ ىطــــام التقيــــيع
 السدتخجم.

  ،جــــــاءت أفمــــــ  التػصــــــيات بزــــــخورة تحــــــجٓث ىطــــــام التقيــــــيع السدــــــتخجم فــــــْ السشطســــــات باســــــتسخار
و كــــــــحلظ لمتحميــــــــل و التػصــــــــي   وضــــــــخورة  هػاكبتــــــــً لمتصــــــــػر الدــــــــخيع فــــــــْ ىطــــــــع السعمػهــــــــات،

 الػضيفْ.

 و  ،هـــــغ بـــــيغ أفمـــــ  التػصـــــيات ضـــــخورة ريـــــل ىطـــــام التقيـــــيع السدـــــتخجم بشطـــــام الحـــــػافد و التخقيـــــات
 كحلظ ىطام االستقصاب و التعييغ .
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 يوى  لم  سي   لسيوق : ا ميم  لذ وا  لعومي  وعم  الط ي20.5.2 

  ــــً لقــــج ــــاحثػن دور تكشػلػجيــــا السعمػهــــات  بعــــج االشــــال  عمــــِ الجراســــات الدــــابقة تبــــيغ أى تشــــاول الب
فــــْ تشطــــيع وضــــائ  الســــػارد البذــــخية بذــــكل عــــام فــــْ ٌــــحي الذــــخكة، ولــــيذ ىطــــام التقيــــيع فــــْ حـــــج 

 .ذاتً

  اســــتخجاهٍا أثــــخ و ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة السحػســــبة هػضــــػ   بتشــــاولتــــع تحجٓــــج الفجــــػة العمسيــــة لقــــج 
ـــــ داءعمـــــِ األ  ا  شـــــخح قـــــجهت الجراســـــة، حيـــــث ت الفمدـــــصيشيةشـــــخكة االترـــــاال فـــــْػضيفْ لمعـــــاهميغ ال

ـــــشطع التقيـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبة يـــــا  واف ـــــع السعـــــآيخ السصبقـــــة فيـــــًتـــــع و  ،ل ـــــِ  ،تحجٓـــــج ٌأ ـــــا عم و أثٌخ
ــــــػضيفْ لمعــــــاهميغ فــــــْ الذــــــخكة ــــــشطعاألداء ال ــــــظ ال  ؛، وتــــــع إعصــــــاء تػصــــــيات بخرــــــػص تصــــــػيخ تم

لكــــــْ تكـــــــػن أداة اســـــــتخاتيجية لتصـــــــػيخ و تجػيـــــــج األداء الـــــــػضيفْ أكثـــــــخ هـــــــغ كػىٍـــــــا أداة هخاقبـــــــة و 
 .هتابعة فقل
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 مقارنة بيؼ الجراسات الدابقة (1.2رقػ ) ججول

 معيار
 السقارنة

 الجراسة الحالية
نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة 

عمى األداء  ياأثخ استخجامو 
الؽظيفي لمعامميؼ في شخكة 
 االتراالت الفمدطيشية

 األداء تقييػ بخنامج " فاعمية
 في الحجيث اإللكتخوني

 في السؽظفيؼ أداء قياس
 وكالة الغؽث الجولية

 2015))األشقخ،

 اإلدارية السعمؽمات نعػ أثخ
 العامميؼ أداء عمى السحؽسبة
االتراالت  شخكة في

 الفمدطيشية
 2009)) البحيري ، 

 السعمؽمات تكشؽلؽجيا أثخ
السؽارد  تشسية في واالترال

 حالة مؤسدة البذخية دراسة
 –ميمة  – الجدائخ اتراالت

 2012)) أبؽ قخش ، 

ثخ استخجام تكشؽلؽجيا أ
السعمؽمات عمى فاعمية 

 األداء الؽظيفي
 (2006) الخشيجي ،

“The Impact of 
Information Systems on 
the Performance of 
Human Resources 
Departments” 
 وتخجسة العشػان ٌْ :

 السعمػهات ىطع أثخ " 

 أقدام أداء عمِ

 السػارد البذخية
(Sadiq & Others ,2012) 

سشة 
 الجارسة

2018- 2019 2015 2009 2012 2006 2012 

مكان 
 الجارسة

 الباكدتان هرخ الجدائخ قصا  فدة قصا  فدة قصا  فدة

الذخيحة 
 ةفجيالسدت

السػضفػن العاهمػن فْ شخكة 
فخو   االتراالت الفمدصيشية

 قصا  فدة.

فْ وكالة  ػن العاهم ػن السػضف
 الغػث الجولية

العاهمػن فْ شخكة االتراالت 
 الفمدصيشية

العاهمػن فْ بيت التسػيل  هػضفػ هؤسدة اترال الجدائخ
 الكػيتْ

العاهمػن فْ قدع السػارد 
البذخية فْ هجسػعة 
 شخكات خاصة

السشيج 
   السدتخجم

 السشٍج السدحْ التحميمْ التحميمْالسشٍج السدحْ  الػصفْالسشٍج  التحميمْ الػصفْ سشٍجال ، السدت السيجاىْ .التحميمْ الػصفْ سشٍجال



81 
 

 التحميمْ الػصفْ سشٍجالو 

 أدوات

 الجراسة

 السقابمة. -اىةاالستب

 

 

 –هقابالت شخرية  االستبيان الستبيانا االستبيان
 استسارات استصال 

 استسارات استصال 

 

 مذكمة

 الجراسة

ىطع التقييع أثخ استخجام هعخفة *
اإلدارية السحػسبة عمِ األداء 
الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة 

 . االتراالت الفمدصيشية

التعخف عمِ فعالية بخىاهج *
اإللكتخوىْ تقييع األداء 

لمسػضفيغ العاهميغ فْ وكالة 
 .الغػث الجولية

 ىطع أثخ عمِ التعخف*
 السحػسبة اإلدارية السعمػهات

 شخكة فْ العاهميغ أداء عمِ
 .الفمدصيشية االتراالت

 تكشػلػجيــــا أثــــخ*هعخفــــة 
 عمــِ واالترــال السعمػهــات

كــأٌع  البذــخية الســػارد تشسيــة
 السعاصخة السؤسدة فْ العػاهل
 البذـخي  السـػرد تعتبــخ التـْ
 . لمتفػق  األولِ والسيدة الخكيدة
 

فــــْ  الجراســــةتتسثـــل هذــــكمة * 
ٌشــاك قرــػر هــغ جاىــ   نأ

العــــــــاهميغ أو ســــــــػء اســــــــتخجام 
ل ــــــــتكشػلػجيــــا السعمػهــــات داخ

بيــت التسػيــل الكــػيتْ هســا قــج 
ــــــــِ فاعمي ــــــــؤثخ عم  ة األداءــــــــــــــٓ

الـــــػضيفْ وذلـــــظ لعـــــجم هعخفـــــة 
العــــــــــــــاهميغ بفــــــــــــــغ اســــــــــــــتخجام 
ـــــــــا السعمػهـــــــــات فـــــــــْ  تكشػلػجي
الصــــخق الدــــميسة التــــْ أىذــــعت 

 .هغ أجمً

* تتسثل هذكمة الجراسة 
أثخ استخجام فْ دراسة  

أىطسة السعمػهات  فْ 
إدارة وضائ  السػارد 

 .البذـخية
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 أىجاف

 الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

تحجٓج هجض هعخفة العاهميغ  *
بسعآيخ التقييع الخئيدية 
السدتخجهة فْ ىطع التقييع 
اإلدارية السحػسبة السدتخجهة 
فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية 
تبعا لمستغيخات الجيسػفخافية 

 لمعاهميغ.

ىطع التقييع  هٍشية* هعخفة هجض 
السدتخجهة اإلدارية السحػسبة 

ة  فْ شخكة االتراالت الفمدصيشي
لتتػاف  هع التصػر الدخيع فْ 

 الفمدصيشية. بيعة األعسال

* تحجٓج هجض هداٌسة استخجام 
السحػسبة  التقييع اإلداريةىطع 

فْ تحديغ أداء العاهميغ، 
وتصػيخ قجراتٍع الػضيفية 

واإلدارية فْ شخكة االتراالت 
 الفمدصيشية.

سية استخجام ىطع  * هعخفة ٌأ
السحػسبة فْ  التقيع اإلدارية

 االرتقــــاء * هحاولــــة
 تقيـيع ىطـام فاعميـة بسدـتػض 
 فـْ العـاهميغ لـجض األداء
 فــْ الجوليــة الغــػث وكالــة
 . فدة قصا 

 بخىــاهج فاعميــة يــاسق *
 االلكتخوىــْ األداء تقيــيع

 وكالـــة فـــْ لمســـػضفيغ
 .الغػث

 ايجابيـات عمـِ * التعـخف
 تقيــيع بخىــاهج وســمبيات
 الحـجٓث اإللكتخوىـْ األداء

ــــة فــــْ لمســــػضفيغ  وكال
 .الغػث
 خارالقــ صــاىعْ * تدويــج

 الغـــػث وكالـــة فـــْ
 حـػل جةـــــالسفي اتـــبالسعمػه
 .األداء تقييع ىطام

 

 ترػرات عمِ * التعخف
 تاالتراال شخكة فْ العاهميغ
مػهات السعىحػ ىطع  الفمدصيشية
 .السحػسبة اإلدارية

 ىطــع أثــخ عمــِ التعــخف* 
 السحػسـبة اإلداريـة السعمػهـات

 شـخكة فـْ العـاهميغ أداء عمـِ
 .الفمدصيشية االتراالت

 الستغيـخات أثـخ عمـِ التعـخف* 
 هـغ كــل   عمــِ الجيسػفخافيـة
 لسدــتمدهات يغالعـاهم ترـػرات
 السعمػهــات ىطــام تذــغيل

 لـــ داء العـــاهميغ وترـــػرات
 االترـاالت شـخكة فـْ ْالـػضيف

 .الفمدصيشية

 أداء هدـتػض  عمـِ التعـخف* 
 االترـاالت شـخكة فـْ العاهميغ
 .الفمدصيشية

 واقتخاحات تػصيات تقجيع* 
 العاهميغ أداء تحديغ فْ تداعج

 فــْ ٓتسثــل عمسـْ ٌـجف* 
 ىطخيـة خمفيـة تقـجيع هحاولـة
 خـالل هـغ وذلـظ لمسػضـػ 
 كتـــاب هقاريـــات عـــخض

 السجــــال والبــــاحثيغ فــــْ
 تػجٍـاتٍع لسختمـ  والتعـخض
ـــحا السػضـــػ  حـــػل  ٌو

 وتػضـيت الغسـػض السـتجالء
هػضـــــػ   اتجـــــاي الخؤيـــــا

 السعمػهــــات تكشػلػجيــــا
 و هؤشخاتً. واالترال

* ٌــــــــجف عسمــــــــْ ٓتسثــــــــل فــــــــْ 
 تكشػلػجيـا واقـع عمـِ التعـخف

 لــجض واالترــال السعمػهــات
 الذـــــــخكة هرـــــــالت

 السـػارد هجٓخيـة ويالخرـػص
 هػاردٌـا تشسيـة البذـخية وكيفيـة

 ٓتعمــ  هــا وكــل البذــخية
 باستعسالٍا.

 

* تحجٓــــج هكػىــــات تكشػلػجيــــا 
بيت التسػيـل  داخل السعمػهات
و هعخفة أثخ اسـتخجام  الكػيتْ

  ٌحي التكشػلػجيا.

تحجٓـــج حجـــع االســـتفادة هـــغ  *
اسـتخجام تكشػلػجيـا السعمػهــات 
 .داخل بيت التسػيل الكػيتْ

التعــــــــــــخف عمــــــــــــِ عالقـــــــــــــة  *
ــــــــــــــــــــــا السعمػهــــــــــــــــــــــات  تكشػلػجي

 .وفاعمية األداء الػضيفْ
ــــــــــج هؤشــــــــــخات فاعميــــــــــة * تحجٓ

األداء الـــــــــــــــــــــػضيفْ داخـــــــــــــــــــــل 
 .التسػيل الكػيتْبيت 

 

ـــــــــِ الحـــــــــج *  لمتعـــــــــخف عم
الــــــــــــــــحي وصــــــــــــــــل إليـــــــــــــــــً 
اســــــــــــــــــــــــتخجام أىطســــــــــــــــــــــــــــة 
هعمػهـــــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــػارد 
ـــــــــــــــادة  البذـــــــــــــــخية فـــــــــــــــْ زي
الػضـــــــــــائ  اإلســـــــــــتخاتيجية 
و اإلداريــــــة لقدــــــع الســــــػارد 

 البذخية.

* هعخفة السجاالت األهثل 
الستخجام أىطسة 

السعمػهات فْ إدارة 
 وضائ  السػارد البذخية.

سية  استخجام * تحجٓج ٌأ
أىطسة السعمػهات فْ 
إدارة وضائ  السػارد 

 البذخية.

* هعخفة واقع استخجام 
أىطسة السعمػهات فْ 
إدارة وضائ  السػارد 

 البذخية.
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سمية اتخاذ القخار و وضع ع
الخصل ويخاهج التجري ، و 
الدياسات العاهة فْ شخكة 
 االتراالت الفمدصيشية.

 * التعـــــــخف عمـــــــِ هـــــــجض تػافـــــــ 
السحػســــبة  اإلداريــــة ىطــــع التقيــــيع

الحتياجــــــات العــــــاهميغ الػضيفيــــــة 
فــــــــــــــــــْ شــــــــــــــــــخكة االترــــــــــــــــــاالت 

  .الفمدصيشية

 

 

 ىطع دور تعديد خالل هغ
 شخكة فْ اإلدارية السعمػهات
 .الفمدصيشية االتراالت

 

* هعخفة أثخ استخجام  
أىطسة السعمػهات فْ 
إدارة وضائ  السػارد 

البذخية عمِ رفع كفاءة 
العاهميغ فْ ٌحي 

 الذخكات.
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الشتائج 
 والتؽصيات

 

 

 

 

 

وجػد عالقة شخدية بيغ  *
استخجام ىطع التقييع " هحػر

" والستغيخ اإلدارية السحػسبة 
األداء الػضيفْ التابع" 

لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت 
" بسعشِ أن تحديغ الفمدصيشية

استخجام ىطع التقييع اإلدارية 
بسقجار واحج  السحػسبة

األداء سيؤدي إلِ زيادة 
 بسقجار الػضيفْ لمعاهميغ

0.83. 

أضٍخت ىتائج الجراسة أن 
العاهميغ فْ شخكة االتراالت 
الفمدصيشية عمِ دراية كاهمة 
بالسعآيخ التْ ٓتع هغ خاللٍا 
تقييع أدائٍع الػضيفْ هغ 
خاللٍا السدتخجهة فْ ىطع 

 عمِ أعمِالتقييع السحػسبة 
 ْ بجرجة  %76.6ىدبة ٌو

 .هػاف 

 تقيـيع بخىـاهج ميـةفاع * درجـة
 قيـاس فـْ االلكتخوىـْ األداء
 وكالــة فــْ الســػضفيغ أداء

 ىدــبة بمغــت الجوليــة الغــػث
ـْ  37.37 %  درجــة ٌو

 تقيـيع ىطـام يدـاٌع كسـا جيـجة،
 تصـػيخ فـْ االلكتخوىـْ األداء
 لتشسيـــة التجريبيـــة هجابــخ ال
 .السػضفيغرات هٍا
 وكالة هذخفْ تقجٓخ اىخفاض* 
تسام فْ غػثال  الػكالة ٌا

 السػض  هغ السقجهة بالتطمسات
 حػل

 .التقييع ىتيجة

 هذــخفْ تقــجٓخ اىخفــاض* 
 اعتبــار فــْ الغــػث وكالــة

 ٌاهـــا   يـــارا  هع اإلىجـــاز
 .لمتخقيات
 األداء تقييع ىطام يفتقخ* 

 ٍعاستخجاه إلِ االلكتخوىْ

 إحرائية داللة ذو أثخ * وجػد
 ىطع و دارة تذغيل لستصمبات
 السحػسبة اإلدارية السعمػهات

 البذخية، البخهجية، السادية،(
 العاهميغ أداء عمِ)التشطيسية

 االتراالت شخكة فْ
 .يةشالفمدصي

 داللة ذات فخوق  وجػد* 
 ترػرات بيغ إحرائية
 ىطع أثخ" حػل السبحػثيغ
 السحػسبة اإلدارية السعمػهات

 شخكة فْ العاهميغ أداء عمِ
 تعدض " ةالفمدصيشي االتراالت
 الجيسػفخافية لمستغيخات

 سشػات العمسْ، السدتػض (
 السدتػض  العسل، هكان الخبخة،
 ْ(.الػضيف

 بةكهػا استسخارية ضخورة* 
 هجال فْ التكشػلػجية التصػرات

 اإلدارية السعمػهات ىطع

 اترـاالت شـخكة بـأن تبـيغ *
 تكشػلػجيا تسارس الجدائخ بسيمة
 تدويج خالل هغ جيجة هعمػهات
 الكتخوىية تجريبية ببخاهج العسال

 اكتدــاب عمــِ تدــاعجٌع
 عاليــة خبــخات و هٍــارات 
 والجقـة الػقت ريت فْ تداعجٌع

 فـْ الدـخعة و السعمػهـات فـْ
 .بيشٍع فيسا االترال

 رئـذ تسمـظ الذـخكة أن تبـيغ* 
 خـالل هـغ كفـؤ،  بذـخض  هـال

 السكتدـبة الخبـخات و الكفـاءات
ـحا أرجـع  الـجورات إلـِ لـجٍٓع ٌو

 السـػضفيغ إعصـاء و التجريبيـة
 و خبـخاتٍع هـغ لالستفادة فخص

 استغالل 

 لتكشػلػجيـا التحتيـة البشيـة ان* 
 أثـخ لٍـا واالترـال السعمػهـات
 هؤسدـة تشسيـة عمـِ هباشـخ

 هيمـة لػاليـة اترـاالت الجدائـخ

ارتفــا  هــجركات العــاهميغ  *
ببيـــــت التسػيـــــل الكـــــػيتْ إلـــــِ 

هــــــــــــــــــــا لتكشػلػجيـــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــج 
 .السعمػهات

اىخفاض هجركات العاهميغ *
ببيت التسػيل الكػيتْ إلِ حج 
ها لسجض الخضا عغ جػدة 
 .خجهة تكشػلػجيا السعمػهات

ارتفا  هجركات العاهميغ *
ببيت التسػيل الكػيتْ لسؤشخ 
كسية األداء كأحج هؤشخات 

 .فاعمية األداء الػضيفْ
ارتفـــــا  هــــــجركات العــــــاهميغ  *

سػيـــــل الكـــــػيتْ إلـــــِ ببيـــــت الت
حـــــــــج هـــــــــا لخسدـــــــــة هؤشـــــــــخات 
لفاعميــــــــــــــــــة األداء الــــــــــــــــــػضيفْ 
ـــــحي السؤشـــــخات ٌـــــْ )جـــــػدة  ٌو
أو إتقــــــــــان العســــــــــل، واإللســــــــــام 
ـــــــــــــــــــــــــــــدام  الـــــــــــــــــــــــــــــػضيفْ، وااللت
الـــــــــــــــــــــــــــػضيفْ، والقـــــــــــــــــــــــــــخارات 
الػضيفيـــــــــــــــــــــــــــــة، واإلبـــــــــــــــــــــــــــــجا  

استخجام أىطسة  *
 السعمػهات فْ

إدارة وضائ  السػارد  
  البذخية

شػرت وحدشت عسميات 
 التشبؤ

بالحاجات هغ  
 السػضفيغ. 

* استخجام أىطسة 
 السعمػهات فْ

إدارة وضائ  السػارد  
 البذخية

شػرت وحدشت  
 عسميات

التشبؤ بالحاجات هغ  
 .السػضفيغ

استخجام أىطسة  *
 السعمػهات
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حرل هحػر التغحية * 
الخاجعة السدتفادة هغ استخجام 

السحػسبة عمِ  ىطع التقييع
 .%69.8أقل ىدبة و ٌْ 

 أكجت ىتائج الجراسة أن* 
هعآيخ التقييع السدتخجهة 
ضسغ ىطع التقييع اإلدارية 
السدتخجهة فْ شخكة 
االتراالت الفمدصيشية 
واضحة لمعاهميغ بالذخكة 

 .بجرجة هػاف  %82بشدبة 

ىطع التقييع اإلدارية *
عمِ تقييع  السحػسبة تخكد

األداء الحالْ لمعاهميغ بذخكة 
االتراالت الفمدصيشية و 

 .%76.8 بشدبة

 أوصت الجراسة عمِ :

تػصْ الجراسة بزخورة *
تعديد االٌتسام بتصػيخ 
وتحجٓث ىطع التقيع اإلدارية 

 السعمػهات لجسع هتشػعة وسائل
 ٓؤثخ هسا التقييع لعسمية الالزهة
 السعمػهات كسية عمِ سمبا

 .وىػعيتٍا
 و هخاجعة وتحجٓث * ضخورة
 األداء تقييع بخىاهج تصػيخ

 هدتسخ، بذكل االلكتخوىْ
 العجالة و الفاعمية لزسان وذلظ
 العاهميغ السػضفيغ لجي والثقة
 .الغػث وكالة فْ
رات دو  عقــــج ضــــخورة* 

 عسميـة عمـِ لمقـائسيغ تجريبيـة
 عمـِ لمتـجري  ،األداء تقيـيع

 تقيــيع لعسميــة الجيــج اإلعــجاد
 هقــابالت و جــخاء ،األداء
 ردود هــع والتعاهــل التقيـيع،
 .السختمفة تج الفعل
 لمتغحية ىطام وجػد ضخورة* 

 يدست الغػث وكالة فْ الخاجعة
 تقييع ىتائج عمِ باالشال 
 لح أو ا عميٍا والتطمع   األداء

 األجٍدة استخجام عمِ والحخص
 .الستصػرة والبخهجيات الحجٓثة،

 شــبكات بتــػفخ االٌتســام* 
 حــل عمــِ والعســل حجٓثــة
 هذـاكل هثـل الذـبكة هذـاكل

 االترــال ويــلء االىقصاعـات
 ىتــائج ضــسغ جــاءت التــْ

 .الجراسة
 تتعم  لمسدتخجهيغ دورات عقج*

 السعمػهــــات بتكشػلػجيــــا
 والتصبيقيـة التذغيمية والبخهجيات

 السدــتخجهيغ إدراك لديــادة
 والبخهجيـات األجٍـدة لقـجرات

 عمـِ خكيـدالت وعـجم السدـتخجهة
 .فقل استخجاهٍا كيفية
 العــاهميغ إشــخاك ضــخورة *

 ترسيع عسمية فْ والسدتخجهيغ
 اإلداريــــة السعمػهـــات ىطـــع

ـا، السحػسـبة  لـحلظ لسـا وتصػيٌخ
سيـة هـغ  الخضـا تحقيـ  فـْ ٌأ
 أســــباب وتقميــــل ، ْالشفدـــ

 .البذخية لسػاردٌا

 فــْ الثقــة أثــخ * كاىــت
 سـمبية السعمػهـات تكشػلػجيـا

 الســػارد لتشسيــة تفدــيخي فــْ
كـان  كمسـا أىـً بحيـث البذـخية،

 تكشػلػجيـا فـْ عاليـة ثقـة فيـً
 تشسيـة هدـتػض  قـل السعمػهـات
 السؤسدـة، فـْ البذـخي  السـػرد
 سـػض  ذلـظ يسكـغ تفدـيخ وال
 هدــتػض  ازداد هٍســا بــأن
 هـغ بـج ال التكشػلـػجْ التقـجم
ل خصـــار  هدــتخجهيٍا إدراك

 ٓتـأتِ الـحي الغـر وهدـتػض 
 كاىــت وهٍســا تبشيٍــا، هــغ

 السـػارد تشسيـة ىحـػ الخصـِ
 هــغ حسايــة بــج ال البذــخية
 خصــخ كــل هــغ السػضــ 
 الســػرد ٓمحــ  أن يسكــغ
 .البذخي 

 تجــارب عمــِ * اإلشــال 
 ٌحا فْ ىجحت السؤسدات التْ

 ).واالبتكار فْ العسل
هحاولة زيادة هجركات  *

العاهميغ ببيت التسػيل 
الكػيتْ لسجض الخضا عغ 

خجهة تكشػلػجيا جػدة 
السعمػهات. وذلظ هغ خالل 
زيادة هعخفة العاهميغ بشطع 
السعمػهات، وحدغ استقبال 
هدتخجم الشطام و عصائً 

تساها شخريا، ورفع القجرة  ٌا
عمِ أداء الخجهة بججارة 
ودقة، وزيادة التدٍيالت 

السادية والسعجات التْ تخز 
 .تكشػلػجيا السعمػهات

ـــــــــادة هـــــــــجركات  * هحاولـــــــــة زي
اهميغ ببيـــــــــــــت التسػيـــــــــــــل العـــــــــــــ

الكـــــــػيتْ ألٌسيــــــــة تكشػلػجيــــــــا 
ــــظ هــــغ خــــالل  السعمػهــــات وذل
إعصــــــائٍع دورات تجريبيــــــة فــــــْ 
ــــــــْ  الفػائــــــــج أو الســــــــخدودات الت
تعــــــــــــــــــػد عمــــــــــــــــــِ اســــــــــــــــــتخجام 

تداٌع فْ تصػيخ 
 عسميات 

 .االستقصاب

* استخجام أىطسة 
 السعمػهات 

تداٌع فْ تصػيخو 
 إعجاد بخاهج 

 التجري  وتشفيحٌا.

* استخجام أىطسة 
 السعمػهات

وقممــــــــــــــــــــــت األعســــــــــــــــــــــال 
 الػرقية.

 
*ضــــــــــــــــــخورة تحــــــــــــــــــجٓث 

 أىطسة 
 السعمػهات، وتحجٓثٍا 

 باستسخار.
 

*عقـــــج جمدـــــات تـــــجري  
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السحػسبة، حيث أكجت ىتائج 
استخجام أن تحديغ الجراسة 

 ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة
بسقجار واحج سيؤدي إلِ زيادة 
 األداء الػضيفْ لمعاهميغ

حا ٓؤكج 0.83بسقجار  ، ٌو
ضخورة تعديد االٌتسام 

 بتصػيخ تمظ الشطع.

تػصْ الجراسة بزخورة * 
االعتساد عمِ التغحية الخاجعة 
لمشتائج التْ تدجمٍا ىطع 

حػسبة التقييع اإلدارية الس
لتكػن أحج الخكائد األساسية 
الٍاهة لمتخقيات و الحػافد 
السادية و السعشػية؛ ألن ذلظ 
سػف يعدز األداء اإليجابْ 
تساهٍع  لجض العاهميغ و ٓديج ٌا
بتصػيخ أدائٍع الػضيفْ و 

 إىجاز السٍام السشػشة بٍع.

تػصْ الجراسة بتحجٓث * 

 .التطمع لٍحا عادلة راسةد فْ
 التقيـيع ىتـائج ريـل خورة*ضـ

 التصػيخيـــة باالحتياجـــات
 الســػضفيغ ألداء والتجريبيــة
 .هدتسخة بصخيقة
 وتحدــيغ وتصبيــ  تفعيـل* 
 والحــػافد السكافــآت ىطــام
 لتذــجيع والسعشػيــة الساديــة

ـــ الســـػضفيغ ِ األداء الجيـــج عم
 اإلىجــاز ريــل خــالل هــغ

 والتخقيـات بالسكافـآت الستحقـ 
 . والحػافد
 األداء تقييع ىساذج جعة*هخا
 هعآيخ ووضع هدتسخ، بذكل
 الػضيفْ الػص  تغصْ
 برػرة الػضائ     لسختم 
 .شاهمة
وزاىــــا أ السعــــآيخ عصــــاء*إ 

 حدـــ  هتفاوتـــة ىدـــبية
 لكـــل الـــػضيفْ الػصـــ 
 .وضيفة

 السعشػيـة، الـخوح ،ورفـع السقاوهـة
 فـْ بـأٌسيتٍع العـاهميغ و شـعار
 .الذخكة
 لسعمػهاتا إتاحة عمِ العسل* 

 الشطـام خـالل هـغ لمسدـتخجهيغ
 احتياجــاتٍع هــع ٓتػافــ  بســا

 يكفـــل ويذـــكل الػضيفيـــة
 العسـل هجـال فـْ اسـتخجاهٍا

 ل.فق
 

 فـْ عميٍـا واالعتسـاد السجـال
 هع البذخية السػارد تشسية عسمية
 هحيصٍـا االعتبـار بعـيغ األخـح

 . وضخوفٍا
 شخيقـة فـْ الشطـخ * إعـادة

 التقييع و األجػر.
 هعمػهـات ىطـام بشـاء * ضخورة
 أساسـا يعتسـج البذـخية لمسـػارد
 إلـِ ويدـعِ السعمػهاتيـة عمـِ

 السـػارد تشسيـة فـْ الالهخكديـة
 .البذخية

 إسـتخاتيجيات تبشـْ * ضـخورة
 التحتيـة لمبشـِ وتعديـد التكـػيغ

 وهحاولـة السعمػهـات لتكشػلػجيا
 فـْ هـغ تصبيقاتٍــا االسـتفادة
 .السشطسة أداء تحديغ
 التكشػلػجيــا ىقــل * عــجم

 والتجـــــارب السدــــتػردة،
 تصبيقٍــا وهحاولــة العالسيــة
 هجتســع لكــل ألن حخفيــا

 .خرػصياتً

 .تكشػلػجيا السعمػهات
هحاولــــــــــــــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــــــــــــــػيخ  *

تكشػلػجيـــــا السعمػهـــــات بذـــــكل 
ــــــــظ هــــــــغ خــــــــالل  هدــــــــتسخ وذل
تحـــــــجٓث البخهجيـــــــات وأجٍـــــــدة 

 .ةالحاس  برفة هدتسخ 
 
 
 

 

 

 

 

 لمعاهميغ 
فـــــــــــْ ٌـــــــــــحي الذــــــــــــخكات 

 استخجامعمِ 
أىطســــــــــــــــة السعمػهــــــــــــــــات 

 الججٓجة.
 

*اســـــــــــــــــــــــتخجام ىطـــــــــــــــــــــــع 
 السعمػهات فْ 

تصــــــــــــــػيخ األداء اإلداري 
 لمعاهميغ.
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ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة 
الحاتية  بحيث تبتعج عغ

لمسدؤول و ذلظ عغ شخي  
 استحجاث ىطع ٓتع تغحية
بياىاتٍا هغ أكثخ هغ هرجر 
أو) جٍة (، كأن ٓتع التقييع 
هغ السجٓخ، العسالء، العاهل 
الدهيل أو )السجاور(، و 
حا ٓديج هغ  السػض  ىفدً؛ ٌو
هرجاقية عسمية التقييع 
اإلداري و زيادة ثقة العاهل 

 .بشتائج التقييع

الجراسة عمِ تػصْ * 
ضخورة التخكيد عشج تحجٓث 
ىطع التقييع اإلدارية 

 .السحػسبة

سية  تػصْ الجراسة عمِ ٌأ
إبجاء السخوىة الكافية هغ قبل 
القائسيغ عمِ عسمية تقييع أداء 
العاهميغ هع العاهميغ فْ 
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هشاقذة ىتائج التقييع و 
الجرجات التْ حرمػا عميٍا، 

 يحدغ هغ أدائً الػضيفْ.ل
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 ( مقارنة الجراسات الدابقة :1.2ججول رقػ )تعقيب عمى 21.5.2 
  دراسات سبعة دراسات هحمية، و  خسذ،الجراسة ٌحي فْ سابقة  ةدراس عذخ ثساىيةلقج تع إدراج

 لتذسل ثقافات هتعجدة و بيعات عسل هختمفة وتع هخاعاة تشػ  ٌحي الجارسات، بيةأجش دراسات ستةعخيية، و 
 تقارب األٌجافدراسات، وذلظ حد   5تع عسل ججول هقارىة بيغ ، كسا  وتع هخاعاة تشػ  ٌحي الجارسات

شخكة  لقصاعات هختمفة هثل)اسات هدحية السجال و السشٍج السدتخجم، كسا اشتسمت الجراسات الدابقة لجر و 
وتغصيتٍا لسحاور شخكات خاصة ( قصا  التعميع، ، بيت التسػيل الكػيتْ، وكالة الغػث، االتراالت

 ة  هثل ىطام التقييع و ىطع إدارة السػارد البذخية.هتذابٍة أو قخيبة الذبً هغ هحاور ٌحي الجراس
  تست الجراسة الحالية ع العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةبجراسة آراء ٌا أثار الستختبة ، وٌأ

ا عمِ األداء  عمِ استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة فْ تقييع العاهميغ فْ شخكة االتراالت و أثٌخ
ا عمِ إعصاء تغحية راجعة حػل شبيعة األداء الفعمْ وىػاحْ الزع  ، وهجض الػضيفْ لمعاهميغ تأثيٌخ

ا، ويخاهج التجري  التْ يج  تشفيحٌاالسخاد عال  .جٍا، وىػاحْ القػة السخاد تقػيتٍا واستسخاٌر
 ع  كسا تست الجراسة الحالية بسعخفة ٌأ الدمبيات و اإليجابيات فْ ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة ٌا

 الخاصة بالتقييع، وسبل تصػيخ تمظ الشطع.
  الشطع اإلدارية السحػسبة كأداة تخصيل خخجت بشتائج سمبية حػل استخجام تمظ ٌشاك دراسات

 إستخاتيجْ، حيث أوصت باستخجام الشطع السحػسبة كأداة إدارية.
  تست الجراسة الحالية بالخخوج بتػصيات ٌاهة هغ االستخجام األهثل لشطع التقييع اإلدارية ٌا

السحػسبة وزيادة فعالية ٌحي الشطع فْ التقييع، والػصػل ألٌع الشتائج السخضية بحيث تػاك  هعآيخ التقييع 
 ويذكل ٓشر  العاهميغ، ويصػر أداءٌع. الحجٓثة، 

 ًع ها تسيدت ب وييغ السحػسبة  ةالتقييع اإلدارياستخجام ىطع بيغ  الخيلالجراسة الحالية ٌػ  ٌأ
    األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.

 
 خالصة الفرل الثاني 6.2

تــــــع فــــــْ ٌــــــحا الفرــــــل تقــــــجيع شــــــخح واف  لمسفــــــاٌيع ذات العالقــــــة بستغيــــــخات الجراســــــة، حيــــــث تــــــع تقــــــجيع 
سيتٍـــــا، وهكػىاتٍـــــا، و هسيداتٍـــــا،وصـــــ  تفرـــــيمْ لساٌيـــــة الـــــشطع اإلداريـــــة السحػســـــبة إلـــــِ جاىـــــ   ، و ٌأ

ــــْ السبحــــث األول هــــغ ٌــــحا ــــظ ف ــــْ إدارة وضــــائ  الســــػارد البذــــخية وذل ــــة اســــتغاللٍا ف الفرــــل، كســــا  كيفي
ــــع تشــــاول هػضــــػ  التقيــــيع هــــغ خــــالل السبحــــث الثــــاىْ هــــغ ٌــــحا الفرــــل، و التعخيــــ  بسفٍــــػم التقيــــيع،  ت

ــــــع الصــــــخق الخاصــــــة بــــــالتقييع، ثــــــع  تــــــع شــــــخح تػضــــــيت السختمفــــــةو أســــــالي  التقيــــــيع  ، و هخاحمــــــً، و ٌأ
سيتـــــً، وهعـــــآيخي السختمفـــــة، و  الثالـــــثلسفٍـــــػم األداء الـــــػضيفْ فـــــْ السبحـــــث  لٍـــــحا الفرـــــل، و تعخيـــــ  ٌأ
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السؤشــــخات الخاصــــة فيــــً، و كيفيــــة تقييســــً، ثــــع تــــع تقــــجيع هعمػهــــات عــــغ شــــخكة االترــــاالت الفمدــــصيشية 
ـــــا كجراســـــة حالـــــة إلجــــــخاء ٌـــــحي الجراســـــة، و ذلـــــظ  فــــــْ فـــــْ فمدـــــصيغ و ٌـــــْ الذـــــخكة ال تــــــْ تـــــع اختياٌر

ــــع فــــْ السبحــــث ا لخــــاهذ لٍــــحا الفرــــل تمخــــيز العجٓــــج هــــغ السبحــــث الخابــــع لٍــــحا الفرــــل، و هــــغ ثــــع ت
و لقـــــــج تشػعـــــــت ٌـــــــحي الجراســـــــات هـــــــا بـــــــيغ  ،الجراســـــــات الدـــــــابقة ذات العالقـــــــة بسػضـــــــػ  ٌـــــــحي الجراســـــــة

ــــــِ ٌــــــحي الجراســــــات، و تحجٓــــــج الفجــــــػة  تعقيــــــ تقــــــجيع دراســــــات هحميــــــة و عخييــــــة و أجشبيــــــة، ثــــــع تــــــع  عم
     العمسية لٍحي الجراسة. 
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 الفرل الثالث 

_______________________________________________________ 

 تياامشيجية الجراسة و إجخاء

 

  يقذيح1.3 

 ،و ٌـػ السـشٍج الػصـفْ التحميمـْ هشٍجٍـا اختيـار وأسـباب ،ٌحا الفرل تحجٓج وتػضيت لسشٍجيـة الجراسـة ولتشا
عمِ األداء الػضيفْ و أثخ استخجاهٍا ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة  و ٌْ ،ٓتشاس  هع هذكمة الجراسة حيث 

 لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.

الجراسـة  أسـعمةعمـِ  اإلجابة تتسفْ ٌحي الجراسة خصػات و هخاحل السشٍج الػصفْ التحميمْ اتبا  فسغ خالل 
وصــفا   فــْ ٌــحا الفرــل تقــجيعىــً تــع أ إلــِ إضــافةوالتأكــج هــغ صــحة فخضــياتٍا،  وتحقيــ  األٌــجاف السخجــػة لٍــا،

وات قصــا  فــدة، واألد فــخو  العــاهميغ فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشيةهفرــال  لسجتســع الجراســة وعيشتٍــا و ٌــع 
إلـِ  ة  ، إضافو رفت الذخكة فْ هجٓشة فدة ْالسػارد البذخية فْ فخع ي جٓخ ٌْ السقابمة هع ه ، والسدتخجهة فيٍا

ــجاف الجراســةالســا تــع ، والتأكــج هــغ الرــجق والثبــات لٍــا، باإلضــافة إلــِ اإلجــخاءات التــْ تباىة السعــجة لتحقيــ  ٌأ
 .فْ تشفيح الجراسة إتباعٍا
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 السشيج السدتخجم في الجراسة  2.3

ــــــْ، الػصــــــفْ الســــــشٍج الجراســــــة ٌــــــحي تســــــتخجها ــــــخت حيــــــث التحميم  وصــــــفية دراســــــة الجراســــــة ٌــــــحي اعتب
ـــــة، تســـــت ألىٍـــــا تحميمي ـــــيع ىطـــــع بجراســـــة ٌا ـــــة التقي  االترـــــاالت شـــــخكة فـــــْ السدـــــتخجهة السحػســـــبة اإلداري

 العـــــــاهميغ رضــــــِ و هــــــجض دراســـــــة و العــــــاهميغ، الــــــػضيفْ األداء عمـــــــِ اســــــتخجاهٍا أثــــــخ و الفمدــــــصيشية
 العســــل ىــــػ  وتجػيــــج تحدــــيغ و العــــاهميغ كفــــاء رفــــع عمــــِ الــــشطع ٌــــحي قــــجرة هــــجض و الــــشطع، ٌــــحي عــــغ

ــــة الػاقــــع هحاكــــاة عمــــِ الــــشطع ٌــــحي لقــــجرة باإلضــــافة  تججٓــــج و تصــــػر هــــغ يذــــسمً بســــا السدــــتقبل وهػاكب
ــــْ ــــة ف ــــجل و الفمدــــصيشية، األعســــال بيع ــــِ الجراســــة ٌــــحي ٌــــجفت ق ــــائ  البياىــــات ترــــشي  إل ــــْ والحق  تــــع الت

ا ثــــــع وتدــــــجيمٍا تجسيعٍـــــا  عمــــــِ قــــــادرة دالالت اســـــتخالص ثــــــع وهــــــغ شـــــاهال، تحمــــــيال وتحميمٍــــــا تفدـــــيٌخ
ـــــظ لتصـــــػيخ الالزهـــــة بالتػصـــــيات والخـــــخوج الالزهـــــة، الجقـــــة هـــــغ قـــــجر بـــــأكبخ الجراســـــة هذـــــكمة وصـــــ   تم
 السحػســــبة اإلداريــــة التقيــــيع بــــشطع ثقــــتٍع هــــغ ويديــــج العــــاهميغ، كفــــاءة رفــــع ٓتزــــسغ الــــحي بالذــــكل الــــشطع

 الفمدصيشية. االتراالت شخكة فْ السدتخجهة

 نهذِ انذراسح: أسثاب اختٍار انًُهج انىص ً انتحهٍه1.2.3ً 

ا   اإلفــخاضالســشٍج الػصــفْ هتعــجد  يعتبــخ  إلــِ إضــافةبحيــث يرــ  الطــاٌخة ويػضــت العالقــات وهقــجاٌر
السـشٍج الػصـفْ هتعـجد السجـاالت  وأيزـاهعخفـة هقـجار الشسـػ لمطـاٌخة،  أيزـاكاهشـة، و استشتاج األسـباب ال

 آثار (. –حاالت  –هباىْ  –كت  وثائ   -) أشخاص  لٍا عالقة أبحاثحيث يسكغ تصبيقً عمِ 

و  اإلحرــائية،  األرقــامالســشٍج التحميمــْ يدــتخجم لتحميــل البياىــات بعــج جسعٍــا ثــع  تػضــيت هعشــِ كســا أن 
عمـِ األداء و أثخ اسـتخجاهٍا ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة  التْ جاءت بعشػانبخرػص الجراسة الحالية 

فٍــــْ تعتبـــخ دراســـة وصـــفية تحميميـــة تصبـــ  عمــــِ الـــػضيفْ لمعـــاهميغ فـــْ شـــخكة االترـــاالت الفمدـــصيشية؛ 
ا و تحميــل البياىــات ، و قــج اسـتخجم الســشٍج الػصــفْ التحميمـْ ألىــً تــع وصـ  الطــاٌخة وصــفا دقيقـأشـخاص

 (. 2008، )قػاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسةوتفدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الشتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج 
األىدـ  ألٌـجاف ٌـحي الجراسـة  حيث اعتبـخ السـشٍجىدبة لسا سب  ذكخي تع اختيار السشٍج الػصفْ التحميمْ 
عمـِ األداء الـػضيفْ لمعـاهميغ فـْ  و أثـخ اسـتخجاهٍاالتْ تسثمت فْ هعخفة ىطع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة 

الفمدصيشية فْ فخو  قصا  فدة، حيث تـع جسـع البياىـات هـغ خـالل األدوات الستسثمـة فـْ  شخكة االتراالت
ا   االســـتباىة و السقـــابالت إضـــافة إلـــِ ترـــشي  البياىـــات والحقـــائ  التـــْ تـــع جسعٍـــا وتدـــجيمٍا، ثـــع تفدـــيٌخ

راســة تحمــيال  شــاهال ، واســتخالص دالالت هفيــجة لمحرــػل عمــِ وصــ  لمسذــكمة قيــج الجإحرــائيا  وتحميمٍــا 
 .شطعوكيفية تصػيخ تمظ البأكبخ قجر هغ الجقة، وتقجيع التػصيات الالزهة لمحج هغ ٌحي السذكمة، 
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و تـــع كـــحلظ إدراج أســـعمة و إجابـــات ، 4همحـــ  رقـــع  -تـــع إدراج االســـتباىة ضـــسغ همحقـــات الجراســـة و لقـــج 
  . - 5همح  رقع  –السقابمة ضسغ السمحقات 

 ترسيػ الجراسة 3.3

 :) شزكح االتصاالخ ان هسطٍٍُح فً قطاع غشج ( دارسح انحانح اختٍار سثة1.3.3  

فخو  قصا  فدة كجراسة حالة عغ  العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشيةركدت ٌحي الجارسة عمِ 
ع الذخكات الخائجة فْ ألىٍا و ذلظ ، العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية فْ فمدصيغ تعتبخ هغ ٌأ

 األعسال الفمدصيشية.هجال 

استخجاهٍا أثخ و ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة جاءت لتدمل الزػء عمِ  الجارسة ٌحي أن  وججٓخ بالحكخ
عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية حيث لػح  فْ أوىة األخيخة أن تمظ 

، بذكل كاهل ا، لكشٍا ال تأتْ بالشتائج السخجػة هشٍاالبخاهج تكم  الكثيخ هغ األهػال لذخائٍا و استخجاهٍ
 .وتحتاج إلِ تصػيخ فْ بعس الجػاى 

 

 البعج الشعخي الحي تبشي عميو دراسة الحالة:2.3.3 

 تع االعتساد عمِ السعمػهات والبياىات التالية:

 الجارسات واألبحاث الدابقة.       
 السشذػرة عبخ هػقع شخكة االتراالت الفمدصيشية  سشذػراتالتقاريخ و الPaltel"." 
 السخاجع والسؤلفات الخاصة بسػضػ  الجارسة . 
 . السقاالت التْ تتعم  بسػضػ  الجراسة 

 أىسية الحالة السخاد دراستيا:3.3.3 
ــــــيا و ال ــــــة ســـــالح ذو حـــــجٓغ حيـــــث أشيعتبـــــخ إدخـــــال التكشػلػجـــــــ ــــــة السحػسبـ ــــــع اإلدآـــــــ ىـــــً ٓـــــػفخ الػقـــــت طـ

و الجٍــــــج و يحفــــــ  تخــــــديغ البياىــــــات هــــــغ التمــــــ  و الزــــــيا ، إلــــــِ أىــــــً يفتقــــــخ إلــــــِ عــــــجم القــــــجرة عــــــغ 
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التعبيــــــخ عـــــــغ حجـــــــع اإلىجــــــازات لمعـــــــاهميغ هـــــــغ الشاحيــــــة االجتساعيـــــــة و اإلىدـــــــاىية هثــــــل التعـــــــاون هـــــــع 
ـــــــدهالء و كـــــــحلظ ال ـــــــوهـــــــغ زاويـــــــة أخـــــــخض ت ،عســـــــالءال ـــــــة التـــــــْ ٌـــــــْ شـــــــخكة  تسثم سيـــــــة دراســـــــة الحال ٌأ

ـــــشطعاالترـــــاال ـــــث تدـــــتخجم ٌـــــحي ال ـــــة السحػســـــبة ت الفمدـــــصيشية حي ـــــالتقييع اإلداري ـــــْ شـــــخكة الخاصـــــة ب  ف
خائــــجة فــــْ هجــــال األعســــال و تعتبــــخ عســــاد الذــــخكات هــــغ ال ٌــــْو  فمدــــصيغ،فــــْ  الفمدــــصيشيةاالترــــاالت 

 القصا  الخاص. خرػصا  فْفْ االقتراد الفمدصيشْ 

 

  :الجراسة عيشة و الجراسة تس مج 4.3.3

 اإلداريـة السدـتػيات بسختمـ فخو  قصا  فـدة  الفمدصيشية االتراالت شخكة فْ العاهمػن  : الجراسة مجتس 
  التشطيسْ. الٍيكل فْ

 بالذـخكة العـاهميغ عـجد رصـج تـع بالذـخكة البذـخية السػارد هجٓخ هع السقابمة و السيجاىية اتالديار  خالل وهغ
 .شخرْ( اترال ،2018 أفدصذ ،سخور هازن  ) الثابتة العقػد يحسمػن  هسغ عاهل 300)) ب

 أي بالذــخكة عاهــل (169) بمغــت ولقــج ،الجراســة هجتســع أفــخاد هــغ عذــػائية عيشــة أخــح تــع :الجراســة عيشــة
 كافـة فـْ العـاهميغ كـل ألن ذلـظ و ؛اإلداريـة السدـتػيات كافة هغ ذلظ و الجراسة هجتسع هغ  56% بشدبة

 العيشـة أفـخاد عـجد اختيـار تـع  لقـج و السحػسـبة، اإلداريـة التقيـيع ىطـع ضـسغ تقيـيسٍع ٓـتع اإلدارية السدتػيات
 تحميــل و بحثيــة استذــارات هػقــع ) الجراســة هجتســع أفــخاد هــغ العيشــة حجــع لتحجٓــج هػرجــان جــجول حدــ 

 . (2015إحرائية،
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 الجراسة عيشة حجع لتحجٓج هػرجان بججول السعخوف (1(3. رقع جولج

 

 مدتمدمات الجراسة  5.3.3

تسثمت هدتمدهات الجراسة وأدواتٍا فْ السخاجع و الجراسات و أوراق العسـل السدـتخجهة، إلـِ جاىـ  الجراسـة 
االترــاالت الســػارد البذــخية فــْ شــخكة  ي السيجاىيــة بســا تتزــسشً هــغ إجابــات عمــِ أســعمة السقابمــة هــع هــجٓخ 

، و إلـــِ جاىــــ  االســـتباىة السعــــجة لمحرـــػل عمــــِ البياىــــات، رفــــت فــــدة و هجٓشـــة هجٓشـــة ْفخعــــ الفمدـــصيشية
السعتســـجة السدـــتخجم لتحميـــل البياىـــات إحرـــائيا، إلـــِ جاىـــ  هػاقـــع االىتخىـــت  SPSSالباإلضـــافة لبخىـــاهج 

 كسرادر لمحرػل عمِ السعمػهات الخاصة بسػضػ  الجراسة.

 –، وكــحلظ االســتباىة 2همحــ  رقــع  -تــع إدراج أســعمة و إجابــات السقابمـة ضــسغ همحقــات ٌــحي الجراسـة  ولقـج
 . 2همح  رقع 

 

 انذارسح: فً انًشاركىٌ 33.6.

 .الباحثة (1
حيـث أخـحت عذـػائية حيث تع اختيار ٌحي العيشة بأسمػب العيشة ال :عيشة هغ السجتسع األصمْ لمجارسة (2

فــخو   هــغفــخ  فــْ كــل معــاهميغ فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية الشدــبْ لتتشاســ  هــع الــػزن بشدــ  
عاهـل وعاهمـة بسختمـ   (169)فـدة، ويبمـغ عـجدٌا قصـا  هحافطـات  شخكة االتراالت الفمدـصيشية فـْ

 .فْ الٍيكل التشطيسْ اإلدارية السدتػيات
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هــازن األســتاذ  جٓشـة فــدةفــْ ه االترـاالت الفمدــصيشيةهـجٓخ الســػارد البذــخية فـْ الفــخ  الخئيدــْ لذــخكة   (3
 .ألستاذ حمسْ أبػ شًالتراالت الفمدصيشية اذخكة ال، وهجٓخ فخ  رفت سخور

 .فخي  هحكسْ االستباىة (4
وكحلظ  تع إدراج أسعمة و  ،3همح  رقع  – تع إدراج أسساء السحكسيغ ضسغ همحقات ٌحي الجراسة ولقج

 .2همح  رقع  -إجابات السقابمة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة
 

 كٍ ٍح اختٍار انًشاركٍٍ فً انذارسح :1.6.3.3  

فيخ االحتسالية وكاىت هػزعة عمِ هحافطات قصا  فدة  العذػائيةجاء اختيار ٌحي العيشة بأسمػب العيشة  
 بالذكل التالْ:

 . هحافطة رفت فخ  الذخكة فْ هغ عاهل وعاهمة 18

 هحافطة خان ٓػىذ.فْ   فخ  الذخكة هغ عاهل وعاهمة 25

 . هحافطة الػسصِفْ   فخ  الذخكة هغ وعاهمة عاهل 36

 . هحافطة فدةفْ  فخ  الذخكة هغ عاهل وعاهمة 70

 .فْ شسال فدة   فخ  الذخكة هغ عاهل وعاهمة 20

 تع تػزيع أفخاد العيشة حد  الػزن الشدبْ لمعاهميغ فْ كل فخ  هغ فخو  الذخكة.  ولقج  

 جًغ انثٍاَاخ وتحهٍهها: 4.3

 :جس  البيانات أنؽاع وطخق 1.4.3 

 : (2014)بػحػش، ٌشاك عجة شخق لجسع البياىات هشٍا

 :بقرـــــــِج دراســـــــتً، ليـــــــتسّكغ  السالحعـــــــة ّْ ًِ هالحطـــــــة وهتابعـــــــِة الدـــــــمػك الفـــــــخدّي أو الجســـــــاع يقرـــــــج بـــــــ
 الباحث بعَج ذلظ وصِ  الدمػك وتحميمً.
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 :السقابمة  َْ ـ تعتبـُخ أداة  رئيدـّية لجسـِع السعمػهـات والبياىـات ِفـْ الجراسـات الَفخدّيـة والجساعـاِت اإلىدـاىّية، ٌو
 َْ ــ ٌِ ــحا الشــػ  لــيَذ ســٍل  أو بدــيل ولكــغ  ِهــغ أكثــِخ الػســائل ِشــيػعا  واســتخجاها  وَضــخورّية ألّي باِحــث، ٌو

شـــاك ىـــػعيغ هـــغ ال ـــْ: بحدـــِ  ترـــسيع األســـعمة شخيقـــة  فشّيـــة لجســـِع السعمػهـــات لـــجض الباِحـــث، ٌو سقابمـــة ٌو
 .بحدِ  األٌجاف الُسخاد تحقيقٍا هَغ السقابمة ، وذلظواإلجابات

 :ـــارات ـــمػك  االختب ـــِ  الُد ـــة هـــغ جػاى ـــات يعتســـُج عمـــِ دراســـِة ِصـــفة ُهعّيش ٌـــحا الشـــػ  هـــغ شـــخِق َجســـع البياى
ــــْ وقــــت   ــــارات  خاّصــــة يدــــتفاُد ِهشٍــــا ف ّْ هــــغ خــــالل وضــــِع اختب ّْ أو الجســــاع  الحــــ  هــــغ قبــــلِ الذخرــــ

ـــاك ىـــػعيغ هـــَغ  ش ـــات، ٌو الباحـــث، ويجـــ  أن يذـــتخ  فـــْ ٌـــحا الشـــػ  الِسرـــجاقّية والّرـــجِق والػضـــػِح والّثب
: اختباراِت الّذخرّية وتحميمٍا، اختباراِت السيػل الَفخدّية أو الجساِعيةّ  َْ  .االختبارات ٌو

 عميٍــا هجسػعــة  هــغ الشــاس أو فعــة : تقــػم ٌــحي الصخيقــة عمــِ وضــِع األســعمة فــْ ورقــة، ويجيــُ  االســتبيان
  .هحّجدة ُيدتفاُد هغ هعمػهاِتٍع واىتقاداِتٍع حػل السػضػ  الُسخاد إجخاِء البحث عميً

 

 طخق جس  البيانات السدتخجمة في ىحه الجراسة: .342.

  :أوالا : جس  البيانات مؼ السرادر الثانؽية

و  و السجالت و السؤتسخاتوتتسثل فْ القخاءات االستصالعية ألكبخ كع هغ الجراسات الدابقة ذات العالقة 
التابعة لٍا ضسغ هكتبات الجاهعات و قدع السػارد البذخية فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية و الذخكات 

التْ تقػم بشذخ  السعتسجة عوفْ السػاق حزارة، هثل شخكة جػال و شخكة  هجسػعة االتراالت الفمدصيشية
األبحاث والجراسات فْ السػاضيع ذات الرمة بسػضػ  استخجام الشطع اإلدارية السحػسبة فْ إدارة وضائ  
السػارد البذخية، وذلظ لمتأكج هغ عجم تشاول هذكمة الجراسة فْ األبحاث الدابقة، وهغ ثع تمخيز تمظ 

ػة العمسية التْ تشاولتٍا الجراسة الحالية والسداٌسة الجراسات الدابقة، و وضع همخز ىقجي ٓػضت الفج
و أثخ اإلدارية السحػسبة التقييع  شطع ل تقجيع شخح واف  السعخفية التْ قجهتٍا ٌحي الجراسة هغ خالل 

عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية وتع  تشاول فخو  قصا  فدة استخجاهٍا 
 . كجراسة حالة

 

 



- 22 - 

 

 ثانياا : جس  البيانات مؼ السرادر األولية) الجراسة السيجانية( :

شخكة هجٓخ و فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية فخ  فدة السػارد البذخية  ي تع إجخاء هقابمة هع هجٓخ 
اإلدارية الشطع تمظ كيفية استخجام  و ذلظ الستجالء الغسػض حػل رفت؛فخ  هجٓشة االتراالت الفمدصيشية 

)هازن سخور، أفدصذ،  عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ الذخكةوهجض تأثيخ استخجاهٍا  ،السحػسبة
  .، اترال شخرْ (2018) حمسْ أبػ شً ، سبتسبخ  ،، اترال شخرْ(2018

ــــــع اســــــتخجام ــــــظ االســــــتباىة كــــــأداة لجســــــع السعمػهــــــات، كســــــا ت ــــــؤهغ اىةألن االســــــتب و ذل ــــــِ  ت ــــــة عم اإلجاب
هـــــــغ اختيـــــــار الػقـــــــت والسكـــــــان السشاســـــــ  لتعبعـــــــة  لمعـــــــاهميغسكـــــــغ األســــــعمة بصخيقـــــــة صـــــــخيحة وحـــــــخة، وي

جســــع هعمػهــــات كثيــــخة جــــجا  هــــغ عــــجة أشــــخاص فــــْ وقــــت  باىةاالســــتكســــا يسكــــغ عــــغ شخيــــ  ، اىةاالســــتب
هحــــجد، وتــــع تعبعــــة االســــتباىة عــــغ شخيــــ  اليــــج، ولــــيذ عــــغ شخيــــ  البخيــــج، وتــــع اختيــــار شخيقــــة األســــعمة 
السغمقــــــة لعجابـــــــة عمــــــِ أســـــــعمة االســــــتباىة وذلـــــــظ بٍـــــــجف الحرــــــػل عمـــــــِ هعمػهــــــات عسميـــــــة وهقششـــــــة، 

ــــــِ جٍــــــج كبيــــــخ، وســــــٍػلة وأيزــــــا لدــــــٍػلة وســــــخعة اإلجابــــــة وعــــــجم الحاجــــــة إلــــــِ تفكيــــــ خ عسيــــــ ، أو إل
ـــــِ ىتـــــائج هعيشـــــة ا والػصـــــػل إل ـــــع السعمػهـــــات، وتفدـــــيٌخ كمـــــ  هاديـــــا هـــــغ تال  باىةاالســـــت، كســـــا أن تجسي

ـــــث ترـــــسيسٍ ـــــا وجســـــع السعمػهـــــات احي هقارىـــــة بالػســـــائل األخـــــخض التـــــْ تحتـــــاج إلـــــِ جٍـــــج أكبـــــخ  عبٌخ
ـــــِ آخـــــخ ـــــة هزـــــافة كالدـــــفخ والتشقـــــل هـــــغ هكـــــان إل ـــــاء هادي ـــــج ،  وأعب ـــــعولق و السقابمـــــة إدراج االســـــتباىة  ت

 . - 4همح  رقع  – ضسغ همحقات ٌحي الجراسة

 وصف محاور االستبانة : 
لخيارات ا، جاءت اإلجابات فيٍا عغ شخي  اختيار أحج احتػت االستباىة عمِ هجسػعة أسعمة هغمقة -

 (.هعارض، هعارض بذجة ،هحآج هػاف ، ،بذجة ) هػاف التالية 

 هحاور رئيدية: ثالثةوتع تقديع االستباىة إلِ  -

العســـخ،  الجـــشذ، هثـــل  عـــاهميغ ٍٓـــتع بـــالستغيخات الجيسػفخافيـــةتزـــسغ أســـعمة عاهـــة عـــغ ال السحـــؽر األول:
 .الخبخةسشػات  السدتػض الػضيفْ، السدتػض التعميسْ،

السعـآيخ السدــتخجهة فــْ ىطــع بــالستغيخ السدـتقل بأبعــادي السختمفــة : تزـسغ أســعمة خاصــة  :السحــؽر الثــاني
، التغحيـة أسمػب استخجام ىطع التقييع السحػسبةالتقييع السحػسبة، هٍشية ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة، 

 .الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع السحػسبة
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بالستغيخ التابع و ٌػ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فـْ شـخكة االترـاالت  تزسغ أسعمة خاصة السحؽر الثالث:
  الفمدصيشية.

، ويمغ عجد األسعمة بستغيخات الجراسة و األبعاد الخاصة بالستغيخ السدتقلكل هحػر هغ السحاور ارتبل  -
  .( أسعمة5، هع العمع أن السحػر األول العام بمغ عجد أسعمتً )سؤال (50) فْ االستباىة

 . 4همح  رقع  – تع إدراج االستباىة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة قجول-

 أهى انصؼىتاخ انتً تى يىاجهتها أثُاء جًغ انثٍاَاخ:3.4.3 

 انقدست الرعؽ ات التي تػ مؽاجيتيا إلى نؽعيؼ: 

 صعؽ ات تػ مؽاجيتا عشج إعجاد االستبانة: (1

  االتراالتالدياسات  العاهة لذخكة هػائسة األسعمة بسا ال ٓتعارض هع . 

  التْ ال ٓخف  السجراء و صاىعْ القخار هغ اإلجابة عميٍاتغييخ األسعمة أكثخ هغ هخة لتجش  األسعمة ،
هجٓخ التجري  و حيث تع ىحكيع االستباىة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية و قام الديج/ حدام زقػت 

س الفقخات، و لقج تع إدراج اسسً بتعجٓل بعالتصػيخ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية فخ  هجٓشة فدة 
 .3ضسغ فخي  تحكيع االستباىة فْ همح  رقع 

 جاف الجارسة  . تغييخ األسعمة أكثخ هغ هخة حتِ تكػن هالئسة هع ٌأ

 بالطخق التالية: تػ التغمب عمى الرعؽ ات آنفة الحكخولقج 

 .الدياسات العاهة لذخكة االتراالت الفمدصيشيةاختيار أسعمة هشاسبة هع  (1
 .عةاختيار أسعمة فيخ هباشخة لمػصػل إلِ هعمػهات عمسية وهقش (2
جاف الجارسة. (3  تع اختيار أسعمة هالئسة هع ٌأ

 صعؽ ات تػ مؽاجيتا عشج تشفيح االستبانة: (2
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  و ذلظ تحدبا  هغ ردود األفعال لجض صاىعْ فْ اإلجابة عمِ بعس األسعمة،  العاهميغ السبحػثيغتخدد
  .الفمدصيشية اتجاي ىتائج ٌحي الجراسةالقخار فْ شخكة االتراالت 

  العاهميغ السبحػثيغ لػجػد هذكمة لجٍٓع فْ ىتائج تقييع تمظ الشطع اإلدارية السحػسبةإىكار بعس.  
 وىحه الرعؽ ات تػ مؽاجيتيا كالتالي :

أثشاء اإلجابة عمِ األسعمة وتػضيت أن ٌحي األسعمة خاصة  عاهميغ السبحػثيغإعصاء الثقة واألهان لم
 .فقل لمبحث العمسْ

 

 :اختثار أدواخ انذارسح4.4.3 

بعـــــج االىتٍـــــاء هـــــغ صـــــيافة أســـــعمة االســـــتباىة ويعـــــج الحـــــحف والتعـــــجٓل واإلضـــــافة تـــــع عـــــخض اإلســـــتباىة 
ـــــج  ،بذـــــكمٍا الشٍـــــائْ عمـــــِ هجسػعـــــة هـــــغ السحكســـــيغ ـــــْ همحقـــــات ولق  – الجراســـــةأدرجـــــت أســـــساءٌع ف

آرائٍــــــع فيســــــا ٓتعمــــــ  بالسحــــــاور وشبيعــــــة األســــــعمة وتــــــع إجــــــخاء اختبــــــار قبمــــــْ  إلبــــــجاء - 3همحــــــ  رقــــــع 
ــــــِ عيشــــــة عذــــــػائية هــــــغ  ــــــغ  العــــــاهميغ السبحــــــػثيغ فــــــْ شــــــخكة االترــــــاالت الفمدــــــصيشيةلالســــــتباىة عم تبم

ـــــع20( هبحـــــػث أي بشدـــــبة 33) ـــــظ ت ـــــارة هـــــغ هجتســـــع الجارســـــة، ويعـــــج ذل  % هـــــغ إجســـــالْ العيشـــــة السخت
ــــتالءم هــــع آراء السحكســــيغ وفٍــــع السبحــــػ  ــــع تصبيــــ   ثيغصــــيافة االســــتباىة بذــــكمٍا الشٍــــائْ بســــا ٓ وهــــغ ث

هــــــغ هجتســــــع  العــــــاهميغ فــــــْ شــــــخكة االترــــــاالت الفمدــــــصيشيةاالســــــتباىة بالكاهــــــل عمــــــِ عيشــــــة الجارســــــة  
ــــــْ  ، وتــــــع تـــــــػزيعٍع عمــــــِ فـــــــخو  هـــــــغ هجتســــــع الجراســـــــة %56أي بشدــــــبة  إســـــــتباىة (169)الجارســــــة ٌو

ــــْ الالذــــخكة  ــــػىذ، هحافطــــة الػســــصِ، هحافطــــة خســــذ ف ــــت، هحافطــــة خــــان ٓ هحافطــــات ) هحافطــــة رف
( (138كـــــل فـــــخ  هـــــغ الفـــــخو ، تـــــع اســـــتخداد  حدـــــ  عـــــجد العـــــاهميغ فـــــْ( ، هحافطـــــة شـــــسال فـــــدة فـــــدة 

هعالجـــــــة ٌـــــــحي االســــــتباىة إحرـــــــائيا، وهـــــــغ ثــــــع الخـــــــخوج بالشتـــــــائج تــــــع ثـــــــع ، (%81.6بشدـــــــبة ) اســــــتباىة
تـــــــع إدراج ، و لقـــــــج التػصـــــــيات السالئســـــــة لمٍـــــــجف هـــــــغ الجارســـــــة الحاليـــــــةالشٍائيـــــــة لمجارســـــــة، وصـــــــيافة 

 .4همح  رقع  –االستباىة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة 
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 جىدج انثٍاَاخ، أو )انصذق وانثثاخ(   5.3

ٓشبغْ أن تتبع الكثيخ هغ الخصـػات الختبـار جـػدة البياىـات التـْ تعتبـخ أسـاس يعتسـج عميـً فـْ حرـخ 
و تػثيقــً إضــافة إلــِ التػصــيات التــْ خخجــت بٍــا الجراســة ويسكــغ ســخد الخصــػات التــْ  جراســةىتــائج ال

   :باىة عمِ الشحػ التالْتاتبعت لمتحق  هغ جػدة البياىات التْ وردت فْ االس
 يقرـج بـً اختبـار صـجق أداة جسـع البياىـات والسعمػهـات، وهـجض قـجرتٍا عمـِ  :اختبار الرـجق والثبـات

ولتحقيـ  درجـة الرـجق فـْ ٌـحي الجراسـة  (2009 درفـام،)أن تقيذ ها تدعِ الجراسة إلِ قياسً فعـال  
 تع اتبا  الخصػات التالية:

ــــار الرــــجق العــــاىخ لفقــــخات االســــتبانة (1 وذلــــظ هــــغ خــــالل عخضــــٍا برــــػرتٍا  :تــــػ إجــــخاء اختب
ــــــــخة والسعخفــــــــة فــــــــْ هجــــــــال البحــــــــث  ــــــــِ هجسػعــــــــة هــــــــغ السحكســــــــيغ أصــــــــحاب الخب ــــــــة عم الشٍائي

أبـــــجوا آرائٍـــــع حـــــػل فقخاتٍـــــا و ٌـــــػ هـــــا يعـــــخف باســـــع "أســـــمػب الرـــــجق الطـــــاٌخ" حيـــــث ؛ العمســـــْ
ـــــــػ " صـــــــجق السحكســـــــيغ "  – تـــــــع إدراج أســـــــساء السحكســـــــيغ ضـــــــسغ همحقـــــــات الجراســـــــة، ولقـــــــج ٌو

 .-3همح  رقع 
بعــج االىتٍــاء هــغ إعــجاد االســتباىة تــع اختبــار هــجض وضــػح و دقــة االســتباىة قبــل  االختبــار القبمــي: (2

التصبيـ  الشٍـائْ عمـِ العيشـة السختــارة هـغ هجتسـع الجراسـة، لـحلظ تــع إجـخاء اختبـار قبمـْ لالســتباىة 
ـــة عذـــػائية هـــغ  ـــِ عيش ـــغ ) العـــاهميغ فـــْ شـــخكة االترـــاالت الفمدـــصيشيةعم ( هبحـــػث أي  33 تبم

ويالتـالْ تـع حـحف و إضـافة بعـس ، سـالْ العيشـة السختـارة هـغ هجتسـع الجراسـة% هـغ إج20 بشدبة
األسعمة و البجائل، و تػضيت بعس الشقا  السبٍسة و إلغاء بعـس األسـعمة السكـخرة بصخيقـة أخـخض، 

العـــــاهميغ لـــــتالئع قـــــجرة و هدـــــتػض    و إضـــــافة بـــــجائل اختياريـــــة و عـــــادة صـــــيافة بعـــــس األســـــعمة 
 .بدخعة و بجقة ت اإلجابة عمِ أسعمة االستباىةتسو بالتالْ  السبحػثيغ

ـْ تصبيـ  االسـتباىة بالكاهـل عمـِ عيشـة الجراسـة السختـارة هـغ هجتسـع الجراسـة و  تبار الثبـات:اخ (3 ٌو
، و إحرــائيا   تٍـاهعالج ( تـع%81.6اســتباىة بشدـبة ) 138)، وتـع اسـتخداد ) ( اسـتباىة 169ْ ) ٌـ
 .4همح  رقع  –تع إدراج االستباىة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة لقج 
 

 خالصة الفرل الثالث  6.3

ـــــِ  تـــــع فـــــْ ٌـــــحا الفرـــــل تػضـــــيت لسشٍجيـــــة الجراســـــة، واإلجـــــخاءات التـــــْ تســـــت هـــــغ أجـــــل الحرـــــػل عم
البياىـــــات الخاصـــــة بالجراســـــة، حيـــــث تـــــع اســـــتخجام الســـــشٍج الػصـــــفْ التحميمـــــْ، و تـــــع اســـــتخجام كـــــل هـــــغ 
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ـــة تكػىـــت هـــغ السقابمـــة و اال ـــار عيش ـــع اختي عاهـــل  ( (169ســـتباىة كـــأدوات لجســـع بياىـــات الجراســـة، و ت
ـــــع العـــــاهميغ فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية فـــــْ فـــــخو   و عاهمـــــة هـــــغ هجتســـــع الجراســـــة األصـــــمْ ٌو

 عاهل و عاهمة هسغ يحسمػن عقػد ثابتة فْ الذخكة.(   (300قصا  فدة و الحٓغ تكػىػا هغ 

تعــــــــجٓل االســــــــتباىة و اختبــــــــار الرــــــــجق و الثبــــــــات لٍــــــــا، كســــــــا تــــــــع تػضــــــــيت و تــــــــع تػضــــــــيت خصــــــــػات 
ــــة قيــــج الجراســــة، و تــــع التشػيــــً  سيــــة الحال هدــــتمدهات الجراســــة و السذــــاركيغ فيٍــــا، إلــــِ جاىــــ  تػضــــيت ٌأ

 ألخالقيات البحث العمسْ التْ تع االلتدام بٍا خالل إعجاد ٌحي الجراسة.
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 ان صم انزاتغ

________________________________________________________ 

 تحهٍم َتائج أداج انذراسح )االستثاَح( ويُاقشتها

 :مقدمة 1.4

، وعــغ الجراســةىجــاز الجاىــ  التصبيقــْ هــغ إتعتبــخ هشٍجيــة البحــث و جخاءاتٍــا هحــػرا  رئيدــا  ٓــتع هــغ خاللــً 
التحميــل اإلحرــائْ لمتػصــل إلــِ الشتــائج التــْ ٓــتع  شخيقٍــا ٓــتع الحرــػل عمــِ البياىــات السصمػيــة إلجــخاء

ا و التصـػر  الشسـػو التـْ تـختبل ارتباشـا  وثيقـا  بدـبل  ،الجراسـةفـْ ضـػء األدبيـات الستعمقـة بسػضـػ   تفديٌخ
وياالعتســـاد عمـــِ اإلجابـــات التـــْ جـــاءت فـــْ أداة الجراســـة ) االســـتباىة (، هســـا يسكـــغ  الذـــخكات،فـــْ أداء 

 .إليٍا دعِتجاف التْ األٌالجراسة هغ تحقي  

الـػاردة فــْ أداة  السعالجـات اإلحرـائية التـْ اسـتخجهت فــْ تحميـل البياىـات فـْ ٌـحا الفرـل  تـع اســتعخاض
الشتـــائج و بـــجاء اســـتخالص الخـــاهذ الستعمـــ  ب فرـــلمويعتبـــخ ٌـــحا الفرـــل هقجهـــة لالجراســـة ) االســـتباىة (، 

  .، وفيسا ٓمْ وص  لٍحي اإلجخاءاتالتػصيات السشاسبة
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 تحميل الخرائص الجيسؽغخافية لعيشة الجراسة: 2.4

تػزيع عيشة الجراسة حد  الخرائز الجيسػفخافية و لقج تع تػصي   (1.4)ٓػضت الججول التالْ 
الخرائز الجيسػفخافية الستعمقة بالعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية وتع إدراجٍا ضسغ القدع 

 :التالْغ فقخات االستباىة بالذكل األول ه

 سشؽات الخبخة (. –السدتؽ  الؽظيفي  –السدتؽ  التعميسي  –العسخ   -) الجشذ 

 .( - 4همح  رقع  –)تع إدراج االستباىة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة  ولقج

 

 : تؽاي  أفخاد عيشة الجراسة حدب متغيخاتيا الجيسؽغخافية 1.4 )ججول ) 
 

 مدتؽ  الستغيخ الستغيخ

 

 السئؽيةالشدبة  العجد

 %64.5 89 ذكخ الجشذ

 %35.5 49 أىثِ

 

 العسخ

 %26.8 37 سشة 25أقل هغ 

 %46.4 64 سشة 35إلِ  25أقل هغ 

 %15.2 21 سشة 45إلِ  36هغ 

 %11.6 16 سشة 35أكثخ هغ 

 %0.7 1 تػجيٍْ فأقل 

 %14.5 20 دبمػم
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 حد  الستغيخات الجيسػفخافية جاء كالتالْ : تػزيع عيشة الجراسة( أن   1.4ويػضت الججول )
  و تعدو الجراسة ذلظ بأن ىدبة العاهميغ الحكػر أعمِ هغ %35.5، وىدبة اإلىاث %64.5ىدبة الحكػر ،

 والرياىة و السدتػيات اإلدارية الجىيا.ىدبة اإلىاث ألن الحكػر ٌْ هغ تقػم بأعسال الػرش، 
  وتعدو الجراسة ذلظ 46.4أعمِ ىدبة عسخية لمعاهميغ بشدبة % 35 25 –تترجر الفعة العسخية هغ ،

 الٌتسام الذخكة بتذغيل فعة الذباب، و إعصائٍع الفخصة األكبخ لمتػضي .
 ؛ و %81,2بشدبة  بكالػريػستترجر قائسة العاهميغ حد  السدتػض التعميسْ فعة هغ يحسمػن شٍادة ال

تعدو الجراسة ذلظ لصبيعة عقػد العسل السبخهة فْ الذخكة لٍحي الفعة بالحات، لتدتصيع تفٍع شبيعة العسل 
ميغ بجرجة بكالػريػس.  الحداسة و التْ تتصم  عاهميغ هٌؤ

 %81.2 112 بكالػريػس السدتؽ  التعميسي

 %3.6 5 دراسات عميا

 

 السدتؽ  الؽظيفي

 

 %4.3 6 هجٓخ إدارة( –إدارة عميا )رئيذ 

 %11.6 16 إدارة وسصِ )هجٓخ دائخة(

 إدارة دىيا

 -هخاق  خجهات -رئيذ ورشة -)هذخف
 هػض (

 

116 

 

84.1% 

 

 

 سشؽات الخبخة

 %42 58 سشػات 3أقل هغ 

 %28.3 39 سشػات 7إلِ 3هغ 

 %3.6 5 سشػات 10إلِ  7هغ 

 %26.1 36 سشػات 10أكثخ هغ 
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 أن ٌحي الفعة ؛ حيث %84.1بشدبة  سجمت فعة العاهميغ فْ السدتػيات اإلدارية الجىيا أعمِ فعة لمعاهميغ
و تعدو ؛  ، وكحلظ العاهميغ فْ هجال التعاهل هع الجسٍػرٌع عسال الػرش، و القائسيغ بأعسال الرياىة

 الجراسة ذلظ لصبيعة عسل الذخكة فْ هجال تسجٓج خصػ  الٍات ، و الرياىة، و تسجٓج خصػ  الشفاذ.
  دو الجراسة ذلظ إلِ شبيعة تججٓج سشػات، و تع 3لفعة سشػات الخبخة أقل هغ   %42كسا تع تدجيل ىدبة

    العقػد فْ الذخكة بذكل دائع.

 :) االستبانة ( الجراسة أداةتحميل محاور  3.4

ــــجاف الجراســــة  ــــع إعــــجادلتحقيــــ  ٌأ ــــج ت ــــج ، ( ســــتباىةأداة الجراســــة ) اال لق ــــع بشاولق ــــا باالســــتعاىة ءٌــــت ا وتصػيٌخ
ـــــع الجراســـــةلجراســـــات الدـــــابقة الستعمقـــــة بسػضـــــػ  با االســـــتفادة هـــــغ آراء بعـــــس السخترـــــيغ فـــــْ ، وكـــــحلظ ت

ــــا السعمػهــــات  هجــــال إدارة األعســــال ــــجكتػرا و هجــــال تكشػلػجي ــــػن درجــــة ال ــــْ  ة هســــغ يحسم ٌــــحا السجــــال، و ف
، و تـــــع قائســـــة بأســـــساء السحكســــيغ لالســـــتباىة السدـــــتخجهة فـــــْ ٌـــــحي الجراســـــة -3 –لقــــج احتـــــػض همحـــــ  رقـــــع 

 تقديع فقخات االستباىة بالذكل التالْ:
 ـــــــــخ ا ـــــــــة السحػســـــــــبة السدـــــــــتخجهة فـــــــــْ شـــــــــخكة االترـــــــــاالت لسدـــــــــتقل: الستغي ىطـــــــــع التقيـــــــــيع اإلداري

 الفمدصيشية، وتحتػي عمِ:
( 7)هـــــغ  السحـــــػرويتكـــــػن ٌـــــحا  ،السعـــــآيخ السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة :السحـــــؽر األول

 فقخات. 
( 9هـــــغ ) السحـــــػرويتكـــــػن ٌـــــحا  ،هٍشيـــــة تقيــــيع ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة السدــــتخجهة :السحـــــؽر الثـــــاني

 فقخات. 
( 10هـــــــغ ) لسحـــــــػرويتكـــــــػن ٌـــــــحا ا ،أســـــــمػب اســـــــتخجام ىطـــــــع التقيـــــــيع السحػســـــــبة :السحـــــــؽر الثالـــــــث

 فقخات. 
ويتكـــــػن ٌـــــحا  ،التغحيـــــة الخاجعـــــة السدـــــتفادة هـــــغ اســـــتخجام ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة :سحـــــؽر الخابـــــ ال
 ( فقخات. 13هغ ) سحػرال

  ( فقخة.11ويتكػن ٌحا السحػر هغ ) األداء الػضيفْ لمعاهميغ،: الستغيخ التاب 
ــــع  ــــً قــــج تــــع تػزي ، حيــــث بمغــــت ىدــــبة االســــتخداد هشٍــــا 138اســــتباىة، وتــــع اســــتخداد  169وجــــجٓخ بالــــحكخ أى

 .%81.6ىدبة 
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 الجاخمي:صجق االتداق 1.3.4 

يقرــــج برــــجق االتدــــاق الــــجاخمْ هـــــجض اتدــــاق وهالئســــة كــــل فقــــخة هـــــغ فقــــخات الجراســــة هــــع السحــــػر الـــــحي 
ـــــًتشتســـــْ  ـــــخة، ٌـــــحي  إلي ـــــجاخمْ الفق ـــــع حدـــــاب االتدـــــاق ال ـــــج ت ـــــظ هـــــغ خـــــالل حدـــــاب هعـــــاهالت لمجراســـــة وق وذل

 االرتبا  بيغ كل فقخة هغ فقخات هحاور الجراسة والجرجة الكمية لمسحػر ىفدً.
 

وىــؽ الستغيــخ السدــتقل  القدــػ الثــاني مــؼ االســتبانة  ورامحــاالتدــاق الــجاخمي لفقــخات  صــجق 1.1.3.4
هعاهـــل  (2.4) جـــجول ٓػضــت  -:ة السحؽســـبة فــي شـــخكة االترـــاالت الفمدـــطيشية""نعــػ التقيـــيػ اإلداريـــ

 "ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة فـْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشيةور" ابـيغ كـل فقـخة هـغ فقـخات هحـاالرتبا  
 . والجرجة الكمية لمبعج الحي تشتسْ إليً الفقخة

 
ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة فْ هعاهل االرتبا  بيغ كل فقخة هغ فقخات هحػر" ( : 2.4) ججول

 والجرجة الكمية لمبعج الحي تشتسْ إليً الفقخة "شخكة االتراالت الفمدصيشية
 

 فقخات  م

نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة السدتخجمة في شخكة االتراالت )
 (الفمدطيشية

با 
 ارت
مل
معا

 

ن(
سؽ
بيخ
(

 

سة 
القي

لية
تسا
الح
ا

 

(
sig) 

 السعاييخ السدتخجمة في نعػ التقييػ السحؽسبة.: السحؽر األول

 Sig at 0.01 **0.755 هعآيخ ىطام تقييع األداء واضحة لمعاهميغ. .1

 Sig at 0.01 **0.512 هعآيخ ىطام تقييع األداء وافية وشاهمة. .2

 Sig at 0.01 **0.567 هعآيخ ىطام تقييع األداء قابمة لمقياس. .3

 Sig at 0.01 **0.556 هعآيخ ىطام تقييع األداء تشدجع وتتػاف  هع الػص  الػضيفْ لمعاهميغ. .4

 Sig at 0.01 **0.535 هعآيخ ىطام تصبي  األداء هػضػعية تبتعج عغ الحاتية لمسدؤول. .5

 Sig at 0.01 **0.611 السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ األداء الحالْ لمعاهميغ. .6
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السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ هتصمبات العسل السدتقبمْ  .7
 لمعاهميغ.

0.616** Sig at 0.01 

 السحؽر الثاني: ميشية نعػ التقييػ السحؽسبة السدتخجمة

 Sig at 0.01 **0.569 يعتبخ ىطام تقييع األداء السدتخجم هٍشْ. .8

 Sig at 0.01 **0.724 التقييع األداء السدتخجم كل عاهل حقً بأىراف.يعصْ ىطام  .9

 Sig at 0.01 **0.612 تع وضع هعآيخ ىطام تقييع األداء هغ قبل لجشة هٍشية هتخررة. .10

 Sig at 0.01 **0.579 السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تقيذ هؤشخات أداء بجقة. .11

 Sig at 0.01 **0.719 ع األداء عمِ هالحطة السجراء الذخرية.يعتسج أسمػب ىطام تقيي .12

 Sig at 0.01 **0.682 يدتفاد هغ أراء الستقجهيغ فْ عسمية تقييع األداء. .13

ٓتع هخاجعة هعآيخ التقييع السدتخجهة بذكل دوري هغ قبل جٍة هعيشة  .14
 هتخررة بحيث ٓتشاس  هع هعآيخ وهؤشخات األداء بجقة.

0.762** Sig at 0.01 

تدٍع عسمية تقييع األداء فْ فٍع وتقجٓخ هجض تحقي  العاهميغ ألٌجاف الذخكة  .15
 بجقة.

0.612** Sig at 0.01 

عسميات تقييع األداء تعصْ العاهل الح  فْ الشطام إذا شعخ بأن الشتيجة فيخ  .16
 هشرفة.

0.547** Sig at 0.01 

 التقييػ السحؽسبة.السحؽر الثالث: أسمؽب استخجام نعػ 

 Sig at 0.01 **0.553 ٓتع تقييع أداء السػضفيغ بذكل دوري هشتطع سشػي وىر  سشػي. .17

 Sig at 0.01 **0.701 ٓتع استخجام ىساذج هتعجدة لمتقييع وليذ ىسػذجا  هػحجا  لجسيع العاهميغ. .18

سيتٍا.تعصْ هعآيخ التقييع السدتخجهة أوزاىا  ىدبية هختمفة حد   .19  Sig at 0.01 **0.446 ٌأ

 Sig at 0.01 **0.658السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تتغيخ حد  التغيخ فْ ضخوف  .20
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 وهتصمبات العسل.

 Sig at 0.01 **0.766 ٓتع إشال  العاهميغ عمِ بشػد وهعآيخ عسمية التقييع بذكل هدتسخ. .21

 Sig at 0.01 **0.621 التقييع بذكل دوري.ٓتع إشال  العاهميغ عمِ ىتائج  .22

ع اإلىجازات السٍسة لمعاهل. .23  Sig at 0.01 **0.307 ٓخكد ىطام التقييع السدتخجم عمِ ٌأ

 Sig at 0.01 **0.632 ٓتع تجري  القائسيغ عمِ التقييع عمِ استخجام ىطام التقييع. .24

هشاقذة ىتائج تقييع األداء هع ٓتع تجري  القائسيغ عمِ عسمية التقييع عمِ  .25
 العاهميغ بذكل هشر  وياستسخار.

0.422** Sig at 0.01 

 يداعج ىطام التقييع عمِ تحجٓج ىقا  الزع  والقػة فْ أداء العاهميغ. .26

 

0.653** Sig at 0.01 

 التغحية الخاجعة السدتفادة مؼ استخجام نعػ التقييػ السحؽسبة: سحؽر الخاب ال

ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ تصػيخ البخاهج التجريبية لتشسية قجرات تداٌع  .27
 وتسكيغ العاهميغ.

0.601** Sig at 0.01 

 Sig at 0.01 **0.633 تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ أفخاض التخقيات الػضيفية. .28

 Sig at 0.01 **0.577 يدتفاد هغ عسمية تقييع األداء فْ تحديغ ضخوف العسل. .29

بشاء  عمِ عسمية تقييع األداء ٓتع وضع القخارات الستعمقة بالحػافد السادية  .30
 وتعجيالت األجػر والخوات  والحػافد السعشػية.

0.632** Sig at 0.01 

ميغ لذغل الػضائ  اإلدارية العميا. .31  Sig at 0.01 **0.480 تكذ  عسمية تقييع األداء العاهميغ السٌؤ

تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بالثػاب  .32
 والعقاب لمعاهميغ.

0.714** Sig at 0.01 

 Sig at 0.01 **0.737 تداٌع ىتائج التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بالتشقالت لمعاهميغ. .33
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 Sig at 0.05   *0.292 االستخاتيجية السدتقبمية.تداٌع هخخجات التقييع فْ تصػيخ الخصل  .34

تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بتصػيخ  .35
 أسالي  العسل.

0.488** Sig at 0.01 

 Sig at 0.01 **0.700 تدٍع عسمية تصػيخ ىطع التقييع فْ تحجٓج األٌجاف السدتقبمية لمذخكة. .36

وتصػيخ ىطام التقييع بذكل دوري لتالفْ األخصاء وتحديغ هدتػض ٓتع تعجٓل  .37
 األداء لمعاهميغ.

0.512** Sig at 0.01 

 Sig at 0.01 **0.420 ٓؤخح بشتائج التطمسات والذكاوض هغ ىتائج التقييع فْ تصػيخ ىطع التقييع. .38

 Sig at 0.01 **0.636 جٍة. يصػر ىطام التقييع بذكل هدتسخ بحيث تتع عسمية التقييع هغ أكثخ هغ .39

       .α=0.05االرتبا  دال إحرائيا  عشج هدتػي داللة  **
 .α=0.01االرتبا  دال إحرائيا  عشج هدتػي داللة  **

  ــــخات   2.4)) جــــجول رقــــعال هــــغ خــــاللٓتزــــت ــــة السحػســــبة السدــــتخجهة فــــْ أن جسيــــع فق ىطــــع التقيــــيع اإلداري
ــــــا  دال إ شــــــخكة االترــــــاالت الفمدــــــصيشية ــــــختبل ارتب ــــــخة ،  ا  حرــــــائيت ــــــحي تشتســــــْ إليــــــً ٌــــــحي الفق هــــــع البعــــــج ال

ــــــة ) ــــــة إحرــــــائيا عشــــــج هدــــــتػض دالل ــــــحي ٓبــــــيغ أن هعــــــاهالت االرتبــــــا  دال ــــــالْ ، (α=0.01,α=0.05وال ويالت
 صادق لسا وضع لقياسً. حػريعتبخ الس
 
ـــخات  2.1.3.4 ـــجاخمي لفق ـــخصـــجق االتدـــاق ال ـــث لالســـتبانة و ىـــؽ الستغي ـــاب   القدـــػ الثال ـــؽظيفي )الت األداء ال
األداء الـػضيفْ " الستغيـخ التـابع  هعاهل االرتبا  بيغ كل فقخة هـغ فقـخات هحـػر  3.4))ججول ٓػضت :  (لمعامميؼ
 .والجرجة الكمية لمسحػر التْ تشتسْ إليً الفقخة "لمعاهميغ

"والجرجة الكمية لمعاهميغاألداء الػضيفْ هعاهل االرتبا  بيغ كل فقخة هغ فقخات هحػر" :  (3.4)ججول 
 .لمسحػر التْ تشتسْ إليً الفقخة

 محؽرفقخات  م

با  (األداء الؽظيفي لمعامميؼ)
 ارت
مل
معا

 

ن(
سؽ
بيخ
(

 

لية
تسا
الح
ة ا
قيس
ال

 

(
sig) 

 Sig at 0.01 **0.339 تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ تحفيد السػضفيغ ورفع قجرتٍع عمِ اإلىجاز. .40
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 Sig at 0.01 **0.376 التقييع فْ زيادة رفبة العاهميغ فْ التعاون هع زهالئٍع.تداٌع ىتائج ىطام  .41

 Sig at 0.01 **0.559 تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة السشافدة بيغ العاهميغ لخفع كفاءة األداء. .42

 Sig at 0.01 **0.674 تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة السػاضبة عمِ الجوام اليػهْ دون تأخيخ. .43

 Sig at 0.01 **0.496 يداعج ىطام التقييع عمِ قيام العاهميغ ب ىجاز العسل السصمػب ٓػهيا  كاهال . .44

 Sig at 0.01 **0.472 ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ سخعة إىجاز العسل. .45

 Sig at 0.01 **0.544 ٍٓيئ ىطام التقييع السدتخجم االستعجاد الكافْ لتحسل السدؤولية. .46

 Sig at 0.01 **0.300 ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ زيادة القجرة عمِ حل السذكالت. .47

 Sig at 0.01 **0.690 ٓؤدي ىطام التقييع السدتخجم إلِ تػفيخ حريمة هعمػهاتية كافية عغ العسل. .48

 Sig at 0.01 **0.524 و جخاءات العسل. تداٌع هخخجات ىطام التقييع السدتخجم فْ التقيج بقػاعج .49

تداٌع ىطع التقييع السحػسبة فْ تحفيد العاهميغ عمِ إىجاز العسل شبقا   .50
 لسعآيخ الجػدة السصمػية.

0.530** Sig at 0.01 

 .α=0.05االرتبا  دال إحرائيا  عشج هدتػي داللة  *
 .α=0.01االرتبا  دال إحرائيا  عشج هدتػي داللة  **

  تختبل ارتبا  دال إحرائيا   هحػر األداء الػضيفْ لمعاهميغأن جسيع فقخات  (3.4)رقع ٓتزت فْ الججول
 ،α=0.01 (α=0.05والحي ٓبيغ أن هعاهالت االرتبا  دالة إحرائيا عشج هدتػض داللة ) السحػر،هع 

 لقياسً.صادق لسا وضع  تعتبخ فقخات هحػر األداء الػضيفْ لمعاهميغويالتالْ 
 

 :جراسة الثبات أداة 2.3.4 

حد   (Cronbach-Alpha) ألفا -خكخو ىباب يجاد هعاهل الثبات  (باىةاالست)الجراسة تع التأكج هغ ثبات أداة 
 (. 4.4 ها ٌػ هػضت فْ الججول رقع )

 ألفا -حد  هعادلة كخوىباخ باىةاالست هرفػفة هعاهالت الثبات لسحاور: (4.4ججول ) 
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عجد  السحؽر
 الفقخات

 قيسة معامل الثبات

 0.969 39 .استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبةمحؽر: 

 0.856 7 .السحػر األول: السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة

 0.897 9 السحػر الثاىْ: هٍشية ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة.

 0.902 10 السحػر الثالث: أسمػب استخجام ىطع التقييع السحػسبة.

السحػر الخابع: التغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع 
 السحػسبة.

13 0.955 

 0.927 11 محؽر: األداء الؽظيفي لمعامميؼ

 0.975 50 ستبانةلالالجرجة الكمية 

 ( ـــــخات 0.975بمغـــــت قيســـــة الجرجـــــة الكميـــــة )أىـــــً 4.4): ٓتزـــــت هـــــغ خـــــالل جـــــجول رقـــــع ( لجسيـــــع فق
، ويالتــــالْ جراســــة( فقــــخة، وتذــــيخ ٌــــحي القيســــة لثبــــات هختفــــع فــــْ بياىــــات ال50والبــــالغ عــــجدٌا )باىة االســــت

 يسكغ االعتساد عمِ ٌحي البياىات وتحميمٍا وتعسيسٍا عمِ هجتسع الجراسة.

 

 اإلحرائية:السعالجة 4.4 

 5تيــار الجرجــة خبحيــث تــع ا ،الجراســة ) االســتباىة (فــْ إعــجاد أداة  هقيــاس ليكــارت الخساســْتــع اســتخجام 
والـجرجات  غيخ مؽافق بذجةبجرجة  لالستجابة 1فْ حيغ تع اختيار الجرجة  مؽافق بذجة بجرجة لالستجابة

وألفـــخاض التحميـــل اإلحرـــائْ، تـــع اســـتخجام الػســـل ، األخـــخض بســـا ٓتشاســـ  هـــع االختيـــارات واالســـتجابات
اســــتخجام ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة  تفدــــيخ الستػســــصات الحدــــابية ألثــــخوتــــع  الحدــــابْ واالىحــــخاف السعيــــاري،

حدـ  السقيـاس السحػسبة عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشية فـْ قصـا  فـدة، 
 .5.4)) رقعبالججول أتْ السػضت  ْىز الػ 
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 أداة الجراسةسمع هقياس : 5.4) )ججول 

 الجرجة

 

 درجة االستجابة الؽان الشدبي

 فيخ هػاف  بذجة 35.8% - 20% 1.79 – 1

 فيخ هػاف  51.8% - 36% 2.59 – 1.80

 هحآج 67.8% - 52% 3.39 – 2.60

 هػاف  83.8% - 68% 4.19 – 3.40

 هػاف  بذجة 100% - 84% 5 – 4.20

 
 5.4 اختبار التؽاي  الطبيعي

، ولمتحق  هغ يعتبخ شخ  التػزيع الصبيعْ لمبياىات هغ الذخو  السٍسة الستخجام االختبارات السعمسية
(Kolmogrov- Smirnov) ٌحا الذخ  لستغيخات الجراسة تع استخجام اختبار 

.( 6.4 ػ هػضت فْ الججول رقع )  ٌو  
 اختبار التػزيع الصبيعْ:  (6.4) ججول رقػ

 التؽاي  الطبيعي

 

 مدتؽ  الجاللة قيسة االختبار

 0.692 0.843 الجرجة الكمية

 بياىــــــات جسيــــــع هتغيــــــخات الجراســــــة تتبــــــع التػزيــــــع الصبيعــــــْأن (  6.4فــــــْ جــــــجول ) أشــــــارت الشتــــــائج ،
ويالتـــــالْ فـــــان الجراســـــة تتبـــــع التػزيـــــع الصبيعـــــْ،   ،0.05حيـــــث أن هدـــــتػض داللـــــة االختبـــــار أكبـــــخ هـــــغ

 الجراسة أن تدتخجم االختبارات السعمسية السشاسبة . عوتدتصي
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 لجراسة اتداؤالت وفخضيات  تحميل 6.4
 لتحميل تداؤالت وفخضيات الجراسة مقجمة  1.6.4

ٓتزسغ ٌحا السحتػض عخضا  لتحميل البياىات واختبار فخضيات الجراسة، و ذلظ هغ خالل اإلجابة عغ 
الجراسة واستعخاض أبخز الشتائج التْ تع التػصل إليٍا هغ خالل تحميل فقخات االستباىة، لحا تع  تداؤالت

لستجسعة هغ أداة الجراسة  ) االستباىة( هغ خالل استخجام إجخاءات السعالجات اإلحرائية لمبياىات ا
( لمحرػل عمِ ىتائج الجراسة التْ تع عخضٍا SPSSبخىاهج الخزم اإلحرائية لمجراسات االجتساعية )

 وتحميمٍا فْ ٌحا الفرل.

 

 تداؤالت الجراسة : 2.6.4 

اإلداريــــــة السحؽســــــبة نعــــــػ التقيــــــيػ ؽ واقــــــ  مــــــا ىــــــ : األول الجراســــــة تدــــــاؤلنتــــــائج   1.2.6.4
ــــؽظيفي  ــــى األداء ال السدــــتخجمة فــــي شــــخكة االترــــاالت الفمدــــطيشية، ومــــا ىــــؽ أثــــخ اســــتخجاميا عم

 لمعامميؼ بالذخكة؟
 كل هغ : ، تع حداب تداؤل الجراسة الخئيذلعجابة عغ 

 االىحخافات السعيارية &         الستػسصات الحدابية 
ع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الجراسة عمِ هحػر ىط الستجابة أفخاد عيشة

ىطع التقييع اإلدارية السدتخجهة فْ شخكة االتراالت  ع( قي7.4، ويػضت الججول رقع )الفمدصيشية
 الفمدصيشية.

لسحػر ىطع التقييع اإلدارية السدتخجهة الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية :   ( (7.4ججول رقػ
 شخكة االتراالت الفمدصيشيةفْ 

 السحؽر
الستؽس  
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الؽان 
 الشدبي

 الجرجة 
 التختيب

 1 هػاف  %76.6 0.61 3.83السعآيخ السدتخجهة السحؽر األول: 
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 .فْ ىطع التقييع السحػسبة

هٍشية ىطع التقييع  السحؽر الثاني:
 السحػسبة السدتخجهة.

 3 هػاف  73.0% 0.72 3.65

 أسمػب استخجام ىطع: السحؽر الثالث

 التقييع السحػسبة. 

 2 هػاف  75.6% 0.67 3.78

التغحية الخاجعة  :السحؽر الخاب 
السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع 

 السحػسبة.

 4 هػاف  69.8% 0.85 3.49

لشطع التقييع اإلدارية الجرجة الكمية 
 السحػسبة.

 هػاف  73.6% 0.76 3.68

  ( و 3.49( أن ٌـحي القـيع قـج تخاوحـت بـيغ )7.4جـجول رقـع )الستػسـصات الحدـابية الـػاردة فـْ ٓتزت هـغ قـيع
ــيػ السحؽســبةهحــػر (، فقــج حرــل 3.83) أعمــِ هتػســل حدــابْ  عمــِ السعــاييخ السدــتخجمة فــي نعــػ التقي

ـػ بجرجـة (3.83وهقـجاري ) بستػسـل حدــابْ  أسـمؽب اسـتخجام نعـػ التقيـيػ السحؽسـبةهحـػر ، ٓميـً هػافـ ، ٌو
ػ بجرجة 3.78هقجاري ) بستػسـل حدـابْ  ميشيـة نعـػ التقيـيػ السحؽسـبة السدـتخجمة هحـػرٓميـً  هػاف ،(، ٌو
ـــػ بجرجـــة (، 3.65هقـــجاري ) التغحيـــة الخاجعـــة السدـــتفادة مـــؼ اســـتخجام نعـــػ التقيـــيػ هحـــػر ، ٓميـــً هػافـــ ٌو
ػ بجرجة 3.49بستػسل حدابْ هقجاري ) السحؽسبة بمغ الستػسـل الحدـابْ لمجرجـة الكميـة فْ حيغ  ،هػاف ( ٌو
ـػ بجرجـة3.68) نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة السدتخجمة فـي شـخكات االترـاالت الفمدـطيشيةلسحـػر   ( ٌو
 .هػاف 
عمـِ درايـة كاهمـة بسعـآيخ ىطـع التقيـيع فـْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشية عدو الجراسة ذلظ إلِ أن العـاهميغ وت

ع السعآيخ التْ ٓتع تقييسٍع عمِ  السدتخجهة فْ شخكتٍع، و ٓتع إعالهٍع و تجريبٍع اإلدارية السحػسبة عمِ ٌأ
السدـتخجهة فـْ شـخكتٍع، وكـحلظ  ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبةأسدٍا، إلِ جاى  رضا العـاهميغ عـغ هٍشيـة 

يالحــ  هــغ خـــالل  السدــتخجهة فــْ شـــخكتٍع، لكــغ ىطــع التقيـــيع اإلداريــة السحػســبةبالشدــبة ألســمػب اســتخجام 
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ىطـع التقيـيع اإلداريـة التحميل لشتائج االستباىة تخاجع رضا العاهميغ عغ التغحية الخاجعة السدتفادة هـغ اسـتخجام 
سيتٍـــا فـــْ كػىٍـــا السختكـــد  السحػســـبة السدـــتخجهة فـــْ شـــخكتٍع، هســـا ٓؤكـــج ضـــخورة أن تأخـــح عسميـــة التقيـــيع ٌأ

 إدارة السػارد البذخية هثل التخقيات و الحػافد و التشقالت.  ئ األساسْ التخاذ القخارات الٍاهة الستعمقة بػضا

هجض هعخفة العاهميغ بسعآيخ التقييع الخئيدية فْ ىطع التقييع اإلدارية ها  : الدؤال الفخعي األول2.2.6.4 
، فقج استخخجت الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية؟

 ، وكاىت كسا ٓمْ:هحػر السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبةهغ فقخات  الشدبْ لكل فقخةوالػزن 

 خهحػر "السعآيوالػزن الشدبْ لفقخات  واالىحخاف السعياري  ْالستػسل الحداب:  8.4)  )ججول 
 " السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة

 الفقخة م

بي
دا
الح
  
ؽس
ال

 

ف 
حخا
االن

ي  ر
عيا
الس

 

بي
شد
ن ال

ؽا
ال

 

رجة
الج

يب 
تخت
ال

 

 0.69 4.10 هعآيخ ىطام تقييع األداء واضحة لمعاهميغ.  .1

82
.0

%
 

 هػاف 
 

1 

 0.68 4.00 هعآيخ ىطام تقييع األداء وافية وشاهمة.  .2

80
.0

%
 

 2 هػاف 

 0.69 3.97 هعآيخ ىطام تقييع األداء قابمة لمقياس.  .3

79
.4

%
 

 3 هػاف 

األداء تشدجع وتتػاف  هع الػص  الػضيفْ هعآيخ ىطام تقييع   .4
 لمعاهميغ.

3.78 0.83 

75
.6

%
 

 5 هػاف 

 0.97 3.56 هعآيخ ىطام تصبي  األداء هػضػعية تبتعج عغ الحاتية لمسدؤول.  .5

71
.2

%
 

 7 هػاف 

السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ األداء الحالْ   .6
 لمعاهميغ.

3.84 0.87 

76
.8

%
 

 4 هػاف 
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السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ هتصمبات العسل   .7
 السدتقبمْ لمعاهميغ.

3.57 1.02 
71

.4
%

 

 6 هػاف 

 لفقخات هحػر السعآيخ السدتخجهة ( أن الستػسصات الحدابية 8.4ججول رقع )شتائج الػاردة فْ تطٍخ ال
بجرجة  (،%82.0( و )%71.2ىدبية )(، بأوزان 4.10( و )3.56اىحرخت بيغ )فْ ىطع التقييع السحػسبة 

 ،%82.0" التْ بمغ وزىٍا الشدبْ هعآيخ ىطام تقييع األداء واضحة لمعاهميغ" الفقخة األولِ، وقج حرمت هػاف 
فْ حيغ حرمت الفقخة الخاهدة "هعآيخ ىطام تقييع األداء هػضػعية تبتعج عغ الحاتية لمسدؤول" والتْ بمغ 

 . ل وزن ىدبْ( عمِ أق%71.2)وزىٍا الشدبْ 
وتعدو الجراسة  ذلظ أن العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية لجٍٓع هعخفة كاهمة بالسعآيخ التْ ٓتع تقيع 

وقابمة لمقياس إلِ جاى  تػافقٍا هع الػص  الػضيفْ  ،وشاهمة ،و كحلظ كػىٍا وافية ،عسمٍع عمِ أساسٍا
ا لصبيعة عسل العاهميغ، لكغ يالح  عجم الخضا عغ ابت عاد الحاتية لمسدؤول فْ عسمية التقييع إلِ جاى  تخكيٌد

ا عمِ هتصمبات العسل السدتقبمْ سية تقييع هتصمبات العسل  ؛عمِ األداء الحالْ لمعاهميغ أكثخ هغ تخكيٌد رفع ٌأ
    .السدتقبمْ ألىً هغ الخكائد األساسية لمتصػر و اإلبجا  و التشافدية ألي هؤسدة

 
هجض هٍشية ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة ها  :الثانيالدؤال الفخعي  3.2.6.4

، فقج استخخجت الستػسصات الحدابية االتراالت والسػاكبة لمتصػر الدخيع فْ بيعة األعسال الفمدصيشية؟
، سحػسبة السدتخجهةهحػر هٍشية ىطع التقييع الهغ فقخات  الشدبْ لكل فقخةواالىحخافات السعيارية والػزن 

 وكاىت كسا ٓمْ:

 

 (9.4ججول رقػ )

ميشية نعػ التقييػ السحؽسبة  "هحػروالػزن الشدبْ لفقخات  السعياري  الستػسل الحدابْ واالىحخاف
 " السدتخجمة

 الفقخة م

بي
دا
الح
  
ؽس
ال

ي   ر
عيا
الس
ف 
حخا
االن

 

بي
شد
ن ال

ؽا
ال

 

رجة
الج

يب 
تخت
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 0.48 3.85 هٍشْ.يعتبخ ىطام تقييع األداء السدتخجم   .1
77

.0
%

 

 هػاف 
 

1 

 1.04 3.62 يعصْ ىطام التقييع األداء السدتخجم كل عاهل حقً بأىراف.  .2
72

.4
%

 
 6 هػاف 

 0.87 3.70 تع وضع هعآيخ ىطام تقييع األداء هغ قبل لجشة هٍشية هتخررة.  .3

74
.0

%
 

 4 هػاف 

 0.97 3.71 السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تقيذ هؤشخات أداء بجقة.  .4

74
.2

%
 

 3 هػاف 

 0.88 3.76 يعتسج أسمػب ىطام تقييع األداء عمِ هالحطة السجراء الذخرية.  .5

75
.2

%
 

 2 هػاف 

 0.90 3.63 يدتفاد هغ أراء الستقجهيغ فْ عسمية تقييع األداء.  .6

72
.6

%
 

 5 هػاف 

ٓتع هخاجعة هعآيخ التقييع السدتخجهة بذكل دوري هغ قبل جٍة هعيشة   .7
 بحيث ٓتشاس  هع هعآيخ وهؤشخات األداء بجقة.هتخررة 

3.48 0.96 

69
.6

%
 

 9 هػاف 

تدٍع عسمية تقييع األداء فْ فٍع وتقجٓخ هجض تحقي  العاهميغ ألٌجاف   .8
 الذخكة بجقة.

3.59 1.04 

71
.8

%
 

 7 هػاف 

عسميات تقييع األداء تعصْ العاهل الح  فْ الشطام إذا شعخ بأن   .9
 الشتيجة فيخ هشرفة.

3.51 1.18 

70
.2

%
 

 8 هػاف 

  ْميشية نعػ التقييػ السحؽسـبة لسحػر ( أن الستػسصات الحدابية 9.4ججول رقع )تطٍخ الشتائج الػاردة ف
ـــأوزان ىدـــبية )3.48( و )3.85اىحرـــخت بـــيغ ) السدـــتخجمة ، وقـــج هػافـــ بجرجـــة  (،%69.6( و )%77(، ب

 هػافــ  بجرجـة %77" التـْ بمـغ وزىٍـا الشدـبْ  يعتبـخ ىطـام تقيـيع األداء السدـتخجم هٍشـْ" ألولـِحرـمت الفقـخة ا
ٓتع هخاجعة هعـآيخ التقيـيع السدـتخجهة بذـكل دوري هـغ فْ حيغ حرمت الفقخة الدابعة " ىدبْ،عمِ أعمِ وزن 

 %69.6الشدـبْ " التـْ بمـغ وزىٍـا .قبل جٍة هعيشة هتخررة بحيث ٓتشاس  هع هعآيخ وهؤشخات األداء بجقـة
 .ىدبْعمِ أقل وزن  ،هػاف  بجرجة
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ـــة  ذلـــظ جراســـة تعـــدو الو  إلـــِ تأكـــج العـــاهميغ فـــْ شـــخكة االترـــاالت الفمدـــصيشية هـــغ هٍشيـــة ىطـــع التقيـــيع  اإلداري
و أىٍا تشر  العاهميغ و تدتخجم هؤشخات أداء صحيحة،  لكشٍـا تحتـاج إلـِ  ،السحػسبة السدتخجهة فْ شخكتٍع

ية التقييع تحتاج إلـِ هخاجعـة بذـكل دوري هخاجعة بذكل دوري هغ قبل لجشة هٍشية هتخررة؛ و ذلظ لكػن عسم
ــا بســـا ٓــتالءم هــع هتصمبــات األداء الـــػضيفْ حجٓثـــةلتتصــاب  هــع هعــآيخ التقيــيع ال ، إلــِ جاىــ  تحــجٓثٍا و تصػيٌخ

 الستعمقة بكل ىذا  ججٓج بالذخكة.    

تحديغ األداء  ها هجض هداٌسة استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة فْ الثالثالدؤال الفخعي 4.2.6.4 
فقج استخخجت  الػضيفْ لمعاهميغ وتصػيخ قجراتٍع الػضيفية واإلدارية فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية؟،

هحػر أسمػب استخجام ىطع هغ فقخات  الشدبْ لكل فقخةالستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية والػزن 
 ، وكاىت كسا ٓمْ:التقييع السحػسبة

 (10.4ججول رقػ )
استخجام نعػ التقييػ  ب"أسمؽ هحػروالػزن الشدبْ لفقخات  الستػسل الحدابْ واالىحخاف السعياري 

 " السحؽسبة

 الفقخة م
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 ٓتع تقييع أداء السػضفيغ بذكل دوري هشتطع سشػي وىر  سشػي.  .1
4.39 0.69 

87
.8

%
 

هػاف  
 بذجة
 

1 

 1.01 3.78 ٓتع استخجام ىساذج هتعجدة لمتقييع وليذ ىسػذجا  هػحجا  لجسيع العاهميغ.  .2

75
.6

%
 

 5 هػاف 

سيتٍا.  .3  0.89 3.83 تعصْ هعآيخ التقييع السدتخجهة أوزاىا  ىدبية هختمفة حد  ٌأ

76
.6

%
 

 2 هػاف 

السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تتغيخ حد  التغيخ فْ ضخوف   .4
 العسل.وهتصمبات 

3.61 0.92 

72
.2

%
 

 9 هػاف 
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 1.01 3.64 ٓتع إشال  العاهميغ عمِ بشػد وهعآيخ عسمية التقييع بذكل هدتسخ.  .5
72

.8
%

 

 7 هػاف 

 0.82 3.83 ٓتع إشال  العاهميغ عمِ ىتائج التقييع بذكل دوري.  .6
76

.6
%

 
 2 هػاف 

ع اإلىجازات السٍسة التْ يقػم  .7 بٍا  ٓخكد ىطام التقييع السدتخجم عمِ ٌأ
 العاهل.

3.80 0.90 

76
.0

%
 

 4 هػاف 

 0.89 3.67 ٓتع تجري  القائسيغ عمِ التقييع عمِ استخجام ىطام التقييع.  .8

73
.4

%
 

 6 هػاف 

ٓتع تجري  القائسيغ عمِ عسمية التقييع عمِ هشاقذة ىتائج تقييع األداء   .9
 هع العاهميغ بذكل هشر  وياستسخار.

3.60 1.06 

72
.0

%
 

 10 هػاف 

 1.04 3.63 ىطام التقييع عمِ تحجٓج ىقا  الزع  والقػة فْ أداء العاهميغ.يداعج   .10

72
.6

%
 

 8 هػاف 

  ْلسحــــــػر أســــــمػب اســــــتخجام ( أن الستػســــــصات الحدــــــابية 10.4جــــــجول رقــــــع )تطٍــــــخ الشتــــــائج الــــــػاردة فــــــ
(، %72( و )%87.8(، بــــــــأوزان ىدــــــــبية )3.60( و )4.39اىحرــــــــخت بــــــــيغ ) ىطـــــــع التقيــــــــيع السحػســــــــبة

ــــــِ، وقــــــج حرــــــمت الفقــــــخة  بذــــــجة وهػافــــــ  هػافــــــ بجرجــــــة  ٓــــــتع تقيــــــيع أداء الســــــػضفيغ بذــــــكل دوري " االول
عمـــــِ أعمـــــِ  هػافـــــ  بذـــــجةبجرجـــــة   %87.8" التـــــْ بمـــــغ وزىٍـــــا الشدـــــبْ هشـــــتطع ســـــشػي وىرـــــ  ســـــشػي 

ــــْ حــــيغ حرــــمت الفقــــخة  ــــِ هشاقذــــة " التاســــعةوزن ىدــــبْ، ف ــــة التقيــــيع عم ــــائسيغ عمــــِ عسمي ــــتع تــــجري  الق ٓ
 هػافــــ %72.0 " التـــْ بمــــغ وزىٍـــا الشدـــبْ ع العـــاهميغ بذــــكل هشرـــ  وياســـتسخارىتـــائج تقيـــيع األداء هـــ
 .، عمِ أقل وزن ىدبْ

ــــتع فيٍــــا   ــــْ ٓ ــــة العــــاهميغ بذــــخكة االترــــاالت الفمدــــصيشية لمســــجة الدهشيــــة الت ــــظ إلــــِ هػافق وتعــــدو الجراســــة  ذل
ذج هتعـــــجدة التقيــــيع لٍــــع بذــــكل ىــــز ســــشػي و ســــشػي، إلــــِ جاىــــ  هــــػافقتٍع عمــــِ أن الذــــخكة تدــــتخجم ىســــا

لمتقيــــيع و ذلــــظ تبعــــا  لمسدــــتػض الــــػضيفْ و شبيعــــة السٍــــام التـــــْ يقــــػم بٍــــا كــــل عاهــــل، لكــــغ يالحــــ  تخاجـــــع 
ـــــخ ضـــــخوف  ـــــخ هعـــــآيخ التقيـــــيع السدـــــتخجهة ضـــــسغ األىطســـــة السحػســـــبة حدـــــ  تغي رضـــــا العـــــاهميغ عـــــغ تغي

يــــخ هتصمبــــات العســــل؛ حيــــث ٓشذــــأ العجٓــــج هــــغ الستغيــــخات و الطــــخوف تغيــــخ هــــغ شبيعــــة ىذــــا  الذــــخكة و تغ
ـــــــػضيفْ لمعـــــــاهميغ، إلـــــــِ جاىـــــــ  تـــــــأثخ العســـــــل بالذـــــــخكة بـــــــالطخوف السحيصـــــــة بســـــــا تحتػيـــــــً هـــــــغ  األداء ال
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تٍجٓــــجات و فــــخص، إلــــِ جاىــــ  تخاجــــع هػافقــــة العــــاهميغ عــــغ شــــخق هشاقذــــة ىتــــائج التقيــــيع هعٍــــع لــــحلظ فٍــــْ 
ع التقيــــيع اإلداريــــة تحتــــاج لمسديــــج هــــغ السخوىــــة و اإلقشــــا ، كســــا تخاجــــع رضــــِ العــــاهميغ أيزــــا  عــــغ قــــجرة ىطــــ

السحػســـــبة عمـــــِ تحجٓـــــج ىقـــــا  الزـــــع  و القـــــػة لـــــجض العـــــاهميغ، لـــــحلظ ٓتصمـــــ  أن تكـــــػن هخخجـــــات عسميـــــة 
ا.       ع أداة لمػقػف عمِ ىقا  الزع  و هعالجتٍا، ىقا  القػة و تعديٌد  التقييع ٌأ

 

اهج التـجري  وضـع الخصـل ويـخ  ها هجض تأثيخ التغحية الخاجعة لتمظ الـشطع عمـِ: الخاب الدؤال الفخعي  5.2.6.4 (1
فقــج اســتخخجت الستػســصات الحدــابية واالىحخافــات السعياريــة ؟، االترــاالت الفمدــصيشية ذــخكةالخاصــة بالعــاهميغ ب

، وكاىـت اسـتخجام ىطـع التقيـيع السحػسـبةهـغ  الخاجعة السدتفادة ةلتغحياهحػر هغ فقخات  الشدبْ لكل فقخةوالػزن 
 كسا ٓمْ:

 (11.4جول رقػ )ج

الخاجعة السدتفادة مؼ  ة"التغحيهحػروالػزن الشدبْ لفقخات  الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية
 استخجام نعػ التقييػ السحؽسبة
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لتشسية  تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ تصػيخ البخاهج التجريبية  .1
 قجرات وتسكيغ العاهميغ.

3.91 0.94 

78
.2

%
 

 هػاف 
 

1 

 0.89 3.55 تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ أفخاض التخقيات الػضيفية.  .2

71
%

 

 4 هػاف 

 0.94 3.76 يدتفاد هغ عسمية تقييع األداء فْ تحديغ ضخوف العسل.  .3

75
.2

%
 

 2 هػاف 

القخارات الستعمقة بالحػافد  بشاء  عمِ عسمية تقييع األداء ٓتع وضع  .4
 السادية وتعجيالت األجػر والخوات  والحػافد السعشػية.

3.52 1.04 

70
.4

%
 

 5 هػاف 
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ميغ لذغل الػضائ  اإلدارية   .5 تكذ  عسمية تقييع األداء العاهميغ السٌؤ
 العميا.

3.44 1.06 
68

.8
%

 

 8 هػاف 

الخاصة بالثػاب تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات   .6
 والعقاب لمعاهميغ.

3.75 1.10 

71
.4

%
 

 3 هػاف 

تداٌع ىتائج التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بالتشقالت   .7
 لمعاهميغ.

3.43 1.09 

68
.6

%
 

 9 هػاف 

 0.99 3.50 تداٌع هخخجات التقييع فْ تصػيخ الخصل االستخاتيجية السدتقبمية.  .8

70
.0

%
 

 6 هػاف 

ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بتصػيخ تداٌع   .9
 أسالي  العسل.

3.47 1.06 

69
.4

%
 

 7 هػاف 

 1.08 3.44 تدٍع عسمية تصػيخ ىطع التقييع فْ تحجٓج األٌجاف السدتقبمية لمذخكة.  .10

68
.8

%
 

 10 هػاف 

ٓتع تعجٓل وتصػيخ ىطام التقييع بذكل دوري لتالفْ األخصاء وتحديغ   .11
 هدتػض األداء لمعاهميغ.

3.36 1.11 

67
.2

%
 

 11 هحآج

ٓؤخح بشتائج التطمسات والذكاوض هغ ىتائج التقييع فْ تصػيخ ىطع   .12
 التقييع.

3.31 1.17 

66
.2

%
 

 13 هحآج

يصػر ىطام التقييع بذكل هدتسخ بحيث تتع عسمية التقييع هغ أكثخ هغ   .13
 جٍة.

3.34 1.12 

66
.8

%
 

 12 هحآج

  لسحـػر التغحيـة الخاجعـة السدـتفادة هـغ ( أن الستػسـصات الحدـابية 11.4الػاردة فْ ججول رقـع )تطٍخ الشتائج
 (،%78.2( و )%66.2(، بـأوزان ىدـبية )3.91( و )3.31اىحرـخت بـيغ ) استخجام ىطع التقيـيع السحػسـبة

تصــػيخ البــخاهج تدــاٌع ىتــائج ىطــام التقيــيع السدــتخجم فــْ " الفقــخة األولــِ، وقــج حرــمت بجرجــة هحآــج وهػافــ 
عمــِ أعمــِ وزن   هػافــ ،بجرجــة   %78.2" التــْ بمــغ وزىٍــا الشدــبْ التجريبيــة لتشسيــة قــجرات وتسكــيغ العــاهميغ

ٓؤخح بشتائج التطمسات بذكل هدتسخ بحيث تتع عسمية التقيـيع هـغ " الثاىية عذخىدبْ، فْ حيغ حرمت الفقخة 
 .، عمِ أقل وزن ىدبْٓجبجرجة هحا %66.2" التْ بمغ وزىٍا الشدبْ أكثخ هغ جٍة
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فـْ وتعدو الجراسة هػافقة العاهميغ فْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشية بذـكل كبيـخ إلـِ أن ىتـائج التقيـيع تدـاٌع 
، بيشسا  ٓتخاجع رضا العاهميغ فْ هداٌسة ىتائج التقيـيع تصػيخ البخاهج التجريبية لتشسية قجرات وتسكيغ العاهميغ

الػضـــائ  اإلداريـــة العميـــا، و كـــحلظ بالشدـــبة لمحـــػافد الساديـــة والسعشػيـــة، ألفـــخاض التخقيـــات الػضيفيـــة وشـــغل 
وكحلظ تخاجع رضا العاهميغ عغ االعتساد عمِ هخخجات عسمية التقيـيع فـْ اتخـاذ القـخارات الخاصـة بـالتشقالت 

حا هسا ٓؤكج عمِ ضخورة االٌتسام بأخح القخارات اإلدارية الستعمقة بالسػارد البذخية ب شاء  عمِ ىتائج لمعاهميغ ٌو
 عسمية التقييع، هسا ٓديج هغ ثقة العاهميغ فْ عسمية التقييع عبخ تمظ الشطع اإلدارية السحػسبة.

كســــــــا يالحــــــــ  تخاجــــــــع رضــــــــا العــــــــاهميغ عــــــــغ االعتســــــــاد عمــــــــِ هخخجــــــــات التقيــــــــيع فــــــــْ تصــــــــػيخ الخصــــــــل 
سيـــــــة ، االســـــــتخاتيجية السدـــــــتقبمية لمذـــــــخكة ضـــــــخورة  وكـــــــحلظ تصـــــــػيخ أســـــــالي  العســـــــل عمـــــــِ الـــــــخفع هـــــــغ ٌأ

تصـــــػيخ أســــــالي  وخصــــــل وضـــــائ  إدارة الســــــػارد البذــــــخية اعتســـــادا  عمــــــِ هخخجــــــات عسميـــــة التقيــــــيع، حيــــــث 
ـــــــا  تـــــــؤثخ فـــــــْ كـــــــل هـــــــغ عسميـــــــات االســـــــتقصاب الججٓـــــــجة إلـــــــِ جاىـــــــ  وضـــــــع الحـــــــػافد و األجـــــــػر و فيٌخ

 وضائ  إدارة السػارد البذخية.
الترـــــاالت الفمدــــــصيشية فــــــْ كســـــا يالحــــــ  هـــــغ الشتــــــائج تخاجـــــع همحــــــػ  فــــــْ رضـــــا العــــــاهميغ فـــــْ شــــــخكة ا

و كـــــحلظ فـــــْ األخــــح بشتـــــائج التطمســـــات  ،الفقــــخات الثالثـــــة األخيــــخة الخاصـــــة بتصـــــػيخ و تعــــجٓل ىطـــــع التقيــــيع
ــــا  سيــــة تمــــظ الشقــــا  وتأثيٌخ و الذــــكاوض، إلــــِ جاىــــ  تصــــػيخ ىطــــام التقيــــيع ليــــتع هــــغ أكثــــخ هــــغ جٍــــة رفــــع ٌأ

ــــــث أىٍــــــا تجعــــــل الخضــــــ ــــــػضيفْ لمعــــــاهميغ حي ــــــِ األداء ال ــــــدداد، و كــــــحلظ الكبيــــــخ عم ا بسخخجــــــات التقيــــــيع ٓ
ـــــِ  ع وتطمسٍـــــع يجعـــــل العاهـــــل عمـــــِ ثقـــــة بـــــأن جٍـــــػدي تـــــثسغ هـــــغ قبـــــل إدارة الذـــــخكة، إل االســـــتسا  لذـــــكػٌا
سيـــــة األخـــــح بـــــآراء جٍـــــات هتعـــــجدة فـــــْ عسميـــــة التقيـــــيع هثـــــل العســـــالء والسػضـــــ  الدهيـــــل وكـــــحلظ  جاىـــــ  ٌأ

 السػض  ىفدً.  
 

استخجام تمظ الشطع عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة ها أثخ : الخامذالدؤال الفخعي 6.2.6.4 
الشدبْ لكل فقج استخخجت الستػسصات الحدابية واالىحخافات السعيارية والػزن  ،االتراالت الفمدصيشية؟

 ، وكاىت كسا ٓمْ:هحػر األداء الػضيفْ لمعاهميغهغ فقخات  فقخة

 

 (12.4ججول رقػ )
 " هحػر "األداء الػضيفْ لمعاهميغوالػزن الشدبْ لفقخات  السعياريةالستػسصات الحدابية واالىحخافات 
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تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ تحفيد السػضفيغ ورفع قجرتٍع عمِ   .1
 اإلىجاز.

3.98 0.83 

79
.6

%
 

 هػاف 
 

2 

زيادة رفبة العاهميغ فْ التعاون هع  تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ  .2
 زهالئٍع.

3.79 0.84 

75
.8

%
 

 6 هػاف 

تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة السشافدة بيغ العاهميغ لخفع كفاءة   .3
 األداء.

4.01 0.77 

80
.2

%
 

 1 هػاف 

تداٌع ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة السػاضبة عمِ الجوام اليػهْ دون   .4
 تأخيخ.

3.85 0.82 

77
.0

%
 

 4 هػاف 

يداعج ىطام التقييع عمِ قيام العاهميغ ب ىجاز العسل السصمػب ٓػهيا    .5
 كاهال .

3.86 0.90 

77
.2

%
 

 3 هػاف 

 0.93 3.82 ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ سخعة إىجاز العسل.  .6

76
.4

%
 

 5 هػاف 

 0.84 3.73 ٍٓيئ ىطام التقييع السدتخجم االستعجاد الكافْ لتحسل السدؤولية.  .7

74
.6

%
 

 7 هػاف 

 0.86 3.71 ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ زيادة القجرة عمِ حل السذكالت.  .8

74
.2

%
 

 10 هػاف 

ٓؤدي ىطام التقييع السدتخجم إلِ تػفيخ حريمة هعمػهاتية كافية عغ   .9
 العسل.

3.69 1.08 

73
.8

%
 

 11 هػاف 
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و جخاءات تداٌع هخخجات ىطام التقييع السدتخجم فْ التقيج بقػاعج   .10
 العسل.

3.73 0.90 
74

.6
%

 

 7 هػاف 

تداٌع ىطع التقييع السحػسبة فْ تحفيد العاهميغ عمِ إىجاز العسل   .11
 شبقا  لسعآيخ الجػدة السصمػية.

3.73 1.05 

74
.6

%
 

 7 هػاف 

   ْلسحػر األداء الػضيفْ لمعاهميغ( أن الستػسصات الحدابية 12.4ججول رقع )تطٍخ الشتائج الػاردة ف 
، وقج حرمت بجرجة هػاف  (،%80.2( و )%73.8(، بأوزان ىدبية )4.01( و )3.69اىحرخت بيغ )

 " التْ بمغ وزىٍا الشدبْ تداٌع ىتائج ىطام فْ زيادة السشافدة بيغ العاهميغ لخفع كفاءة األداء" الثالثةالفقخة 
ٓؤدي ىطام التقييع السدتخجم " التاسعة،عمِ أعمِ وزن ىدبْ، فْ حيغ حرمت الفقخة بجرجة هػاف 80.2%

، عمِ أقل وزن هػاف بجرجة  %73.8" التْ بمغ وزىٍا الشدبْ إلِ تػفيخ حريمة هعمػهاتية كافية عغ العسل
 ىدبْ.

أن فقــخة هدــاٌسة ىطــع التقيــيع فــْ زيــادة التشافدــية بــيغ  (12.4رقــع )هــغ  الشتــائج الــػاردة فــْ جــجول يالحــ   و
هسـا ٓؤكـج كفـاءة  ؛دـصيشية قـج سـجمت أعمـِ قيسـة ضـسغ فقـخات ٌـحا السحـػرالعاهميغ فْ شخكة االترـاالت الفم

ع اإلىجازات التْ يقػم بٍا العاهل  هسا ٓديج ، و وفعالية ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة  فْ رصج و تدجيل  ٌأ
از الخيـار هغ حجع التشافدية بيغ العاهميغ، و تحتل فقخة هداٌسة ىطام التقييع فْ رفع قجرة العاهل عمـِ اإلىجـ

سيــة لكــل هؤشــخ هـــغ  ؛الثــاىْ لــجض عيشــة الجراســة و ٌـــحا يعــدض ألن ىطــع التقيــيع اإلداريــة السحػســـبة تعصــْ ٌأ
حا ٓتزت هغ خالل الفقخة الخاصة بتقجٓخ ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة لحجع إىجـاز  هؤشخات األداء بجقة، ٌو

 العاهل لمعسل السصمػب هشً ٓػهيا .
هدــــاٌسة ىطـــع التقيــــيع اإلداريـــة السحػســـبة السدــــتخجهة فـــْ شــــخكة  (12.4رقـــع )كســـا وضـــحت ىتــــائج جـــجول 

االتراالت الفمدصيشية فْ زيادة سخعة العسل لجض العاهميغ و زيادة الخفبـة فـْ التعـاون بـيغ الـدهالء، و زيـادة 
ة زيــادة ألىٍــا تخصــج بجقــة حجــع العســل و اإلىجــاز،  لكــغ الشتــائج كاىــت أقــل هــغ ىاحيــ ؛االلتــدام بقػاعــج العســل

ا لمعاهل عمِ قجرتً عمِ حل السذكالت و االلتدام بسعآيخ الجـجودة حيـث تتذـابً الكثيـخ هـغ العسميـات  تحفيٌد
 و الػضائ  التْ يقػم بٍا العاهميغ هسا يقمل هغ حجع التفاوت بيشٍع.

العسـل كـآخخ و جاءت الشتـائج بالشدـبة لسدـاٌسة ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة فـْ تـػفيخ حرـيمة كافيـة عـغ 
و ٌــحا يعــدض لتدــجيل ىطــع التقيــيع اإلداريــة السحػســبة لمشقــا  الخئيدــية فقــل  ؛ىدــبة تــع تدــجيمٍا لعيشــة الجراســة

 إلىجاز العاهميغ لمعسل السصمػب دون تدجيل االقتخاحات و الخصل السدتقبمية.
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  جراسةفخضيات ال 3.6.4

( ≤0.05عشج مدتؽ  داللة ) تؽجج عالقة لات داللة إحرائية  األولى:الخئيدية الفخضية 1.3.6.4 
 و أثخ نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة السدتخجمة في شخكة االتراالت الفمدطيشية واق بيؼ  تخ  

   األداء الؽظيفي لمعامميؼ بالذخكة. ، و يؼاستخجاميا

مستغيخ ل( correlation-person)  معامل ارتبا  بيخسؽن ب يجاد  الجراسة تلجراسة الفخضية األولِ قاه
ػ ها األداء الػضيفْ لمعاهميغهع الستغيخ التابع  استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبةالسدتقل  ، ٌو

 :(13.4) رقع ٓػضحً الججول

  (13.4) جول رقػج

 هعاهل االرتبا  بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع

 معامل ارتبا 

 )بيخسؽن(

 االحتساليةالقيسة 

(sig) 

 القخار اإلحرائي

   رفس 0.000 0.778

 بيغ الستغيخ السدتقل و الستغيخ التابع  هعاهل االرتبا أن ىتائج  (13.4 ) ٓتزت هغ خالل ججول رقع 
 و0.05 هـغ أصـغخ  sigحيـث أن القيسـة االحتساليـة  (،(sig=0.00( وأن القيسة االحتساليـة 0.778)

التقيــيع  ىطــع واقــع   ( بــيغ=0.05داللــة إحرــائية عشــج هدــتػض داللــة )بالتــالْ تػجــج عالقــة ذات 
استخجاهٍا، ويـيغ األداء الـػضيفْ  أثخاإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية و 

 لمعاهميغ بالذخكة.
 ــحا ٓؤكــج عمــِ وجــػد عالقــة بــيغ الستغيــخ الستدــقل السدــتخجهة فــْ ىطــع التقيــيع اإلداريــة السحػســبة )  ٌو

ـــخشـــخكة االترـــاالت الفمدـــصيشية و  ـــخ(، ويـــيغ اســـتخجاهٍا أث األداء الـــػضيفْ لمعـــاهميغ ) التـــابع و الستغي
   (.بالذخكة

نعػ التقييػ اإلدارية السحؽسبة السدتخجمة في شخكة االتراالت  واق بيؼ العالقة لسعخفة  2.3.6.4
 األداء الؽظيفي لمعامميؼ بالذخكة. عمى استخجاميا أثخالفمدطيشية و 



- 046 - 

 

ىطع التقييع اإلدارية  شبيعة)السدتقل لجراسة تأثيخ الستغيخ النحجار الخطي البدي  اتػضي  أسمػب  تع
األداء ( عمِ الستغيخ التابع )السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية وأثخ استخجاهٍا

 .(الفمدصيشية فْ قصا  فدةالػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت 

(التْ تشز عمِ أىً ال ٓػجج تأثيخ ذو داللة إحرائية عشج هدتػض داللة   )العجهية تع اختبار الفخضية  
(≤0.05،) األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة عمِ  و أثخ استخجاهٍا السحػسبة اإلدارية شطع التقييعل

ٌشاك تأثيخ ذو  عمِ أن( التْ تشز   )البجٓمة فخضية ال لهقاب االتراالت الفمدصيشية فْ قصا  فدة،
عمِ ، و أثخ استخجاهٍا  السحػسبةاإلدارية شطع التقييع ل (،≤0.05داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )

ػ ها ٓػضحً الججول  ،األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية فْ قصا  فدة  رقػٌو
(14.4). 

 ىسػذج االىحجار الخصْ البديل (14.4) ججول رقػ
Β 

يٍم خط 

 االَحذار

   R 

معامل 
 االرتبا 

Tالقخار     السحدؽ ة 

 اإلحرائي

 

   رفس 0.000 14.45 0.778 0.606 0.830

 

   هحـــػر الستغيـــخ السدـــتقل )ىطـــع التقيـــيع أن هعاهـــل االرتبـــا  بـــيغ ( 14.4)رقـــع ٓتزـــت هـــغ خـــالل جـــجول
(، بمــغ R=0.778بمــغ ) ( والستغيــخ التــابع )األداء الــػضيفْ لمعــاهميغ(و أثــخ اســتخجاهٍا اإلداريــة السحػســبة
هـغ التبـآغ السػجـػد فـْ الستغيـخ %60 يفدـخ  السحـػر السدـتقل( بسعشـِ أن 0.60=  هعاهـل التحجٓـج ) 

ـْ تـجل عمـِ وجـػد عالقـة شخديـة بـيغ 0.83التابع، فْ حـيغ بمـغ هيـل هعادلـة االىحـجار) ىطـع  " هحـػر( ٌو
األداء الـــــػضيفْ لمعــــاهميغ فـــــْ شـــــخكة " والستغيــــخ التـــــابع"  و أثـــــخ اســـــتخجاهٍا التقيــــيع اإلداريـــــة السحػســــبة
و شــخق اســتخجاهٍا  ىطــع التقيــيع اإلداريــة السحػســبة وتصــػيخبسعشــِ أن تحدــيغ  ،"االترــاالت الفمدــصيشية

فـْ حـيغ بمـغ هدـتػض  ،60%بسقـجار  األداء الـػضيفْ لمعـاهميغو تحدغ  سيؤدي إلِ زيادة  %100بسقجار
ــػ أصــغخ هــغ هدــتػض الجاللــة sig=0.000الجاللــة ) (   ، ويالتــالْ ىــخفس الفــخض الرــفخي )0.05( ٌو
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 شطع التقيــيع اإلداريــةلــ( =0.05بػجــػد أثــخ ذو داللــة إحرــائية عشــج هدــتػض داللــة )      وىقبــل بالبــجٓل
االتراالت الفمدصيشية فـْ قصـا  فـدة  عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة استخجاهٍا، أثخ الحػسبة و

. 

التْ تتحجث عغ وجػد عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػض  صحة الفخضية األولىويالتالْ ىدتشتج 
واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ  ،و أثخ استخجاهٍا ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة( بيغ =0.05داللة )

 شخكة االتراالت الفمدصيشية.

( ≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) عالقةتػجج  بالفخضية الفخعية األولى :فيسا يتعمق 
 بيغ هعآيخ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.

( correlation-person)  معامـل ارتبـا  بيخسـؽن ب يجـاد  الجراسـة تقاهـ لفخعيـة األولـِلجراسة الفخضـية ا
األداء الـػضيفْ لمعـاهميغ فــْ  هـع الستغيـخ التــابع  التقيـيع السحػسـبة السدــتخجهة ىطــع هعـآيخمستغيـخ السدـتقل ل

ػ ها ٓػضحً الججول شخكة االتراالت الفمدصيشية  .( 15.4رقع ) ، ٌو

 ( 15.4 ) ججول رقػ
  1هعاهل االرتبا  بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع

 معامل ارتبا 

 )بيخسؽن(

 القيسة االحتسالية

(sig) 

 القخار اإلحرائي

   رفس 0.000 0.686

 
 ( وأن القيسـة االحتساليـة 0.686أشارت الشتائج أن هعاهل االرتبا  ): (15.4) ٓتزت هغ خالل ججول رقع

sig=0.00)،)  حيـــث أن القيســـة االحتساليـــةsig  ـــالْ تػجـــج عالقـــة ذات 0.05 هـــغ أصـــغخ ـــة ويالت دالل
ىطــع التقيــيع السحػســبة السدــتخجهة واألداء الــػضيفْ  عــآيخه( بــيغ ≤0.05إحرــائية عشــج هدــتػض داللــة )

السدـتخجهة  تحدـشت و تصـػرت السعـآيخلمعاهميغ فْ شـخكة االترـاالت الفمدـصيشية، و ٌـحا ٓؤكـج أىـً كمسـا 
ضيفْ لمعـاهميغ فـْ شــخكة ىطـع التقيـيع السحػسـبة السدـتخجهة سـيؤدي ذلــظ إلـِ تحدـغ فـْ األداء الـػ ضـسغ 

  .االتراالت الفمدصيشية
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( ≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) عالقةتػجج :  فيسا يتعمق بالفخضية الفخعية الثانية
 بيغ هٍشية ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.

( correlation-person)  معامــل ارتبــا  بيخســؽن ب يجــاد  الجراســة تقاهـ الثاىيــةلفخعيـة لجراسـة الفخضــية ا
األداء الــػضيفْ لمعــاهميغ فــْ  هــع الستغيــخ التــابع  هٍشيــة ىطــام التقيــيع السحػســبة السدــتخجهةمستغيـخ السدــتقل ل

ػ ها ٓػضحً الججول شخكة االتراالت الفمدصيشية  .( 16.4رقع ) ، ٌو

 ( 16.4 ) ججول رقػ
 2االرتبا  بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابعهعاهل 

 معامل ارتبا 

 )بيخسؽن(

 القيسة االحتسالية

(sig) 

 القخار اإلحرائي

   رفس 0.000 0.691

 
 ( وأن القيسـة االحتساليـة 0.691أشارت الشتائج أن هعاهل االرتبا  ): (16.4) ٓتزت هغ خالل ججول رقع

sig=0.00)،)  حيـــث أن القيســـة االحتساليـــةsig  ـــة 0.05 هـــغ أصـــغخ ـــالْ تػجـــج عالقـــة ذات دالل ويالت
هٍشيــة ىطــع التقيــيع السحػســبة السدــتخجهة واألداء الــػضيفْ ( بــيغ ≤0.05إحرــائية عشــج هدــتػض داللــة )

لمعــاهميغ فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية، و ٌــحا ٓؤكــج أىــً كمســا ازدادت هٍشيــة ىطــع التقيــيع السحػســبة 
  .السدتخجهة سيؤدي ذلظ إلِ تحدغ فْ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية

( ≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) عالقةتػجج : فيسا يتعمق بالفخضية الفخعية الثالثة
 االتراالت الفمدصيشية.بيغ أسمػب استخجام ىطع التقييع السحػسبة، واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة 

( correlation-person) معامل ارتبا  بيخسؽن ب يجاد  جراسةال تقاه لفخعية الثالثةلجراسة الفخضية ا
األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ هع الستغيخ التابع  أسمػب استخجام ىطع التقييع السحػسبةمستغيخ السدتقل ل

ػ ها ٓػضحً الججولشخكة االتراالت الفمدصيشية  :17.4 )رقع )  ، ٌو

 

 



- 042 - 

 

 ( 17.4 ) ججول رقػ
  2هعاهل االرتبا  بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع

 معامل ارتبا 

 )بيخسؽن(

 القيسة االحتسالية

(sig) 

 القخار اإلحرائي

   رفس 0.000 0.700

  ( وأن القيسة 0.700أن هعاهل االرتبا  ) (  17.4) ججول رقع الشتائج الػاردة فْ ٓتزت هغ خالل
ويالتالْ تػجج عالقة ذات  0.05هغ أصغخ  sigحيث أن القيسة االحتسالية  (،(sig=0.00االحتسالية 

أسمػب استخجام ىطع التقييع السحػسبة واألداء ( بيغ ≤0.05داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )
تحدغ أسمػب استخجام  ىطع الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية، و ٌحا ٓؤكج أىً كمسا 

التقييع السحػسبة السدتخجهة سيؤدي ذلظ إلِ تصػر فْ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت 
 الفمدصيشية.

 

بيغ ( ≤0.05ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) عالقةتػجج  فيسا يتعمق بالفخضية الفخعية الخابعة
لتقييع السحػسبة واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت التغحية الخاجعة السدتفادة هغ ىطع ا

 الفمدصيشية.
( correlation-person)  معامل ارتبا  بيخسؽن ب يجاد  جراسة ال تقاه لفخعية الخابعةلجراسة الفخضية ا

الػضيفْ األداء هع الستغيخ التابع  التغحية الخاجعة السدتفادة هغ ىطع التقييع السحػسبةمستغيخ السدتقل ل
ػ ها ٓػضحً الججول لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية  (. 18.4رقع ) ، ٌو

 (  18.4) جول رقػج
  3هعاهل االرتبا  بيغ الستغيخ السدتقل والستغيخ التابع

 معامل ارتبا 

 )بيخسؽن(

 القيسة االحتسالية

(sig) 

 القخار اإلحرائي
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   رفس 0.000 0.764

  ( وأن القيسة 0.764أن هعاهل االرتبا  ) ( 18.4 ) ججول رقعالشتائج فْ ٓتزت هغ خالل
ويالتالْ تػجج عالقة ذات ، 0.05هغ أصغخ  sigحيث أن القيسة االحتسالية  (،(sig=0.00االحتسالية 

التغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع ( بيغ ≤0.05داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )
واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية، و ٌحا ٓؤكج أىً كمسا تصػر  السحػسبة

االٌتسام بسخخجات ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة و ازداد االٌتسام بالتغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام 
دبة لمسػارد البذخية تبعا  لتمظ ىطع التقييع السحػسبة السعتسجة فْ الذخكة، وكحلظ اتخاذ القخارات الٍاهة بالش

 .سيؤدي ذلظ إلِ تصػر فْ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية؛ السخخجات

 
تتعمـ  بسـجض هعخفـة تػجج فـخوق ذات داللـة إحرـائية : الثانية الخئيدية فيسا يتعمق بالفخضية  3.3.6.4 

فــْ ىطـــع التقيــيع اإلداريـــة السحػســـبة السدــتخجهة فـــْ شـــخكة العــاهميغ بسعـــآيخ التقيــيع الخئيدـــية السدـــتخجهة 
)الجـشذ، العسـخ، السدـتػض التعميسـْ، يعـدض لمستغيـخات الجيسػفخافيـة التـْ تتسثـل فـْ  االتراالت الفمدصيشية

 السدتػض الػضيفْ، سشػات الخبخة(.
( Independent Samples T-testباسـتخجام اختبـار ) لجراسـةا تولمتحقـ  هـغ صـحة الفخضـية قاهـ

السعــآيخ السدــتخجهة فــْ ىطــع التقيــيع السحػســبة حــػل لجراســة الفــخوق فــْ هتػســل اســتجابات أفــخاد العيشــة 
 (هتغيخ)الجشذتعدض إلِ السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية 

( لجراسة الفخوق فْ هتػسل استجابات one way ANOVA)اختبار باستخجام  جراسةال توأيزا قاه
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت حػل  أفخاد العيشة
 .(سشػات الخبخة- السدتػض الػضيفْ -السدتػض التعميسْ -)العسخالفمدصيشية 

التْ تشز عمِ أىً ال ٓػجج فخوق ذو داللة إحرائية عشج هدتػض  (  )العجهية تع اختبار الفخضية 
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت حػل  (،≤0.05داللة )

( التْ تشز عمِ وجػد فخوق ذو   )البجٓمة الفخضية  لالجيسغخافية، هقابتعدض إلِ الستغيخات الفمدصيشية 
فْ  هجض هعخفة العاهميغ بسعآيخ التقييع السدتخجهة حػل (،≤0.05داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )

ػ ها ٓػضحً الججوليغ إلِتعدض ىطع التقييع السحػسبة  ، و (19.4)رقػ ججول  الستغيخات الجيسغخافية ٌو
 (20.4 رقػججول 
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 (19.4)رقػ ججول 
 (Independent Samples T-test)اختبار ىتائج 

 
الؽس   الجشذ

 الحدابي
الؽان 
 الشدبي

االنحخاف 
 السعياري 

T-test Sig 

 3.93 ذكخ
 

78.6% 0.55 2.43 
 

0.017 

 3.65 أىثِ
 

73.0% 0.67 

 
 (20.4)رقػ ججول 

 (one way ANOVA)اختبار ىتائج 
مجسؽع  مرجر التبايؼ الستغيخ

 السخ عات
درجات 
 الحخية

متؽس  
 السخ عات

F-test Sig 

 
 العسخ

  1.21 3 3.64 بيغ السجسػعات
3.40 

 
داخل  0.02

 السجسػعات
47.76 134 0.356 

  137 51.41 السجسؽع
 

السدتؽ  
 التعميسي

  0.671 3 2.01 بيغ السجسػعات
1.82 

 
داخل  0.147

 السجسػعات
49.38 134 0.369 

  137 51.41 السجسؽع
 

السدتؽ  
 الؽظيفي

  1.378 2 2.75 بيغ السجسػعات
3.82 

 
داخل  0.02

 السجسػعات
48.63 135 0.360 

  137 51.41 السجسؽع
 

سشؽات 
  1.846 3 5.53 بيغ السجسػعات

5.39 
 

 0.342 134 45.87داخل  0.02
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 السجسػعات الخبخة
  137 51.41 السجسؽع

 
 :، التالْ( 20.4وججول رقع ) (،19.4ويتزت هغ ججول رقع )

 
 (19.4)ججول رقػ  (Independent Samples T-test) نتائج اختبارأوالا :  
بيشسا بمغ الػزن الشدبْ  ،هػاف بجرجة  %78.6بمغ  الػزن الشدبْ لستػسل إجابات الحكػر :الجشذ

 (sig=0.017كسا أن قيسة داللة االختبار السحدػية ) ،هػاف بجرجة  %73.0لستػسل إجابات اإلىاث 
ْ هغج ػجػد فخوق ذات داللة إحرائية وقبػل البجٓمة بالفخضية الرفخية  رفس، ويعشْ ذلظ 0.05ٌػ
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع ( فْ هتػسل استجابة السبحػثيغ =0.05شج هدتػض داللة )ع

 .(هتغيخ)الجشذتعدض إلِ السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية 
وجــــــػد فــــــخوق ذات داللــــــة إحرــــــائية يالحــــــ   (19.4)جــــــجول رقــــــع  الشتــــــائج الــــــػاردة فــــــْ هــــــغ خــــــاللو 

ــــــج هدــــــتػض داللــــــة ) ــــــْ هتػســــــل اســــــتجابة السبحــــــػثيغ =0.05عش ــــــْ ىطــــــع ( ف السعــــــآيخ السدــــــتخجهة ف
لرـــــالت  (هتغيـــــخ)الجشذتعـــــدض إلـــــِ التقيـــــيع السحػســـــبة السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية 

ــــحكػر ــــحٓغ يذــــغمػن السشاصــــ  اإلداريــــة العميــــا  ؛ال ــــِ أن ىدــــبة عــــجد الــــحكػر ال و تخجــــع الجراســــة ذلــــظ إل
ــــــػا ــــــحكػرأعمــــــِ هــــــغ ىدــــــبة اإلىــــــاث الم و  لمخضــــــا، تْ يذــــــغمغ السشاصــــــ  اإلداريــــــة العميــــــا؛ هســــــا دفــــــع ال

ـــــػق أكثـــــخ فـــــْ السعـــــآيخ السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع اإلداريـــــة السحػســـــبة السعتســـــجة لـــــجض شـــــخكة ا لػث
 .االتراالت الفمدصيشية

 
 (20.4)ججول رقػ  (one way ANOVA)اختبار نتائج  ثانيا :

ْ  (sig=0.02) قيسة داللة االختبار السحدػيةالعسخ:  .1 ويعشْ ذلظ قبػل الفخضية ، 0.05هغ  أصغخٌو
( فْ هتػسل استجابة السبحػثيغ =0.05فخوق ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) بػجػدلبجٓمة ا

تعدض إلِ السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية 
 .(لعسخهتغيخ)ا

( فـْ هتػسـل اسـتجابة =0.05فـخوق ذات داللـة إحرـائية عشـج هدـتػض داللـة ) تعدو الجراسة إلِ وجـػد و
تعدض السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية السبحػثيغ 

السعتســــجة لــــجض شــــخكة  فــــْ السعــــآيخ السدــــتخجهة فــــْ ىطــــع التقيــــيع اإلداريــــة السحػســــبة (هتغيخ)العســــخإلــــِ 
االترــاالت الفمدــصيشية ألن العاهــل كمســا تقــجم فــْ العســخ يصســت لمػصــػل إلــِ السشاصــ  اإلداريــة العميــا و 
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التقجم فْ سمع التخقيات إلِ جاى  تفٍع العاهل ألٌع السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقيـيع اإلداريـة كمسـا تقـجم 
 فْ العسخ. 

 
ْ أكبخ هغ  ،(sig=0.147) االختبار السحدػيةقيسة داللة : السدتؽ  التعميسي .2 ويعشْ ذلظ ، 0.05ٌو

( فْ هتػسل =0.05بعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة ) قبػل الفخضية الرفخية
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت استجابة السبحػثيغ 

 . (لسدتػض التعميسْا)هتغيخ تعدض إلِ الفمدصيشية 
( فــْ هتػســل =0.05عــجم وجــػد فــخوق ذات داللــة إحرــائية عشــج هدــتػض داللــة )و تعــدو الجراســة إلــِ 
السعـــآيخ السدـــتخجهة فـــْ ىطـــع التقيـــيع السحػســـبة السدـــتخجهة فـــْ شـــخكة االترـــاالت اســـتجابة السبحـــػثيغ 

سية (لسدتػض التعميسْا)هتغيخ تعدض إلِ الفمدصيشية   السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة؛ إلِ ٌأ
لجسيــع العــاهميغ هٍســا كــان السدــتػض التعميســْ ألن هخخجــات عسميــة التقيــيع تــؤثخ عمــِ جسيــع العــاهميغ فــْ 

 كافة السدتػيات اإلدارية. 
 
ْ (sig=0.02) قيسة داللة االختبار السحدػية: السدتؽ  الؽظيفي .3 ويعشْ ذلظ قبػل ، 0.05هغ أصغخ  ٌو

( فْ هتػسل استجابة =0.05جػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )بػ  البجٓمةالفخضية 
تعدض السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية السبحػثيغ 

 . (السدتػض الػضيفْهتغيخ)إلِ 
( فـْ هتػسـل اسـتجابة =0.05ذات داللة إحرائية عشج هدـتػض داللـة ) جػد فخوق و  و تعدو الجراسة إلِ

السعــآيخ السدــتخجهة فــْ ىطــع التقيــيع السحػســبة السدــتخجهة فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية السبحــػثيغ 
،  و ذلــظ ألٌسيــة السعــآيخ السدــتخجهة فــْ عسميــة التقيــيع كمســا تقــجم (السدــتػض الــػضيفْهتغيخ)تعــدض إلــِ 

العاهل فْ السدتػض الػضيفْ، حيث ٓخف  فْ الحرػل عمِ تخقيات لمحرـػل عمـِ هشرـ  أعمـِ ضـسغ 
 الٍيكل التشطيسْ لمذخكة. 

 
ْ  (sig=0.02) قيسة داللة االختبار السحدػية: سشؽات الخبخة .4 ويعشـْ ذلـظ ، 0.05هغ  أصغخٌو
( فـْ هتػسـل اسـتجابة =0.05ػجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )بجٓمة بالفخضية ال قبػل

السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االترـاالت الفمدـصيشية السبحػثيغ حػل 
 . (سشػات الخبخة)هتغيخ تعدض إلِ 
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( فـْ هتػسـل اسـتجابة =0.05حرـائية عشـج هدـتػض داللـة )وجـػد فـخوق ذات داللـة إتعدو الجراسة إلِ  و
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االترـاالت الفمدـصيشية السبحػثيغ حػل 

، و تخجع الجراسة ذلـظ إلـِ ازديـاد االٌتسـام بسعـآيخ التقيـيع السدـتخجهة فـْ (سشػات الخبخة)هتغيخ تعدض إلِ 
السحػســبة هــع التقــجم و الخبــخة و التشقـــل عبــخ السدــتػيات اإلداريــة إلدراك العاهــل ألٌسيــة ٌـــحي ىطــع التقيــيع 

ا عمِ السشر  الـحي يذـغمً العاهـل فـْ الذـخكة، وكـحلظ الحـػافد الساديـة و السعشػيـة التـْ  السعآيخ و تأثيٌخ
 ٓتسكغ هغ الحرػل عميٍا. 

 
 خالصة الفرل الخاب  7.4

تع خالل ٌحا الفرل استعخاض التحميل اإلحرائْ لفقخات االستباىة، حيث تع استخجام التحميل 
و  صجق االتداق الجاخمْ لفقخات االستباىة،(، و هغ بيغ االختبارات السشفحة تحميل  SPSSاإلحرائْ ) 

 -Kolmogrov) اختبار التػزيع الصبيعْ عغ شخي  اختبار  باإلضافة إلِ اختبار هعاهل الثبات، 
Smirnov)  و تع اإلجابة عمِ تداؤالت الجراسة، و ضيات الجراسة ،االىحجار الخصْ، وكحلظ اختبار فخ

ع الشتائج التْ حرمت عميٍا الجراسة هغ خالل التحميل بالتالْ تع هشاقذة ٌحي الشتائج،  و هغ ٌأ
" والستغيخ التابع" حػسبة استخجام ىطع التقييع اإلدارية الس" هحػروجػد عالقة شخدية بيغ ٌْ  اإلحرائْ

استخجام ىطع التقييع اإلدارية " بسعشِ أن تحديغ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية
حا يزفْ قيسة 83%بسقجار  األداء الػضيفْ لمعاهميغسيؤدي إلِ زيادة  %100بسقجار  السحػسبة ، ٌو

كبيخ بيغ ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة و بيغ األداء كبيخة ألٌسية هذكمة الجراسة؛ حيث يعتبخ األثخ 
   الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.
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 خايسن صم انا

 انُتائج و انتىصٍاخ

 

 مقجمة   1.5

ـع ىتـائج التحميـل ألداة  فـْ ٌـحا الفرـلتع  ـع الشتـائج السدتخمرـة هـغ إجـخاء الجراسـة، وكـحلظ ٌأ اسـتعخاض ٌأ
ع الشتائج التْ تع التػصل إليٍا هغ خالل إجخاء السقـابالت  الجراسة ) االستباىة (، هع األخح فْ االعتبار ٌأ

ـع التػصـيات ة االتراالت الفمدصيشية فخ  فدة و فخ  رفـت، و إ هع هجٓخي السػارد البذخية فْ شخك عصـاء ٌأ
ع الجراسات السدـتقبمية السقتخحـة بشـاء عمـِ ىتـائج  الٍاهة السقتخحة بشاء  عمِ ىتائج الجراسة، كسا تع إضافة ٌأ

 ٌحي الجراسة.

وكحلظ أسعمة و إجابات السقابالت ، – 4همح  رقع  –لقج تع إدراج االستباىة ضسغ همحقات ٌحي الجراسة و 
 .  - 5همح  رقع  –

 



- 086 - 

 

 ئج الشتا 2.5

ىطـــع التقيـــيع اإلداريـــة  " هتغيـــخ الجراســـة السدـــتقلعمـــِ وجـــػد عالقـــة شخديـــة بـــيغ أكـــجت ىتـــائج الجراســـة  (1
، و رصــجت "األداء الــػضيفْ لمعــاهميغ فــْ شــخكة االترــاالت الفمدــصيشية" والستغيــخ التــابع"   السحػســبة

سـيؤدي  %100 شدـبةب ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبةو تصـػيخ بسعشِ أن تحديغ  %60األثخ بشدبة 
 .60% شدبةب األداء الػضيفْ لمعاهميغإلِ زيادة 

أضٍخت ىتائج الجراسة أن العاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية عمِ دراية كاهمة بالسعآيخ التْ  (2
ىدبة  عمِ أعمِٓتع هغ خاللٍا تقييع أدائٍع الػضيفْ هغ خاللٍا السدتخجهة فْ ىطع التقييع السحػسبة 

 ْ بجرجة هػاف ، بيشسا حرل هحػر التغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع  %76.6ٌو
 بجرجة هػاف ، لحلظ تػصمت الجراسة إلِ أن رضا العاهميغ %69.8السحػسبة عمِ أقل ىدبة و ٌْ 

عغ التغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكتٍع فْ 
هسا ٓؤكج ضخورة أن ٓؤخح بشتائج التغحية الخاجعة لشطع التقييع اإلدارية السحػسبة بذكل أكبخ و  ؛تخاجع

أكثخ تأثيخا  ليكػن التقييع ٌػ الخكيدة األساسية التْ يدتشج عميٍا العاهل لتصػيخ أدائً الػضيفْ بسا 
جاف الذخكة بذكل سميع وكاهل (، 2017لػحيجي)الػحيجي، ا ٌحي الشتيجة هع دراسة ت، واتفقيحق  ٌأ

م التْ أكجت عمِ 2012أبػ رزق لدشة  هع  ( ، و أيزاَ 2015هع األشقخ ) األشقخ، و كحلظ 
) السدتخجم لتقييع هجٓخي هجارس وكالة الغػث  ضخورة االٌتسام بالتغحية الخاجعة هغ التقييع االلكتخوىْ

 .(2012أبػ رزق، 
تخجهة ضسغ ىطع التقييع اإلدارية السدتخجهة فْ شخكة أكجت ىتائج الجراسة أن هعآيخ التقييع السد (3

، بيشسا جاءت الشدبة بجرجة هػاف  %82االتراالت الفمدصيشية واضحة لمعاهميغ بالذخكة بشدبة 
عمِ  بجرجة هػاف  %71.2بالشدبة العتبار تمظ السعآيخ هػضػعية و تبتعج عغ الحاتية لمسدؤول" 

حا ٓؤكج أن هعآيخ التقييع واضحة وشاهمة و هؤشخاتٍا واضحة؛ لكشٍا تحتاج ألن  أقل وزن ىدبْ، ٌو
تكػن هػضػعية بذكل أعس ، و تبتعج عغ ذاتية السدؤول؛ ليزفْ عميٍا ىػ  هغ الثقة و االشسعشان 

ة األشقخ التْ تست لشتائجٍا، ولقج بمغت ىدبة رضا ،العاهميغ عغ هعآيخ التقييع االلكتخوىْ فْ دراس
التْ تست لجراسة فعالية ىطام التقييع االلكتخوىْ الدستخجم فْ   %70.03 عمِ ىدبة2015سشة 
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(؛ هسا ٓؤكج عمِ هجض تصػر ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة 2015الغػث ) األشقخ، وكالة
  فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.

 

عمِ تقييع األداء الحالْ لمعاهميغ  التقييع اإلدارية السحػسبة تخكد( اتزت هغ خالل الجراسة أن ىطع 4
بجرجة هػاف ، بيشسا  التخكيد عمِ تقييع هتصمبات العسل  %76.8بذخكة االتراالت الفمدصيشية و بشدبة 

ع  %71.1السدتقبمْ جاء بشدبة  بجرجة هػاف ، رفع كػن عسمية تقييع هتصمبات العسل السدتقبمْ هغ ٌأ
ػ هغ الخكائد األساسية لديادة التشافدية بيغ العاهميغ لمقيام باألداء هتصمبات ا لتصػر ألي شخكة، ٌو

 ، واتفقت هع دراسة العسخي الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية
 .(2012(، وهع فخج هللا ) فخج هللا، 2009) العسخي،

 
 التقييع السحػسبة تتسيد بأىٍا عمِ قجر هغ السٍشيةأن ىطع  ( أضٍخت ىتائج الجراسة أن اعتبار العاهميغ5

هخاجعة هعآيخ التقييع السدتخجهة بذكل  يعتبخ العاهمػن أنفْ حيغ  هػاف ، بجرجة %77 وذلظ بشدبة
 ىدبتٍا تبمغ دوري هغ قبل جٍة هعيشة هتخررة بحيث ٓتشاس  هع هعآيخ وهؤشخات األداء بجقة

سية  ،هػاف  بجرجة 69.6% حا ٓػضت ٌأ ل داء  الحجٓثةعسل هخاجعة دورية لمسعآيخ و السؤشخات ٌو
و تداعج فْ تقييع األداء الػضيفْ  ،بحيث تتشاس  هع السٍام و األعسال السػكمة إليٍع ؛الػضيفْ لمعاهميغ

، ولقج بمغت ىدبة السػافقة عمِ هٍشية ىطام (2009واتفقت هع العسخي ) العسخي،، لمعاهميغ بذكل هشر 
(، 2015فْ دراسة األشقخ) األشقخ،   %73.83وىْ السدتخجم فْ وكالة الغػث ىدبةالتقييع االلكتخ 

 . (2014واتفقت أيزا جالل )جالل،
 
( أكجت ىتائج الجراسة عمِ السػافقة الذجٓجة  لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية عمِ أن تتع 6

  %87.8عسمية تقييسٍع هغ خالل الشطع اإلدارية السحػسبة بذكل ىر  سشػي و سشػي و ذلظ بشدبة 
ىدبة رضا ، و ٌػ يعتبخ هؤشخ هستاز و هخضْ بالشدبة لمعاهميغ، بيشسا اىخفزت هػاف  بذجةبجرجة 

 ةالشدب تبمغ حيث هشاقذة ىتائج تقييع األداء هع العاهميغ بذكل هشر  وياستسخارالعاهميغ عغ إهكاىية 
سية إبجاء السخوىة الكافية هع العاهميغ فْ هشاقذة ىتائج التقييع و هػاف بجرجة 72.0% حا ٓؤكج عمِ ٌأ ، ٌو

جاى  شعػري بأىً ٓتع تقجٓخ عسمً بذكل  الشتائج التْ حرمػا عميٍا، ويحلظ يذعخ العاهل بأٌسيتً إلِ
أبػ رزق عغ (، وهع 2017وهع الػحيجي ) الػحيجي، ، كسا اتفقت ٌحي الشتيجة هع دراسة و هشر  عادل

 ، (2012،  وهع أبػ قخش) أبػ قخش، (2012) أبػ رزق، هشاقذة ىتائج تقييع األداء هع العاهميغضخورة 
 (.2010وهع العتيبْ ) العتيبْ ، 
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العاهميغ عغ تغيخ هعآيخ التقييع ( أوضحت الجراسة أن ٌشاك تخاجع فْ ىدبة رضا العاهميغ عغ 7
؛ حيث ٓشذأ العجٓج هغ %72.2بشدبة  السدتخجهة ضسغ األىطسة السحػسبة حد  تغيخ ضخوف العسل

ػعة أو العسل ضسغ هجس ،الستغيخات و الطخوف تغيخ هغ شبيعة ىذا  الذخكة سػاء بالديادة أو الشقران
ججٓجة هسا ٓتصم  تغيخ هتصمبات األداء الػضيفْ لمعاهميغ، إلِ جاى  تأثخ العسل بالذخكة بالطخوف 

ا بالبيعة الخارجية، أو هغ خالل ضٍػر ىقا   السحيصة بسا تحتػيً هغ تٍجٓجات و فخص هغ خالل تأثٌخ
 القػة و الزع  بالشدبة لمبيعة الجاخمية لمذخكة.

 
ىدبة هداٌسة ىتائج ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ تصػيخ أكجت ىتائج الجراسة أن  (8

حا يعدز بجرجة  %78.2التْ بمغ وزىٍا الشدبْ  البخاهج التجريبية لتشسية قجرات وتسكيغ العاهميغ هػاف ، ٌو
سية االٌتسام بسخخجات التقييع ع الشػاحْ العسمية و اإلدارية التْ تحتاج إلِ ت ،هغ ٌأ صػيخ حيث ٓػضت ٌأ

و واتفقت ٌحي الشتيجة هع دراسة أبػ رزق حػل ضخورة وضع بخىاهج تجري  وف  هخخجات  و تجري ،
بيشسا جاءت الشتائج إلجابات فقخات  (،2012التقييع االلكتخوىْ لسجٓخي هجراس وكالة الغػث )أبػ رزق، 

لخاصة بشتائج التقييع بجرجة هحآج و ذلظ هغ ىاحية األخح بشتائج التطمسات ا %66.2االستباىة بشدبة 
سية األخح بشتائج الذكاوي فقج تكػن ىتائج التقييع فيخ عادلة حا ٓمفت االىتباي إلِ ٌأ هسا  ؛بذكل هدتسخ، ٌو

 يدب  ىػ  هغ القم  و الخفس بالشدبة لمعاهميغ و ٓؤثخ عمِ أدائٍع الػضيفْ فْ الذخكة.
 
وذلظ  تصػيخ الخصل االستخاتيجية السدتقبميةهخخجات التقييع تداٌع فْ أضٍخت ىتائج الجراسة أن ( 9

سية عسمية التقييع فْ التصػيخ لمخصل  %70بشدبة  ػ يعتبخ هؤشخ جيج حيث ٓػضت ٌأ بجرجة هػاف ، ٌو
االستخاتيجية السدتقبمية خرػصا  بسا ٓتعم  ب دارة وضائ  السػارد البذخية هثل االستقصاب و التعييغ 

ا هغ الػضائ   (،2007، وشػقْ )شػقْ،(2006 الخشيجض)يجي ، واتفقت هع الخشوفيٌخ
  (.Meshel,2018)(، و أيزا  هع 2009سخي،والعسخي)الع

بيشت ىتائج الجراسة أن ٌشاك تخاجع فْ ىدبة رضا العاهميغ عغ كػن هخخجات عسمية التقييع عبخ  (10
تداٌع فْ اتخاذ القخارات الخاصة بتصػيخ أسالي  العسل و كاىت الشدبة ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة 

سية هداٌسة هخخجات التقييع فْ تصػيخ أسالي  العسل  ،بجرجة هػاف  69.4% خرػصا  ، و ذلظ رفع ٌأ
 .لذخكة رائجة هثل شخكة االتراالت الفمدصيشية

 
تصػيخ ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة جاءت ىتائج الجراسة بان الشدبة  ب (11

بجرجة  %66.8يع هغ أكثخ هغ جٍة بشدبة االتراالت الفمدصيشية بذكل هدتسخ بحيث تتع عسمية التقي
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سية األخح باالتجاي هحآج حا ٓبخز ٌأ لتصػيخ عسمية تقييع األداء الػضيفْ هغ أكثخ هغ جٍة  الحجٓث، ٌو
هثل: الفعة السدتفيجة، السػضفيغ الدهالء، السجٓخ السباشخ، إلِ جاى  السػض  ىفدً هسا يزفْ صفة 

 و شعػر السػض  بالثقة التاهة بشتائج التقييع. ،عمِ عسمية التقييع ىرافالعجالة و اإل
 
ٓتع تعجٓل وتصػيخ ىطام التقييع بذكل دوري لتالفْ ( أضٍخت ىتائج الجراسة أىً رأي العاهميغ بأىً 12

حا ٓؤكج %67.2 األخصاء وتحديغ هدتػض األداء لمعاهميغ  بشدبة  تعجٓل ل هجض حاجةبجرجة هحآج، ٌو
و بذكل  ،بحيث ٓتالفِ أخصاء و ثغخات األىطسة السدتخجهة ؛بذكل دوري وتصػيخ ىطع التقييع السحػسبة 

حا ٓتف  هع الخشيجي)الخشيجي،يكػن أكثخ دقة فْ قياس هؤشخات األداء (، هع جالل ) 2006، ٌو
  .(Sadiq ,2012)(، وهع 2014جالل،

 
السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية ( أضٍخت ىتائج الجراسة أن ىطع التقييع اإلدارية 13

    بمغتجاءت بشدبة هختفعة ، و لقج تداٌع فْ زيادة السشافدة بيغ العاهميغ لخفع كفاءة األداء
حا ٓػضت األثخ اإليجابْ عمِ األداء الػضيفْ لمعاهميغ عشج استخجام تمظ  ،بجرجة هػاف 80.2%  الشطعٌو

، و أيزا  هع (Sadiq ,2012)(، وهع 2009، واتفقت هع العسخي)العسخي،السحػسبة فْ التقييع
(Edward,2014)  (2014)جالل، ، و هع . 

 
فْ زيادة التشافدية بيغ العاهميغ فْ  اإلدارية السحػسبة أكجت ىتائج الجراسة عمِ هداٌسة ىطع التقييع( 14

هسا ٓؤكج كفاءة وفعالية ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة  فْ ، %80.2شخكة االتراالت الفمدصيشية بشدبة 
ع اإلىجازات التْ يقػم بٍا العاهل هسا ٓديج هغ حجع التشافدية بيغ العاهميغ ،رصج ، واتفقت و تدجيل  ٌأ
 (.Meshel,2018(  و عيضرً مج ) 2111) العتيكي  هع 
 
وضحت ىتائج الجراسة هداٌسة ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة السدتخجهة فْ شخكة االتراالت  (15

و ،  %75.8الفمدصيشية زيادة سخعة العسل لجض العاهميغ و زيادة الخفبة فْ التعاون بيغ الدهالء بشدبة
 ألىٍا تخصج بجقة حجع العسل و اإلىجاز. ؛زيادة االلتدام بقػاعج العسل

 
ــــة السحػســــبة أضٍــــخت  (16 ــــيع اإلداري ــــائج الجراســــة أن ىطــــع التقي ــــِ  "ىت ــــؤدي إل ــــْ الذــــخكة ت السدــــتخجهة ف

ـــــػفيخ حرـــــيمة هعمػهاتيـــــة كافيـــــة عـــــغ العســـــل ـــــ بجرجـــــة  %73.8 ةدـــــببش" ت حيـــــث لـــــػح  أن تمـــــظ  ،هػاف
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دون إعصـــــاء ىفـــــذ القـــــجر هـــــغ  ،الــــشطع تخصـــــج الشقـــــا  الخئيدـــــية فقــــل إلىجـــــاز العـــــاهميغ لمعســـــل السصمــــػب
 االٌتسام بتدجيل االقتخاحات و الخصل السدتقبمية.

ـــــج هدـــــتػض داللـــــة )إلـــــِ ( تػصـــــمت الجراســـــة 17  ( فـــــ=0.05ْوجـــــػد فـــــخوق ذات داللـــــة إحرـــــائية عش
السعـــــآيخ السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة هتػســـــل اســـــتجابة السبحـــــػثيغ 

و تخجــــــع الجراســــــة ذلــــــظ إلــــــِ أن  ؛لرــــــالت الــــــحكػر (هتغيــــــخ)الجشذعــــــدض إلــــــِ تاالترــــــاالت الفمدــــــصيشية 
ــــػاتْ يذــــغمغ  ــــِ هــــغ ىدــــبة اإلىــــاث الم ــــا أعم ــــحٓغ يذــــغمػن السشاصــــ  اإلداريــــة العمي ىدــــبة عــــجد الــــحكػر ال
ــــْ ىطــــع التقيــــيع  ــــْ السعــــآيخ السدــــتخجهة ف ــــخ ف ــــحكػر لمػثــــػق أكث ــــع ال ــــا؛ هســــا دف ــــة العمي السشاصــــ  اإلداري

ـــــحي الشتيجـــــة جـــــاءت عكـــــذ هـــــا لسعتســـــجة لـــــجض شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشيةاإلداريـــــة السحػســـــبة ا ، ٌو
ــــــيع اإللكتخوىــــــْ السدــــــتخجم فــــــْ  2015تػصــــــمت إليــــــً دراســــــة األشــــــقخ ســــــشة  ــــــة بخىــــــاهج التقي عــــــغ فعالي

وكالــــة الغــــػث؛ حيــــث أكــــجت ٌــــحي الجاســــة عمــــِ عــــجم وجــــػد فــــخوق ذات داللــــة إحرــــائية عشــــج هدــــتػض 
   .(2015السبحػثيغ تعدض بستغيخ الجشذ) األشقخ، فْ استجابات  (=0.05)داللة 

 
ـــــِ ( 18 ـــــة ) وجـــــػدتػصـــــمت  الجراســـــة إل ـــــة إحرـــــائية عشـــــج هدـــــتػض دالل ( فـــــْ =0.05فـــــخوق ذات دالل

السعـــــآيخ السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة هتػســـــل اســـــتجابة السبحـــــػثيغ 
ــــِ االترــــاالت الفمدــــصيشية  ــــِ هشرــــ   و ؛(لعســــخهتغيخ)اتعــــدض إل ــــة العاهــــل فــــْ الحرــــػل عم ــــظ لخفب ذل

 أفزل أو تخقية. 
 

ـــــة إحرـــــائية ( 19 ـــــِ عـــــجم وجـــــػد فـــــخوق ذات دالل ـــــة )تػصـــــمت الجراســـــة إل ( =0.05عشـــــج هدـــــتػض دالل
السعــــــآيخ السدــــــتخجهة فـــــْ ىطــــــع التقيــــــيع السحػســــــبة السدــــــتخجهة فــــــْ فـــــْ هتػســــــل اســــــتجابة السبحــــــػثيغ 
سيـــــة عسميـــــة (لسدـــــتػض التعميســـــْا)هتغيـــــخ تعـــــدض إلـــــِ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية  ، و ذلـــــظ يعكـــــذ ٌأ

ــــــْ تحدــــــيغ األداء  ــــــشطع تدــــــاٌع ف ــــــظ ال ــــــيع لمعاهــــــل هٍســــــا كــــــان هدــــــتػاي التعميســــــْ ألن هخخجــــــات تم التقي
ـــــحي الشتيجـــــة جـــــاءت  ،الـــــػضيفْ، و تدـــــاٌع فـــــْ الحرـــــػل عمـــــِ الحـــــػافد الساديـــــة و السعشػيـــــة هتػافقـــــة ٌو

عـــــغ فعاليـــــة بخىـــــاهج التقيـــــيع اإللكتخوىـــــْ السدـــــتخجم  2015هـــــا تػصـــــمت إليـــــً دراســـــة األشـــــقخ ســـــشة  هـــــع
فــــــْ وكالــــــة الغــــــػث؛ حيــــــث أكــــــجت ٌــــــحي الجاســــــة عمــــــِ عــــــجم وجــــــػد فــــــخوق ذات داللــــــة إحرــــــائية عشــــــج 

ــــــــل العمســــــــْ) األشــــــــقخ،  (=0.05)هدــــــــتػض داللــــــــة  فــــــــْ اســــــــتجابات السبحــــــــػثيغ تعــــــــدض بستغيــــــــخ السٌؤ
 .(2017، وهع قذصة ) قذصة،(2015
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ـــــج هدـــــتػض داللـــــة ) جـــــػدو  ( تػصـــــمت الجراســـــة إلـــــ20ِ ( فـــــْ =0.05فـــــخوق ذات داللـــــة إحرـــــائية عش
السعـــــآيخ السدـــــتخجهة فـــــْ ىطـــــع التقيـــــيع السحػســـــبة السدـــــتخجهة فـــــْ شـــــخكة هتػســـــل اســـــتجابة السبحـــــػثيغ 

و ذلـــــظ ألٌسيـــــة السعـــــآيخ السدـــــتخجهة   ؛(السدـــــتػض الـــــػضيفْهتغيخ)تعـــــدض إلـــــِ االترـــــاالت الفمدـــــصيشية 
 فْ عسمية التقييع فْ الحرػل عمِ تخقيات وحػافد.

 
( فـــــــْ =0.05وجــــــػد فـــــــخوق ذات داللــــــة إحرـــــــائية عشــــــج هدـــــــتػض داللــــــة )( أكــــــجت الجراســــــة عمـــــــِ 21

السعـــــآيخ السدــــــتخجهة فــــــْ ىطــــــع التقيـــــيع السحػســــــبة السدــــــتخجهة فــــــْ هتػســـــل اســــــتجابة السبحــــــػثيغ حــــــػل 
، وذلـــــــظ بدــــــب  ازديـــــــاد االٌتســـــــام (ســــــشػات الخبـــــــخة)هتغيـــــــخ تعــــــدض إلـــــــِ شــــــخكة االترـــــــاالت الفمدـــــــصيشية 

بسعــــآيخ التقيــــيع السدــــتخجهة فــــْ ىطــــع التقيــــيع السحػســــبة هــــع التقــــجم و الخبــــخة و التشقــــل عبــــخ السدــــتػيات 
ــــــحي يذــــــغمً العاهــــــل فــــــْ إلدراك العاهــــــل أل ؛اإلداريــــــة ــــــِ السشرــــــ  ال ــــــا عم ٌسيــــــة ٌــــــحي السعــــــآيخ و تأثيٌخ

ــــحي الشتيجــــة جـــــاءت الذــــخكة، وكــــحلظ الحــــػافد الساديــــة و السعشػيـــــة التــــْ ٓــــتسكغ هــــغ الحرـــــػل عميٍــــا ، ٌو
عــــغ فعاليــــة بخىــــاهج التقيــــيع اإللكتخوىــــْ السدـــــتخجم  2015عكــــذ هــــا تػصــــمت إليــــً دراســــة األشــــقخ ســـــشة 

ت ٌـــحي الجاســــة عمـــِ عــــجم وجــــػد فـــخوق ذات داللــــة إحرـــائية عشــــج هدــــتػض فـــْ وكالــــة الغـــػث؛ حيــــث أكــــج
 (.2015فْ استجابات السبحػثيغ تعدض بستغيخ سشػات الخبخة ) األشقخ،  (=0.05)داللة 

 
ـــــة ) أضٍـــــخت ىتـــــائج الجراســـــة عمـــــِ وجـــــػد( 22  (≤0.05عالقـــــة ذات داللـــــة إحرـــــائية عشـــــج هدـــــتػض دالل

ـــــــْ شـــــــخكة االترـــــــاالت هٍشيـــــــة ىطـــــــع التقيـــــــيع السحػســـــــبة بـــــــيغ  ـــــــػضيفْ لمعـــــــاهميغ ف السدـــــــتخجهة واألداء ال
الفمدــــصيشية، و ٌــــحا ٓؤكــــج أىــــً كمســــا ازدادت هٍشيــــة ىطــــع التقيــــيع السحػســــبة السدــــتخجهة ســــيؤدي ذلــــظ إلــــِ 

 تحدغ فْ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية.
 

ـــــة إحأكـــــجت ىتـــــائج الجراســـــة أىـــــً  (23 ـــــة )تػجـــــج عالقـــــة ذات دالل ( بـــــيغ ≤0.05رـــــائية عشـــــج هدـــــتػض دالل
ـــــْ شـــــخكة االترـــــاالت الفمدـــــصيشية،  ـــــػضيفْ لمعـــــاهميغ ف ـــــيع السحػســـــبة واألداء ال أســـــمػب اســـــتخجام ىطـــــع التقي

ــــيع السحػســــبة السدــــتخجهة  ــــً كمســــا تحدــــغ أســــمػب اســــتخجام  ىطــــع التقي ــــظ إلــــِ ، و ٌــــحا ٓؤكــــج أى ســــيؤدي ذل
 راالت الفمدصيشية. تصػر فْ األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االت

 
التغحية ( بيغ ≤0.05تػجج عالقة ذات داللة إحرائية عشج هدتػض داللة )( بيشت ىتائج الجراسة أىً 24

الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع السحػسبة واألداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت 
جات ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة و ازداد االٌتسام الفمدصيشية، و ٌحا ٓؤكج أىً كمسا تصػر االٌتسام بسخخ 
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بالتغحية الخاجعة السدتفادة هغ استخجام ىطع التقييع السحػسبة السعتسجة فْ الذخكة، وكحلظ اتخاذ القخارات 
يغ فْ الٍاهة بالشدبة لمسػارد البذخية تبعا  لتمظ السخخجات سيؤدي ذلظ إلِ تصػر فْ األداء الػضيفْ لمعاهم

 (  والعتيكي4102(  وجالل)جالل Meshel,2018)االتراالت الفمدصيشية، واتفقت هعشخكة 

 (.4101)العتيكي 

 

 التؽصيات 3.5 

 خخجت الجراسة بسجسؽعة مؼ التؽصيات تبعاا لمشتائج التي تؽصمت إلييا الجراسة :

اإلداريــــــة السحػســـــــبة،  تػصــــــْ الجراســــــة بزـــــــخورة تعديــــــد االٌتســـــــام بتصــــــػيخ وتحـــــــجٓث ىطــــــع التقـــــــيع( 1
ــــــيع اإلداريــــــة السحػســــــبةو تصــــــػيخ أن تحدــــــيغ حيــــــث أكــــــجت ىتــــــائج الجراســــــة    %100بشدــــــبة  ىطــــــع التقي

ــــــادة  ــــــِ زي ــــــػضيفْ لمعــــــاهميغســــــيؤدي إل ــــــحا ٓؤكــــــج ضــــــخورة تعديــــــد االٌتســــــام 60%بسقــــــجار  األداء ال ، ٌو
 بتصػيخ تمظ الشطع.

 

ــــــة الخاجعــــــة 2 ــــــِ التغحي ــــــْ تدــــــجمٍا ىطــــــع التقيــــــيع ( تػصــــــْ الجراســــــة بزــــــخورة االعتســــــاد عم ــــــائج الت لمشت
ـــــة و السعشػيـــــة؛  ـــــات و الحـــــػافد السادي ـــــة السحػســـــبة لتكـــــػن أحـــــج الخكـــــائد األساســـــية الٍاهـــــة لمتخقي اإلداري
ـــــػضيفْ و  تســـــاهٍع بتصـــــػيخ أدائٍـــــع ال ـــــجض العـــــاهميغ و ٓديـــــج ٌا ـــــظ ســـــػف يعـــــدز األداء اإليجـــــابْ ل ألن ذل

 إىجاز السٍام السشػشة بٍع. 

 

و ذلـظ عـغ  ؛بتحجٓث ىطع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة بحيـث تبتعـج عـغ الحاتيـة لمسدـؤول( تػصْ الجراسة 3
شخيــ  اســتحجاث ىطــع ٓــتع تغحيــة بياىاتٍــا هــغ أكثــخ هــغ هرــجر أو) جٍــة (، كــأن ٓــتع التقيــيع هــغ الســجٓخ، 

حا ٓديـج هـغ هرـجاقية عسميـة التقيـيع اإل داري و العسالء، العاهل الدهيل أو )السجاور(، و السػض  ىفدً؛ ٌو
  360زيـادة ثقـة العاهـل بشتـائج التقيـيع حيـث تػجـج ىطـع تخـجم ذلـظ الغـخض هشٍـا ىطـام تقيـيع يعـخف بتقيـيع )

ــػ  درجــة (، ٓــتع تغحٓتــً هــغ قبــل الســجٓخ السباشــخ، الفعــة السدــتفيجة، السػضــ  ىفدــً و الســػضفيغ الــدهالء، ٌو
حجاج، هدتخجم فْ الجول العخيية ) هشاس  لمذخكات التْ تحتػي عمِ عجد كبيخ هغ السػضفيغ لكشً فيخ 

2014    .) 
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 ( تػصْ الجراسة عمِ ضخورة التخكيد عشج تحجٓث ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة عمِ :4

 و ٓديـج هـغ شـعػري  ،إشخاك العاهل فْ وضع األٌجاف الخاصـة بـً بسـا ٓديـج هـغ ثقتـً فـْ عسميـة التقيـيع
ألىــــً أحــــج األشــــخاف التــــْ ســــاٌست فــــْ وضــــع السعــــآيخ و السؤشــــخات الخاصــــة بــــاألداء  ؛بالسدــــؤولية
 الػضيفْ. 

  ضخورة التخكيد عمِ هتصمبات العسل السدتقبمْ إلِ جاى  هتصمبات العسل الحـالْ لمعاهـل؛ هسـا يحفـد
 العاهل و ٓديج هغ رفبتً فْ االبتكار و اإلبجا . 

 و عـجم رضـا هـغ العـاهميغ  ،هػاضـع شـكػض وتـحهخ ضخورة تالفْ األخصـاء و السذـاكل التـْ رصـجت ،
والتـْ لػحطــت هــغ خــالل الديـارات السيجاىيــة إلــِ جاىــ  أن تقـػم السؤسدــة بزــخورة االســتسا  الحقيقــْ 

 لذكاوض السػضفيغ و ليذ اإلىرات فقل.
 و  ،أن ٓــتع التحــجٓث و التصــػيخ هــغ قبــل لجشــة هٍشيــة هتخررــة لــجٍٓا خبــخة فــْ إدارة الســػارد البذــخية

 مِ هعخفة تاهة بأٌع هعآيخ التقييع الحجٓثة.ع
 ٓث ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة التغيـخ فـْ ضـخوف و هتصمبـات و جأن ٓؤخح بعيغ االعتبـار عشـج تحـ

 بيعة العسل.

 

سية إبجاء السخوىة الكافيـة هـغ قبـل القـائسيغ عمـِ عسميـة تقيـيع أداء العـاهميغ هـع 5 ( تػصْ الجراسة عمِ ٌأ
اقذـة ىتــائج التقيــيع و الـجرجات التــْ حرـمػا عميٍــا، كســا يسكشـً هــغ تقـجيع الشرــائت الالزهــة العـاهميغ فــْ هش

ليكــػن العاهــل  ؛و تعخيفــً بــأٌع السعــآيخ التــْ ٓــتع اعتسادٌــا ضــسغ ىطــع التقيــيع اإلداريــة السحػســبة ،لمعاهــل
 ْ.يحدغ هغ أدائً الػضيفبالسعآيخ التْ يقيع عمِ أساسٍا، و بالتالْ  عمِ دراية تاهة

 

خرػصـا  ، االٌتسام بسخخجـات ىطـع التقيـيع اإلداريـة السحػسـبة فـْ تصـػيخ الخصـل السدـتقبمبة لمسؤسدـة 6)
 فيسا ٓتعم  بػضائ  إدارة السػارد البذخية هثل: االستقصاب و التجري .

 

وتحجٓـــج البـــخاهج  ،ضـــخورة االٌتســـام بسخخجـــات عسميـــة التقيـــيع فـــْ تحجٓـــج ىقـــا  الزـــع  لـــجض العـــاهميغ 7)
 ريبية التْ يحتاجػىٍا.التج
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( االٌتســام إلـــِ جاىـــ  ىطـــع التقيــيع اإلداريـــة السحػســـبة إلـــِ التقـــاريخ السكتػيــة التـــْ تخكـــد عمـــِ الدـــمػك 8
و شخيقــة تعاهمــً هــع زهالئــً و هــع العســالء وتعديــد السػضــ  الستعــاون، ، االىدــاىْ و االجتســاعْ لمعاهــل

 ىتاجية.  وعجم التخكيد فقل عمِ هعآيخ الكفاءة و الجػدة و اإل

 
 الجراسات السدتقبمية السقتخحة : 4.5  
 

 :تؽصي الجراسة الباحثيؼ بعسل دراسات حؽل
 
( إجخاء دراسة أثخ استخجام ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة عمِ اتخاذ القخارات فْ شخكة االتراالت 1

 الفمدصيشية أو أي شخكة رائجة فْ هجال ريادة األعسال.
 

اإلدارية السحػسبة لجض شخكة االتراالت الفمدصيشية  التقييم   م لتطويل مقتلح تصول دلا ة إجلاء 2)
 أو أي شخكة رائجة فْ هجال ريادة األعسال.

 
 ( إجخاء دراسة هقارىة بيغ ىطع التقييع اإلدارية السدتخجهة فْ فمدصيغ و الجول األخخض.3

 
 خالصة الفرل الخامذ 5.5

ع الشتائج التْ حرمت عميٍا الجراسة هغ خالل تشفيح هشٍجيتٍا، إلِ جاى  تع  فْ ٌحا الفرل تع إعصاء ٌأ
ا الصخدي السباشخ عمِ  تقجيع تػصيات حػل سبل تصػيخ ىطع التقييع اإلدارية السحػسبة؛ وذلظ لتأثيٌخ

صيات بخرػص إجخاء األداء الػضيفْ لمعاهميغ فْ شخكة االتراالت الفمدصيشية، وكحلظ تع تقجيع تػ 
 و استخجاهٍا فْ إدارة وضائ  السػارد البذخية. ، الشطع اإلدارية السحػسبةهػضػ  دراسات هدتقبمية تتشاول 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسخاجا

 :أوال: الكت  بالمغة العخيية

ار السشاٌج لمشذخ و التػزيع ( : أساسيات ىطع السعمػهات اإلدارية ، د2010الدالسْ ، . و آخخون )  (1
 ، عسان ، األردن. 

، دار البجاية 1( : هقجهة فْ تحميل و ترسيع ىطع السعمػهات،  2010الذشصْ ، أ. و آخخون )  (2
 ىاشخون هػزعػن ، عسان ، األردن. 

 ، هؤسدة حػرس الجولية ، اإلسكشجرية ، هرخ . الدمػك التشطيسْ( : 2005الريخفْ ، م . )  (3
، صرٓةـالع ةـالهكتب ، ادئـَالهب سـاألس اإلدارٓة الهعمَهات ىظن  :(2007)  . ،الهغربْ (4

  ، هرخ.الهىصَرة
 ىطع السعمػهات اإلدارية ، جاهعة اإلسخاء ، الصبعة الثاىية. (: 2007. ) ف الشجار، (5
 .ألردنا لمشذخ والتػزيع، وائل دار استخاتيجْ ، هجخل البذخية السػارد إدارة ( :2005) خ.  الٍيتْ، (6
 بعة ل، ا ٓعوزلتوا رلمىش لئدار وا،  رادألفإدارة او  ٓةرلبشا واردلهإدارة ا (:2007س. ) ، ْو ىرب (7

 األردن . ، نعها،  لثالثةا
 ( : اتجاٌات حجٓثة فْ إدارة السػارد البذخية ، دار الخافجٓغ ، العخاق.2005حجازي ، ك )  (8
" هجخل استخاتيجْ لتعطيع القجرات التشافدية"، دار  إدارة السػارد البذخية:  (2010)جاد الخب ، م . (9

 الفكخ العخيْ، هرخ.
 ( : إدارة السػارد البذخية ، دار الرفا لمشذخ و التػزيع ، القاٌخة ، هرخ.2005رياعية ،   . )  (10
دار السخيخ لمشذخ و  تخجسة عبج الستعال ، ( : إدارة السػارد البذخية ،2012ديدمخ ، ج . )  (11

 .الخياضالتػزيع ، 
ــــخن الحــــادض و ( : 4112درة و الرــــباغ )  (04 ــــخن الحــــادي فــــْ الق دارة الســــػارد البذــــخية فــــْ الق

 ، الصبعة األولِ. لشاشخ دار وائل لمشذخ و التػزيع،  العذخيغ
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 ،الجاهعٓة الدار ،إداري  لهدخ االسكىدرٓة"االدارٓة الهعمَهات ىظن : (2000إ. ) ،سمطاو (13
 .اإلسكشجرية

 إدارة األفخاد ، الجار الجاهعية ، القاٌخة ، هرخ. ( :2004صالت ،   . )  (14
( : إدارة السػارد البذخية بعج استخاتيجْ ، دار وائل لمشذخ، الصبعة األولِ ، 2005عقيمْ ،   . ) (15

 عسمغ ، األردن.
 هكتبة فمدصيغ لمكت  السرػرة،  الصبعة الثاىية:  هشاٌج البحث العمسْ ، 2008)قػاسسة ، ر. )  (16

 .، األردن
( : إدارة السـػارد البذـخية ، دار الفـاروق لمشذـخ و التػزيـع ، الصبعـة الثاىيـة 2006كذػان ، ب . )  (17

 ، الجقْ ، هرخ .
 .( : إدارة السػارد البذخية ، در الجاهعة لمشذخ و الصباعة ، هرخ 1999هاٌخ ، أ . )  (18
خان  لمشذخ و  2009ىرخ هللا ، ح . )  (19  التػزيع، عسان.( : إدارة السػارد البذخية ، دار ٌز
 .، شباعة السكتبة الذاهمة الحجٓثة 2016كتاب السعجع الجاهع شبعة سشة  (20
( : أساســـــيات ىطــــــع السعمػهـــــات اإلداريــــــة و تكشػلػجيـــــا السعمػهــــــات، دار 2009ياســـــيغ ، س. )  (21

 السشاٌج لمشذخ و التػزيع ، األردن.
 

 :بالمغة العخيية السقاالت و الجوريات: ثاىيا

ء الػضيفْ فْ األدا ستَُـه رفع فْ اإلدارّ الهعمَهات ىظن جَدة ( : أثر2005البذابذة ، س . ) (1
 العجد العاشخ.  ،َالتأهٓو َاإلدارة الهحاسبة هجمة ،األردىْ االجتهاعْ الضهاو هؤسسة

سية التقييع فْ حياتشا ، هجمة الخاية ، قصخ2012 ) العمْ،   . )  (4  .: ٌأ

البحـث العمســْ ، هجمـة التكشػلػجيــا و ( : الســشٍج التـاريخْ فــْ 2011 الفخهـاوي ، م . )  (8
 .التعميع ، هرخ

( : السٍــــارات الدــــمػكية و التشطيسيــــة لتشسيــــة الســــػارد البذــــخية ، 4112السغخيـــْ ،   . )  (2
 السكتبة العرخية ، السشرػرة ، هرخ .
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( : األداء الــػضيفْ لــجض أعزــاء الٍيعــات التجريدــية فــْ الجاهعــات  1984بــجوي ، م . )  (2
 .السجٓشة ، األردن الحكػهية ، هكتبة

 .( : ىطع السعمػهات اإلدارية ، األكاديسية الجولية ، هرخ 2015خزخ ، م . )  (6

 .( : هفٍػم الشطام ، األكاديسية الجولية ، هرخ 2016خزخ ، م . )  (2

( : أىــػا  هشــاٌج البحــث العمســْ ، السػســػعة الجدائخيــة لمجراســـات  2009درفــام ، م . )  (2
 .الدياسية و االستخاتيجية ، الجدائخ

( : تقيـــيع أداء العــاهميغ باســـتخجام بصاقـــة األداء الستـــػازن ،  2013عبــج القـــادر ، ص .)  (2
 هقالة عمسية هقجهة لجاهعة قاصجي هخياح و ىقمة ، الجدائخ.

ــــا عمــــِ إعاقــــةحــــجي( : ت 2003صــــالت ، غ . )  (01  ات الثــــػرة العمسيــــة التكشػلػجيــــة وأثٌخ
، هقالــة هقجهـة لســؤتسخ التشسيـة البذــخية ،  العخييــة الستحـجة اإلهـاراتالسـػارد البذـخية بجولــة 

 سمصشة عسان. 

ـــا عمـــِ البيعـــة السؤسدـــي( :  2016صـــالح ، ر . )  (00 ، هقالـــة  ةالتقيـــيع والتقـــػيع وتأثيٌخ
 .هقجهة  لسجسع البحػث العخيية  ، هرخ

( : السمخــز السفيــج فــْ تقيــيع األداء ، هجمــة السشتــجض العخيــْ  2010شــعبػ ،   . )  (04
 إلدارة السػارد البذخية ،  سػريا.

( : أىــــــػا  هشــــــاٌج البحــــــث العمســــــْ ، هقالــــــة هقجهــــــة إلــــــِ  2018هدــــــالسة ، ب . )  (08
 األكاديسية الجولية االستخالية ، األردن.

سية تقييع األداء 2012هجيج ، س . )  (02 و هجاالت اسـتخجاهً ، هجمـة التخييـة و  ( : ٌأ
 التعميع و البحث العمسْ ، هرخ.

( : هفٍػم التقييع ، هجمة السشتجض العخيْ إلدارة السػارد البذخية  2018ىبيل ، س . )  (02
 ،  سػريا. 
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 :رسائل الساجدتيخ بالمغة العخ ية :ثالثا

 ءاألدا ستَُـه رفع فْ اإلدارّ الهعمَهات ىظن جَدة أثر ( :4112البذابذة ، س. ) (0
 ،َالتأهٓو َاإلدارة الهحاسبة هجمة ،األردىْ االجتهاعْ الضهاو هؤسسةـفْ  َظٓفْـال

 .01السجمج 

العاهميغ :  أداءعمِ هدتػض  وأثخي األداءفاعمية ىطام تقييع ( : 4112أبػ حص ، م . )  (4
 ، الجاهعة اإلسالهية ، فدة .السخيس الخيخية أصجقاءحالة دراسية عمِ جسعية 

ىطــام تقيــيع أداء هــجٓخي الســجارس بػكالــة الغــػث الجوليــة ( :  2012أبــػ رزق ، ص . )  (8
ع و سبل  تصػيخي خ ، فمدصيغ بغدة هغ وجٍة ىطٌخ  .، جاهعة األٌز

أثـــخ تكشػلػجيـــا السعمػهـــات واالترـــال فـــْ تشسيـــة الســـػارد ( :  2012أبـــػ قـــخش ، ح . )  (2
 .، جسعة دمحم خيزخ _ بدكخة ، الجدائخ البذخية

فاعمية بخىاهج تقييع  األداء االلكتخوىْ الحجٓث فْ قياس أداء ( : 2015 شقخ ، ح . )األ (2
  .، الجاهعة اإلسالهية كمية التجارة ، فمدصيغ السػضفيغ فْ وكالة الغػث الجولية

، الجاهعــة  ضــسغ هعــآيخ الجــػدة اإلداري  األداءتصــػيخ   2010 )  :الــججشْ ، إ . ) (6
 .اإلسالهية كمية التجارة ، فمدصيغ

اثــخ اســتخجام تكشػلػجيــا السعمػهــات عمــِ فاعميــة األداء : 2006 ) الخشــيجي ، ف . )  (2
 .، جاهعة عيغ شسذ كمية التجارة ، هرخ الػضيفْ

خاىـْ ، م . )  (2 هشصقــة  ب هـارةلعػاهــل السـؤثخة فــْ األداء الـػضيفْ لمعــاهميغ : ا2012 ) الٌد
 األردن .،، الجاهعة األردىية كمية األعسال الباحة و السحافطات التابعة لٍا

ىـْ عمـِ خو اثـخ اسـتخجام ىطـام هعمػهـات السـػارد البذـخية االلكت( :   2013الدـقا ،   . ) (2
 .، الجاهعة اإلسالهية إدارة األعسال ، فمدصيغ أداء دٓػان السػضفيغ العام بقصا  فدة

تصػيخ ىطع السعمػهـات اإلداريـة فـْ إدارات التخييـة والتعمـيع ( :  2008الذسخي ، م )  (01
 .، جاهعة أم القخض ، الدعػدية لمبشيغ
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أثـــخ اســـتخحام تكشػلػجيـــا السعمػهـــاث عمـــِ أداء الســـػارد ( :  2010العتيبـــْ ،   . )  (00
 .، األكاديسية العخيية البخيصاىية لمجراسات العميا ، تػىذ البذخية

أثخ ىطـع السعمػهـات اإلداريـة السحػسـبة عمـِ أداء العـاهميغ ( : 2009 العسخي ، أ . ) (04
 .، الجاهعة اإلسالهية كمية التجارة ، فمدصيغ االتراالت الفمدصيشية كةفْ شخ 

 اثخضغل العسل  عمِ اداء العاهميغ فْ الفشادق األردىيـة( :  2009السعذخ ،   . )  (08
وسـل لمجراسـات العميـا كميـة العمـػم ، جاهعة الذخق األ ) دراسة هيجاىية ( فعة الخسذ ىجػم

 .اإلدارية و السالية ، األردن

أثــخ اســتخجام تكشػلػجيــا السعمػهــات عمــِ كفــاءة أســالي  ( : 4102الػحيــجي ، س . ) (02
"، إعـجاد الباحـث: سـخاج السحاسبة اإلدارية الحجٓثة فْ الذـخكات الرـشاعية فـْ قصـا  فـدة

 .فدة ، اإلســــــالهيــةالجـاهعــــــــــة ، 4102شمعت الػحيجي، سشة ،

، جاهعـة عـيغ  ثخ تكشػلػجيا السعمػهـات عمـِ األداء اإلداري ( : 2014جالل ، آ . )  (02
 .شسذ ، هرخ

 االترـــال التشطيســـْ وعالقتـــً بـــاألداء الـــػضيفْ( :  2014حجـــاج ، آ، وآخـــخون.  )  (06
ة  ، جاهعــة قرــجي هخيــاح _ ورقمــ ٍػيــة لسؤسدــة هــػييميذسدراســة  هيجاىيــة بالسجٓخيــة الج

 .تخرز اترال و عالقات عاهة ، الجدائخ

أثخ استخجام تكشػلػجيا السعمػهات واالترال عمـِ أداء ( :  2014شػيٍخي ، ف . )  (02
خان كمية العمػم االقترادية التجارية وعمػم التدييخ ةالسػارد البذخي  .الجدائخ، ، جاهعة ٌو

تكشػلػجيـــا السعمػهــــات عمـــِ األداء الــــػضيفْ  اســــتخجامأثـــخ ( :  2012عصيـــة ، أ. )  (02
 ،دراسة هيجاىية ، جاهعة ورقمة ، الجدائخ  لمعاهميغ فْ األجٍدة الحكػهية السحمية

،  اثــــخ الثقافــــة التشطيسيــــة عمــــِ هدــــتػض األداء الــــػضيفْ( :  2008عكاشــــة ، أ . )  (02
 .الجاهعة اإلسالهية كمية إدارة األعسال ، فمدصيغ
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،  ِ أداء العاهميغمات اإلدارية السحػسبة عهأثخ ىطع السعمػ  ( : 2015عمْ ، ر . )  (41
 .، سػرياالعميا  الجراساتجاهعة تذخيغ لمبحػث 

ور االستثسار فْ تكشػلػجيا السعمػهات فْ تصػيخ األداء د( :  2012فخج هللا ، أ . )  (40
،  ، الجاهعــة اإلســالهية كميــة التجــارة السؤسدــْ فــْ هؤسدــات التعمــيع العــالْ الفمدــصيشية

 .فمدصيغ
ــــا فــــْ  ةالسحػســــب ةاإلداريــــ تىطــــع السعمػهــــا فاعميــــة( :  2017قذــــصة ،   . )  (44 وأثٌخ

، جاهعــة  قصــا  فــدة –الفمدــصيشية  تاإللكتخوىيــة لــجض الجاهعــا تالسعمػهــاهــغ هرــجاقية أ
 .الدػدان لمعمػم و التكشػلػجيا كمية الجراسات التجارية ، الدػدان

تكشػلػجيـا السعمػهـات عمـِ وضـائ  إدارة السـػارد ثخ اسـتخجام ( : أ 2016دمحم ، أ . )  (48
فْ ضـل اقترـاد السعخفـة دراسـة حالـة هشطسـات الجشـػب الغخيـْ بـالجدائخ )  واليـة  البذخية

 .بذار ىسػذجا  ( ، جاهعة السمظ خالج بسحآل عديخ ، الدعػدية

 

 رابعا :  السخاجع بالمغة اإلىجميدية :

1) Al – Shaikh , A . ( 2007 ) : Performance Evaluation of Palestinian 
Telecommunication Corporations by using Balanced Scorecard approach , 
the Islamic University , Palestine. 

2) Al Harshani , A (2013) : Impement Electronic Portofolio and electronic 
evaluation , Employee Techonology.  

3) Amin , S. & Others ( 2011 ) : Evaluation of e-performance analysis and 
assessment in the United Arab Emirates (UAE) Organizations , Academic 
Journals , Emirates.  



- 020 - 

 

4) Armstrong , M . ( 2018 ) : Performance Management - Key Strategies and 
Practical Guide lines , " U K " university , Kogan Page Business Books , 3rd 
edition.  

5) Baloh  , P. & Trikman , P. ( 2003 ) : Influence of Internet and Information 
technology on Work and Human Resource Management , Faculty of 
Economics, University of Ljubljana, Slovenia.  

6) Davis , K. ( 1995 ) :Empowering Students ,parents , and educators , just 
say yes.  

7) Gilbert , T. ( 1998) : Massachusetts  Institute  of  Technology , 
Northeastern University, Boston, M assachusetts , Massachusetts Institute of 
Technology , Cambridge , MA , USA.  

8) Hasan , Y. & Others . ( 2014 ) : The Meaning of Management Information 
Systems and its Role in Telecommunication Companies in Yemen , 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Faculty of Technology Management 
and Business, Malaysia.  

9) Joreeze  , K . ( 2007 ) : Information Technololgy , English Journal, Vol. 
108, No. 3, January 2007. 

10) Kroenke ,D . ( 1989) : Management  Information Systems, McGraw-Hill 
, Book Company for manufacture & export, Singapore. 

11) Lewin , K. ( 2001) : Human   Performance , London Sage Publications , 
Frontiers of Group Dynamics, Human Relations, Volume 1, pp. 5-41 (I 
added the emphasis). 

12) Laudonk & Laudonj ( 2006 ) : Management Information Systems: 
Managing the Digital , New York University , Managing the Digital Firm, 
15th Edition. 

13) Lynn , S . ( 2011 ) : What is CRM , PC magazine , 18 Aug 2011, 6 
a.m.   



- 024 - 

 

14) Markwei ,  E. ( 2014 ) : The Effectiveness of Performance Appraisal 
System: A Case Study of Unilever Ghana Limited , A case Study Of Univilever 
Ghana Limited ,  pISSN: 2343-6891 ISSN-L: 2343-6891 VOL. 3,No.3(1), 
June, 2014. 

15) Meshell , J .( 2018) : The Effectiveness of Information Technology  to 
Improve Employees Performance in the small businesses. 

16) Mcieod & Schell ( 2001) :Management Information Systems, 8 th 
edition,Prentice Hall,New Jeresy,USA. 

17) Muchinsky , A.(2006) : The Impact of Electronic Human Resource 
Management. 

18) Pestorn & Steel (2002) : Human Resource Development press        
amherts,mass. 

19) Porter & Lawer ( 2014 ) : Model of Motivation ( with diagram ) , 
Assumptions, Elements and Significance , Article shared by :Venkatesh , your 
article libraray. 

20) Robert , K. & David , N. ( 1992 ) : The Balanced Scorecard measures that 
drive performance , A version of this article appeared in the January–
February 1992 issue of Harvard Business Review. 

21) Ruel , H. & Others . ( 2007 ) : The Contribution of e-HRM to HRM 
Effectiveness: Results from a Quantitative Study in Dutch Ministry , Results 
from a Quantitative Study in Dutch Ministry Employee Relations, Vol. 29 
Issue: 3, pp.280-291. 

22) Tohidi , H . ( 2010 ) : Human resources management main role in 
information technology project management , Islamic Azad University, South 
Tehran Branch, Tehran, Iran. 

23) Sadiq , U. & Others . ( 2012 ) : Impact of Information Systems on the 
Performance of Human Resources Department , Strategic Human Resource 
, Published by River Publishers , Niles Jerns vej 10 , 9220 Aalborg. 

https://hbr.org/archive-toc/3921
https://hbr.org/archive-toc/3921


- 028 - 

 

24) Sutermeister & Others. ( 1982 ) : Technology & Engineering , Englewood 
Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1982. 288 p. 

25) -Tiffis ,J. (1979) : Sex Merit Ratiig Systems – psychology and industry . p . 
128 .  
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(http://www. research – advisors. Com/ tools / Sample Size,htm,28.2. 
2019) . 

 السقابالت الذخرية: :سادساا 

( ،   فدة هجٓخ السػارد البذخية لذخكة االتراالت الفمدصيشية  فخ  فخب)  هقابمة هع الديج هازن سخور (1
 م .2018الثالث عذخ هغ أفدصذ لدشة بتاريخ 

، بتـاريخ ( مدير شركة االتصاالت الفلسطينية فرع مدينة رفح هقابمة هع الديج حمسْ أبػ شـً ) (2
  .م 2018شٍخ سبتسبخ لدشة  العذخيغ هغ

 

 

 

https://www.itu.int/ar/pages/default.aspx
https://www.itu.int/ar/pages/default.aspx
https://www.paltel.ps/
https://www.paltel.ps/


- 022 - 

 

 قــــــــــــــــــــــالسالح

 

 كتاب تدٍيل هٍام الصال  الباحثىسػذج ( :  1رقع )  همح 
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 : رسالة شم  تحكيع أداة الجراسة ) االستباىة ( ( 2همح  رقع ) 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 السحتخم/ .................................... ،،، حزخة الجكتػر  

 تحية شيبة و بعج ،،،،،   

 

 السؽضؽع : تحكيػ استسارة  بحثية

 

أىــــــا الصالبــــــة / آهــــــال عبــــــج العديــــــد العفيفــــــْ أقــــــػم بعســــــل بحــــــث بعشــــــػان ىطــــــع التقيــــــيع اإلداريــــــة 
ــــــــخ اســــــــتخجاه، و السحػســــــــبة ــــــــػضيفْ لمعــــــــاهميغ  فــــــــْ شــــــــخكة االترــــــــاالت  ٍاأث ــــــــِ األداء ال عم

ـــــــة الســـــــػارد  ـــــــاء السؤسدـــــــات و تشسي ـــــــْ قصـــــــا  فـــــــدة ضـــــــسغ دراســـــــة هاجدـــــــتيخ بش الفمدـــــــصيشية ف
 البذخية فْ هعٍج التشسية السدتجاهة بجاهعة القجس.

 وعميً أرجػ تكخهكع و تفزمكع ب بجاء رأيكع الحكيع و تعميقكع عمِ ٌحي االستسارة .

 

  حدؼ تعاونكػ .شاكخيؼ لكػ 

 21620187  آهال عبج العديد العفيفْ الباحثة                                                  
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   ( : 3مح  رقع ) ه
 

 انزسانت  أداة قائًت أمساء حمكًي

 :) االسخبانت (
 شخكة التغييخ الجكتػر أحسج ثابت  (0)
 جاهعة القجس السفتػحة الجكتػر دمحم العفيفْ  (4)
 جاهعة القجس السفتػحة الجكتػر عالء لبج (8)
 جاهعة القجس  الدعجوىْ الجكتػر حدغ  (2)
 جاهعة القجس الجكتػرة تٍاىْ جفال  (2)
 جاهعة فمدصيغ الجكتػر عمْ شاٌيغ  (6)
 كمية فمدصيغ التقشية الجكتػر ياسخ رضػان  (2)
 جاهعة األقرِ الجكتػر سميسان حخب  (2)
 جاهعة األقرِ الجكتػر اسساعيل حدػىة  (2)
 شخكة االتراالت الفمدصيشية األستاذ حدام زقػت  (01)
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 أداة الخسالة ) االستباىة ( ( : 4مح  رقع ) ه

    اللحيم اللحمد هللا ك م
  ساوين  وغ ض  لو    لعومه

 

 غ قْ شخكة االتراالت الفمدصيشية:ياألخػة و األخػات العاهم

 الدالم عميكع ورحسة هللا ويخكاتً ،،،،،،،

 

 ؤسدات و تشسية السػارد البذخية،هتصمبات الحرػل عمِ درجة الساجدتيخ جاهعة القجس تخرز بشاء الس بغخض استكسال
 ف ىشْ أقػم ب جخاء دراسة بعشػان:

يوى  ثم ل  لو يذه لوعيموي   ه  أث   ساخم مهيل و   ن س  لاقييس  إلم  ي   لم وسو 

 ش ي   الاصيال   لذوسطيني   ه قطيي غ ا 

 تعبخ التْ الخاىة ( فْ√، و وضع إشارة ) االستباىة عبارات هغ عبارة كل قخاءة بعج السخفقة، االستباىة بتعبعة التكخم ٓخجِ
 الحي تالحطػىً . الػاقع حد  عميٍا هػافقتكع هجض عغ

 

 الشتائج صحة دقتٍا عمِ فقل وتتػق  العمسْ البحث ألفخاض إال تدتخجم لغ وأىٍا تاهة بدخية ستعاهل إجاباتكع بأن عمس ا
 .الجراسة إليٍا ستتػصل التْ

 

 

 حدغ تعاوىكع  لديادتكع شاكخيغ

 آهال عبج العديد العفيفْ: الباحثة
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 :انشخصيت املعهىياث: والا

 أهام اإلجابة السشاسبة . (√)  إشارة وضع ٓخجِ

 أىثِ                 ذكخ      : الجشذ 
 سشة 45 إلِ 35 هغ       سشة      35 إلِ 25 هغ            سشة 25 هغ أقل: العسخ 

  45 سشةأكثخ هغ       

  عميا دراسات           بكالػريػس            دبمػم            فأقل تػجيٍْ: التعميسْ السدتػض   
  (دائخة هجٓخ) وسصِ إدارة           (إدارة هجٓخ/رئيذ) عميا إدارة: الػضيفْ السدتػض   

   (هػض  - خجهات هخاق  – ورشة رئيذ -هذخف) دىيا إدارة    

  شػات  سإلِ سبع سشػات             هغ سبع إلِ عذخ  3سشػات           هغ  3سشػات الخبخة : أقل هغ         
 أكثخ هغ عذخ سشػات  

 
 احملىسبت املسخخذيت يف شزكت االحصاالث انفهسطينيتثانيًا : نظى انخقييى اإلداريت 

 احملىر األول : املعايري املسخخذيت يف نظى انخقييى احملىسبت  
 مؽافق العبارة

 بذجة
 معارض معارض محايج مؽافق

 بذجة
      هعآيخ ىطام تقييع األداء واضحة لمعاهميغ. 1
      هعآيخ ىطام تقييع األداء وافية و شاهمة . 2
      هعآيخ ىطام تقييع األداء قابمة لمقياس . 3
      هعآيخ ىطام تقييع األداء تشدجع وتتػاف  هع الػص  الػضيفْ لمعاهميغ. 4
      هعآيخ ىطام تقييع األداء هػضػعية تبتعج عغ الحاتية لمسدؤول. 5
      لمعاهميغ.السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ األداء الحالْ  6
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تخكد عمِ هتصمبات العسل السدتقبمْ  7

 لمعاهميغ.
     

 احملىر انثاني : يهنيت نظى انخقييى احملىسبت املسخخذيت 
      يعتبخ ىطام تقييع األداء السدتخجم هٍشْ . 8
      .باىرافالسدتخجم كل عاهل حقً األداء يعصْ ىطام التقييع  9
      تع وضع هعآيخ ىطام تقييع األداء هغ قبل لجشة هٍشية هتخررة. 10
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      السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تقيذ هؤشخات أداء بجقة  . 11
      يعتسج أسمػب ىطام تقييع األداء عمِ هالحطة السجراء الذخرية. 12

 مؽافق العبارة
 بذجة

 معارض معارض محايج مؽافق
 بذجة

      يدتفاد هغ آراء السشتفعيغ فْ عسمية تقييع األداء. 13
ٓتع هخاجعة هعآيخ التقييع السدتخجهة بذكل دوري هغ قبل جٍة هعيشة هتخررة  14

 بحيث ٓتشاس  هع هعآيخ وهؤشخات األداء بجقة.
     

ألٌجاف الذخكة تدٍع عسمية تقييع األداء فْ فٍع وتقجٓخ هجض تحقي  العاهميغ  15
 .بجقة

     

عسمية تقييع األداء تعصْ العاهل الح  فْ التطمع إذا شعخ بأن الشتيجة فيخ  16
 هشرفة .

     

 نظى انخقييى احملىسبت أسهىب اسخخذاو :  ثانجاحملىر ان 
      ٓتع تقييع أداء السػضفيغ بذكل دوري هشتطع سشػي و ىر  سشػي. 17
      هتعجدة لمتقييع و ليذ ىسػذجا  هػحجا  لجسيع العاهميغ.ٓتع استخجام ىساذج  18
سيتٍا. 19       تعصِ هعآيخ التقييع السدتخجهة أوزاىا  ىدبية هختمفة حد  ٌأ
السعآيخ السدتخجهة فْ ىطام التقييع تتغيخ حد  التغيخ فْ ضخوف و هتصمبات  20

 العسل .
     

      بذكل هدتسخ. عسمية التقييع وهعآيخٓتع اشال  العاهميغ عمِ بشػد   21
      ٓتع اشال  العاهميغ عمِ ىتائج التقييع ألدائٍع بذكل دوري. 22
ع اإلىجازات السٍسة التْ يقػم بٍا العاهل . 23       ٓخكد ىطام التقييع السدتخجم عمِ ٌأ
      عمِ استخجام ىطام التقييع. القائسيغ عمِ التقييعٓتع تجري   24
ٓتع تجري  القائسيغ عمِ عسمية التقييع عمِ هشاقذة ىتائج تقييع األداء هع العاهميغ  25

 بذكل هشر  و باستسخار.
     

      يداعج ىطام التقييع عمِ تحجٓج ىقا  الزع  و القػة فْ أداء العاهميغ. 26
 احملىسبتظى انخقييى ن: انخغذيت انزاجعت املسخفادة ين اسخخذاو  احملىر انزابع 
تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ تصػيخ البخاهج التجريبية لتشسية قجرات و  27

 تسكيغ العاهميغ. 
     

      تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ أفخاض التخقيات الػضيفية. 28
      يدتفاد هغ عسمية تقييع األداء فْ تحديغ ضخوف العسل. 29
عسمية تقييع األداء ٓتع وضع القخارات الستعمقة بالحػافد السادية و بشاء  عمِ  30

 تعجيالت األجػر و الخوات  و الحػافد السعشػية .
     

ميغ لذغل الػضائ   31       .العميااإلدارية تكذ  عسمية تقييع األداء العاهميغ السٌؤ
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الخاصة بالثػاب والعقاب  تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات  32
 لمعاهميغ.

     

تداٌع ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بالتشقالت   33
 لمعاهميغ.

     

 مؽافق العبارة
 بذجة

 معارض معارض محايج مؽافق
 بذجة

      تداٌع هخخجات التقييع فْ تصػيخ الخصل اإلستخاتيجية السدتقبمية. 34
ىتائج ىطام التقييع السدتخجم فْ اتخاذ القخارات الخاصة بتصػيخ أسالي   تداٌع 35

 العسل.
     

      .التقييع فْ تحجٓج األٌجاف السدتقبمية لمذخكة ىطعتصػيخ  تدٍع عسمية 36
ٓتع تعجٓل وتصػيخ ىطام التقييع بذكل دوري لتالفْ األخصاء و تحديغ هدتػض  37

 األداء لمعاهميغ.
     

      بشتائج التطمسات و الذكاوض هغ ىتائج  التقييع فْ تصػيخ ىطع التقييع. ٓؤخح 38
      يصػر ىطام التقييع بذكل هدتسخ بحيث تتع عسمية التقييع هغ أكثخ هغ جٍة.  39

 ثانثًا: األداء انىظيفي نهعايهني
      تداٌع  ىتائج ىطام التقييع فْ تحفيد السػضفيغ ورفع قجرتٍع عمِ اإلىجاز.  40
      تداٌع  ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة رفبة العاهميغ فْ التعاون هع زهالئٍع. 41
      تداٌع  ىتائج ىطام فْ زيادة السشافدة بيغ العاهميغ لخفع كفاءة األداء.   42
      تداٌع  ىتائج ىطام التقييع فْ زيادة السػاضبة عمِ الجوام اليػهْ دون تأخيخ 43
      ىطام التقييع عمِ قيام العاهميغ ب ىجاز العسل السصمػب ٓػهيا  كاهال . يداعج 44
      ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ سخعة إىجاز العسل.  45
      ٍْٓء ىطام التقييع السدتخجم االستعجاد الكافْ لتحسل السدؤولية. 46
      السذكالت.ٓؤدي استخجام ىطام التقييع إلِ زيادة القجرة عمِ حل  47
      ٓؤدي ىطام التقييع السدتخجم إلِ تػفيخ حريمة هعمػهاتية كافية عغ العسل. 48
      تداٌع هخخجات ىطام التقييع السدتخجم فْ التقيج بقػاعج و إجخاءات العسل.  49
 لسعآيخ شبقا العسل إىجازىطع التقييع الحػسبة فْ تحفيد العاهميغ عمِ  داٌعت 50

 .السصمػية الجػدة
     

 

 

 

 شكخا لكع لحدغ  تعاوىكع ،،،،،،،
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 ( : السقابالت الذخرية التْ تست خالل إجخاء الجراسة 5همح  رقع ) 

 / هازن سخور(( السقابمة هع الديج))

 

الديج هازن م  تع إجخاء هقابمة هع  4102عذخ هغ أفدصذ لدشة  لثإىً فْ ٓػم الثا** 
 خاصة بسػضػ  الجراسة.سخور بغخض الحرػل عمِ هعمػهات 

 

 االسع : هازن سخور .

 السدسِ الػضيفْ: هجٓخ السػارد البذخية لذخكة االتراالت الفمدصيشية فخ  هجٓشة فدة.

 : ها ٌػ عجد السػضفيغ ) ذوي العقػد الجائسة فْ كل الفخو  (  فْ الذخكة؟0س

 هػضفا . 811: 0ج

 : ها ٌْ شبيعة عسمظ؟4س

قصاب و التعييغ، إلِ جاى  هتابعة و هخاقبة عسل : هدؤول عغ إجخاءات االست4ج
 السػضفيغ، و هتابعة إجخاءات التقييع.

 : هغ السدؤول عغ إجخاء عسمية التقييع؟8س

 :أىا.8ج

 : هتِ تتع عسمية التقييع؟2س

 : كل ستة شٍػر، وكل سشة، )  أي أن ٌشاك تقييع ىر  سشػي وتقييع سشػي(.2ج
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 ة فْ الذخكة؟: ها ٌْ شخيقة التقييع السدتخجه2س

 : شخيقة التقييع عمِ أساس الشتائج .2ج

 : ٌل البخىاهج الخاص بشطام التقييع تست بخهجتً هغ قبمكع أم تع جمبً جاٌدا ؟6س

 : جاٌد.6س

 : ٌل يسكغ تغحية ىطام التقييع هغ قبل جٍة أخخض فيخك؟2س

 : ال.2ج

 : ٌل ٓتع إعالم السػض  بعسمية التقييع؟2س

 .2إلِ الخقع 0التْ حرل عميٍا و ٌْ تشحرخ هغ الخقع : يعخف الشتيجة 2ج

 : ٌل تشاقر هعآيخ و بشػد التقييع هع السػض ؟2س

 : ال، ٌػ يعخف ىتيجتً فقل .2ج

 : ٌل ٓتع تػزيع ىتائج التقييع شبيعْ أم إجباري؟01س

 فْ كل فخ ( . 2: التػزيع إجباري ) هػض  واحج فقل يج  ان يحرل عمِ الخقع 01ج

التبعات التْ أثخت عمِ عسمية التقييع كػن عسمية تػزيع ىتائج التقييع  : ها 00ٌْس
 إجبارية؟

: ىعع أثخت ألن قج ٓتػفخ العجٓج هغ السػضفيغ الحٓغ ٓتسيدون بسؤشخات عالية ل داء 00ج
 الػضيفْ لكغ التػزيع اإلجباري يقمل هغ قيسة الجرجات التْ يحرمػن عميٍا.
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لسدتخجهة فْ ىطام التقييع السحػس  هدتػفاة لقياس جسيع : ٌل تعتبخ هعآيخ التقييع ا04س
 هؤشخات األداء الػضيفْ؟ 

: بالشدبة لمسؤشخات الخقسية تعتبخ هدتػفاة ، لكشٍا قاصخة هغ ىاحية قياس السؤشخات 04ج
 االجتساعية هثل: التعاون هع األقخان و شخيقة التعاهل هع العسالء. 

 يفْ التْ ٓتع العسل بٍا بالذخكة ؟: ها ٌْ هخاحل تقييع  األداء الػض08س

 وضع هعآيخ ل داء . -: 08ج

 هتابعة التقجم ل داء . -

 تقييع األداء و وضع األداء . -

 إعصاء الجرجات . -

 
 

 

 اىتٍت السقابمة **
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 )) السقابمة هع الديج / حمسْ أبػ شً ((

الديج حمسْ م  تع إجخاء هقابمة هع  4102لدشة  شٍخ سبتسبخهغ العذخيغ يػم الإىً فْ ** 
 أبػ شً بغخض الحرػل عمِ هعمػهات خاصة بسػضػ  الجراسة.

 

 االسع : حمسْ أبػ شً.

 السدسِ الػضيفْ: هجٓخ شخكة االتراالت الفمدصيشية فخ  هجٓشة رفت.

 : ها ٌػ عجد السػضفيغ فْ ٌحا الفخ  هغ الذخكة؟0س

 : ستة هػضفيغ.0ج

 عة عسمظ؟: ها ٌْ شبي4س

 : هدؤول عغ تدييخ أعسال الذخكة ، و عغ هتابعة أعسال السػضفيغ فْ ٌحا الفخ  .4ج

 : هغ السدؤول عغ إجخاء عسمية تقييع السػضفيغ؟8س

 :أىا.8ج

 : هتِ تتع عسمية التقييع؟2س

 : كل ستة شٍػر، وكل سشة، )  أي أن ٌشاك تقييع ىر  سشػي وتقييع سشػي(.2ج

 بشطام التقييع تست بخهجتً هغ قبمكع أم تع جمبً جاٌدا ؟ : ٌل البخىاهج الخاص2س

 : جاٌد.2س
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 : ٌل يسكغ تغحية ىطام التقييع هغ قبل جٍة أخخض فيخك؟6س

 : ال.6ج

 : ٌل ٓتع إعالم السػض  بعسمية التقييع؟2س

 .2إلِ الخقع 0: يعخف الشتيجة التْ حرل عميٍا و ٌْ تشحرخ هغ الخقع 2ج

 التقييع هع السػض ؟ : ٌل تشاقر هعآيخو بشػد2س

 : ال، ٌػ يعخف ىتيجتً فقل.2ج

 : ٌل تعتسج التخقيات عمِ ىتيجة التقييع؟2س

 : ال ، أهاكغ التخقيات هحجػزة.2ج

 : ٌل تعتسج بخاهج التجري  عمِ ىتيجة التقييع؟01س

 : إىٍا تعتسج عمِ هالحطاتْ الذخرية.01ج

" عشج  "Stakeholder Anaysis: ٌل ٓتع عسل تحميل هعيغ ألصحاب السرمحة 00س
 القيام بتصػيخ ىطام التقييع؟

 : ال ، ٓتع استذارة أعزاء اإلدارة العميا فْ الذخكة.00ج

 : ٌل تػجج فتخة زهشية هحجدة ٓتع فيٍا تحجٓث ىطام التقييع؟04س

 : ال ٓػجج.04ج

 

 اىتٍت السقابمة ** 
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 فيخس السالحق

 رقع الرفحة اسع السمح  رقع السمح 
 154 كتاب تدٍيل هٍام الصال  الباحثىسػذج  ( 1همح  رقع ) 
 155 رسالة شم  تحكيع أداة الجراسة ) االستباىة ( ( 2همح  رقع ) 
 156 قائسة أسساء هحكسْ أداة الخسالة ) االستباىة ( ( 3همح  رقع ) 
 157 أداة الخسالة ) االستباىة ( ( 4همح  رقع ) 
 161 تست خالل إجخاء الجراسةالسقابالت الذخرية التْ  ( 5همح  رقع ) 
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 فيخس الججاول 

رقع  اسع الججول رقع الججول
 الرفحة

 79 ججول هقارىة بيغ الجراسات الدابقة. 1.2
 94 ججول هػرجان لتحجٓج حجع عيشة الجراسة. 2.3
 103 .ججول تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حد  هتغيخاتٍا الجيسػفخافية 1.4
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