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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.

 

 

 التػقيع:

 

 اهال عبج العديد عبج الفتاح العفيفْ

 

 42/6/4102 التاريخ:



  ب

 

 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.



6 
 

 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
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