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 ملخص الدراسة

مددددن ددددد   درالددددة فددددق ال طددددا  ال ددددا  نظددددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولدددد ة واقددددت الدددد  ها  هددددهفه هددددسة الهرالددددة للددددى ال عددددر  علددددى 
، و ل   يددددف هدددده  الهرالددددة تددددم  لت ددددا  المددددنتم الو ددددفق ال  ليلددددق، كمددددا تددددم "شددددركة االت دددداالت الفلسددددطينية فددددق قطددددا   دددد   " حالددددة

الدددددد  ها  مدوات م نوعددددددة ل   يددددددف منتجيددددددة الهرالددددددة مددددددن ضددددددمنتا لجددددددرا  م ددددددا  ت مددددددت مدددددده ر  المددددددوارد ال  ددددددرية لفرعددددددق شددددددركة 
ف ددددر ، تدددد     مددددت   50)الفلسددددطينية فددددق مه نددددة  دددد   و مه نددددة رفدددد ، للددددى جاندددد  مندددد  تددددم ت ددددميم الدددد  انة م ونددددة مددددن االت دددداالت 

مهددددددها  الهرالددددددة و مدددددددت م ونددددددات الم ايدددددددر المسدددددد  س و الم ايدددددددر ال ددددددا ت، و تكدددددددون مج مددددددت الهرالدددددددة مددددددن العددددددداملين فددددددق شدددددددركة 
عامددددس وعاملددددة ممددددن يم لكددددون ع ددددود دا مددددة  ال ددددركة، وعليدددد  ( 300االت دددداالت الفلسددددطينية فددددق فددددرو  قطددددا   دددد   الم  لفددددة  عددددهد  

( عامددددس وعاملددددة فددددق شددددركة االت دددداالت الفلسددددطينية، 169ف دددده تددددم اد يددددار عينددددة ع ددددوا ية مددددن كافددددة المسدددد ويات الداريددددة  عددددهد   
، كمددددا تددددم (%81.6( الدددد  انة  نسدددد ة الدددد رداد  لادددده  (138الدددد  انة حيددددم الدددد رد منتددددا عددددهد  169)وبنددددا ي عليدددد  تددددم تو يددددت عددددهد  

ل  ليددددددس ف دددددرات االلددددد  انة، وجدددددا ت ن دددددا م هددددددسة الهرالدددددة ل  كددددده علدددددى علددددددى من  SPSSالددددد  ها   رندددددامم  ال  ليدددددس  الح دددددا ق 
معددددا ير ال  يدددديم المع مدددده  ضددددمن نظددددم ال  يدددديم الداريددددة المسدددد  همة فددددق شددددركة االت دددداالت الفلسددددطينية واضدددد ة للعدددداملين  ال ددددركة 

لهرالدددة  عدددده  تو دددديات مدددن مهمتددددا ال تميدددده علدددى ضددددرور  االع مدددداد علدددى ال اسيددددة الراجعددددة ، كمددددا درجدددده ا%82 نسددد ة مواف ددددة  لاددده
للن دددددا م ال دددددق تسدددددجلتا نظدددددم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة ل كدددددون الركيددددد   ا لالدددددية لل ر يدددددات و ال دددددواف  الماديدددددة و المعنويدددددة، للدددددى 

 تب عه عن الساتية للمس و .جان  ال تميه على  مهمية ت ه م نظم ال  ييم الدارية الم ول ة   يم 

 نظم ال  ييم االدارية، حول ة نظم ال  ييم.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة 1.

لن المنظمددددددات العامددددددة وال ا دددددددة شددددددتهت ن لدددددددة كبيددددددر  فدددددددق منظمددددددة المعلومدددددددات، تم لدددددددده  الددددددد  ها  ال الددددددد  وقواعدددددده البياندددددددات 
وشدددددد  ات االت ددددددا ،  الضددددددافة للددددددى الولددددددا س ال كنولوجيددددددة ا ددددددددرش ال دددددددق لدددددداهمه فددددددق وجددددددود نظددددددا  معلومددددددات يع مدددددده   دددددد س 

-eم دددددطل ات جه ددددده  فدددددق الدار  م دددددس الدار  االلك رونيددددددة ملالدددددق علدددددى الددددد  ها  ال الددددد ، وطدددددورت تلددددد  المفدددددا يم ل  ددددد   
Management ، ا عمدددددددددددا  االلك رونيدددددددددددةe-Business،  ال سدددددددددددويف االلك روندددددددددددقe-Marketing،  لدار  المدددددددددددوارد ال  دددددددددددرية

 .(2009 العمر  e-HRMالك رونيا 

مهددددم  م دددددو  م  المددددورد ال  ددددر  يع بددددر مددددن ول دددده م دددد   االه مددددا   ددددرمن المددددا  الفكددددر  منتجدددداي متمدددداي فددددق لدار  المنظمددددات   ن 
 ن مدا  المددددورد ال  ددددر  الددددو يفق  مددددا  منظمددددة، ويجدددد  من تسددددعى كددددس منظمددددة جاهدددده  لل فددددا  علددددى هددددسا ا  ددددس وااله مددددا   دددد ،

  ضددددددمن  مددددددن جددددددود   فددددددق ا دا  و حسددددددن تنفيددددددس و تفاعددددددس مددددددت معضددددددا  المنظمددددددة، للددددددى جاندددددد  االل دددددد ا   دددددداللوا   افهاريددددددة  مددددددا  
 ن تنافسي تا و ي سن من م ان تا  ين المنظمات. ينع س على م رجات المنظمة و   يه م
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ومدددددن هدددددسا المنطلدددددف الددددد مهت  و يفدددددة ال  يددددديم مهمي تدددددا كاحدددددهش مهدددددم و دددددا   لدار  المدددددوارد ال  دددددرية حيدددددم منتدددددا تع بدددددر م اولدددددة 
ميددددة ل  ليددددس مدا  الفددددرد   ددددس مددددا   علددددف  دددد   مددددن  ددددفات نفسددددية مو  هنيددددة، مو متددددارات فنيددددة مو فكريددددة مو لددددلوكية ممددددا الدددد هعى مه

الدددددد  ها  منظمددددددة لات كفددددددا   عاليددددددة اللدددددد  هامتا فددددددق عمليددددددة ال  يدددددديم  وللدددددد  ل   يددددددف فعاليددددددة المنظمددددددة حاليدددددداي و فددددددق المسدددددد  بس 
 . ( 2012 مجيه،

 مشكلة الدراسة 2.

تع بدددددر الدددددنظم الداريدددددة الم ولددددد ة علدددددى مسددددد وش جيددددده عندددددهما ت ددددده  منظمدددددة مدددددا  مدددددا ي دددددمس مددددده ريتا ومو فيتدددددا، وتل دددددى الرضدددددا 
وال بدددددو  و ال  دددددة مدددددن قبدددددس العددددداملين فيتدددددا، ومدددددن  ددددداأل الن اهدددددة فدددددق ت يددددديم ا دا  الدددددو يفق تعالددددده ا  دددددوات حددددده  ا لجعدددددس ال  يددددديم 

 .    (Lynn، 2011 ة ال  ييم للمو     م من عه  مطرا  مو جتات لضمان عهال

 عدداتف علددى ي ددت المددو فين مدا  ت يدديم لددلوألواتف دده درالددة ا شدد ر مددت هددسا المضددمون حيددم جددا  مددن ضددمن تو ددياتتا من م
 عهالدة عمليدة عده  للدى  د د  ممدا مددرش، مطدرا  م  م داركة دون  ف د  نفسد  للمو د  الم اشدر و ال  يديم الدساتق الدر يس
 (. 2015ولليم  ا ش ر,    ي     س المو فين ت ييم عه  و ال  ييم

و تم دددددورت م ددددد لة الهرالدددددة فدددددق من نظدددددم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة المسددددد  همة فدددددق شدددددركة االت ددددداالت الفلسدددددطينية هدددددق نظدددددم 
مسدددد  هنة مددددن عدددده  لددددنوات حيددددم كاندددده عمليددددة ال  يدددديم الدار  للعدددداملين  ال ددددركة تدددد م لددددا  اي  طري ددددة ت ليهيددددة مددددن ددددد   تعب دددددة 

لنمددددالق حسدددد  موقددددت العامددددس فددددق التي ددددس ال نظيمددددق، و لكددددن تلدددد  النمددددالق نمددددالق ور يددددة دا ددددة   ددددس عامددددس، مددددت اددددد    تلدددد  ا
مانددددده تع مدددددده علددددددى م حظددددددة المدددددده ر الم اشدددددر ف دددددد ، وال تسددددددجس لنجددددددا ات العدددددداملين  هقدددددة و شددددددفا ية  لددددددسل  الدددددد  هنه ال ددددددركة 

ال ددددهر  علددددى ت ه دددده كفددددا   الدددد  ها  نظددددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولدددد ة، و للدددد  ليدددد م ت فددددق عيددددوأل ال  يدددديم ال  ليدددده  وهددددق نظددددم لدددده تا 
و فعاليددددة ا دا  الددددو يفق  هقددددة  مددددا   ضددددمنتا مددددن  يددددان م شددددرات الن اجيددددة و الجددددود  الكميددددة، ممددددا  اد مددددن االل دددد ا   ددددال وانين و 
اللددددوا   الداريددددة لددددهش المددددو فين، و انع ددددس للدددد  علددددى تفاعددددس العامددددس مددددت  ددددرو  العمددددس  ال ددددركة د و ددددا عندددده ا ديدددداد ضددددا  

 العمس.  

ن نظددددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولدددد ة المسدددد  همة فددددق ال ددددرطة تع بددددر نظددددم  قا ددددر  فددددق  عدددد  الجواندددد  حيددددم من تاسيددددة تلدددد  لال م 
الددددنظم  البيانددددات ت   ددددر ف دددد  علددددى المدددده ر الم اشددددر للمو دددد ، و للدددد  كددددس لدددد ة مشددددتر وهددددق ف ددددر  ليسدددده ق ددددير ، ، كمددددا مندددد  ال 

 اتددددد    دددددفا ية و ن اهدددددة، ممدددددا مضدددددفى علدددددى عمليدددددة ال  يددددديم  دددددفة  وجددددده م  طري دددددة ت سدددددنى للمو ددددد  مدددددن ال تمددددده مدددددن تونيدددددف لنجا
الامدددددوص د و دددددا من ال اسيدددددة الراجعدددددة مدددددن تلددددد  الدددددنظم لات مهميدددددة للعددددداملين  نتدددددا تدددددنع س علدددددى ال دددددرارات الداريدددددة الم عل دددددة 

بر ، ات ددددا  ش  ددددق(،   حلمددددق م ددددو طدددد ، لددددب م2018 تددددم، و  ال ددددالق تددددنع س علددددى مدا تددددم الددددو يفق  مددددا ن لددددرور، م سددددطس 
 ، ات ا  ش  ق(.2018

  و يم ن  يا ة م  لة الهرالة فق الس ا  ال الق : من د   ما لبف لكرة
ماااا واقاااع نظاااام التقيااايم اإلداريااااة المحوسااابة المسااااتخدمة فاااي شاااركة االتصاااااالت الفلساااطينية، مااااا  اااو   اااار اساااتخدام ا علاااا  

 األداء الوظيفي للعاملين بالشركة؟
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   داف الدراسة. 3

: التعااارف علااا  واقاااع نظااام التقيااايم اإلدارياااة المحوسااابة المساااتخدمة فاااي الهرالدددة  فدددق التددده  الر يسدددق لتدددا و هدددوتبلدددورت مهدددها  
 .شركة االتصاالت الفلسطينية

 مما تفر  من الته  الر يسق مجموعة من ا هها  الفرعية وهق كال الق:

  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة المسددددد  همة فدددددق ت ه ددددده مدددددهش معرفدددددة العددددداملين  معدددددا ير ال  يددددديم الر يسدددددية المسددددد  همة فدددددق نظدددددم ال (1
 شركة االت االت الفلسطينية.  

ت ه دددده مددددهش مسدددداهمة ملددددلوأل الدددد  ها  نظددددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولدددد ة فددددق ت سددددين ا دا  الددددو يفق للعدددداملين، وفددددق تطددددوير  (2
 قهراتتم الو يفية والدارية فق شركة االت االت الفلسطينية.  

 

  سئلة الدراسة. 4

االطدددد   علددددى الهرالدددات السددددا  ة والمراجددددت الم  لفددددة وكدددسل  ا هددددها  ال ددددق  ددددياه لتدددسة الهرالددددة تددددم  دددديا ة السدددد ا  مدددن ددددد   
 الر يسق للهرالة وهو:

 .ما واقع نظم التقييم اإلدارية المحوسبة المستخدمة في شركة االتصاالت الفلسطينية

 و انب ف من الس ا  الر يسق ا ل لة الفرعية ال الية:

مدددددهش معرفدددددة العددددداملين  معدددددا ير ال  يددددديم الر يسدددددية المسددددد  همة فدددددق نظدددددم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة المسددددد  همة فدددددق مدددددا هدددددو  (1
 شركة االت االت الفلسطينية؟

مددددددا مددددددهش مسدددددداهمة الدددددد  ها  نظددددددم ال  يدددددديم الداريددددددة الم ولدددددد ة فددددددق ت سددددددين ا دا  الددددددو يفق للعدددددداملين، وتطددددددوير قددددددهراتتم  (2
 الت االت الفلسطينية؟الو يفية والدارية فق شركة ا

 

 الدراسات السابقة .5
هناك العه ه من الهرالات و ا   اث تناوله موضو  ال  ها  النظم الدارية الم ول ة فق لدار  و ا   الموارد ال  رية على مس وش 

ال  ومات و المنظمات ال  ومية و ير ال  ومية، و ليماناي  مبهم " ن ن نبهم من حيم ان تى اآلدرون " تم االط   على درالات 
لنظم الم ول ة فق لدار  و ا   الموارد ال  رية  و لل  ل ل فاد  من ممي ات ال ال  اآللق من حيم تناوله موضو  تو يف ا

السرعة الفا  ة، وال هر  على حفظ كم ها س من البيانات، و ل ه تم تل يص  ع  من هسة الهرالات، وتنوعه هسة الهرالات ما  ين 
 درالات م لية، ودرالات عربية، و درالات مجنبية.   
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  واًل : الدراسات المحلية 

دراسااااة بعنااااوان "  اااار اسااااتخدام تكنولوىيااااا المعلومااااات علاااا  كفاااااءة  ساااااليت المحاساااابة اإلداريااااة الحد ثااااة فااااي الشااااركات  5.1
ااااازة ،  -، الجاامعااااااااااااااة اإلسااااااـميااااااة 2017الصاااانافية فااااي قطاااااع ااااازة"، إعااااداد الباحااااة: ساااارا   لعاااا  الوحيااااد ، ساااانة ،

 ىة الماىستير. كلية التجارة استكماال لمتطلبات الحصول عل  در 
هددددهفه هددددسة الهرالددددة للددددى ال عددددر  علددددى منددددر الدددد  ها  تكنولوجيددددا المعلومددددات علددددى كفددددا   ملددددالي  الم الدددد ة الداريددددة ال ه  ددددة فددددق 
ال دددددركات ال دددددناعية فدددددق قطدددددا   ددددد  ، ول   يدددددف هدددددسا التددددده  تدددددم لت دددددا  المدددددنتم الو دددددفق ال  ليلدددددق لم  م ددددد  لطبيعدددددة الهرالدددددة، 

ة علميدددة م  مدددة علدددى مج مدددت الهرالدددة والدددس    م دددس  دددتهم وممبدددر ال دددركات ال دددناعية وقددده  لاددده حيدددم تدددم ت دددميم وتو يدددت الددد  ان
م ددددددنعاي، وللدددددد   الدددددد  ها  طري ددددددة العينددددددة الع ددددددوا ية، وجددددددا ت ن ددددددا م الهرالددددددة للددددددى من الدددددد  ها  تكنولوجيددددددا المعلومددددددات لدددددد   27

نير اللددددد  ها  تكنولوجيدددددا المعلومدددددات فدددددق كفدددددا   ع قدددددة فدددددق  يددددداد  كفدددددا   ملدددددالي  الم الددددد ة الداريدددددة ال ه  دددددة، وتبدددددين وجدددددود تدددددت
ملدددددلوأل لدار  الجدددددود  ال ددددداملة،و ملدددددلوأل ال كددددداليف المبندددددق علدددددى ا ن دددددطة و ،ملدددددلوأل ال كلفدددددة المسددددد تهفة، وقددددده درجددددده الهرالدددددة 
 عددددده  تو ددددديات مهمتدددددا ضدددددرور  ل دددددرا  مهميدددددة تكنولوجيدددددا المعلومدددددات فدددددق ملدددددالي  الم الددددد ة الداريدددددة، وللددددد  مدددددن دددددد   تفعيلتدددددا 
 دددددالم تمرات والم اضدددددرات والندددددهوات والدددددهورات ال هريبيدددددة، و ضدددددرور  موام دددددة ال طدددددورات وم ح دددددة ا نظمدددددة ال ه  دددددة ودا دددددة فدددددق 
مجدددددداالت ملددددددالي  الم الدددددد ة الداريددددددة ال ه  ددددددة، و ت ددددددجيت ال ددددددركات ال ددددددناعية فددددددق قطددددددا   دددددد   علددددددى تددددددهري  كوادرهددددددا علددددددى 

 (.2017) الوحيد ، ال ه  ة االلك رونيةال  ها   رامم وتطبي ات ملالي  الم ال ة الدارية 

وكالاة الواوا الدولياة"  فاي الماوظفين  داء قياا  فاي الحاد ة اإللكتروناي األداء تقيايم برناام  فاعلياة“دراساة بعناوان  5.2
، اااازة، الجامعاااة اإلساااـمية كلياااة التجاااارة اساااتكماال لمتطلباااات 2015، إعاااداد الباحاااة: حساااام عباااد المجياااد األشاااقر ، سااانة ،

 الحصول عل  درىة الماىستير. 
ث الهوليدددددة، هددددهفه هدددددسة الهرالددددة للدددددى ال عددددر  علدددددى فعاليددددة  رندددددامم ت يددددديم ا دا  اللك رونددددق للمدددددو فين العدددداملين فدددددق وكالددددة الادددددو 

 ا دا  ت يددديم  رندددامم فاعليدددة ول ددده الددد  ه  ال احدددم المدددنتم الو دددفق ال  ليلدددق، وتم لددده مهدددها  هدددسة الهرالدددة فدددق  يدددان
 ال دده م اللك رونددق ا دا  ت يدديم  رنددامم ولددلبيات ايجا يددات علددى الاددوث، وال عددر  وكالددة فددق للمددو فين االلك رونددق
 .وكالة الاوث فق للمو فين

م ايرات الهرالة، و تم س  تاطق   يم ف ر ، 91ولمعرفة ن ا م ال  م و ت  يف ا هها  المرجو  منتا معه ال احم ال  انة م ونة من 
 280   ، وقه  لغ عهد مفراد هسا المج مت  قطا  فق الوكالة دوا ر م  ل  فق الهولية الاوث وكالة م رفق مج مت الهرالة من جميت

 ا دا  ت ييم  رنامم فاعلية درجة ذه الدراسة   نتائ    م  ومنالعينة الط قية الع وا ية،  مللوأل  ال  ها  ال احمم ر  وم رفة، وقا  
 ا دا  ت ييم نظا  يساهم مما جيه ، درجة وهق % 37.37  نس ة الهولية  لاه الاوث وكالة فق المو فين مدا   يان فق االلك رونق
 تطوير و مراجعة وت ه م ضرور ومن   م توصيات  ذه الدراسة متارات المو فين، ل نمية ال هريبية تطوير البرامم فق االلك رونق

 الاوث، و ضرور  وكالة فق العاملين المو فين له  وال  ة العهالة و الفاعلية ولل  لضمان مس مر،    س االلك رونق ا دا  ت ييم  رنامم
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 ا ش ر ال  ييم  م ا  ت وإجرا  ا دا ، ت ييم الجيه لعملية العهاد على لل هري  ا دا ، ت ييم عملية على لل ا مين دورات تهريبية ع ه
2015). 
 

  انيًا: الدراسات العربية
 

دراساااة "بعنااااوان فاعليااااة نظااام المعلومااااات اإلداريااااة المحوساااابة و  ر اااا فااااي مصااااداقية  مااان المعلومااااات اإللكترونيااااة لااااد  5.3 
عصاااام صااابحي قشطة،اساااتكمااًل للحصاااول علااا  درىاااة الااادكتوراة فاااي  الباحاااة:قطااااع اااازة"، إعاااداد  –الجامعاااات الفلساااطينية 

الساااودان فلسااافة نظااام المعلوماااات اإلدارية،ىامعاااة الساااودان للعلاااوم و التكنولوىياااا، كلياااة الدراساااات العلياااا و البحاااة العلماااي، 
 .م2017

ه  م ها ية ممن المعلومات اللك رونية ل  ههفه هسة الهارلة للى ال عر  على فاعلية نظدم المعلومات الدارية الم ول ة و منرها على
الجامعات الفلسطينية فق قطا     ، المس  همة  حيم ط  ه هسة الهارلة على مربعة جامعات فلسطينية: جامعة ا ق ى، الجامعة 

 الل مية، جامعة ال هن المف وحة، جامعة ا  هر، و ال  همه الهارلة المنتم الو فق ال  ليلق. 
م الهرالة من  ياد  مس وش فاعلية نظمد المعلومات الدارية الم ول ة ل  د  للى  ياد  مس وش ممن المعلومات اللك رونية و م ترت ن ا 

لهش المو فين فق الجامعات الفلسطينية   طا     ، وكسل  رفت م ها ية ممن المعلومات االلك رونية، وكسل  رفت مس وش تكنولوجيا 
 د  مس وش الم ها ية فق الجامعات الفلسطينية.المعلومات المس  همة، و يا

و مو ه الهرالة من ي ر  ال ا مون على  نا  و تطوير نظم معلومات لدارية م ول ة تعمس على ت  يف الرضا الو يفق لمس  همق 
مس مر، و  ال هري  ال النظم ، وتع   السلوك النسانق و المتنق مننا  تعاملتم و لدارتتم ل ل  النظم، ولل    ياد  االه ما   هسة

 (.2017ال طوير، و ياد  االه ما   ال  ها  ال  نيات ال ه  ة فق مجا  ال كنولجيا  ق طة، 
 ، جامعة عين شمس، م ر.2014"منر تكنولوجيا المعلومات على ا دا  الدار "،لل اح ة آما  عبيه ج  ، عنوان:درالة  5.4 

تكنولوجيا المعلومات، ودورها الفعا  فق ت سين العمس الدار  فق ال ركات ال همية فق ههفه هسة الهرالة للق ال عر  علق مهمية 
مت جالسودان، وانر ال ايير ال نظيمق فق رفت كفا   وفعالية ا دا  الدار ، ول ه تم ات ا  المنتم الو فق ال  ليلق فق هسة الهرالة، وتم 

ممه  نا ي علق م ا يس من درالات لا  ة، وتم س مج مت الهرالة من الدار  العليا فق  يانات لهرالة الميهانية  والطة االل  انة ال ق  
 شركات الم اوالت والبنا  السودانية.

 نتائ   ذه الدراسة:  
 .)   وجود ع قة ليجا ية  ين م ونات تكنولوجيا النظم الم ول ة وعنا ر ا دا  الدار    الفاعلية والكفا 
 ين توج  الدار  العليا وبين العمس الدار . من هناك ع قة ايجا ية  
  .  من عملية ال ايير ال نظيمق لتا ممبر ا نر فق ت سين ا دا  الدار  وكس  ن ة العم 
  .من شركات الم اوالت والبنا  فق السودان   اجة مالة لعملية ال ايير فق نم  وللوك ا دا  الدار  من مجس ال  سين المس مر 
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اإلداريين العاملين علي استخدام  دوات تكنولوىيا المعلومات، ومراعاة عناصر ا  ضرور  االه ما    هري   ذه الدراسة  ومن توصيات
 (.2014من  ىل كفاءة وفاعلية األداء في المؤسسة )ىـل, 

  الثًا: الدراسات األىنبية
 دراسة بعنوان5.5 

"The Effectiveness of Information Technology to Improve Employees Performance in the small 
businesses" (Meshell,2018).  

 "   ر استخدام تكنولوىيا المعلومات عل   داء العاملين في المشروعات الريادية الصويرة"
، تمددده هدددسة  ااادف  اااذه الدراساااة فاااي التعااارف علااا    ااار تطبيااا  تكنولوىياااا المعلوماااات فاااي الرفاااع مااان  داء المنظماااات الريادياااة

الهرالددددة علددددى مجموعددددة مددددن الم ددددروعات ال دددداير  فددددق السددددويه، و ال ددددق تمدددده مددددن ددددد   حاضددددنات ا عمددددا  ال ا عددددة للجامعددددات 
لدراك مهميدددددة العلدددددم و ال كنولوجيدددددا فدددددق نمدددددو االق  ددددداد للدددددى ت ددددداعه، و تدددددم  ال ا دددددة، و لدددددجله ن دددددا م تلددددد  الهرالدددددة  دددددتن مدددددهش  

ا فكددددددار ال هاعيددددددة العلميددددددة و ال كنولوجيددددددة، و الددددددس ن قدددددده ال يملكددددددون المددددددوارد  لعددددددهاد البددددددرامم ال ددددددق تددددددهعم و ت  ضددددددن م دددددد األ
و مو ددددده الهرالدددددة   يددددداد  دمدددددم تنافسدددددية تكنولوجيدددددا المعلومدددددات فدددددق ت سدددددين  الماليدددددة مو المتدددددارات الداريدددددة ل  ويلتدددددا للدددددى عمدددددس،

 (.Meshel,2018 التكنولوىية  حاضنات األعمالا دا  للعاملين فق الم روعات الريادية ال اعه  و اع ماد مفتو  
 

:   بعنواندراسة    5.6 

 "The Performance Appraisal System: A Case Study of Unilever Ghana Limited": ( 
Edward,2014).  

 المحدودة". اانا  ونيلفر " فعالية نظام التقييم، دراسة مؤسسة
الهرالدة  مهدها  مجدس ت  يدف ومدن الم دهود ،  اندا  دونيلفر م لسدة فدق ا دا  ت يديم نظدا  فعاليدة  يدان للدى الهرالدة هدهفه

 .مو فا  722  قوامتا ط قية عينة ع وا ية على وتو يعتا ال  انة ت ميم تم و ل ه تساؤالتتا، عن والجا ة
 

 : لي ما   م ا من كان نتائ  عدة إل  الدارسة وخلص 
 للمو فين. وال واف  والم افآت ال  ييم ن ا م  ين رب   وجه ال 
 الم لسة فق المطبف ا دا  ت ييم لنظا  المو فين قبس من ممانعة مو معارضة  وجه ال. 
  المو فين مدا  ت ييم فق  ا هها  الدار   مللوأل وهق واحه  طري ة على يع مه النظا. 

 
 : لي توصيات  ذه الدراسة ىاءت كما

  ال  ييم.  نظا  مرت   وم افآت حواف  نظا  هناك ي ون  من يج 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرون السادس العدد

 م 2020 – األول كانون – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

694 
 Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  عددن وال عدده لضددمان الموضدوعية  ا هدها ، وللدد  الدار   لددلوأل  الضددافة مدددرش  ملددالي  هنداك ي ددون  من يجد 
  (Edward,2014). درجة 360ال احم ال  ها   مللوأل  المو فين، وي  رح ت ييم فق والساتية ال   ية

 ت ه ه الفجو  العلمية  عه االط   على الهرالات السا  ة: 5.7

  االطدددد   علددددى الهرالددددات السددددا  ة تبددددين مندددد  ل دددده  تندددداو  ال دددداح ون دور تكنولوجيددددا المعلومددددات فددددق تنظدددديم و ددددا   المددددوارد  عدددده
 ال  رية    س عا  فق هسة ال ركة، وليس نظا  ال  ييم فق حه لات .

  علدددددى ا دا  الدددددو يفق   نددددداو  موضدددددو   نظدددددم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة و مندددددر الددددد  هامتا ل ددددده تدددددم ت ه ددددده الفجدددددو  العلميدددددة
، حيدددددم قدددددهمه الهرالدددددة شدددددرحاي وا يددددداي لدددددنظم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة، و تدددددم للعددددداملين فدددددق شدددددركة االت ددددداالت الفلسدددددطينية

ت ه دددده مهددددم المعددددا ير المط  دددددة  يدددد ، و منرهددددا علددددى ا دا  الدددددو يفق للعدددداملين فددددق ال ددددركة، وتدددددم لعطددددا  تو دددديات    دددددو  
  الددددد راتيجية ل طدددددوير و تجويددددده ا دا  الدددددو يفق مم دددددر مدددددن كونتدددددا مدا  مرا  دددددة و م ا عدددددة تطدددددوير تلددددد  الدددددنظم  لكدددددق تكدددددون مدا 

 ف  .
 

  الدراسة: عينة و الدراسة مجتمع .6

  ال نظيمق. سالتي  فق الدارية المس ويات  م  ل فرو  قطا       الفلسطينية االت االت شركة فق العاملون  :الدراسة مجتمع 16.

 ممن عامس 300)  أل  ال ددددددددركة العاملين عهد ر دددددددده تم  ال ددددددددركة ال  ددددددددرية الموارد مه ر مت الم ا لة و الميهانية ال يارات د   ومن
 ش  ق(. ات ا  ،2018 م سطس لرور، ما ن    ال ا  ة الع ود ي ملون 

 مج مت من  56%  نس ة م   ال ركة عامس (169   لاه ول ه الهرالة، مج مت مفراد من ع وا ية عينة مدس تم :الدراسة عينة 6.2 
 ل  ييما نظم ضمن ت ييمتم   م الدارية المس ويات كافة فق العاملين كس  ن لل  و الدارية  المس ويات كافة من لل  و الهرالة
 تموق   الهرالة متمج  مفراد من العينة حجم ل  ه ه مورجان جهو  حس  العينة مفراد عهد اد يار تم  ل ه و الم ول ة، الدارية
 .(2015لح ا ية، ت ليس و    ية راتال  ا

  رق ىمع البيانات المستخدمة في  ذه الدراسة: .7

  واًل : ىمع البيانات من المصادر الثانوية: 

وت م س فق ال را ات االل ط عية  مبر كم من الهرالات السا  ة لات الع قة و المج ت و الم تمرات و م   ات الجامعات و قسم 
الموارد ال  رية فق شركة االت االت الفلسطينية و ال ركات ال ا عة لتا ضمن مجموعة االت االت الفلسطينية م س شركة جوا  و شركة 

ت المع مه  ال ق ت و   ن ر ا   اث والهرالات فق المواضيت لات ال لة  موضو  ال  ها  النظم الدارية الم ول ة حضار ،  وفق المواق
 فق لدار  و ا   الموارد ال  رية، ولل  لل تمه من عه  تناو  م  لة الهرالة فق ا   اث السا  ة، ومن نم تل يص تل  الهرالات السا  ة،

و  العلمية ال ق تناول تا الهرالة ال الية والمساهمة المعر ية ال ق قهم تا هسة الهرالة من د   ت هيم و وضت مل ص ن ه   وض  الفج
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شرح واٍ  لنظم  ال  ييم الدارية الم ول ة و منر ال  هامتا على ا دا  الو يفق للعاملين فق شركة االت االت الفلسطينية وتم  تناو  
 .فرو  قطا      كهرالة حالة 

 : ىمع البيانات من المصادر األولية) الدراسة الميدانية( :  انياً 

تم لجرا  م ا لة مت مه ر  الموارد ال  رية فق شركة االت االت الفلسطينية فر      و مه ر شركة االت االت الفلسطينية فر  مه نة 
ملين ش تتنير ال  هامتا على ا دا  الو يفق للعارف   و لل  الل ج   الاموص حو  كيفية ال  ها  تل  النظم الدارية الم ول ة، ومه

 ، ات ا  ش  ق (. 2018، ات ا  ش  ق(،   حلمق م و ط  ، لب مبر 2018فق ال ركة  ما ن لرور، م سطس، 

ممددددا تددددم الدددد  ها  االلدددد  انة كددددتدا  لجمددددت المعلومددددات, و للدددد   ن االلدددد  انة تدددد من الجا ددددة علددددى ا لدددد لة  طري ددددة  ددددري ة وحددددر , 
لعدددداملين مددددن اد يددددار الوقدددده والم ددددان المنالدددد  ل عب ددددة االلدددد  انة, كمددددا يم ددددن عددددن طريددددف االلدددد  انة جمددددت معلومددددات ك يددددر  ويم ددددن ل

 جهاي من عه  مش ا  فق وقه م هد, وتم تعب ة االل  انة عن طريف اليه.

 :والنتائ  التحليل اإلحصائي. 8
 
المعدددددا ير المسددددد  همة فدددددق نظدددددم ال  يددددديم الم ولددددد ة ان  دددددرت  دددددين م تدددددرت الن دددددا م من الم ولدددددطات ال سدددددا ية لف دددددرات م دددددور  (1
معدددددددا ير نظدددددددا   " ال ا دددددددة(،  هرجدددددددة موافدددددددف، وقددددددده ح دددددددله الف دددددددر  %82.0( و  %71.2(،  دددددددتو ان نسدددددددبية  4.10( و  3.56 

 معددددددا ير نظددددددا  ت يدددددديم "  ددددددة، فددددددق حددددددين ح ددددددله الف ددددددر  ال ا%82.0ت يدددددديم ا دا  واضدددددد ة للعدددددداملين" ال ددددددق  لددددددغ و نتددددددا النسددددددبق 
 ( على مقس و ن نسبق. %71.2ا دا  موضوعية تب عه عن الساتية للمس و " وال ق  لغ و نتا النسبق  

وتعدددد و الهرالددددة  للدددد  من العدددداملين فددددق شددددركة االت دددداالت الفلسددددطينية لدددده تم معرفددددة كاملددددة  المعددددا ير ال ددددق  دددد م تقدددديم عملتددددم علددددى 
ى جاندددد  تواف تددددا مددددت الو دددد  الددددو يفق لطبيعددددة عمددددس العدددداملين، لكددددن ملالددددتا، و كددددسل  كونتددددا وا يددددة، وشدددداملة، وقا لددددة للقيددددان للدددد

  حددددظ عدددده  الرضددددا عددددن ا  عدددداد الساتيددددة للمسدددد و  فددددق عمليددددة ال  يدددديم للددددى جاندددد  تركي هددددا علددددى ا دا  ال ددددالق للعدددداملين مم ددددر مددددن 
كددددا   ا لالددددية لل طددددور و تركي هددددا علددددى م طل ددددات العمددددس المسدددد  بلق  ر ددددم مهميددددة ت يدددديم م طل ددددات العمددددس المسدددد  بلق  ندددد  مددددن الر 

 ال ها  و ال نافسية    م لسة.

( و 4.39تددددددرت الن دددددددا م من الم ولدددددددطات ال سدددددددا ية لم دددددددور ملدددددددلوأل الدددددد  ها  نظدددددددم ال  يددددددديم الم ولددددددد ة ان  دددددددرت  دددددددين  م ( 2
  يددددددديم مدا   " ال ا دددددددة(,  هرجدددددددة موافدددددددف   ددددددده  وموافدددددددف ، وقددددددده ح دددددددله الف دددددددر  %72( و  %87.8(،  دددددددتو ان نسدددددددبية  3.60 

 هرجددددة موافددددف   دددده  علددددى معلددددى و ن   %87.8المددددو فين   دددد س دور  مندددد ظم لددددنو  ون دددد  لددددنو " ال ددددق  لددددغ و نتددددا النسددددبق 
نسدددبق, فددددق حددددين ح ددددله الف ددددر  ال الددددعة " ددد م تددددهري  ال ددددا مين علددددى عمليددددة ال  يدددديم علدددى مناق ددددة ن ددددا م ت يدددديم ا دا  مددددت العدددداملين 

 موافف , على مقس و ن نسبق. %72.0نتا النسبق    س من   وبال مرار" ال ق  لغ و  

وتعددد و الهرالدددة  للدددد  للدددى مواف دددة العدددداملين   دددركة االت دددداالت الفلسدددطينية للمددده  ال منيددددة ال دددق  دددد م فيتدددا ال  يددديم لتددددم   ددد س نددددص  
فق و طبيعددددة لددددنو  و لددددنو ، للددددى جاندددد  مددددواف  تم علددددى من ال ددددركة تسدددد  ه  نمددددالق م عددددهد  لل  يدددديم و للدددد  ت عدددداي للمسدددد وش الددددو ي

المتددددا  ال دددددق ي دددددو   تددددا كدددددس عامدددددس، لكدددددن   حددددظ تراجدددددت رضدددددا العدددداملين عدددددن تايدددددر معدددددا ير ال  يدددديم المسددددد  همة ضدددددمن ا نظمدددددة 
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الم ولدددد ة حسدددد  تايددددر  ددددرو  العمددددس  حيددددم  ن ددددت العه دددده مددددن الم ايددددرات و الظددددرو  تايددددر مددددن طبيعددددة ن ددددا  ال ددددركة و تايددددر 
  تدددددتنر العمددددس  ال ددددركة  دددددالظرو  الم يطددددة  مددددا ت  ويددددد  مددددن تته ددددهات و فدددددر ، م طل ددددات ا دا  الددددو يفق للعددددداملين، للددددى جاندددد

للدددى جانددد  تراجدددت مواف دددة العددداملين عدددن طدددرم مناق دددة ن دددا م ال  يددديم معتدددم لدددسل  فتدددق ت  ددداق للم يددده مدددن المروندددة و القندددا ، كمدددا 
الضدددع  و ال ددددو  لدددهش العدددداملين، لددددسل  تراجدددت رضددددى العددداملين ميضدددداي عدددن قددددهر  نظدددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولددد ة علددددى ت ه ددده ن ددددا  

         طل  من تكون م رجات عملية ال  ييم مهم مدا  للوقو  على ن ا  الضع  و معالج تا، ن ا  ال و  و تع ي ها.

 التوصيات 11.   
 خرى  الدراسة بمجموعة من التوصيات تبعًا للنتائ  التي توصل  إلي ا الدراسة :

تو دددددق الهرالدددددة  ضدددددرور  تع يددددد  االه مدددددا    طدددددوير وت ددددده م نظدددددم ال قددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة، حيدددددم ممدددددهت ن دددددا م الهرالدددددة من 
، 60لدددددي د  للدددددى  يددددداد  ا دا  الدددددو يفق للعددددداملين  م دددددهار    %100ت سددددين و تطدددددوير نظدددددم ال  يددددديم الداريدددددة الم ولددددد ة  نسددددد ة 

تو ددددق الهرالددددة    دددده م نظددددم ال  يدددديم الداريددددة الم ولدددد ة   يددددم ، كمددددا لددددنظموهددددسا   كدددده ضددددرور  تع يدددد  االه مددددا    طددددوير تلدددد  ا
تب عددده عدددن الساتيدددة للمسددد و   و للددد  عدددن طريدددف الددد  هاث نظدددم  دددد م تاسيدددة  ياناتتدددا مدددن مم دددر مدددن م دددهر مو  جتدددة (، كدددتن  دددد م 

 ددددها ية عمليددددة ال  يدددديم الدار  ال  يدددديم مددددن المدددده ر، العمدددد  ، العامددددس ال ميددددس مو  المجدددداور(، و المو دددد  نفسدددد   وهددددسا   يدددده مددددن م
درجددددة (،  ددددد م  360و  يدددداد  ن ددددة العامددددس  ن ددددا م ال  يدددديم حيدددددم توجدددده نظددددم ت دددده  للدددد  الاددددرص منتدددددا نظددددا  ت يدددديم يعددددر     يدددديم  

تاس  دددد  مددددن قبددددس المدددده ر الم اشددددر، الف ددددة المسدددد فيه ، المو دددد  نفسدددد  و المددددو فين الدددد م  ، وهددددو منالدددد  لل ددددركات ال ددددق ت  ددددو  
 (. 2014من المو فين لكن   ير مس  ه  فق الهو  العربية   حجاق،  على عهد كبير

 تو ق الهرالة على ضرور  ال ركي  عنه ت ه م نظم ال  ييم الدارية الم ول ة على : مما

  را  طلشراك العامس فق وضت ا هها  ال ا ة     ما   يه من ن    فق عملية ال  ييم، و   يه من شعورة  المس ولية   ن  محه ا
 ال ق لاهمه فق وضت المعا ير و الم شرات ال ا ة  ا دا  الو يفق. 

  ضددرور  ال ركي  على م طل ات العمس المسدد  بلق للى جان  م طل ات العمس ال الق للعامس  مما ي ف  العامس و   يه من ر ب   فق
 اال  كار و ال ها . 

  تسمر، و عه  رضددددا من العاملين ، وال ق لوحظه من د   ضددددرور  ت فق ا دطا  و الم ددددامس ال ق ر ددددهت مواضددددت شدددد وش و
 ال يارات الميهانية للى جان  من ت و  الم لسة  ضرور  االل ما  ال قي ق ل  اوش المو فين و ليس الن ات ف  .

 تهم معا ير   من   م ال  ه م و ال طوير من قبس لجنة متنية م   دددد ددددة له تا دبر  فق لدار  الموارد ال  ددددرية، و على معرفة تامة
 ال  ييم ال ه  ة.

 .من   دس  عين االع  ار عنه ت ه م نظم ال  ييم الدارية الم ول ة ال اير فق  رو  و م طل ات و  ي ة العمس 
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Abstract 

This study aimed to identify the reality of using computerized management evaluation systems in the 

Palestinian Telecommunications Company in the Gaza Strip. To achieve the goal of the study, the descriptive 

and analytical approach was followed, and various tools were used to achieve the methodology of the study, 

including interviewing the human resources managers of the two branches of the Palestinian 

Telecommunications Company In Gaza City and Rafah, in addition to the design of a questionnaire consisting 

of ((50 items). The study population consisted of workers in the Palestinian Telecommunications Company 

in the various branches of the Gaza Strip with a number of (300 male and female workers who have permanent 

contracts in the company. Accordingly, a random sample was selected from all administrative levels with 

(169) workers, therefore, 169 questionnaires were distributed, of which a number of 138 were retrieved. It 

reached (81.6%). The SPSS statistical analysis program was used to analyze the paragraphs of the 

questionnaire. The results of this study confirm that the evaluation criteria (adopted within the administrative 

evaluation systems used in the Palestinian Telecommunications Company) gives an approval rate of 82%. In 

addition, the study came up with several recommendations, the most important of which is the emphasis on 

the need to rely on feedback on the results recorded by computerized management evaluation systems to be 

the main pillar for promotions and material and moral incentives, in addition to stressing the importance of 

modernizing computerized management evaluation systems. Therefore, it avoids the subjectivity of the top 

management officials. 

Keywords: management evaluation systems, computerization of evaluation systems. 
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