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 أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت رسانت انًؤسست

 د.عبذانعال عبذهللا عبذانعال عبذهللا
 كهيت انتجارة جايعت انعريش، يظر

 ًهخض:ان

سز ٚشعووذدز ترّٔووثغ تندتس٠وور وووثندتسذ  س تٌٕشووثغ تنٔغووثٟٔ شطوٛو خثٌّشووثسور  خصطوٛو

تندتسذ خثالعصعٕثء ٚتندتسذ خثر٘ذتف....  ٚغ١ش٘ث ِٓ ترّٔثغ تندتس٠ر  ٚتٌصٟو ٠هٙوش شيظ١ش٘وث 

عٍٝ تٌؽٛتٔح تٌّخصٍفر ٌٍّؤعغور  ٚووزت عٍٝو شفثعاشٙوث ٚشعثِاشٙوث ِوا ترغوشتف تٌخثسؼ١ور. 

ذ خثر٘وذتف ٚفٟ ٘زت تٌدفط عٕفثٚي دستعر أـذ ٘زٖ ترّٔثغ تندتس٠ر تٌفذ٠عر  أال ٚ٘ٛو تندتس

ٚأظش٘ث عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر  عٍٝ تعصدوثس أْ سعوثٌر تٌّؤعغور شعصدوش أـوذ تٌّىٛٔوثز 

ترعثع١ر العوصشتش١ؽ١ر تٌّؤعغور  ٚرخوشتص تٌصر١١وش تٌفثصًو فٟو ردتسذ تٌخوذِثز تندتس٠ور ٚفموث  

ثز ٔهش٠ر تندتسذ تٌعثِر تٌؽذ٠ذذ  ِفث١ٌٚٓ خزٌه فُٙ ِصوذس تالتوصاالز تٌّصٛتؼوذذ ٚتنلوىث١ٌ

تٌذتت١ٍر ٚتٌخثسؼ١ر تٌصٟ شصعشض ٌٙث ردتسذ تٌخوذِثز تٌصم١ٍذ٠ور ظُو تٌعًّو عٍٝو سخطٙوث خوثٌفٍٛي 

 تٌؽذ٠ذذ تٌصٟ أشس خٙث تندتسذ خثر٘ذتف.

تردتء  تندتسذ خثر٘وووذتف  صووو١ثغر تٌشعوووثٌر  ردتسذ تٌّؤعغووو١ر   انكهًااااث انًحتا:يااات:

 سعثٌر تٌّؤعغر.

Abstract: 

The development of human activity and many administrative 

models such as management participation, management Exclusion, 

management by objectives..., and other administrative models, and 

their impact on the different aspects of the entertainment shows and 

their interactions and relationships with third parties. In this 

research, we will try to study one of these modem modes of 

management, namely, management by objectives and their impact 
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on the formulation of the mission of the organization, on the 

grounds that the mission of the organization one of the key 

elements of the institution's strategy, and to highlight the change in 

the management of services according to the new theory of public 

administration, trying to understand the source of the imbalances 

located Internal and external met by the department of traditional 

services, then linking them to the solutions that management has 

achieved with the objectives. 

Key words: performance, goal management, letter wording, 

organization management, organization letter. 

 انًقذيت:

٠عصدش ِٛظٛع تندتسذ خثر٘ذتف ِٓ أُ٘ تٌّٛتظ١ا تٌصٟ تعصفٛرز عٍٝ ت٘صّثَ 

تٌىع١ووش ِووٓ تٌّفىووش٠ٓ ٚتٌّخصصوو١ٓ فووٟ ِؽووثي ردتسذ ترعّووثي ٚرٌووه وووْٛ أْ تٌعٕصووش 

تٌدششٞ أ١ّ٘ر ود١شذ  ـ١وط أٔوٗ ٠عصدوش ِوٓ أ٘وُ عٛتِوً تنٔصوثغ فوٟ تٌّٕهّور ٚفوٟ  وً 

٘ث تٌعوثٌُ فوٟ ِخصٍوو ؼٛتٔوح تٌف١وثذ تٌّعثصوشذ  ـ١وط تٌصر١شتز ٚتٌصفٛالز تٌصٟ ٠شوٙذ

أصوودفس شعووثٟٔ تٌىع١ووش ِووٓ تٌّٕهّووثز تنٔصثؼ١وور ٚتاللصصووثد٠ر ِووٓ ِشووثوً تٌفووثبط أٚ 

تٌعؽض فٟ خعط ترٚلثز فٟ تٌّٛتسد تٌدشش٠ر فٟ ِؽثالز تٌعًّ تٌّخصٍفر  فد١ّٕث ششىٛ 

ٓ ـثؼصٙوث تٌفع١ٍور  ردتستز أٚ ألغثَ ِع١ٕر فٟ ٘زٖ تٌّٕهّثز ِوٓ ص٠وثدذ عوذد ترفوشتد عو

ٔؽذ ردتستز أٚ ألغثَ أتشٜ شعثٟٔ ِٓ ظرػ تٌعًّ ٚعذَ رِىث١ٔصٙث عٍٝ شفم١ك أ٘ذتفٙث 

ٌمٍر ِٛتسد٘ث تٌدشش٠ر  ِّث أدٜ رٌٝ تال٘صّثَ تٌّصضت٠وذ خوثٌّٛتسد تٌدشوش٠ر فوٟ تٌّٕهّوثز 

تٌّعثصشذ ٚردِثؼٙث ظّٓ تندتسذ تالعصشتش١ؽ١ر خعوذِث أْ ووثْ ٘وزت تال٘صّوثَ ِٕفصوشت  

عذد ل١ًٍ ِٓ تٌّصخصص١ٓ تٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ فٟ شمغ١ُ شٕه١ّٟ ِصخصص ٠طٍك ع١ٍٗ  عٍٝ

"لغُ ردتسذ ترفوشتد" ٚخثٌصوثٌٟ فوإْ ردِوثغ ردتسذ تٌّوٛتسد تٌدشوش٠ر ٌوالدتسذ تالعوصشتش١ؽ١ر 

أصدفس ِٓ ِٙثَ تندتسذ تٌعثِر  ـ١ط ٘زٖ ترت١شذ شفثٚي ردِثغ تٌّوٛسد تٌدشوشٞ فوٟ 
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٠ووك تٌصخطوو١ػ ٚٚظووا تٌدووشتِػ تٌخثصوور تٌمثخٍوور صووٕا تٌمووشتستز تالعووصشتش١ؽ١ر عووٓ غش

 ٌٍصر١١ش ِٓ أؼً شٛف١ش تٌّٛسد تٌدششٞ تٌّابُ ٚتٌعشٚسٞ ٌصفم١ك تر٘ذتف تٌصٕه١ّ١ر.

 اإلشكانيت:

و١و شؤظش تندتسذ خثر٘ذتف عٍوٝ صو١ثغر سعوثٌر تٌّؤعغورم ٚخّعٕوٝ متوش  ِوث 

 ٘ٛ شيظ١ش تندتسذ خثر٘ذتف عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغرم

 تخذو:انًُهج انًس

ٌالؼثخر عٍٝ ٘زت تٌغؤتي  تعصّذٔث تٌّٕٙػ تٌٛصوفٟ  رٕٔوث خصوذد دستعور ٔهش٠ور 

 ٌصفذ٠ذ تٌعالر خ١ٓ تندتسذ خثر٘ذتف ٚص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر.

 أهًيت انذراست:

شىّٓ أ١ّ٘ر تٌذستعر فٟ ر ٙثس تٌخصثبص تٌصٟ شص١ّض خٙوث تندتسذ خثر٘وذتف ٚتٌصوٟ 

سذ تٌصم١ٍذ٠ر  ٚرخشتص أْ شص١ّوض أعوث١ٌح تندتسذ خثر٘وذتف شؽعٍٙث ١ِّضذ ؼذت  عٓ أعث١ٌح تندت

خثٌصعذد ٚتٌصٕٛع خّث ٠ٍدٟ ؼ١ّا تٌّصطٍدثز ٠ٚهٙش ٘زت تٌصٕٛع فٟ لذسشٙث عٍوٝ شفم١وك سعوثٌر 

تٌّؤعغر  خف١ط ٠فصً وًو غوشف عٍوٝ ـموٗ  خوذال  ِوٓ ٔهوثَ تندتسذ تٌموذ٠ُ  وّوث شعوّٓ 

ش١ّٕور ـم١م١ور شف١وذ تٌّؽصّوا فوٟ تٌف١وثذ  ٘زٖ تردٚتز تعصخذتَ تٌص٠ًّٛ تٌّصثؾ فٟ ِشوشٚعثز

تاللصصووثد٠ر ٚتٌّث١ٌوور ٚتٌّصووشف١ر ٌٍووذٚي ٚتٌّؽصّعووثز ٚتٌصيو١ووذ ع١ٍووٗ فووٟ ِعثٌؽوور لعووث٠ث 

 تٌص١ّٕر  ٚعٍٝ سأعٙث ِشىٍر شذخ١ش تٌّٛتسد تٌّف١ٍر ٚش١ّٕر ِصثدس٘ث.

 أهذاف انذراست:

 ٠ؽثخٟ ٌالدتسذ خثر٘ذتف عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر.الترظش ر شٛظ١ؿ -

 شفذ٠ذ دٚس تندتسذ خثر٘ذتف فٟ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر. -

 لغّٕث تٌذستعر رٌٝ ظاظر ِفثٚس أعثع١ر وّث ٘ٛ ِٛظؿ ف١ّث ٠ٍٟ:
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 انًحىر األول: ياهيت اإلدارة باألهذاف.

 انًحىر انثاَي: ياهيت رسانت انًؤسست وأسس طياغتها وتقييًها.

 رسانت انًؤسست.انًحىر انثانث: أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت 

 :أوالً: ياهيت اإلدارة باألهذاف

 :َشأة ويحهىو اإلدارة باألهذاف -1

 :انُشأة -1-1

٠عصدش تٌعذ٠ذ ِٓ تٌّفىش٠ٓ أْ خ١صوش دستووش أٚي ِوٓ أٚؼوذ تندتسذ خثر٘وذتف  رال 

أْ رٌووه غ١ووش صووف١ؿ  ٚتٌووذ١ًٌ عٍووٝ رٌووه ٘ووٛ أْ وووً فووشد أٚ ؼّثعوور عٕووذ ِّثسعووصٙث 

فإٔٙوث شغوعٝ ٌصفم١وك ٘وذف ِعو١ٓ أٚ تٌٛصوٛي رٌوٝ ٔص١ؽور رعّثٌٙوث أٚ أٔشوطصٙث تٌعثد٠ور 

ِفذدذ  ٌىوٓ تٌفعوً ٠عوٛد ٌد١صوش دستووش فوٟ رٌمثبوٗ تٌعوٛء عٍوٝ تٌوّٕػ ِوٓ تندتسذ فوٟ 

4554" تٌزٞ ٔشش عثَ  The Practice of Managementوصثخٗ "
(4)

. 

وّث أْ لشور ؼٕشتي رٌىصش١ٔٚه ترِش٠ى١ر وثٔس لذ تعصّذز ّٔػ ِّثظً ٌالدتسذ 

تف  ِٓ تاي فىشذ ِشوض٠ر تشخثر تٌمشتستز خٛظا ِٕوثغك سب١غو١ر ٌٍٕصوثبػ عٕوذ خثر٘ذ

 وً ِشوض ِٓ ِشتوض تشخثر تٌمشتس  وّث لثِس مٔزتن خصعذ٠ً ١٘ىٍٙث تٌصٕه١ّٟ.

ٚظؿ " دٚؼاط ِثکش٠ؽٛس" خثالعصّثد عٍٝ غشؾ " دتسووش"  4595فٟ عثَ 

تٌّش ٚعوو١ٓ ٚتٌش عووثء  ِوذتا  ؼذ٠ووذت  ٌصم١وو١ُ تٌّش ٚعو١ٓ ٚأدتبٙووُ  ِووٓ تواي ِشتؼعوور 

ٌأل٘ذتف تٌّمصشـر رٌٝ أْ ٠صُ تالشفثق عٍٝ تٌصٛسذ تٌٕٙثب١ر ٌأل٘ذتف تٌصٟ شىْٛ خّعثخور 

ِع١ثس ٠صُ عٍٝ أعثعٗ ل١وثط تردتء ٚتٌغوٍٛن  خثٌصوثٌٟ ٠هٙوش تٌصم١و١ُ خٛتعوطر تٌش عوثء  

 ٚتٌصم١١ُ تٌزتشٟ ٌٍّش ٚع١ٓ ِّث ٠ٕشا ٌذ٠ُٙ ـثفض ٌصفم١ك تر٘ذتف تٌّطٍٛخر.

ث٠ر تٌغص١ٕثز ٚخذت٠ر تٌغدع١ٕثز ِٓ تٌمشْ تٌعشش٠ٓ  شٛعوا ِؽوثي تندتسذ ِٚا ٔٙ

خثر٘ووذتف ١ٌصووً رٌووٝ ِؽووثي تٌصخطوو١ػ تالعووصشتش١ؽٟ ٚتٌم١ووثدذ تندتس٠وور  ٚوووً ؼٛتٔووح 

تندتس٠وور ٚتٌصغوو١١ش٠ر  ٚخووزٌه أتووزز تندتسذ خثر٘ووذتف عووذذ شغوو١ّثز  ٌعووً ألووٙش٘ث
(2)

 :
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خثر٘ووذتف ٚتر٠ٌٛٚووثز تندتسذ خووثالٌصضتَ  تٌشلثخوور تندتسذ خثر٘ووذتف ٚتٌٕصووثبػ  تندتسذ 

 تٌزتش١ر  تندتسذ خثنٔصثؼ١ر  تندتسذ خثٌعمٛد  تندتسذ خثٌؽٙر تٌؽّثعٟ ٌصفذ٠ذ تر٘ذتف.

١ٙث "تندتسذ خثر٘ووذتف  ١ثز العصدووثستز عذ٠ووذذ  فٕٙووثن ِوٓو ٠غوّو ٌٚمووذ شعووذدز تٌصغوّو

فذدذ ٠صُ ِمثسٔصٙث ف١ّوث خعوذ خثٌٕصوثبػ ٚتٌٕصثبػ" فزٌه فٟ تعصمثدٔث رٔٙث شمَٛ عٍٝ ٚظا أ٘ذتف ِ

١ٙث تندتسذ  تٌّفصوًو ع١ٍٙووث  أٞ عٍوٝو أعووثط تٌّمثسٔوور خوو١ٓ تر٘ووذتف ٚتٌٕصووثبػ ٚأِووث ِوٓو ٠غوّو

ُ تر٠ٌٛٚووثز ٚشووذسؼٙث   ُ تر٘ووذتف ٘وٛو عوٍو خثر٘وذتف ٚتر٠ٌٛٚووثز فووزٌه رْ أعووثط ٚظووا عوٍو

ْ خشووىً ت ٌصووضتَ الخووذ ِوٓو ٚأِووث تندتسذ خووثالٌصضتَ فووزٌه رْ ٚظووا تر٘ووذتف ِوٓو ترعووثط ٠ىوٛو

تٌٛفثء خٗ ٚتٌشٟء ٔفغٗ خثٌٕغودر ٌٍّصوطٍف١ٓ تندتسذ خوثٌعمٛد ٚتندتسذ تنٔصثؼ١ور ٚف١ّوث ٠خوص 

تندتسذ خثٌشلثخ١ر تٌزتش١ر  فزٌه رْ ٘زت تٌّٕػ ِٓو تندتسذ ٠ض٠وذ ِٓو تٌشلثخور تٌزتش١ور ٌوذٜ ترفوشتد 

٠وذ تر٘وذتف  فوزٌه رْ ٠ٚششىض ع١ٍٙث أعثعث   فٟ ـ١ٓ أْ شغ١ّر تندتسذ خثٌؽٙذ تٌؽّوثعٟ ٌصفذ

شفذ٠ذ تر٘ذتف ٠صُ خثالشفثق خ١ٓ ِخصٍو ترغوشتف دتتًو تٌّؤعغور س عوثء ِٚش ٚعو١ٓ  وّوث 

 أْ شفممٙث ٠صُ أ٠عث  ِٓ تاي تٌصعثفش خ١ٓ تٌؽٙٛد تٌؽّثع١ر.

فّٓ تاي ِفثٌٚصٕث شٛظ١ؿ ؼزٚس ِخصٍو تٌصغو١ّثز ٚصوٍٕث رٌوٝ شفذ٠وذ خعوط 

 ث أوعش ِٓ تاي رعطثء ِفث١ُ٘ ف١ّث ٠ٍٟ:أخعثد تندتسذ خثر٘ذتف  ٚتٌصٟ عٕٛظفٙ

 يحهىو اإلدارة باألهذاف: -1-2

شعذدز ِفث١ُ٘ تندتسذ خثر٘ذتف وّث شعوذدز شغو١ّثشٙث  ٚف١ّوث ٠ٍوٟ عوٕفثٚي 

 غشؾ خعط ِٕٙث:

شعشف تندتسذ خثر٘ذتف خئٙث: " رـذٜ تالعصشتش١ؽ١ثز تندتس٠ر تٌفعثٌر تٌصٟ 

ٚشّووٕؿ فووٟ ٔفووظ تٌٛلووس شٛؼ١ٙووث شصوو١ؿ تٌّؽووثي ٌصٛ ١ووو وثفوور تٌّووٛتسد تٌّصووٛفشذ 

ِشصشوث  ٌٍؽٙوٛد ٔفوٛ تٌش ٠ور  ٚأ٠عوث  تٍوك سٚؾ تٌفش٠وك ِٚٛتءِور أ٘وذتف تٌفوشد 

)تٌّٛ و( ِا تٌّصٍفر تٌّشصشور ٚتٌعثِر ٌٍّٕشيذ"
(3)

 . 

ٚشعووشف أ٠عووث  خئٙووث: ٔهووثَ شفووذد تٌّٕهّوور خووٗ غش٠مٙووث ِٚووث شش٠ووذ أْ شصووً ر١ٌووٗ 

ٚل١ثط تٌٕصثبػ تٌصٟ شفمٙث.. ٚ٘زت تٌّٕػ ِوٓ تندتسذ عدوثسذ عوٓ ِؽّٛعور ِوٓ تٌع١ٍّوثز 
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٠شووصشن فووٟ شٕف١ووز٘ث وووً ِووٓ تٌووشب١ظ ٚتٌّش ٚعوو١ٓ ٚشصعووّٓ ٘ووزٖ تر٘ووذتف تٌّطٍووٛج 

ؤ١ٌٚر تٌشب١غ١ر ٌىً فشد..." شفم١مٙث شفذ٠ذت  ٚتظفث  ٚشفذ٠ذت  ِؽثالز تٌّغ
(4)

. 

ِّث عدك ٠ّىٓ تٌمٛي أْ تندتسذ خثر٘ذتف عدوثسذ عوٓ ٔهوثَ ـشووٟ ٠غوعٝ رٌوٝ 

دِػ أ٘ذتف تٌعٕثصش تٌّىٛٔر ٌٗ ِا أ٘وذتف تٌّٕهّور  ِوٓ تواي شفذ٠وذ٘ث ٌٍٕصوثبػ تٌصوٟ 

شصوودٛ ٌٍٛصووٛي ر١ٌٙووث  ِووا شفذ٠ووذ ِغووثستز تٌعّووً تٌفعثٌوور ٚـووذٚد تٌّغووؤ١ٌٚر  أٞ أْ 

ثر٘ذتف شششىوض عٍوٝ تٌّشوثسور ٚتٌصعوثْٚ خو١ٓ ووً أععوثء تٌّٕهّور تٌش عوثء تندتسذ خ

ِٚش ٚع١ٓ  ٌصفم١ك تٌٕصثبػ تٌّفذدذ عٍفث  فٟ لوىً أ٘وذتف خويوعش فعث١ٌور ٚوفوثءذ ِّىٕور 

خثالعصّثد عٍٝ تٌشلثخر تٌزتش١ر تٌصٟ ١ّٕ٠ٙوث ٘وزت تٌوّٕػ ِوٓ تندتسذ  ٚشصودؿ وفوثفض ٌوذٜ 

 ٍٝ أوًّ ٚؼٗ.تٌش عثء ٚتٌّش ٚع١ٓ ردتء ِٙثُِٙ ع

 ِٓ تاي تٌّفث١ُ٘ تٌغثخمر ٔخٍص رٌٝ شفذ٠ذ أُ٘ تصثبص تندتسذ خثر٘ذتف  ٟٚ٘:

شمَٛ تندتسذ خثر٘ذتف عٍٝ ِدذأ تٌصشوثٚس ٚتٌّشوثسور خو١ٓ تٌّش ٚعو١ٓ ٚتٌش عوثء  -

ٌصفذ٠ذ تر٘وذتف تٌؽضب١ور تٌصوٟ شصىثِوً ٌصفذ٠وذ تٌٙوذف تٌعوثَ ٌٍّؤعغور  ٚفوٟ ـثٌور 

)ِعا: تٌؽٛدذ تٌعث١ٌر ٚتٌصىٍفر تٌّٕخفعر(  فوإْ  ٚؼٛد خعط تر٘ذتف تٌّصعثسظر

ِووٓ ِٙووثَ تندتسذ خثر٘ووذتف شفم١ووك تالٔغووؽثَ خ١ٕٙووث ٚ٘ووٟ تٌفثٌوور تٌصووٟ شىووثد شىووْٛ 

ِٛؼٛدذ فٟ ِخصٍو تٌّؤعغثز تٌفث١ٌر
(5)

. 

شغصٍضَ تندتسذ خثر٘وذتف شعوثْٚ خو١ٓ تٌش عوثء ٚتٌّش ٚعو١ٓ عٍوٝ ٚظوا تٌخطوػ  -

ُ ٠ف  ٚٚظا ِعث١٠ش ٌم١ثط ٚشم١١ُ تردتء ٚشموٛٚتنؼشتءتز تٌّشـ١ٍر ٌصٕف١ز تر٘ذت

 تالٔفشتفثز تٌصٟ لذ شهٙش.

٘زت تٌّٕػ ِوٓ تندتسذ ٠عّوً عٍوٝ ش١ّٕور تٌعالوثز خو١ٓ أععوثء تٌّؤعغور  ٠ٚشفوا  -

تٌشٚؾ تٌّع٠ٕٛر ٌذٜ تٌعث١ٍِٓ ِٓ تاي ِغثّ٘صُٙ فٟ تندتسذ  ٚتالشصثي تٌّدثلش 

 تٌهشٚف تٌّٕثعدر ٌٍعًّ.ٚتٌّغصّش ِا تٌش عثء تٌز٠ٓ ٠عٍّْٛ عٍٝ شٛف١ش 
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٠غثعذ تٌصفذ٠ذ تٌّغدك ٌأل٘ذتف ِٚعشفر ووً ععوٛ فوٟ تٌّؤعغور ٌّٙثِوٗ تٌّغو١ش  -

فٟ أدتء ٚ ثبفٗ رْ وً فشد لذ عثُ٘ فٟ شٕه١ُ ٚشخط١ػ عٍّٗ ِٓ تاي ِشثسوصٗ 

 فٟ ٚظا تر٘ذتف ِّث ٠ؽعٍٗ لثدست  عٍٝ تٌصٛؼ١ٗ تٌزتشٟ تٌشلثخر تٌزتش١ر.

تٌعوووث١ٍِٓ فوووٟ تٌّؤعغووور ِوووٓ س عوووثء ِٚش ٚعووو١ٓ   ع١ٍّووور تٌصفثعووًو تٌّشوووصشور خووو١ٓ -

ٚتالـصىوووثن تٌّغوووصّش خصطوووٛستز ترِوووٛس ٚشيظ١ش٘وووث تٌعٍّوووٟ عٍوووٝ شفم١وووك تر٘وووذتف  

ٚٚتلع١ر تٌٕهشذ رٌٝ تنٔؽوثص خثنظوثفر رٌوٝ تٌخصوثبص تٌغوثخمر  شؽعًو تٌّؤعغور فوٟ 

ِشوض ِص١ّض ِوٓ تواي ِعشفصٙوث ِّٚثسعوصٙث تٌع١ٍّور ٌٍصر١وشتز ٠ّىٕٙوث ِوٓ تٌّٛتؼٙور 

عً ِٓ ِع١اشٙث ٌٍصفذ٠ثز ٚتٌصر١شتز تٌّغصمد١ٍر تٌصٟ لذ شصعشض ٌٙثأف
(6)

. 

فٍغفر تندتسذ خثر٘ذتف شمَٛ عٍٝ ٔصثبػ ر٠ؽثخ١ور شصفوك ٚأ٘وذتف تٌّؤعغور ترت١وشذ  -

تٌصٟ شعصدش وّفصٍر ٌّؽّٛعر أ٘ذتف فشع١ر رغشتف ِخصٍفر
(9)

: أ٘ذتف تٌّثٌى١ٓ 

ر )تٌّؤعغر(  أ٘وذتف تٌّوٛ ف١ٓ ٚتٌّغصعّش٠ٓ  أ٘ذتف تٌمثب١ّٓ عٍٝ ردتسذ تٌّٕهّ

ٚتٌعووث١ٍِٓ عٍووٝ ِخصٍووو ِغووص٠ٛثشُٙ تٌصٕه١ّ١وور  أ٘ووذتف تٌّصعووث١ٍِٓ ِووا تٌّٕهّوور 

 )تٌّؤعغر( ِٓ صخثبٓ  ِٛسد٠ٓ ... 

ّػ ِٓو تندتسذ الخووذ  تز تندتسذ خثر٘ووذتف ِٚضت٠وث ِٚاتوز ٘ووزت تٌٕو فدوذي أْ ٔفوذد تطٛو

 ثر٘ذتف عٕصطشق ر١ٌٙث ف١ّث ٠ٍٟ:أٚال  ِٓ تٌصعشض ٌّث١٘ر تر٘ذتف  رٔٙث أعثط تندتسذ خ

 ياهيت األهذاف: -2

رْ ِفٛس عًّ تندتسذ خثر٘ذتف ٘ٛ تٌٙذف أٚ تر٘وذتف  ٌوزٌه الخوذ ِوٓ شفذ٠وذ 

 ِث١٘صٙث ِٚعثٌّٙث ٚتصثبصٙث.

 يحهىو األهذاف: -2-1

 "ٟٔ شعذدز شعثس٠و تر٘ذتف  رال أٔٙث غثٌدث  شصح فٟ ٔفظ تٌّعٕٟ  فٕؽوذ أْ " أشض٠ٛو

ETZIONI "٠شٜ خئٙث: "صٛسذ ٌفثٌر ِغصمد١ٍر ِشغٛخر شفثٚي تٌّٕهّر شفم١مٙث
(8)

. 
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ف " " ف١عصدووش أْ: " تٌٙووذف ٘وٛو ِم١ووثط ٌّشدٚد٠وور تٌع١ٍّووثز ANSOFFأِووث أٔغوٛو

تسد"  خثٌصووثٌٟ فووإْ تر٘ووذتف ٘وٟو تٌٕصووثبػ تٌٕٙثب١وور تٌصوٟو شش٠ووذ  تٌخثصوور خٛتعووطر شف٠ٛوًو تٌّوٛو

ِعٕٝو ٌٙوذف دْٚ تسشدثغٗو خوضِٓ شفم١مٗو  تٌّؤعغر تٌٛصٛي ر١ٌٙث تاي صِٓ ِع١ٓ  رٔٗو ال 

ٚلذ أعصدش "خ١صش دتسوش" أٔٗ شٛؼذ ظّثٟٔ ِؽثالز ٠صّفٛس ـٌٛٙث ٔشثغ تٌّؤعغر ٟ٘
(5)

: 

شفذ٠وووذ تٌمطثعوووثز تٌغوووٛل١ر تٌّغوووصٙذفر ٚتٌفصووور  يىقااال انًُ ًااات واااي انساااى : -

 تٌّطٍٛج شفم١مٙث فٟ وً لطثع.

 دسؼر ت٘صّثَ تٌّٕهّر خصمذ٠ُ ِٕصٛؼثز أٚ تذِثز ؼذ٠ذذ. االبتكار: -

 تٌطش٠مر تٌصٟ عٛف ٠صُ ِٓ تاٌٙث شم١١ُ وفثءذ تٌّٕهّر )تٌدذتبً تٌّصثـر(. اإلَتاجيت: -

تسد ٚتٌّووووذتاز تٌاصِوووور  انًااااىارد انًاوياااات وانًانياااات: - ي عٍوووٝو تٌّوووٛو وفووووثءذ تٌفصوووٛو

 ٚتعصخذتِٙث.

ِعذي تٌعثبذ عٍوٝ تالعوصعّثس  أٚ  تٌشخف١ر: ٌصفذ٠ذ ِغصٜٛ تٌشخف١ر عٛتء فٟ صٛسذ -

 فٟ صٛسذ ٘ثِش ِفذد ٌٍشخؿ.

ٚظا ِعوث١٠ش ٠ّىوٓ ِوٓ تاٌٙوث شم١و١ُ ِغوصٜٛ ردتسذ  يستىي أداء وتًُيت اإلدارة: -

تٌّٕهّر  ِٚعث١٠ش شى٠ٛٓ ٚتعصخذتَ تٌدشتِػ تٌصذس٠د١ر تٌاصِر ٌّغوثعذذ تندتسذ فوٟ 

 شط٠ٛش تش٠طر ردتسشٙث.

ث١٠ش تٌصٟ ٠ّىٓ تعصخذتِٙث فٟ شم١١ُ أدتء تٌعث١ٍِٓ شفذ٠ذ تٌّع يستىي أداء انعايهيٍ: -

ٚتٌؽٙٛد تٌصٟ شؤتز خع١ٓ تالعصدثس ٌىٟ شفثفظ عٍٝ تالشؽثٖ تن٠ؽثخٟ ٌٍعوث١ٍِٓ ٔفوٛ 

 ٚ ثبفُٙ  ٚٔفٛ تٌّٕهّر وىً.

 دٚس تٌّٕهّر فٟ رلدثع ـثؼثز تٌّؽصّا. انًسؤونيت االجتًاعيت: -

خصفذ٠ذ خ١صش دستوش ٌّؽثالز تر٘وذتف تٌعّث١ٔور  ـوثٚي تٌوشخػ خو١ٓ تٌّوذ١٠ٓ 

تٌط٠ٛوووً ٚتٌمصووو١ش  ٚأعصدوووش أْ رّ٘وووثي أٞ ِّٕٙوووث عووو١عٛد خٕصوووثبػ ٚت١ّووور عٍوووٝ 
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تٌّؤعغر
(40)

. وّث أٔٗ ِّٙث ٠ىٓ ٘ذف تٌّؤعغر فإٔٗ ع١ذتً ظّٓ ٘زٖ تٌّؽثالز  

تٌووزٞ ال خووذ أْ ٠صفووذد خيسخعوور عٕثصووش ـغووح" أٚسعووٕٟ"
(44 )

ORSONI صووفر :

 تٌم١ثط  عٍُ تٌصم١١ُ  تٌّع١ثس ترفك )تٌدُعذ( تٌضِٕٟ.

 أهًيت األهذاف -3

ٌىً فشد فٟ تٌّؤعغر عٍٝ ـذ تٌغوٛتء أ٘وذتف ٠غوعٝ رٌوٝ شفم١مٙوث  ٚرٌوه عٍوٝ 

 تعصدثس أْ تر٘ذتف:

عٕصش أعثعٟ ٌصفم١ك تالعصمشتس تٌشخصٟ ٚتٌٛ ١فٟ -
(42)

. رٔٗ خا ٘وذف ال ِعٕوٝ 

 ٌف١ثذ تٌفشد أٚ تٌّؤعغر. 

 شفذد تالشؽثٖ تٌزٞ ٠شلذ وثفر تٌش عثء ٚتٌّش ٚع١ٓ.  -

 شغّؿ خصفم١ك تٌصعثْٚ ٚتٌصٕغ١ك ٚتٌصىثًِ خ١ٓ ِخصٍو ترغشتف. -

 شغثعذ فٟ شفذ٠ذ تٌّغؤ١ٌٚثز ٚتٌغٍطثز  ٚوزت شفذ٠ذ ِؽثي شف٠ٛط تٌغٍطر. -

د١ةصٙثخشغثُ٘ فٟ خ١ثْ ٔٛع١ر تٌعالثز تٌغثبذذ خثٌّٕهّر ٚوزت عالثشٙث  -
(43)

. 

 ِعث١٠ش تٌصم١١ُ ٚتٌشلثخر ٚتٌصم٠ُٛ. شغّؿ خصفذ٠ذ  -

 شفذ٠ذ عٍُ تر٠ٌٛٚثز ٚشعصدش أدتذ ٌٍصفف١ض. -

تساعذ وي تخظيض انًىارد، وتىطيل وتظًيى انىظاول -
(14)

. 

ٚـصٝ شىْٛ تر٘ذتف عٍٝ ٘زٖ تٌذسؼر ِٓ تر١ّ٘ر  الخذ أْ شىْٛ: و١ّر ٚلثخٍور 

تٌصفوذٞ أٞ أال  ٌٍم١ثط  ٚشىْٛ ِفِٙٛر ٚٚتظفر ِٚفذدذ خذلر  أْ شدٕٟ عٍٝ ٔوٛع ِوٓ

شىووْٛ عووٍٙر فووٟ تٌّصٕووثٚي  أْ شىووْٛ ِصغٍغووٍر ِٚصٕثعوومر ِٚصىثٍِوور خوو١ٓ تٌٛـووذتز ـصووٝ 

شوووصّىٓ ِوووٓ شفم١وووك تٌٙوووذف ترعثعوووٟ ٚشىوووْٛ ِششدطووور خوووضِٓ شفم١مٙوووث  ٚأْ ٠شوووثسن 

 تٌّش ٚع١ٓ فٟ ٚظعٙث ـصٝ شىْٛ خّعثخر تٌذتفا ٚتٌّففض ٌُٙ.
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 خطىاث اإلدارة باألهذاف:   -3-1

سذ خثر٘وووذتف خشوووىً ِصغٍغوووً ٚخّشوووثسور ِخصٍوووو ٠وووصُ شفذ٠وووذ تطوووٛتز تندت

تٌّغووص٠ٛثز تندتس٠ووور  رْ أ٘وووذتف تٌّٕهّووور ِوووث ٘وووٟ رال ِفصوووٍر تٌّؽّوووٛع تر٘وووذتف 

 تٌّخصٍفر وّث عدك ٚألشٔث  ٚشصُ ٚفك تٌخطٛتز تٌصث١ٌر:

شفذ٠ذ أ٘ذتف تٌّٕهّر ِٓ خ١ٓ ِمصشـثز تر٘ذتف تٌّؽّعر ِٓ ِخصٍو ترغشتف   -

تٌّصثـوور فووٟ تٌد١ةوور تٌخثسؼ١وور ٚظووّٓ ٔمووثغ تٌمووٛذ ٚفووٟ رغووثس تٌفووشح ٚتٌصفووذ٠ثز 

 ٚتٌععو ٌذ٠ٙث.

ِفثعدر  رٔصثغ   تحهيم أهذاف انًُ ًت إنً أهذاف ورعيت :سب يجاالث انُشاط: -

ٚغ١ش٘ث ظُ رعثدذ شف١ًٍ أ٘ذتف ِؽثالز تٌٕشثغ رٌٝ أ٘وذتف أوعوش شفصو١ا   ـغوح 

ثٌصعووثْٚ ِووا وووً فووشد أٚ ععووٛ فووٟ تٌّٕهّوور  ٠مووَٛ خٙووزٖ تٌّّٙوور تندتسذ تٌع١ٍووث خ

 تندتسذ تٌصٕف١ز٠ر وّث ٠صُ ٕ٘ث تالشفثق عٍٝ ِعث١٠ش ِٚمث١٠ظ ٌصم١١ُ تردتء.

ر  - سعُ تطػ عًّ شفص١ٍ١ر شصىفً خصفم١ك ِخصٍوو تر٘وذتف تٌصٟو شهٙوش فٟو لوىً عٍغٍو

 ِصشتخطر أفم١ث ٚعّٛد٠ث  وّث شىْٛ ٘زٖ تٌخطػ ِششدطر خغٍٛن تٌعث١ٍِٓ ٚأدتبُٙ.

ٟ شغوصٍضَ ٚؼوٛد أٔهّور ظوشٚس٠ر ٌاشصوثي  شٛف١ش  وشٚف تٌعّوً تٌّٕثعودر ٚتٌصو -

 تٌصذس٠ح ٚتٌفٛتفض.

ٚظا خشتِػ ِشتؼعثز ٌٚمثءتز دٚس٠ر خ١ٓ تٌش عوثء ٚتٌّش ٚعو١ٓ فوٟ تٌٛـوذتز  -

تٌصٕه١ّ١ر فٟ تٌّٕهّر ٌصصف١ؿ تالٔفشتفثز
(45)

. 

شٕف١ز ِث شُ تٌصخط١ػ ٌٗ ٚشٕه١ّٗ تٔطالث  ِٓ تر٘ذتف تٌّفذدذ فٟ ٘زٖ تٌخطوٛذ ٠وصُ  -

ٟ ظٛء تٌّعث١٠ش ٚتٌّمث١٠ظ تٌّغطشذ فٟ تٌخطٛتز تٌغوثخمر ٚعٍوٝ تٌصم١١ُ تٌفعٍٟ ف

أعثط تر٘ذتف تٌّفذدذ  ظوُ شفذ٠وذ تالٔفشتفوثز ٚشف١ٍوً أعودثخٙث  ٚشفذ٠وذ تٌطوشق 

 ٚتٌٛعثبً تٌصٟ شّٕا شىشتس٘ث ِغصمدا .
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 ِشـٍر تٌصم٠ُٛ ٠صُ ٘زت رؼشتء تٌصصف١فثز ٚتٌصعذ٠از تٌاصِر ٌصفم١ك أ٘ذتف تٌّٕهّر. -

تسذ تر٘ذتف ِٓ ؼذ٠ذ ِٓ تٌٕمطور ترٌٚوٝ تعوصعذتدت  ر٘وذتف ؼذ٠وذذ أٚ شدذأ دٚسذ رد -

 ِصؽذدذ ٌصّش عدش وثًِ تٌخطٛتز ٚتٌّشتـً تٌغثخمر.

ِٓ تٌّاـظ أْ تندتسذ خثر٘ذتف شصُ ظّٓ ـٍمر ِصؽذدذ ِٚغصّشذ  ٟٚ٘ خوزٌه 

 شفمك ٌٍّٕهّر تٌعذ٠ذ ِٓ تن٠ؽثخ١ثز  رال أٔٗ ٠ؤتز ع١ٍٙث أ٠عث  عذذ ِاتز.

 إيجابياث وسهبياث اإلدارة باألهذاف:  -4

تندتسذ خثر٘ووذتف ور١ش٘ووث ِووٓ تٌووٕهُ ٌٙووث ر٠ؽثخ١ووثز ٚع١ٍٙووث ِاتووز أٚ عووٍد١ثز  

 ٔذسؼٙث ف١ّث ٠ٍٟ:

 إيجابياث اإلدارة باألهذاف: -4-1

دذ فوٟو رتز  - ص٠ووثدذ تٌطثلوور تنٔصثؼ١وور  ِٚغووصٜٛ تنٔصووثغ خفعوًو تال٘صّووثَ خثٌٕٛع١وور ٚتٌؽوٛو

تٌٛلووس ٚشفغوو١ٓ تردتء
(46)

ع١ٍّصوٟو تٌصخطوو١ػ ٚتٌصٕهوو١ُ شووصُ خثالشفووثق خوو١ٓ تٌّٕفووز٠ٓ   رْ 

 ٚتٌّغ١ش٠ٓ فٕىْٛ خّعثخر تٌّٛؼٗ ٌُٙ  ٚرٔٙث شٕصّٟ ٌذ٠ُٙ تٌشلثخر تٌزتش١ر أ٠عث .

شّىٓ ِٓ شفذ٠ذ تٌّشثوً تٌفع١ٍر ٚتٌّفصٍّور  خثٌصوثٌٟ رِىث١ٔور شصوف١فٙث ـصوٝ لدوً  -

 ثٚس ٚتٌصٕغ١ك.ٚلٛعٙث رْ ٘زت تٌّٕػ ِٓ تندتسذ ٠عصّذ عٍٝ تٌّشثسور ٚتٌصش

ص٠ووثدذ فعث١ٌوور شم١وو١ُ ٚشموو٠ُٛ تردتء  ٚوووزت تالعووصفثدذ رٌووٝ أخعووذ تٌفووذٚد ِووٓ تعووصراي  -

 تنِىثٔثز تٌّصثـر دتت١ٍث  ٚتثسؼ١ث .

٠عضص تٌعمر خ١ٓ تندتسذ ٚتٌعث١ٍِٓ ٚظمر تٌعث١ٍِٓ خئفغُٙ -
(49)

. 

 ششؽ١ا أععثء تٌّٕهّر ٚش١ّٕر سٚؾ تنخذتع ٚتٌّدثدسذ ٌذ٠ٗ. -
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تٌصش٘وً ٚتٌصغوو١ح تندتسٞ تثصوور ِوٓ توواي تٌّصثخعور تٌفع١عوور أظٕووثء تٌمعوثء عٍووٝ  -

ِّثسعوور تٌٕشووثغ  ِٚووٓ توواي ـووزف تٌٛ ووثبو تٌصووٟ ال أ٘ووذتف ؼضب١وور ٌٙووث شخووذَ 

أ٘ذتف تٌّٕهّر
(48)

. 

 سهبياث اإلدارة باألهذاف: -4-2

 ٠ّىٓ شٍخ١ص أُ٘ تٌغٍد١ثز ف١ّث ٠ٍٟ: 

ث تثصور عٕوذ تٌصعثًِو فٟو صعٛخر فُٙ ٚشعٍُ تندتسذ خثر٘ذتف ٚخثٌصوثٌٟ صوعٛخر شطد١مٙو -

 خ١ةر أعّثي ال شصٛفش عٍٝ تٌّعٍِٛثز ٚتالشصثالز تٌاصِر  أٚ تٌصٟ ششؽا تنخذتع.

صعٛخر ص١ثغر أ٘ذتف ِٛظٛع١ر خغدح شذتتً عذذ أغشتف فٟ شفذ٠ذ٘ث  رظثفر  -

 رٌٝ أْ تر٘ذتف تٌمص١شذ ترؼً شطرٝ عٍٝ تر٘ذتف غ٠ٍٛر ترؼً.

 ٌعٛدذ رٌٝ تٌصشثٚس خ١ٓ ِخصٍو ترغشتف.ص٠ثدذ تٌٛلس ٚتٌؽٙذ تٌصىٍفر  خغدح ت -

 تٌصّثدٞ فٟ ششؼّر تر٘ذتف رٌٝ ل١ُ ل١ثع١ر  سغُ عذَ لثخ١ٍر خععٙث ٌٍم١ثط تٌىّٟ. -

تٌد١ةر تٌذتت١ٍر ٚتٌخثسؼ١ر دتبّر تٌصر١ش  ِّث ٠صطٍح ِشٚٔور عث١ٌور تر٘وذتف  ٚ٘وزت  -

ءَ ِث لذ ال ٠ّىٓ شفم١مٗ فٟ خعط تر٘وذتف رظوثفر رٌوٝ شر١وش تر٘وذتف ـصوٝ شوصا

ِووا ٘ووزٖ تٌصر١ووشتز ِّووث ٠ووٕؽُ عٕووٗ عووذَ تالعووصمشتس فووٟ تٌّٙووثَ ٚتٌٛ ووثبو دتتووً 

 تٌّٕهّر تٌصٟ شصغدح فٟ ِشثوً عذ٠ذذ.

خثٌشغُ ِٓ عوٍد١ثز تندتسذ خثر٘وذتف رال أٔٙوث ررت غدموس خشوىً فعوثي  أٞ خوذعُ 

تندتسذ ِٚغووثٔذشٙث ٌٙووث ٚلووشؾ ٚشٛظوو١ؿ ّٔووػ تندتسذ خثر٘ووذتف ٌّخصٍووو ترغووشتف  

٘وووذتف خٛظوووٛؾ ٚدلووور ٚتٌغوووعٟ ٌاسشموووثء خثٌّغوووص٠ٛثز تٌفىش٠ووور ٌٍش عوووثء ٚشفذ٠وووذ تر

ٚتٌّش ٚع١ٓ عٍٝ ـذ تٌغٛتء  فإٔٙث عصفمك ٔؽثـث  ود١وشت   ٠ٚدموٝ ترظوش تٌىد١وش ٌوالدتسذ 

4خثر٘ذتف خثسصت  أوعش فٟ ص١ثغر سعثٌر تٌّٕهّر
(45)

. 
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 ثاَياً: رسانت انًؤسست وأسس طياغتها وتقييًها:

 وأهًيتها:يحهىو رسانت انًؤسست  -1

 يحهىو رسانت انًؤسست: -1-1

ٟ٘ تنؼثخر تٌٛتف١ر عٓ ترعةٍر تٌّصعٍمر خثٌّٕهّر ٚٔشثغٙث رٔٙث: " تٌؽٍّور تٌصٟو ش١ّوض 

ِٕشيذ عٓ ِٕشيذ أتشٜ ِشثخٙر"
(20)

  ٟٚ٘و تٌٍدٕور ترعثعو١ر ٌدٕوثء تالعوصشتش١ؽ١ر خفىُو أٔٙوث: " 

ِؽووثي ٔشووثغٙث  تنغووثس تٌشب١غوٟو ت١ٌّّووض ٌٍّٕهّوور دْٚ غ١ش٘ووث ِوٓو تٌّٕهّووثز  ِوٓو ـ١ووط

د تٌّٕهّوور ٠ٛ٘ٚصٙووث  ٘شٞ ٌٛؼوٛو تلٗ  ...٘ووذف خ١ووثْ تٌغوودح تٌؽوٛو ِٕٚصؽثشٙووث ٚعّابٙووث ٚأعوٛو

ٚع١ٍّثشٙوث ِّٚثسعوثشٙث"
(24)

. فٟٙو شعًّو وفوثفض ٠وذفا تٌعوث١ٍِٓ رٌٝو شفم١وك تر٘وذتف تٌفشع١ور 

سذ عثِوور ٌٍعّوواء خّووث  ٚتٌصوٟو شصٕثعووك ٚشىثِوًو ِىٛٔوور تٌٙووذف تٌعووثَ ٌٍّٕهّوور  وّووث شعطوٟو صوٛو

 شٛفشٖ ٌُٙ ِٓ ِٕثفا  ٚـصٝ شىْٛ تٌشعثٌر ؼ١ذذ الخذ أْ شىْٛ:٠ّىٓ أْ 

صو١ثغر تٌشعوثٌر خصوٛسذ ٚتظووفر  ٚدل١مور ِٚخصصوشذ خّووث ٠غوًٙ فّٙٙوث ٚشووزوش٘ث  -

ٌذٜ ترفشتد  ٚفٟ ٔفظ تٌٛلس لثخٍر ٌٍصعذ٠ً ٚتٌصؽذ٠ذ خّث ٠صٕثعح ِا شر١شتز تٌد١ةور 

 تٌذتت١ٍر ٚتٌخثسؼ١ر.

رٌووٝ تطووػ ٚع١ثعووثز ١ٌٚغووس ِؽووشد  أْ شىووْٛ عدووثستز تٌشعووثٌر لثخٍوور ٌٍصف٠ٛووً -

 لعثستز ؼٛفثء.

أْ شىووْٛ ِٕطٍموور ِووٓ تـص١ثؼووثز تٌغووٛق ٚتٌعّوواء ٚشصٕثعووح ِووا لوو١ُ ٚأتال١ووثز  -

 تٌّٕهّر ٚأ٘ذتفٙث.

تٌعٕثصوش أٚ تنؼثخووثز تٌصوٟ ٠ؽووح أْ شصووٛفش ع١ٍٙوث تٌشعووثٌر ٠ٚوصُ شم١١ّٙووث ٚشم٠ّٛٙووث  -

هٙوش تشفوثق ظوّٕٟ عٍٝ أعثعٙث  شخصٍو خثتصاف تٌّفىوش٠ٓ ٚتٌّغو١ش٠ٓ  رال أٔوٗ ٠

عٍٝ شغا عٕثصش أعثع١ر الخذ أْ ششٍّٙث تٌشعثٌر تٌفعثٌر  ٚشهٙش فٟ لىً رؼثخثز 

 ٌألعةٍر ترش١ر:
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 ِٓ ُ٘ عّاء أٚ صخثبٓ تٌّؤعغرم انعًالء: -

 ِث ٟ٘ تٌغٍا ٚتٌخذِثز تٌشب١غر تٌصٟ شمذِٙث ِؤعغصٕث ٌضخثبٕٙثم  انسهع وانخذياث: -

 ظّٕٙثم ِٚٓ ُ٘ ِٕثفغٛٔثمِث ٟ٘ ترعٛتق تٌصٟ شصعثًِ  األسىا : -

 ِث ٟ٘ أعظ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌصٟ شعصّذ ع١ٍٙث ِؤعغصٕثم انتكُىنىجيا: -

تال٘صّووثَ خثٌدمووثء ٚتٌّٕووٛ ٚتٌشخف١وور: ٘ووً ِؤعغووصٕث ٍِصضِوور خووثٌّٕٛ ٚتٌّشوووض تٌّووثٌٟ  -

 تٌؽ١ذم خّعٕٝ ِث ٟ٘ تٌصضتِثز تٌّؤعغر ٔفٛ شفم١ك تر٘ذتف تاللصصثد٠رم

ٌّعصمذتز ترعثع١ر ٚتٌم١ُ ٚتٌصطٍعثز ٚتر٠ٌٛٚوثز تٌفٍغفر ٚتن٠ذ٠ٌٛٛؼ١ثز: ِث ٟ٘ ت -

 ترتال١ر ٌٍّؤعغرم

 تٌّفَٙٛ تٌزتشٟ: ِث ٟ٘ لٛتٔث تٌذتت١ٍرم ِٚث ٟ٘ ١ِضشٕث تٌصٕثفغ١رم -

 تال٘صّثَ خثٌصٛسذ تٌعثِر: ِث ٟ٘ تالٔطدثعثز تٌعثِر ٌذٜ تٌؽّٙٛس عٓ تٌششورم -

 تال٘صّثَ خثٌعًّ: ِث ٟ٘ تشؽث٘ثز تٌششور ٔفٛ تٌعث١ٍِٓم -

 أهًيت رسانت انًؤسست: -2

تٔطالث  ِٓ تٌعٕثصوش تٌّىٛٔور ٌٍشعوثٌر ٚتٌصوٟ عودك تنلوثسذ ر١ٌٙوث  فوإْ ٌٍشعوثٌر 

 أ١ّ٘ر خثٌرر شىّٓ فٟ:

أْ تر١ّ٘ر ترعثعو١ر ٌٍشعوثٌر شىّوٓ فوٟ أٔٙوث شعطوٟ تنؼثخور عوٓ تٌغوؤتي: ِوث ٘وٛ  -

عٍّٕثم ٘زت تٌغوؤتي تٌوزٞ ٠وشٜ خ١صوش دتسووش أٔوٗ ٠ؽوح أْ ٠طوشؾ عٍوٝ تٌّغو١ش٠ٓ  

 ٔٗ ٠فذد تالشؽثٖ تٌعثَ ٌٍّؤعغر.ر

 شعّٓ تٌشعثٌر شٛؼ١ٗ تٌؽٙٛد ٚرؼّثعٙث ٌٍفصٛي عٍٝ ترفعً فٟ تٌّؤعغر. -
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شّذ تٌّغ١ش خثرعظ تٌٛتظوفر ٚتٌّعوث١٠ش تٌاصِور ٌع١ٍّور تالتص١وثس تالعوصشتش١ؽٟ   -

خفىووُ أٔٙووث ششووصًّ عٍووٝ تٌعٕثصووش ترعثعوو١ر تٌّفووذدذ ٌالغووثس تٌعووثَ ٌٍّؤعغوور  

رعوووٛتق  تٌصىٌٕٛٛؼ١وووث  تٌدموووثء ٚتٌّٕوووٛ ٚتٌشخف١ووور  تٌفٍغوووفر تٌعّووواء  تٌّٕصؽوووثز  ت

 ٚتن٠ذ٠ٌٛٛؼ١ر  تٌّفَٙٛ تٌزتشٟ  تٌصٛسذ تٌعثِر ٚتٌعث١ٍِٓ.

شفذ٠ووذ تٌشعووثٌر ٌألغووش ٚتٌّؽووثالز تٌعثِوور ٌٍّؤعغوور ٠غووّؿ خصووٛف١ش تٌّٕووثق تٌّابووُ  -

 ردتء تٌعث١ٍِٓ.

ذتف فشع١ور شٛفش تٌشعوثٌر عٍوٝ تر٘وذتف تٌعثِور ٌٍّؤعغور ٠غوًٙ شف٠ٍٛٙوث رٌوٝ أ٘و -

ِٚٓ ظّر رٌٝ ِٙثَ ٚأٔشطر ِفذدذ  خّعٕٝ متش شفص١ً تر٘ذتف تٌعثِر رٌٝ تٌّٙثَ 

 ٚترٔشطر تٌفشع١ر.

 شعصدش تٌشعثٌر أدتذ ٌٍشلثخر ٚتٌصم١١ُ. -

٠ّىوٓو ِووٓو تووواي تٌشعوووثٌر شفذ٠وووذ ظمثفوور ٚأتال١وووثز ٚتشؽث٘وووثز أصوووفثج تٌموووشتس فووٟو  -

 تٌّؤعغر.

عغور أٚ ٌّخصٍوو ترغوشتف تٌّصعثٍِور ررت ٠ّىٓ تٌمٛي أْ تٌشعثٌر أ١ّ٘ر عٛتء ٌٍّؤ -

ِعٙث  رْ ٘زٖ ترت١شذ شغصط١ا شفذ٠ذ و١ف١ر تٌصعثِوً ِوا تٌّؤعغور  رٔٙوث شغوصٕدػ 

 ِٓ تٌشعثٌر: تٌعّاء  تٌّٕصؽثز تٌغٛق  ...

ٌمووذ شعووضصز أ١ّ٘وور تٌشعووثٌر ِووٓ توواي رـووذٜ تٌذستعووثز تٌفذ٠عوور  تٌصووٟ لثِووس 

ٍوٝ أظوش ت٘صّوثَ تٌّٕهّوثز خٛظوا لوشور خر١ور تٌصعوشف ع 500خإؼشتء شف١ًٍ ِمثسْ ٌـ 

سعثٌر ِفذدذ ٚتعأٙث خشىً ِث  ٚلٍّس تٌذستعر لشوثز شص١ّض خىفثءذ تردتء ٚأتوشٜ 

شصغُ خثٔخفثض تردتء  ٚتٍصس تٌذستعر رٌٝ ت٘صّثَ تٌششوثز خٛظوا ٚشفذ٠وذ سعوثٌصٙث 

ٚتنفصثؾ عٕٙث ٠عذ ِٓ أُ٘ أعدثج ش١ّض٘ث ٚٔؽثـٙث
(22)

. 
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 يرا:م تطىر رسانت انًؤسست: -3

شطٛس تٌشعثٌر خصطٛس تٌّؤعغر ٚرٌه رْ وً ِشـٍر ِٓ تٌّشتـً تٌصٟ شّش خٙث 

تٌّؤعغوور ظووّٓ ـ١ثشٙووث شمصعووٟ ٚؼووٛد شر١ووشتز ِع١ٕوور  ِّووث ٠غووصٛؼح شر١ووش أٚ شعووذ٠ً 

تٌشعثٌر  ٚتٌّاـظ عِّٛث  أْ تٌشعوثٌر شّوش خيسخعور ِشتـوً  رال أٔوٗ ٠ّىوٓ رؼّثٌٙوث فوٟ 

 ِطٍد١ٓ أعثع١١ٓ ّ٘ث:

 انىاضحت أو انعايت:يرا:م انرسانت غير  -3-1

ٚشصعووووّٓ تٌّؤعغووووثز صوووور١شذ تٌفؽووووُ  أٚ تٌصووووٟ ال شيتووووز خّفٙووووَٛ تندتسذ 

تالعووصشتش١ؽ١ر أٚ تٌّؤعغووثز تٌصووٟ شعّووً دْٚ أْ شفووثٚي أْ شغوويي ٔفغووٙث عووٓ تٌّغووثـر 

تٌصٟ ٠ٕدرٟ أْ ششرٍٙث فٟ تٌّؽثي تٌزٞ شعًّ ف١ٗ
(23)

. 

ح شر١وش ٚخصطٛس تٌّؤعغور ٚشٛعوا ِؽوثالز عٍّٙوث ٚشوذتً أغوشتف ؼذ٠وذذ خغود

 تٌد١ةر تٌذتت١ٍر ٌٙث  شهٙش تٌفثؼر رٌٝ ٚظا سعثٌر ٚتظفر.

 يرا:م انرسانت انًحذدة: -3-2

 ٚشص١ّض تٌشعثٌر ٕ٘ث خثٌصفذ٠ذ  ٚششًّ ِشـٍص١ٓ: 

: عٍٝ تٌوشغُ ِوٓ أْ تٌّؤعغور شفوذد سعوثٌصٙث فوٟ ٘وزٖ ير:هت وضع رسانت يحذدة -

٠ذ تٌذل١ك  ٚعذَ تٌشعثٌر ٔص١ّض خثٌع١ِّٛر  رْ عدثستشٙث ِٚعّٛٔٙث ٠ٕمصّٙث تٌصفذ

ٚؼٛد تٌّموث١٠ظ ٚتٌّفوذدتز تٌاصِور ٌٙوث وٕغوح تٌّٕوٛ أٚ دسؼور تنلودثع ٚخثٌصوثٌٟ 

 ٠صعح شفذ٠ذ ِث ررت وثٔس تٌّؤعغر لذ ـممس أ٘ذتفٙث أَ ال.

ٚشص١ّووض تٌشعووثٌر فووٟ ٘ووزٖ تٌّشـٍوور خثٌذلوور ٚتٌصفذ٠ووذ ِّووث ٠غووًٙ ع١ٍّوور تٌصم١وو١ُ 

ِٚصثخعصٙووث ِووٓ لدووً ِخصٍووو  ٠ٚغصفغووٓ أْ شىووْٛ تٌشعووثٌر ِىصٛخوور ـصووٝ ٠غووًٙ فّٙٙووث

ترغووشتف رظووثفر رٌووٝ أٔٙووث ش١ّووض تٌّؤعغوور عووٓ خووثلٟ تٌّؤعغووثز تٌّٕثفغوور  ِٚووٓ أ٘ووُ 

تصثبص تٌشعثٌر فٟ ٘زٖ تٌّشـٍر
(24)

: 

 شفذ٠ذ تٌشعثٌر فٟ ِصطٍفثز ٠ّىٓ ل١ثعٙث. - أ



 

 أثر اإلدارة باألهداف على صياغة رسالة المؤسسة
 عبدالعال عبداهلل عبدالعال عبداهللد/         

0202 تٌعذد تٌعثٟٔ                                                 تٌّؽٍذ تٌعثٟٔ عشش                     
 206 

 ٚصو دٚس تٌشعثٌر فٟ خ١ثْ ِىثٔر تٌّٕهّر )تٌّؤعغر(.  - ج

 شٛظ١ؿ دٚس تٌشعثٌر فٟ شفم١ك تٌعٛتبذ.  - ز

 ٚخصشعح ٔشثغثز تٌّؤعغر ٚشٛعا ِؽثالشٙث أوعش فيوعش شهٙش ٌصطٛس تٌشعثٌر.

ىٌ انرسااانت - : رْ تٌّؤعغووثز تٌىد١ووشذ تٌفؽوُو شص١ّووض ير:هاات األونىياااث وااي عاارع يساًا

خصعووذد ترغووشتف تٌّصعثِوًو ِعٙووث خغوودح شعووذد ٚشٛعووا ِؽووثالز عٍّٙووث  ٠ٕٚووصػ عوٓو رٌووه 

غور ششش١وح أ٠ٌٛٚوثز ت٘صّثِٙوث ظشٚسذ شعوذد سعوثٌر تٌّؤعغور  ٌوزٌه ٠غوصٍضَ عٍٝو تٌّؤع

 ُ ْٛ سعوثٌصٙث  خّعٕٝو متوش تٌصٛف١وك خو١ٓ ِخصٍوو ترغوشتف  ِوا تـصوشتَ عٍو ظّٓ ِعّو

أ٠ٌٛٚثشٙث ٚخثٌصثٌٟ ششش١ح تر٠ٌٛٚثز ٠فمك ِفَٙٛ تٌعًّ تٌؽّثعٟ
(25)

. 

فٟ ٘زٖ تٌّشـٍر شيتز تٌشعثٌر أ١ّ٘ور خثٌرور  ـ١وط شصوً فوٟ خعوط تٌّؤعغوثز 

از تٌّٕهّوورتٌىد١ووشذ رٌووٝ أْ شىووْٛ ِٛظموور فووٟ عووؽ
(26)

. )تٌّؤعغوور( خووذءت  ِووٓ ٌٛتبفٙووث 

ٚلشتستشٙث ٚشمثس٠ش٘ث تٌغ٠ٕٛر ٚغ١ش٘ث ِٓ ٔششتز تٌّٕهّر  ٌزٌه فوإْ صو١ثغر تٌشعوثٌر 

 شطٍح ؼٙذت  ٚششو١ضت  أودش.

 رسانت انًؤسست: -4

 طياغت رسانت انًؤسسيت: -4-1

شصطٍح ص١ثغر سعوثٌر تٌّؤعغور وّوث عودك ٚألوشٔث رٌوٝ ؼٙوذ ٚششو١وض ود١وش٠ٓ  

شصطٍح دستعر ٚشف١ًٍ تٌد١ةر تٌذتت١ٍر ٚتٌد١ةر تٌخثسؼ١ر ٌٍّؤعغور ـصوٝ شوصّىٓ ِوٓ رٔٙث 

شفذ٠ذ ِث شش٠ذ تٌٛصٛي ر١ٌٗ ِغصمدا  تٔطالث  ِٓ ٚظعٙث تٌفوثٌٟ )تنِىث١ٔوثز ٚتٌفوشح 

تٌّّىٕر( ٚششوض تٌّؤعغر عِّٛث  عٍٝ ظاض أخعوثد فوٟ صو١ثغر سعوثٌصٙث ٚشغوّٝ ِعٍوط 

 أخعثد تٌشعثٌر ٟٚ٘ وّث ٠ٍٟ:

 ذتف تٌصٟ شغعٝ ٌصفم١مٙث ِغصمدا .تر٘ -

 تٌع١ٍّثز تٌصٟ شمَٛ خٙث تٌّٕهّر )تٌّؤعغر( ٚش١ّض٘ث عٓ غ١ش٘ث ِٓ تٌّٕهّثز. -
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تٌّٛتسد / تٌّذتاز: ٚشصّعً فٟ دسؼر ؼٛدذ تٌّذتاز تٌع١ٍّر تنٔصثؼ١ر ٌٍّٕٚهّر  -

ٚلووذسشٙث عٍووٝ ؼووزج أفووشتد رٚٞ تٌىفووثءذ تٌعث١ٌوور ٚدسؼوور تعووصمشتس ِصووثدس تٌصٛس٠ووذ 

 فر ٚتٌمذستز تندتس٠ر تٌعث١ٌر تٌصٟ شصّصا خٙث تٌّٕهّر.تٌّخصٍ

 ٚ٘ٛ ِث ٠ٛظفٗ تٌشىً تٌّٛتٌٟ.

 (: يثهث أبعاد انرسانت11انشكم رقى )

 

 

 

 

 انًىارد انًذخالث

األردٌ، انًظذر: كاظى َزار انركابي، اإلدارة االستراتيجيت، انعىنًت وانًُاوسات، دار واوام، عًااٌ، 

  .173، ص2114

دذ صو١ثغر تٌشعوثٌر  رال  رْ ِعٍط أخعثد تٌشعثٌر ٠فذد تنغثس تٌعثَ ٌٍفىُ عٍٝ ِذٜ ؼٛو

ذ ٚتٌعووعو  ِٚخشؼووثز  أٔوٗو ٠ّىوٓو رظووثفر عٕثصووش أتووشٜ وووثٌفشح ٚتٌّخووثغش  ٔمووثغ تٌموٛو

تٌّؤعغر  وّث أْ تٌصفذ٠ذ ٚتٌذلر فٟ ص١ثغر تٌشعثٌر شغصٍضَ فٟو تٌٛلوس ٔفغٗو تالشغوثع خذسؼور 

ؿ خثٌّض٠وووذ ِووٓو تالخصىوووثس ٚتنخوووذتع. ٚ٘وووزت ٠عطووٟو أخعوووثد تٌشعوووثٌر لوووىا  ٕ٘ذعووو١ث  ِصعوووذد  شغووّو

ترظاع  ٌٍٚصعد١ش عٓ سعثٌر تٌّؤعغر شٛؼذ ٚؼٙصث ٔهش ِخصٍف١ٓ
(29)

. 

٠ٕثدٞ أصفثخٙث خعشٚسذ أْ شعىظ تٌعدثستز فىوشذ تٌصعهو١ُ  وجهت َ ر انىطحيت: -

ٌدعط ِؤلشتز تردتء خثٌّٕهّر فٟٙ شعىظ تردتء تٌّعوثٌٟ رِوث فوٟ صوٛسذ شعهو١ُ 

ترـذ تٌّصر١شتز تٌخثصر خثردتء ووثٌش٠ؿ أٚ تٌعثبوذ عٍوٝ سأط تٌّوثي تٌّغوصعّش  أٚ 

ىٍفور )تٌصىٍفور(  فٟ صٛسذ شذ١ٔر ٌدعط تٌّصر١شتز ترتشٜ تٌّششدطر خثردتء ِعً تٌ

 ٚشغصخذَ دتبّث  تٌّصر١شتز وّم١ثط ٌّغصٜٛ أدتء تٌّٕهّر تٌّؤعغر(.

 العمليات الرسالة األهداف
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ٚششٜ أْ تٌّٕهّر تٌفعثٌور ٘وٟ شٍوه تٌصوٟ شعّوً ِوٓ تواي  وجهت انُ ر انًعياريت: -

عذد ِٓ تٌّعث١٠ش تٌّفذدذ تٌصوٟ ٠ّىوٓ ِوٓ تاٌٙوث شم١و١ُ ِوذٜ ؼوٛدذ تٌعدوثستز تٌصوٟ 

ود١ووش ِووٓ تٌّعووث١٠ش فووٟ شم١وو١ُ تٌعدووثستز. شعىغووٙث تٌشعووثٌر  ٠ّٚىووٓ تعووصخذتَ عووذد 

ٚخثٌصثٌٟ فإْ ٚؼٙر تٌٕهش ترٌٚٝ شغعٝ رٌٝ ترِعٍور: أِوث تٌعث١ٔور فصص١ّوض خمشخٙوث ِوٓ 

تٌٛتلا أٞ ٚتلع١ر فٛؼٙر تٌٕهش تٌّع١ثس٠ر شمٛد ترفشتد دتتً تٌّٕهّر خشوىً ٚتلعوٟ 

ا لوشٚغ خع١ذت  عٓ تٌّعث١ٌر خثٌصثٌٟ ٟ٘ تٌصٟ شصّثلٝ ـغح تعصمثدٔث خشىً أفعوً ِو

 تٌشعثٌر: تٌعمر  تٌٛظٛؾ ..

 تقييى انرسانت نهًؤسست -4-2

شٛؼووذ تٌعذ٠ووذ ِووٓ تٌصٛؼٙووثز ٌصموو١ُ سعووثٌر تٌّؤعغوور  فووثٌدعط ٠ووشٜ أْ تٌشعووثٌر 

تٌؽ١ذذ ٟ٘ تٌصٟ شمٛد ِخصٍو ترغشتف تٌّصعثٍِور ِوا تٌّؤعغور فوٟ تالشؽوثٖ تٌوزٞ ٠خوذَ 

تٌصٟ شموذَ تنؼثخور عوٓ ِصثٌفُٙ ِٚصثٌفٙث فٟ ٔفظ تٌٛلس  ٌزٌه فثٌشعثٌر تٌؽ١ذذ ٟ٘ 

ترعووةٍر تٌّصعٍموور خعٕثصووش تٌشعووثٌر تٌفعثٌوور فووٟ ـوو١ٓ ٠فووذد تٌوودعط عووصر ِعووث١٠ش تٌصم١وو١ُ 

سعثٌر تٌّؤعغر  ٠شٍّٙث تٌؽذٚي تٌصثٌٟ
(28)

: 

 (: انًعايير انًستخذيت وي تقييى رسانت انًؤسسيت11انجذول رقى )

 وطل انًعيار انًعيار

 لثخٍر ٌٍم١ثط ِا شفذ٠ذ صِٓ ِفذد ٌصفم١مٙث٠عٕٟ ٚؼٛد ِصطٍفثز  ٔصثبػ ِفذدذ خذلر .4

غصمًد تٌصٛتفك ِا تٌد١ةر .2 ٙث ٟف تٌّ ٛلا ْأ شعًّ ِع ّص ١ٌث  ٚأ ِٓ ٌت ـث ّٕهّر  ٙث ٌت ٌٟص شعًّ خ ٌد١ةر ت ّٕهّر ِا ت ٕثغُ ٌت  ِذٜ ش

 ٚصو و١ف١ر ٚصٛي تٌّٕهّر رٌٝ تٌٕصثبػ تٌّشغٛخر ِٓ تاي ترٔشطر  غش٠مر تٌٛصٛي .3

شطوثخك تٌغ١ثعوثز ٚتنؼوشتءتز ٚتٌخطوػ تٌصوٟ شٛظوا عٍوٝ ِغوصٜٛ تٌّٕهّور أٚ عٍوٝ ل١ثط ِذٜ  تٌصطثخك تٌذتتٍٟ .4

 ِغصٜٛ ٚـذتز تٌعًّ

شفم١ووك دسؼوور ِووٓ تٌصىثِووً خوو١ٓ أؼووضتء ِٚىٛٔووثز تٌّٕهّوور تٌشب١غوو١ر ووويْ شٛظووؿ ٔطووثق ٚـؽووُ  شىثًِ تٌّٕهّر .5

 تٌع١ٍّثز ٚشخص١ص تٌّٛتسد ٚتٌّضت٠ث ٚتٌع١ٛج تٌخثصر تٌّٕهّر 

ٚأْ شىْٛ ٚتلع١ر ٌٚىٕٙث شعطٟ تٌفشصر ٌٍّٕهّر ٌٍصفذٞ فٟ ٔفظ تٌٛلس فوٟ ـوذٚد ِوث ٠ّىوٓ الخذ  رِىث١ٔر شفم١مٙث .6

 تٌفصٛي ع١ٍٙث ِٓ ِٛتسد

اظى َزار انركابي، اإلدارة االستراتيجيت، انعىنًت وانًُاوسات، دار واوام، عًااٌ، األردٌ، كانًظذر: 

 .173، ص 2114
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لدً ٚأظٕثء تٌص١ثغر  وّث الخوذ ِعث١٠ش شم١١ُ تٌشعثٌر الخذ أْ شؤتز خع١ٓ تالعصدثس 

ِٓ تٌصم١١ُ تٌذٚسٞ تٌّغصّش خعوذ رٌوه ـصوٝ شوصّىٓ تٌشعوثٌر ِوٓ شٕوثٚي ٚلوّٛي ِخصٍوو 

تٌصر١شتز تٌصٟ ٠ّىٓ أْ شطشأ عٍٝ تٌد١ةر تٌذتت١ٍر ٚتٌخثسؼ١ر ٌٍّؤعغر ِٚث ٠وٕعىظ ِوٓ 

ؼشتء رٌه عٍٝ تعصشتش١ؽ١ر تٌّؤعغر تثصر ٚأْ تٌشعثٌر شعصدوش أوعوش ترؼوضتء تٌّشب١ور 

ٚتٌشعد١ر فٟ تعصشتش١ؽ١ر تٌّؤعغر
(25)

. 

 ثانثاً: أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت رسانت انًؤسست:

٠ّىٓ رخشتص أظوش تندتسذ عٍوٝ صو١ثغر سعوثٌر تٌّؤعغور  ِوٓ تواي أخعوثد ِعٍوس 

 أخعثد تٌشعثٌر  رظثفر رٌٝ عٕصش متش ٠عُ خثلٟ تٌّصر١شتز.

 األهذاف: أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت انرسانت يٍ خالل -1

ششًّ سعثٌر تٌّؤعغر تر٘وذتف تٌعثِور تٌصوٟ شفوذد ٚفوك ّٔوػ تندتسذ خثر٘وذتف 

ِٓ تاي تتص١ثس تر٘ذتف تٌّشصشور ٚتروعش أ١ّ٘ر ِٓ خ١ٓ تر٘ذتف تٌّمصشـر  ٚتٌؽٙر 

تٌصووٟ شمووَٛ خع١ٍّوور تالتص١ووثس ٚتٌّفثظووٍر فووٟ تندتسذ تٌع١ٍووث  ِٚخصٍووو ترغووشتف رال أْ 

دتسذ تٌع١ٍوث  خثٌصوثٌٟ شصفوذد تر٘وذتف ِٕٚوٗ خوثٌشغُ ِوٓ تر٘وذتف تٌمشتس تٌٕٙثبٟ ٠عٛد ٌال

شٕدغػ ِٓ أ٘ذتف ٚفك: ١ِٛالشٙث  تٍف١ثشٙث  عٍُ أ٠ٌٛٚثشٙث .... ٠ٚىْٛ ٘زت تٌصيظ١ش ر٠ؽثخ١ث  

وّث لذ ٠ىوْٛ عوٍد١ث  فٕؽوذ أْ خعوط تٌّغو١ش٠ٓ ١ّ٠وً رٌوٝ ٘وذف تٌشخف١ور فوٟ ـو١ٓ ١ّ٠وً 

٠ٚهٙش رٌه ِدثلشذ فٟ ص١ثغر تٌشعثٌر  فمذ تٌدعط ت٢تش رٌٝ تٌّغؤ١ٌٚر تالؼصّثع١ر  

شؽٍح ِصعث١ٍِٓ ٌُٙ ٔفظ عٍُ تر٠ٌٛٚور  وّوث أٔٙوث لوذ شهٙوش ِعثسظور خعوط ترغوشتف 

ٚخزٌه ٠هٙوش تٌؽثٔوح تٌغوٍدٟ رظوش تر٘وذتف عٍوٝ صو١ثغر سعوثٌر تٌّؤعغور  ِوٓ ؼٙور 

ٍوو أتشٜ ٔعٍُ أْ تندتسذ خثر٘ذتف شمَٛ عٍٝ شفم١ك تٌصٛتفك ٚتٌصىثًِ خ١ٓ أ٘ذتف ِخص

ترغشتف عٛتء ِٓ دتتً تٌّؤعغور: ِغو١ش٠ٓ ٚعّوثي  أٚ ِوٓ تثسؼٙوث  ٚ٘وزت تٌصٛف١وك 

٠صعح شفم١موٗ فوٟ خعوط ترـ١وثْ  خثٌصوثٌٟ شٍؽوي تندتسذ تٌع١ٍوث فوٟ صو١ثغصٙث ٌشعوثٌصٙث 

عٍوووٝ ٚظوووا ؼٍّووور ِوووٓ تر٘وووذتف تٌر١وووش ٚتظوووفر ٚ٘وووزت ٠وووٕعىظ عوووٍدث  رْ ترغوووشتف 

ش ِوٓ تندتسذ تٌع١ٍوث ِّوث ٠وؤظش عٍوٝ تٌخثسؼ١ر  لوذ شوشٜ فوٟ رٌوه عوٛء شغو١١ش أٚ شمصو١

صٛسذ تٌّؤعغر أعثعث  ١ٌٚظ فمػ عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر  خّعٕٝ متش أْ شىوْٛ 
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سعثٌر تٌّؤعغر شعىظ ؼٛ٘ش تالعصشتش١ؽ١ر تٌصٟ شغثعذ٘ث فٟ شفم١ك أ٘وذتفٙث
(30)

. ٚرْ 

تٌشعووثٌر ٘ووٟ تٌؽووضء تٌهووث٘ش ِووٓ تعووصشتش١ؽ١ر تٌّؤعغوور  فووإْ تٌصفذ٠ووذ غ١ووش تٌصووف١ؿ 

تف أٚ تٌصطد١ووك تٌر١ووش فعووثي ندتسذ تر٘ووذتف ٠ووٕعىظ عووٍدث  عٍووٝ فعث١ٌوور صوو١ثغر ٌأل٘ووذ

 تٌشعثٌر ِٕٚٗ عٍٝ تٌّصعث١ٍِٓ ِا تٌّؤعغر.

 أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت انرسانت يٍ خالل انعًهياث: -2

٠فموووك ٔهوووثَ تندتسذ خثر٘وووذتف تٌصٛـوووذ ٚتٌصوووشتخػ خووو١ٓ ِغوووص٠ٛثز تردتء ِٕٚوووٗ 

تنٔؽثص عٍٝ
(34)

: 

 تٌفشد أٚ ؼّثعر ترفشتد.ِغصٜٛ  -

 ِغصٜٛ تٌصمغ١ُ تٌصٕه١ّٟ. -

 ِغصٜٛ تٌّٕهّر )تٌششور( -

ٚخثٌصثٌٟ فوثندتسذ خثر٘وذتف فوٟ صو١ثغصٙث ٌشعوثٌصٙث  شفوثٚي أْ شعوا ترعودثج 

العصشتش١ؽ١ر تٌّؤعغر عٍٝ تٌعَّٛ  ٚعٍٝ ِغصٜٛ تردتء تٌعٍّٟ  ِٚٓ ظّر ششؼّر شٍه 

١ر تٌصشؼّر ٘زٖ شصطٍح تٌصف١ًٍ تٌذتبُ فٟ لىً رؼشتءتز ٚع١ٍّثز ٚخشتِػ  ـط أْ عٍّ

ٚتٌّغووصّش ٌٍّٕووثق تٌووذتتٍٟ ٌٍّؤعغوور  ٠ٚصطٍووح رٌووه أْ شووصُ صوو١ثغر سعووثٌر تٌّؤعغوور 

خيلصٝ ِث ٠ّىٓ ِٓ تٌّشٚٔور رْ تٌّشتؼعور تٌذٚس٠ور ِٚوث ٠ٕوصػ عٕٙوث ِوٓ شعوذ٠از فوٟ 

ىغٙث تٌخطػ ٚتٌدشتِػ ٚتٌع١ٍّثز الخذ أْ شدمٝ فٟ رغثس ص١ثغر تٌشعثٌر  رٔٙث رْ ٌُ شع

 فإْ رٌه ِعٕثٖ عذَ فعث١ٌر أٚ ؼذٜٚ تٌشعثٌر  ِّث لذ ٠فغش رٌٝ عذَ ِصذتل١ر تٌشعثٌر.

ِٓ ؼٙر أتشٜ ررت وثٔس ص١ثغر تٌّؤعغر ِصّثلو١ر ِوا تندتسذ خثر٘وذتف  ِوٓ 

ـ١ط لٌّٛٙث ٌٍع١ٍّثز ٚتنؼشتءتز تٌاصِر ٌصٕف١ز ِث شصطٍدٗ تندتسذ خثر٘وذتف  فّعٕوٝ 

فعفثظور ـصوٝ شغوصٛعح ِخصٍوو تٌصر١وشتز تٌصوٟ لوذ  رٌه أْ تٌشعوثٌر صو١رس خصوٛسذ

شطشأ عٍٝ ِخصٍو تٌع١ٍّثز ٚتنؼشتءتز ٚ٘زت ِث ٠صٕثفٝ ِوا تٌشوشٚغ تٌٛتؼدور تٌصفم١وك 

ٌصوو١ثغر سعووثٌر فعثٌوور ٌٍّؤعغوور ٘ووزت عٍووٝ ِغووصٜٛ ّٔووٛرغ تٌشعووثٌر  ٚعٍووٝ ِغووصٜٛ 
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ؼوٛ ترغشتف فإْ ٘زٖ تٌص١ثغر تٌفعفثظر  ٌٓ شؤدٞ خثٌشعثٌر رٌٝ شفم١وك تٌٙوذف تٌّش

ِٕٙووث ٚتٌخووثح خصٛؼ١ووٗ ترفووشتد رٌووٝ أدتء ِووث ٘ووٛ ِطٍووٛج ِووُٕٙ وّووث ال ٠ّىٕٙووث ِووٓ أدتء 

 دٚس٘ث ويدتذ ٌصم١١ُ تردتء تٌعثَ ٌٍّؤعغر.

رْ ٚلٛفٕووث عٍووٝ تٌٕمووثغ تٌصث١ٌوور ال ٠عٕووٟ أْ أظووش تندتسذ خثر٘ووذتف عٍووٝ صوو١ثغر 

تن٠ؽوثخٟ  سعثٌر تٌّؤعغر ِوششدػ فموػ خثٌؽثٔوح تٌغوٍدٟ  رٔوٗ ال ٠ّىوٓ أْ ّٔٙوً أظش٘وث

ٚتٌّصّعووً فووٟ أْ تندتسذ خثر٘ووذتف شغووًٙ صوو١ثغر تٌشعووثٌر  رْ تندتسذ خثر٘ووذتف أدتذ 

ٌصعدةر ؼٙٛد ٚغثلثز ِخصٍوو ترغوشتف ٚتٌّغوص٠ٛثز ٚشٛـ١وذ ؼٙوٛدُ٘ خثٌصوثٌٟ ٠صودؿ 

ِوٓ تٌغوًٙ عٍوٝ تندتسذ تٌع١ٍوث صو١ثغر سعووثٌر تٌّؤعغور  ٚ٘وزت ِوث ٠صوعح شفم١موٗ فووٟ 

 تشٜ.رغثس ترّٔثغ تندتس٠ر تر

 أثر اإلدارة باألهذاف عهً رسانت انًؤسست يٍ خالل انًىارد / انًذخالث: -3

شصّعووً تٌّووٛتسد أٚ تٌّووذتاز فووٟ ِؽّووٛع: تٌّووٛتد تر١ٌٚوور  تٌٛعووثبً ٚأدٚتز 

تنٔصوووثغ  تٌّوووٛتسد تٌدشوووش٠ر ِٚخصٍوووو تٌّعٍِٛوووثز تٌصوووٟ شفصثؼٙوووث تٌّؤعغووور ٌصووو١ثغر 

ذ وٍّوث أٔعىوظ رٌوه خثن٠ؽوثج سعثٌصٙث  ٚتٌصٟ وٍّوث وثٔوس عٍوٝ دسؼور أعٍوٝ ِوٓ تٌؽوٛد

 عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر.

أِوووث عوووٓ أظوووش تندتسذ خثر٘وووذتف عٍوووٝ صووو١ثغر سعوووثٌر ِوووٓ تووواي تٌّوووٛتسد / 

تٌّذتاز  ف١هٙش ِٓ وْٛ تندتسذ خثر٘وذتف شدٕوٝ خثرعوثط عٍوٝ تٌّعط١وثز تٌذتت١ٍور 

سذ ٚتٌخثسؼ١وور ٘وووزٖ ترت١وووشذ تٌصوووٟ عٍوووٝ سأعووٙث تٌّوووذتاز ِّٙوووث ووووثْ لوووىٍٙث  ٚتندت

خثر٘ذتف عٍٝ تٌعَّٛ ِوٓ ترّٔوثغ تندتس٠ور تٌصوٟ شغوعٝ رٌوٝ ؼوزج تٌىفوثءتز تندتس٠ور 

ٚتٌّٙثستز تٌصٕه١ّ١ر ٚشعّوً عٍوٝ شوٛف١ش تٌّٕوثق تٌّغوصمش ردتبٙوث  ٚ٘وزت ِوث ٠هٙوش ِوٓ 

توواي سعووثبً تٌّؤعغووثز تٌصووٟ شعّووً فووٟ  ووً ٘ووزت تٌووّٕػ ِووٓ تندتسذ. وّووث أْ غد١عوور 

فٕؽذ خعط تٌّؤعغثز شغعٝ رٌوٝ تعوصخذتَ تٌّوذتاز  تٌّذتاز فٟ ـذ رتشٙث شعذ ٘ذف ث

تٌطد١ع١ر تٌر١ش ِعشذ خثٌفشد أٚ تٌد١ةر  فٟ ـ١ٓ أْ ِؤعغثز أتشٜ شًّٙ ٘زت تٌؽثٔوح  

ٚ٘زت تٌصفذ٠ذ ٌطد١عر تٌّذتاز ٠هٙش خشىً ؼٍٟ فٟ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغور  ِّوث لوذ 

ٔٙث ـذدز خعمر ٠ىغح سعثٌر تٌّؤعغر ١ِضذ ٌٍصفٛق عٍٝ سعثبً تٌّؤعغثز ترتشٜ  ر
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ِذتاشٙث  خثٌصثٌٟ ٠غًٙ عٍٝ ظٛء رٌه شفذ٠ذ غد١عر ِخشؼثز تٌّؤعغر خغٌٙٛر  رْ 

تندتسذ خثر٘ذتف ِد١ٕر عٍٝ شغٍغوً ٚشوشتخػ تر٘وذتف ٚشىثٍِٙوث  فّوٓ غ١وش تٌّّىوٓ أْ 

٠غووّؿ ٘ووزت تٌووّٕػ ِووٓ تندتسذ غووشؾ ِخشؼووثز ِٕخفعوور تٌؽووٛدذ ِووٓ ِووذتاز عث١ٌوور 

شعووثد  ِٚعٕووٝ رٌووه أْ تندتسذ خغووع١ٙث رٌووٝ شفم١ووك  تٌؽووٛدذ رْ فووٟ رٌووه شعووثسض ٚ

ترفعً شصطٍح ِذتاز عث١ٌر تٌؽٛدذ خيوعش وفثءذ ٚفعث١ٌر ِّىٕر ٚتٌزٞ ٠هٙش ِدثلوشذ 

فوووٟ صووو١ثغر تٌشعوووثٌر  رال أْ ِوووث ٠ؤتوووز عٍوووٝ رٌوووه ٘وووٛ أْ تندتسذ خثر٘وووذتف شصطٍوووح 

ّٛتسد  ِث ٠غصٍضَ تٌّشتؼعر تٌذٚس٠ر ٚتٌّغصّشذ تٌصٟ لذ شؤدٞ رٌٝ شر١١ش تٌّذتاز أٚ تٌ

 رؼشتء شعذ٠از عٍٝ ص١ثغر سعثٌر تٌّؤعغر أٚ شر١١ش٘ث ؼزس٠ث .

 أثر اإلدارة باألهذاف عهً طياغت رسانت انًؤسست يٍ خالل يعايير انتقييى: -4

أسدٔث فٟ ٘وزت تٌّدفوط تٌّوضغ خو١ٓ أظوش تندتسذ خثر٘وذتف ٚتٌّعوث١٠ش تٌّغوصخذِر 

"  ـصٝ ٠صُ شفذ٠وذ ترظوش خصوٛسذ Hofer  ٚSchendeٌصم١١ُ سعثٌر تٌّؤعغر ـغح " 

أدق ٚألًّ وّث ٠ٍٟ
(32)

: 

أْ تندتسذ خثر٘ذتف شغعٝ ٌٛظا أ٘ذتف فٟ صٛسذ ٔصثبػ ِغدمر ِفذدذ خذلر ٚ٘زت  -

 ِث شصطٍدٗ تٌشعثٌر تٌذلر ٚتٌٛظٛؾ  ِا ٚؼٛد تٌدُعذ تٌضِٕٟ ٌٙزٖ تٌٕصثبػ.

تٌذتت١ٍوور شدٕووٟ تندتسذ خثر٘ووذتف وّووث عوودك ٚألووشٔث عٍووٝ تٌصشووخ١ص تٌؽ١ووذ ٌٍد١ةصوو١ٓ  -

 ٚتٌخثسؼ١ر ٌٍّؤعغر خىفثءذ أعٍٝ وّث شغّؿ خثتصصثس تٌؽٙذ  تٌٛلس  ٚتٌّثي.

ي ٌصفم١وك تر٘وذتف شفوذد خشوىً ِصغٍغًو  فٟو لوىً رؼوشتءتز ٚع١ٍّوثز  - غش٠مر تٌٛصٛو

عٍٝو ِغووصٜٛ وًو ععوٛو فٟو تٌّٕهّوور ِّوث ٠ؽعوًو سعوثٌر تٌّؤعغوور ِٛؼٙور فعووا  رفووشتد 

 تٌُٙ ٚتردتء تٌّغثعذذ ٌٍصم١١ُ تٌؽ١ذ.تٌّؤعغر  وّث أٔٙث شىْٛ خّعثخر تٌفثفض 

شغّؿ تندتسذ خثر٘ذتف خثٌىشو عٓ تٌع١ٛج أٚ تالتوصاالز تٌصوٟ ٠ّىوٓ أْ شفوذض  -

فٟ تٌّؤعغر وّث شصفذد عٍٝ ظٛبٙث ِؽثالز تٌغٍطر ٚتٌّغوؤ١ٌٚر  ٚتٌعالوثز خو١ٓ 

ِخصٍو ترفشتد أٚ تٌٛـذتز ٚتٌّٛتسد تٌاصِور ردتء أٞ ع١ٍّور ِّٙوث وثٔوس خغو١طر 
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عمذذ  خثٌصثٌٟ ٠صُ فٟ ظٛء رٌه شؽذ٠ذ تٌّىٛٔثز ترعثع١ر ٚتٌعالوثز تٌشب١غو١ر أٚ ِ

 تٌصٟ ٠ؽح أْ ششٍّٙث تٌشعثٌر.

الخووذ ِووٓ شووٛفش لووشغ أعثعووٟ عووٛتء فووٟ تندتسذ خثر٘ووذتف أٚ فووٟ صوو١ثغر سعووثٌر  -

تٌّؤعغر أال ٟٚ٘ رِىث١ٔر تٌصفم١ك ٚتٌٛتلع١ر  ٌىوٓ أظوش تندتسذ خثر٘وذتف ٘وٛ تٌوزٞ 

سعووثٌر تٌّؤعغور  رٔووٗ ـصوٝ ٚرْ غشـووس أ٘وذتف غ١ووش لثخٍوور  ٠طروٝ عٍووٝ صو١ثغر

ٌصفم١ك فّٓ تٌّفصشض أْ شصُ تٌّفثظٍر خ١ٓ ؼٍّر ِٓ تر٘ذتف  ِٚٓ ؼٍّور ِعوث١٠ش 

تٌّفثظووٍر رِىث١ٔوور تٌصفم١ووك ِووٓ توواي رٌووه رٔٙووث ٘ووٟ تٌصووٟ شغووّؿ تتصدووثس رِىث١ٔوور 

وّووث ٠هٙووش تٌصفم١ووك  فووإرت شووُ رٌووه خشووىً فعووثي فغوو١ٕصػ ٌٕووث صوو١ثغر فعثٌوور ٌٍشعووثٌر  

 تٌعىظ ررت ٌُ ٠صُ تالتص١ثس خشىً فعثي.

ٚفٟ ترت١ش ٠ّىٓ تٌمٛي أْ تندتسذ خثر٘ذتف ٚص١ثغر تٌشعوثٌر ٠غو١شتْ ظوّٓ 

تط١ٓ ِصٛتص١٠ٓ ٚخٕفظ تالشؽثٖ  رْ ٌُ ٔمً أّٔٙث ِصطثخم١ٓ فوٟ تٌعذ٠وذ ِوٓ تٌٕموثغ  ف١ّوث 

دتسذ خثر٘وذتف ٘وٟ شصطٍدٗ تندتسذ خثر٘ذتف  شصطٍدوٗ أ٠عوث  صو١ثغر تٌشعوثٌر  رال أْ تن

 صثـدر تٌصيظ١ش عٍٝ ص١ثغر تٌشعثٌر رْ وثْ تٌصيظ١ش ر٠ؽثخ١ث  أٚ عٍد١ث .

 انخاتًت:

ِٓ تاي ٘زت تٌدفط تٌزٞ شٕثٌٕٚث ف١ٗ تندتسذ خثر٘ذتف ٚسعثٌر تٌّؤعغر ـثٌٕٚث 

رٌمثء تٌعٛء عٍٝ ّٔػ ِٓ ترّٔثغ تٌفذ٠عر ٌالدتسذ ٚعٕصش أٚ ؼضء أعثعٟ ِٓ أؼوضتء 

وّفثٌٚر ٌالؼثخر عٍٝ تٌغؤتي: و١و شوؤظش تندتسذ خثر٘وذتف عٍوٝ سعوثٌر تالعصشتش١ؽ١ر 

تٌّؤعغرم  ٚلذ ٚؼذٔث أْ ٘زت تٌصيظ١ش ٠يتز ٚؼٙص١ٓ: ٚؼٗ ر٠ؽثخٟ ٚأتش عٍدٟ  فإرت شّس 

تندتسذ خثر٘ووذتف خشووىً فعووثي ٚؼ١ووذ فووإْ رٌووه عوو١ٕعىظ ِدثلووشذ عٍووٝ صوو١ثغر سعووثٌر 

ض خعذَ تٌفعث١ٌور ٚٔموص تٌؽوٛدذ  فوإْ رٌوه تٌّؤعغر  أِث ررت وثٔس تندتسذ خثر٘ذتف شص١ّ

عوو١هٙش ِدثلووشذ ٚخشووىً عووٍدٟ عٍووٝ صوو١ثغر سعووثٌر تٌّؤعغوور  أٞ أْ عالوور تٌصوويظ١ش 

 خ١ّٕٙث شيتز لىً تٌعالر تٌطشد٠ر  أٞ أّٔٙث ٠غ١شٔث خٕفظ تالشؽثٖ )عٍدٟ أٚ ر٠ؽثخٟ(.
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 َتاوج انذراست: 

دٚست  تعصشتش١ؽ١ث  فٟ  ٔخٍص فٟ ٔٙث٠ر ٘زت تٌدفط رٌٝ أْ تندتسذ خثر٘ذتف شٍعح

شفم١ووك أ٘ووذتف تٌّؤعغوور ٚ٘ووزت ِووٓ توواي تٌووذٚس تٌووزٞ شٍعدووٗ تندتسذ فووٟ تٍووك تٌعمثفوور 

تن٠ؽثخ١وور فووٟ تٌّؤعغوور ٚشووذع١ّٙث ٚٔشووش٘ث ٚششعوو١خٙث فووٟ عووٍٛن تٌعّووً خشووىً ٠فمووك 

عووٓ ٚؼووٛد تٌعمثفوور  -أٞ تندتسذ -فعووث١ٌصُٙ ٚوفووثءشُٙ فووٟ تٌعّووً  وّووث شعصدووش تٌّغووؤٌٚر 

ذذ تٌصٟ شعشلً تٌغ١ش تٌفغٓ تٌٕشثغ تٌّؤعغر ٚخثٌصثٌٟ شفٛي دْٚ شفم١ك تٌغٍد١ر ٚتٌؽثِ

 تر٘ذتف ٌٙزٖ ترت١شذ.

ٚشفًّ تندتسذ خثر٘ذتف عذذ فٛتبذ فٟٙ شغثعذ٘ث فٟ ِعشفر ٔٛع تٌعمثفر تٌغثبذذ 

فٟ تٌّؤعغر ٚخثٌصثٌٟ ِعشفر تٌغٍٛو١ثز ٚتالشؽث٘ثز ٚتٌم١ُ ٚتٌعثدتز تٌّصٛتؼذذ فٟ ووً 

ٛ ِووث ٠غووّؿ ٌووالدتسذ خّعشفوور ِفووذدتز تٌغووٍٛن تٌصٕه١ّووٟ  ِٕٚووٗ ١٘ثوووً تٌّؤعغوور ٚ٘وو

رِىث١ٔر تٌصٕدؤ خٗ ٌٍصفىُ ف١ٗ خشىً ٠فمك تٌّشدٚد٠ر ٚتنٔصثؼ١ر تٌّطٍٛخر ٚخثٌصثٌٟ شفم١ك 

وفثءذ تٌفشد تٌصٟ خذٚس٘ث شفمك وفثءذ تٌّؤعغر فٟ تٌٕٙث٠ور ٚ٘وٟ تٌرث٠ور تٌٕٙثب١ور ٌذستعور 

 ز تالدتسذ خثال٘ذتف وثٌصثٌٟ:٠ّٚىٓ شفذ٠ذ ِشتـً ٚتطٛت أ٘ذتف تٌّؤعغر

تٌّشـٍر تالٌٟٚ : شفذ٠ذ تال٘ذتف تٌعثِر ٌٍّٕهّر  ٚششًّ ٘زٖ تٌّشـٍر عٍٟ شفذ٠ذ  -

 تال٘ذتف ٚتالعصشتش١ؽ١ثز ٚتٌغ١ثعثز تٌعثِر ٌٍّٕهّر 

تٌّشـٍر تٌعث١ٔر : شفذ٠ذ ت٘ذتف تاللغثَ تالدتس٠ر :٠مَٛ سبو١ظ تٌمغوُ خثٌّشوثسور ِوا  -

 ت٘ذتف تٌمغُ  تٌّش ع١ٓ تٌصثخع١ٓ ٌٗ خصفذ٠ذ

تٌّشـٍر تٌعثٌعر : عشض تال٘ذتف ٌٍّٕثلشر : ٠صُ عشض تال٘ذتف تٌغثخمر ٌٍّٕثلشور  -

 خىً لغُ تدتسٞ فٟ تٌّٕهّر .ٚتٌصف١ًٍ ِٓ ؼثٔح ؼ١ّا تالععثء تٌعث١ٍِٓ 

تٌّٕثلشر فٟ تٌخطٛذ تٌغثخمر تٌّشـٍر تٌشتخعر : ٚظا تال٘ذتف تٌفشد٠ر : خٕثءت عٍٟ  -

 ٠صُ شفذ٠ذ تال٘ذتف تٌّطٍٛج شفم١مٙث ِٓ وً ِٛ و ٚغش٠مر تٔؽثص٘ث 

تٌّشـٍوور تٌخثِغوور : تٌصرز٠وور تٌّششووذذ : ٚشعصّووذ ٘ووزٖ تٌّشـٍوور عٍووٟ تٌصم١وو١ُ تٌووذٚسٞ  -

 تٌّغصّش ٌصفذ٠ذ ِثشُ تٔؽثصٖ ِٓ تال٘ذتف تٌّفذدذ ِغدمث 
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 انتىطياث:

ذ ٚتٌاِصٕث١٘وور  ٚفووٟ فصووشذ ششووٙذ شر١ووش فووٟ  ووً تٌصر١ووشتز ٚتٌصطووٛستز تٌؽذ٠ووذ

شىٌٕٛٛؼٟ ِصغثسع ِٕٚثفغر ـثدذ خ١ٓ تٌّؤعغثز تاللصصثد٠ر  ٠ٕدروٟ عٍوٝ تٌّؤعغوثز 

ررت أستدز أْ شفشض ٔفغٙث  ٚشفثفظ عٍٝ دٚتِٙث  ٚشرضٚ أودوش ـصور ِوٓ تٌغوٛق  أْ 

شٙصُ خٛ ١فر تٌدفط ٚتٌصط٠ٛش دتتوً تٌّؤعغور  ٚووً ِثٌوٗ عالور خثنخوذتع تٌصىٌٕٛوٛؼٟ 

عٛتء عٓ غش٠وك رٔصوثغ ِٕصوٛغ ؼذ٠وذ أٚ شفغو١ٕٗ  أٚ شر١١وش أعوث١ٌح تنٔصوثغ  أْ شفغوٓ 

 تتص١ثس ٔٛع ِٓ تٌصىٌٕٛٛؼ١ث تٌزٞ ٠ابّٙث.

ٚ٘زت تٌىاَ ال ٠مصصش عٍٝ تٌّؤعغثز فموػ  خًو ٠مصصوش ووزٌه عٍٝو تٌوذٚي  رٔٙوث ررت 

ؼٟ ٚتالعوصعّثس ف١ٗو  أستدز شفم١ك ش١ّٕر تلصصثد٠ر ِغصذتِر  ع١ٍٙث تال٘صّثَ خث١ٌّوذتْ  تٌصىٌٕٛٛو

ٚرٌه ِٓ تاي تعصّثد٘وث عٍٝو ع١ثعوثز ِٓو لوئٙث أْ شوذفا خعؽٍور تٌص١ّٕور تاللصصوثد٠ر ودٕوثء 

٠ش   ف١ش تٌفّث٠ور تٌمث١ٔٛٔور  ٚش٠ًّٛو أٚ رعثٔور ِشوثس٠ا تٌدفوط تٌصطٛو ِشتوض تٌدفط تٌصطد١مٟ شٛو

 ٔهشت  رْ ٘زٖ ترت١شذ )ِشثس٠ا تٌدفط ٚتٌصط٠ٛش( شىٍو وع١شت .

ثٌٟ فّٓ تٌعشٚسٞ أْ ٠فًّ ِٕطك تٌفٍوٛي فوٟ رغوثس تٌصفوذ٠ط تنصواؾ ٚخثٌص

رٌه تٌصٛتصْ خ١ٓ تعصدثستز تٌفعث١ٌر أٞ تعصدثستز تلصصثد٠ر ٚتعصدثستز تؼصّثع١ور ـ١وط 

أْ تٌصر١١ووش تٌؽووٛ٘شٞ فووٟ أعووث١ٌح ردتسذ تٌخووذِثز تٌعثِوور ٚفووك ٔهش٠وور تندتسذ تٌعثِوور 

ثِور صخوثبٓ ٚتع١و١ٓ ٠وصُ تٌصعثِوً ِعٙوُ تٌفذ٠عر  ٠ىّٓ فٟ تعصدثس ِغوصٍٙىٟ تٌخوذِثز تٌع

  ٠ّٚىٓ شفذ٠ذ٘ث فٟ تٌٕمثغ تٌصث١ٌر :ٚفك ِفث١ُ٘ ٚل١ُ شؽثس٠ر

 تشدثع تٌّٕػ تٌذ٠ّمشتغٟ فٟ تالدتسذ  -

 ظثْ ِٓ تٌّذ٠ش٠ٓ تٌّؤ١ٍ٘ٓ شى٠ٛٓ صو  -

 شى٠ٛٓ س ٠ر لثٍِر ِٚصىثٍِر ال٘ذتف تٌّٕهّر  -

 ششؽ١ا تٌعثٍِْٛ ٌدزي تلصٟ ؼٙذ ٌصفم١ك ت٘ذتف تٌّٕهّر  -

 ا تٌشٚؾ تٌّع٠ٕٛر ٌٍعث١ٍِٓ خثٌّٕهّر سف -
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 :ًراجع ان

                                                           

 .03/05/2048أغٍا ع١ٍٗ فٟ:  www.Fez.gov.ae( ِٓ تٌّٛلا: 4)

  ح 2004( أـّذ ِفّذ غ١ُٕ  أعثع١ثز تندتسذ فٟ عصش تٌعٌّٛر  دتس تٌؽ١ٛلٟ  ترسدْ  2)

 .256 -255ح 

 .03/05/2048: أغٍا ع١ٍٗ فٟ: www.alriyadh.com( ِٓ تٌّٛلا 3)

 .03/05/2048أغٍا ع١ٍٗ فٟ:  www.fez.gov.ae( ِٓ تٌّٛلا 4)

تٌؽضتبش  ( ٔثصش دتدٞ عذْٚ  تندتسذ ٚتٌصخط١ػ تالعصشتش١ؽٟ  د٠ٛتْ تٌّطدٛعثز تٌؽثِع١ر  5)

 .54  ح 2004

 .53  ح 2002( صدفٟ تٌعص١دٟ  شطٛس تٌفىش ٚترٔشطر تندتس٠ر  دتس تٌفثِذ  ترسدْ  6)

 .54( صدفٟ تٌعص١دٟ  ِشؼا عثخك  ح 9)

( وث ُ ٔضتس تٌشوثخٟ  تندتسذ تالعصشتش١ؽ١ر  تٌعٌّٛر ٚتٌّٕثفغر  دتس ٚتبً  عّثْ  ترسدْ  8)

 .483  ح 2004

د١ح  تلصصثد ٚشغ١١ش تٌّؤعغر  د٠ٛتْ تٌّطدٛعثز تٌؽثِع١ر  تٌؽضتبش  ( عدذ تٌشصتق خٓ ـ5)

 .445  ح2004

 .50( ٔثصش ٔثدٞ عذْٚ: ِشؼا عدك روشٖ  ح 40)

)11( Jacques Orsohi, Pierre Helfer; Management Stratégique, 2eme ed, 

Vuibert, Paris, France, 1994, p110. 

 .80  ح 2002دتس ِؽذالٚٞ  عّثْ  ترسدْ   ثدس أـّذ أخٛ ل١فر  ردتسذ تٌٛلس ٔ (42)

( عدذ تٌف١ّذ عدذ تٌفصثؾ تٌّرشخٟ  تندتسذ تالعصشتش١ؽ١ر  ٌّٛتؼٙر شفذ٠ثز تٌمشْ تٌٛتـذ 43)

 .55  ح 4558ٚتٌعشش٠ٓ  ِؽّٛعر ت١ًٌٕ تٌعشخ١ر  تٌمث٘شذ  ِصش  

ثفر تٌعشخ١ر  ( ِفّذ تٌّفّذٞ تٌّثظٟ  تندتسذ تالعصشتش١ؽ١ر  تنعذتد ٚتٌص١ثغر  دتس تٌعم44)

 .482  ح4555-4558تٌمث٘شذ  ِصش  

 .54( صدفٟ تٌعص١دٟ  ِشؼا عثخك  ح 45)

( تعش ِشغثٔذ  ـذذ ست٠ظ  تندتسذ خثر٘ذتف ويدتذ ٌٍصغ١١ش تٌفعثٌر تٌٍّصمٝ تٌذٌٟٚ ترٚي ـٛي 46)

  3/4تٌصغ١١ش تٌفعثي فٟ تٌّؤعغ١ر تاللصصثد٠ر  ؼثِعر ِفّذ خٛظ١ثف خثٌّغ١ٍر  تٌؽضتبش  ٠ِٟٛ 

 .2ح   2005ثٞ ِ

  دتس ٚتبً  2( ِفّذ لثعُ تٌمش٠ٛشٟ  ِدثدئ  تندتسذ  تٌٕهش٠ثز  تٌع١ٍّثز  تٌٛ ثبو  غ49)

 .453  ح2004عّثْ  ترسدْ  

http://www.fez.gov.ae/
http://www.alriyadh.com/
http://www.fez.gov.ae/
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 .56( صدفٟ تٌعص١دٟ  ِشؼا عثخك  ح 48)

 .303( أـّذ ِفّذ غ١ُٕ  ِشؼا عثخك  ح 45)

 .55( ِفّذ تٌّفّذٞ تٌّثظٟ  ِشؼا عثخك  ح 20)

 .90تٌفصثؾ تٌّرشخٟ  ِشؼا عثخك  ح ( عدذ تٌف١ّذ عدذ24)

 .92( عدذ تٌف١ّذ عدذ تٌفصثؾ تٌّرشخٟ  ِشؼا عثخك  ح22)

 .495( وث ُ ٔضتس تٌشوثخٟ  ِشؼا عثخك  ح 23)

 .95( عدذ تٌف١ّذ عدذ تٌفصثؾ تٌّرشخٟ  ِشؼا عثخك  ح24)

 .496( وث ُ ٔضتس عدذ تٌفصثؾ تٌّرشخٟ  تٌّشؼا ٔفغٗ  ح25)

 .96ٌّرشخٟ  تٌّشؼا ٔفغٗ  ح( عدذ تٌف١ّذ عدذ تٌفصثؾ ت26)

 .492( وث ُ ٔضتس تٌشوثخٟ  ِشؼا عثخك  ح 29)

 .60( ِفّذ تٌّفّذٞ تٌّثظٟ  ِشؼا عثخك  ح28)

 .60( ِفّذ تٌّفّذٞ تٌّثظٟ  تٌّشؼا ٔفغٗ  ح 25)

( ـغٓ عٍٝ تٌضعدٟ  ٔهُ تٌّعٍِٛثز تالعصشتش١ؽ١ر  ِذتً تعصشتش١ؽٟ  دتس ٚتبً  عّثْ  30)

 .424  ح 2004ترسدْ  

عٍٟ تٌغٍّٟ  عٍغٍر تندتسذ خثر٘ذتف غش٠ك تٌّذ٠ش تٌّصفٛق  دتس غش٠ح  تٌمث٘شذ  ِصش   (34)

 .88-89  ح ح 4555

 .494( وث ُ ٔضتس تٌشوثخٟ  ِشؼا عثخك  ح 32)


