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 التقديرو الشكر

والصالة والسالم عمى من بعث  ،، عمم اإلنسان ما لم يعممالحمد هلل الذي عمم بالقمم       

 رحمة لمعالمين وعمى آلو وصحبو أجمعين.

أشكر اهلل كثيرًا عمى عونو وتوفيقو إلتمام ىذه الرسالة، كما أتقدم بخالص الشكر        

 والتي تكرمت باإلشراف عمى ىذه الرسالة، وعمى مازينب اجبارة والتقدير لمدكتورة الفاضمة 

ظيارىا  قدمتو لي من آراء وتوجييات عممية ومتابعة مستمرة إلرساء دعائم ىذه الرسالة وا 

 بالصورة الحالية. 

كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة الكرام لتفضميم بقبول          

مى عستساعد من توجييات ومالحظات  سيقدمونوالمشاركة في مناقشة الرسالة وعمى ما 

 إخراج الرسالة بأفضل شكل.

كما أقدم خالص شكري لجميع الموظفين المعنيين بالدراسة عمى حسن تجاوبيم وتعاونيم 

 في ملء استمارة االستبانة.

والشكر موصول لكل من ساىم وساعدني في إعداد ىذه الرسالة بمعمومة أو توجيو أو   

ساتذة األفاضل موصول لجميع األ رأي وأخص بالذكر الدكتور عبد الغفار المنفي، والشكر

 الباحث                                                               .في قسم اإلدارة
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 ملخص الدراسة

الرئيسية القرار في المصارف  اتخاذ يةاعمفإلدارة باألىداف عمى أثر ات ىذه الدراسة لمعرفة ىدف

 باإلدارة ورؤساء االقسام من جميع مديريوتكون مجتمع الدراسة  ة بمدينة بنغازي،مالتجارية الميبية العام

 استخدامتم قد و  ،ورئيس قسم مديراً ( 72قيد الدراسة والبالغ عددىم )يا والوسطى في المصارف العم

سة استخدم ولتحقيق ىدف الدرا أسموب المسح الشامل؛ لضمان نتائج أقرب لمواقع وأكثر قابمية لمتعميم،

 ة،نتمارة اإلستبالمدراسة عن طريق اس، وتم جمع البيانات األساسية االستكشافي الباحث المنيج الوصفي

(، وتم استخدام SPSSولتحميل البيانات تم االستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية )

معامل ألفا المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، التكرارات، ) :صائية التاليةاألساليب اإلح

 .(االنحدار المتعدد تحميلاالنحدار البسيط،  تحميل، كرونباخ

 وقد توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن إيجازىا كاآلتي:      

   بالمصارف قيد الدراسة.مرتفع  بمستوى اإلدارة باألىداف ممارساتأظيرت الدراسة توافر 

   في المصارف قيد الدراسة اتخاذ القرار يةفاعممن  مرتفعكما أظيرت النتائج أن ىناك مستوى. 

  أظيرت الدراسة ع( ن طريق استخدام معامل التحديدR2 أن متغير اإلدارة باألىداف قادرة عمى )

 ية اتخاذ القرار(.التابع )فاعممن المتغير  )%62.5(تفسير ما نسبتو 

  أن ىناك أثر لإلدارة باألىداف االنحدار البسيط أظيرت الدراسة عن طريق استخدام تحميل كما ،

 ية اتخاذ القرار.اعمعمى فبأبعادىا 



 ن 

   الدراسة عن طريق استخدام تحميل االنحدار المتعدد أن التغذية الراجعة بين الرئيس كما بينت

 .اتخاذ القرار يةفاعموالمرؤوس من أكثر األبعاد تأثيرا عمى 

  :ومن خالل النتائج السابقة تم تقديم مجموعة من التوصيات منيا ما يمي 

اتخاذ  يةفاعمألىداف كأحد الوسائل الميمة لزيادة التركيز عمى أىمية استخدام طريقة اإلدارة با  -1

القرار في المصارف المبحوثة من خالل تعزيز ممارسات المشاركة والثقة وااللتزام والتغذية 

 الراجعة بين الرئيس والمرؤوس.  

في تثقيف المرؤوسين بأىمية التغذية الراجعة لما ليا من والوسطى تعزيز دور اإلدارة العميا   -2

 اتخاذ القرار. يةفاعمبير عمى تأثير ك

يجابًا لالستفادة منيا  يةفاعمالعمل عمى معرفة العوامل المؤثرة عمى  -3 من اتخاذ القرار سمبًا وا 

 وجعميا ثقافة في المنظمة وليس كسياسة لمواجية المشاكل فقط.التغذية الراجعة خالل 

لما لذلك من أثر في تحقيق  بشكل فعال القرار تخاذال االدارة العميا والوسطىتعزيز ممارسة  -4

 أىداف المنظمة، وتسييل إجراءات العمل والميام المرتبطة بو.
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 المقدمة:1-1 

تطور الفكر اٚداري خٛؿ القرف الهاضْ تطوًرا كبًٓرا وهر بهراحؿ هختمفة كها ظٍرت هدارس ادآرة 

هتعددة ىتٓجة لمتطورات فْ العموـ الىفسٓة واٚجتهاعٓة، وكؿ هدرسة ادآرة جدٓدة تسعِ إلِ تٛقْ 

ت الهدارس اٚدآرة التْ سبقتٍا وتكهؿ الجواىب التْ أغمقتٍا، وهف هىطمؽ أف الهدرسة عٓوب وسمبٓا

ٓث ٓىظر إلِ العاهؿ عمِ أىً ألة حالتقمٓدٓة )اٚدارة العمهٓة( قد أغفمت الجواىب اٚىساىٓة لمعاهمٓف 

عؿ لتغٓب هدرسة العٛقات ا٘ىساىٓة كردة فرشٓدة ٓهكف التحكـ بٍا وفقا لهتطمبات العهؿ، فجاءت 

ادة ا٘ الجواىب ا٘ىساىٓة فْ ا٘دارة العمهٓة، ثـ جاءت دراسات تؤكد عمِ الجاىب ىساىْ فْ ٓز

ىساىٓة عمِ لعٛقات ا٘اىتاجٓة الفرد، وبعد تطبٓؽ هبادئ ٌذي الهدرسة تبٓف أىٍا بالغت فْ دور ا

بسبب الىقد الهوجً حساب العهؿ، فأدى ذلؾ إلِ اىخفاض اىتاجٓة الفرد، فجاءت الهدرسة السموكٓة 

     (.  2015لٙدارة العمهٓة ولهدرسة العٛقات العمهٓة لتركز عمِ السموؾ ا٘ىساىْ فْ الهىظهة )شبٓر، 

 تحظِ بحتػَأص العمَن تطَر تطَرت هع الحدٓث العصر فْ القرار اتخاذ عهمٓةأف  اوكه

 العهمٓات نػأٌ تعتبر حٓث ،هىظهة أّ أىشطة فْ َخطَرتٍا ٌٖهٓتٍا ىظرًا  ا٘دارة ءعمها ٌتهانإب

 ؿالَص ةػحمق عتبرٓ القرار ٖو ؛َتتحقق أٌدافٍا الهىظهة تدار’ طرٓقٍا فعو ،ا٘دارّ ؿالهجا فْ

 هجاٚت جهٓع ْػف اجػَتحت الرقابة َالتَجًٓ َالتىظٓن التخطٓط فْ َالهتهثمة ،ا٘دارٓة العهمٓة فْ

 .(2006)هٍىا،  قرار اتخاذ إلِ أىشطتٍا تىفٓذ

ا فْ دارةا٘ أف وحٓث ٌر   أٓة تحققً الذي الىجاح هقدار وأَ، قراراتخاذ  عهمٓة عف عبارة جٌو

، أٌدافٍا ٓحقؽ التْ الهىاسب القرار اتخاذ عمِ قٓادتٍا وكفاءة قدرة بعٓد عمِ هىظهة ٓتوقؼ إلِ حد

 تتخذ التْ الّفعالة ٌْ الهىظهة أف ٓرُ الباحث فاو اٌٖداف تحقٓق ٌْ مٓةاعالف أف هىطمق َهو
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 لٌٗداف الهحققة اترارػالق اتخاذ عمِ القدرة جَاىبٍا فْ أحد تعىْ ٓةاعمالفو أَ ،الفعاؿ رارالق

 ٓةاعمف عمِ ٓؤكد عمِ أف هقدار الىجاح الذي تحققً أي هىظهة ٓتوقؼ إلِ حد كبٓر هها، الهرغَبة

 .(2012)الغزالْ،  لمٍدؼ الهحدد عمِ هختمؼ الهستوٓات هتًءالقرار الهتخذ وهٛ

ىتٓجة و القرف الحالْ قرف التطورات ا٘دآرة والقرف الهاضْ قرف وضع الدساتٓر ا٘دآرة،  فأ بهاو 

لمثورة الصىاعٓة حدثت تطورات فْ الهبادئ العمهٓة لعمـ ا٘دارة بصفة عاهة هها أىعكس عمِ 

حسب تخصصً، وىتٓجة ٘تساع الىشاط الحكوهْ فْ القرف الحالْ والتغٓر فْ البٓئة  الهؤسسات كٛ

اٖعهاؿ وا٘قتصاد أصبح اٌ٘تهاـ هوجٍا لوضع الىظـ والىهاذج  هىظهاتداخمٓة والخارجٓة لال

لهستخدهة الهىاسبة بٍدؼ رفع الكفاءة ا٘ىتاجٓة ٖجٍزتٍا وخدهاتٍا وهف ٌذي الىهاذج اا٘دآرة 

ٓرف،  ىهوذج ا٘دارة باٌٖداؼ  .(2010)الغٓو

ر وطٓرقة جدٓدة لمتفكٓر وهىٍج عضوي هتحرؾ ٓجهع وظائؼ  فا٘دارة باٌٖداؼ أسموب شاهؿ لمتطٓو

ْ التخطٓط والتىظٓـ والتوجًٓا٘دار  ْ ىظاـ ٓعهؿ عمِ التىهٓة الهستهرة لمهوارد  ة ٌو والرقابة ٌو

والىفسٓة والفىٓة والهعىوٓة وتتضهف التعاوف بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف عمِ  الهتاحة البشٓرة والهادٓة

)الهسٓدي،  طموبة بىاءا عمِ هعآٓر هوضوعٓةقٓؽ الىتائج الهتحدٓد أٌداؼ هتحركة هتطورة وتح

2006). 

ا إٚا٘دارة باٌٖداؼ والدراسات التْ تىاولت هفٍوـ  العربٓة البحوثوعمِ الرغـ هف غزارة   أف وتأثٌٓر

ا٘دارة باٌٖداؼ ( لـ ٓحظ بالدراسات الكافٓة التْ تىاقش وضع )حسب عمـ الباحثالهصرفْ قطاع ال

ا  وهف ٌىا جاءت ٌذي الدراسة لتسمٓط الضوء عمِ، عمِ الجواىب التىظٓهٓة فْ الهىظهات وتأثٌٓر

ا عمِ  ىهوذج ا٘دارة باٌٖداؼ المصارف التجارٌة اللٌبٌة العامة  القرار فْ اتخاذ ٓةاعمفوتأثٌٓر

 .بمدٌنة بنغازي
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 الدراسات السابقة: 1-2

عمِ  لٛطٛعسة، سىحت الفرصة لمباحث اٖدب ا٘داري الهرتبط بهوضوع الدرا استعراضهف خٛؿ 

 وعمًٓ تـ تقسٓـ الدراسات إلِ هجهوعتٓف كالتالْ:  ذات عٛقة بهوضوع الدراسة، العربٓةدراسات ال

 اتخاذ القرار: يةاعمفالدراسات المتعمقة ب

 لدى رؤساء وعالقتيا بقيادة التغيير القراراتخاذ ة مياعف" ، بعىواف(4112، ةأبو سمر دراسة ) -1

 القراراتخاذ ٓة اعمٌدفت الدراسة لمتعرؼ إلِ درجة ف. "الفمسطينيةفي الجامعات  االكاديمية قساماأل

كـ ٌدفت إلِ دراسة  ،الفمسطٓىٓةاٖقساـ اٖكادٓهٓة فْ الجاهعات  لدى رؤساء وتبىْ قٓادة التغٓٓر

ة فْ الجاهعات اٖقساـ اٖكادٓهٓ مٓة اتخاذ القرار وقٓادة التغٓٓر لدى رؤساءالعٛقة بٓف فاع

هف  هجتهع الدراسة الهكوفعمِ وتطبٓقٍا ستباىة ٚا استخداـولتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة تـ  الفمسطٓىٓة،

حٓث تـ استخداـ  ،( عضوا117والبالغ عددٌـ ) الفمسطٓىٓةأعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات 

جراء كها اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وبعد و  الهسح الشاهؿ، تطبٓؽ اٖداة وا 

 لدى رؤساء القراراتخاذ ٓة اعمالهعالجات ا٘حصائٓة الهىاسبة توصمت الدراسة إلِ أف درجة ف

هف وجٍة أعضاء ٌٓئة التدٓرس كاىت هرتفعة، وأٓضا  الفمسطٓىٓةاٖقساـ اٖكادٓهٓة فْ الجاهعات 

، كها أف ٌىاؾ فرة بدرجة عالٓةدرجة ههارسة رؤساء اٚقساـ اٚكادٓهٓة فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة هتو 

مٓة اتخاذ ودرجة ههارسة قٓادة التغٓٓر لدى رؤساء اٚقساـ اٚكادٓهٓة فْ اعطردٓة بٓف درجة فعٛقة 

 .   الجاهعات الفمسطٓىٓة
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مية عممية صنع اع"أثر كفاءة نظم المعمومات في تحسين ف بعىواف ،(4112دراسة ىاشم ) -4

ٌدفت الدراسة إلِ هعرفة أثر كفاءة ىظـ الهعموهات فْ تحسٓف لدولي". في بنك اليمن ا القرار واتخاذ

فْ الهجاٚت اٚقتصادٓة الهعروفة التْ تعتهد عمِ ىظـ الهعموهات  مٓة عهمٓة صىع واتخاذ القراراعف

فْ ا٘دارة الهؤسسٓة، حٓث تـ اختٓار بىؾ الٓهف الدولْ هجاٚ ٘جراء الجاىب الهٓداىْ لمدراسة، 

ستهارة اٚستباىة كأداة رئٓسٓة لجهع البٓاىات هف اٖفراد عٓىة الدراسة الهكوىة هف كوادر واستخدهت ا

( عىصرا هف هدراء 70والبالغ عددٌـ ) هعموهات فْ العهؿ واتخاذ القرارالبىؾ التْ تستخدـ ىظـ ال

أف  الفروع واٖقساـ، كها اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وتوصمت الدراسة إلِ

السٓاسات الهكتوبة التْ ٓىتجٍا البىؾ ٚ تىسجـ هع أٌدافً، كها أف ا٘دارة العمٓا لبىؾ الٓهف الدولْ 

تسهح بشكؿ هتواضع بالهشاركة الجهاعٓة فْ إٓجاد حموؿ لمهشكٛت التْ تواجً العهؿ، وأٓضا أف 

الٍادفة إلِ تحقٓؽ ها هستوى التعاوف والتىسٓؽ بٓف اٖقساـ الهختمفة داخؿ البىؾ بشأف الهعموهات 

ءة ىظـ الهعموهات ٓسعِ البىؾ إلِ تحقٓقً غٓر كافٓة، وأٓضا وجود أثر ذو دٚلة إحصائٓة لكفا

 بدرجات هتفاوتة فْ كافة هراحمٍا. مٓة صىع القراراعا٘دآرة فْ ف

 في مكتب غزة "أثر الذكاء االستراتيجي عمى عممية اتخاذ القرار بعىواف ،(4111دراسة قاسم ) -2

لمهدراء  اتخاذ القرارٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمِ أثر الذكاء اٚستراتٓجْ عمِ عهمٓة  اإلقميمي".

فْ هكتب غزة ا٘قمٓهْ، كها تشهؿ الدراسة التعرؼ عمِ أثر كؿ هف )الجىس، العهر، عدد  العاهمٓف

ؿ العمهْ، الدرجة الوظٓفٓة، عدد الهشرؼ عمٍٓـ( عمِ الذكاء ا ستراتٓجْ ٚسىوات الخبرة، الهٌؤ

، والهكوىة هف الهدراء العاهمٓف فْ هكتب غزة اٚستباىة صحٓفة استخداـ، ولقد تـ وعهمٓة اتخاذ القرار

( هدٓرا، حٓث ٓهثؿ ٌذا العدد هجتهع الدراسة، كها 94ا٘قمٓهْ التابع لٗوىروا، والذٓف بمغ عددٌـ )
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هىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وبٓىت أستخدـ أسموب الحصر الشاهؿ فْ الدراسة، وتعتهد الدراسة عمِ ال

ىتائج الدراسة إلِ وجود عٛقة ذات دٚلة إحصائٓة بٓف عىاصر الذكاء اٚستراتٓجْ )اٚستشراؼ، 

لمهدراء العاهمٓف فْ هكتب  ، الشراكة( وعهمٓة اتخاذ القرارتفكٓر الىظـ، الرؤٓة الهستقبمٓة، الدافعٓة

اسة أف عىصري )اٚستشراؼ، الدافعٓة( هف عىاصر غزة ا٘قمٓهْ التابع لٗوىروا، كها أثبتت الدر 

لمهدراء العاهمٓف فْ  إحصائٓة عمِ عهمٓة اتخاذ القرارالذكاء اٚستراتٓجْ ٓؤثراف تأثٓرا ذا دٚلة 

هكتب غزة ا٘قمٓهْ التابع لٗوىروا، كها أظٍرت الدراسة أىً ٚ توجد فروقات ذات دٚلة إحصائٓة 

تعزى لمصفات  تراتٓجْ عمِ عهمٓة اتخاذ القرارالذكاء اٚس بٓف استجابات الهبحثٓف حوؿ أثر

ؿ العمهْ، الدرجة الوظٓفٓة(.  الشخصٓة والوظٓفٓة )الجىس، العهر، الخبرة، الهٌؤ

في األقسام  يض السمطة وفاعمية اتخاذ القرار"العالقة بين تفو  بعىواف ،(4112دراسة مينا ) -2

ٌدفت ٌذي الدراسة  ريسية في الجامعات الفمسطينية".األكاديمية من وجية نظر أعضاء الييئة التد

فْ اٖقساـ اٖكادٓهٓة هف وجٍة ىظر  ٓض السمطة وفاعمٓة اتخاذ القرارلمتعرؼ عمِ العٛقة بٓف تفو 

ض  أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة، وذلؾ هف خٛؿ التعرؼ عمِ درجة تفٓو

اء ٌٓئة التدٓرس الهتفرغٓف والعاهمٓف فْ الجاهعات السمطة، وتكوف هجتهع الدراسة هف جهٓع أعض

( عضوًا، وتكوىت عٓىة 1710الفمسطٓىٓة ههف ٓحهموف شٍادة الدكتوراي والهاجستٓر، والبالغ عددٌـ )

( عضوا، والتْ اختٓرت بطٓرقة العٓىة الطبقٓة العشوائٓة، وأتبعت الدراسة الهىٍج 370الدراسة هف )

ض الوصفْ، واستخدهت اٚستباىة  لتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة، وبٓىت ىتائج الدراسة أف درجة تفٓو

السمطة فْ اٖقساـ اٖكادٓهٓة هف وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة التدٓرس فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة كاىت 

فْ اٖقساـ اٖكادٓهٓة هف وجٍة ىظر أعضاء ٌٓئة  ها أف درجة فاعمٓة اتخاذ القراركبٓرة جدا، ك
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ٓض السمطة سطٓىٓة كاىت كبٓرة جدا، وكذلؾ وجود عٛقة إٓجابٓة  بٓف تفو التدٓرس فْ الجاهعات الفم

فْ  ٓة اتخاذ القراراعم، وبٓىت أٓضا وجود فروقات ذات دٚلة إحصائٓة فْ فوفاعمٓة اتخاذ القرار

ٓة اتخاذ اعمفروقات ذات دٚلة إحصائٓة فْ ف الكمٓات ولصالح الكمٓات العمهٓة، وبٓىت أٓضا وجود

 .ٓة، وههارسة عهمٓة اتخاذ القرارجالْ الهٍاـ التعمٓهعمِ ه القرار

 الدراسات المتعمقة باإلدارة باألىداف: -

"واقع ممارسة اإلدارة باألىداف لدى مديرات  بعىواف ،(4112) انمحيميذ انخضير،دراسة  -1

 ٌدفت الدراسة لمتعّرؼ عمِ مكاتب التعميم بمدينة الرياض من وجية نظر المشرفات التربويات".

واقع ا٘دارة باٌٖداؼ لدى هدٓرات هكاتب التعمٓـ بهدٓىة الٓراض، هف وجٍة ىظر الهشرفات 

ٓرة، وتحدٓد الفروؽ ذات الدٚلة ا٘حصائٓة  التربوٓات، وهعوقات التطبٓؽ، وكذلؾ الهقترحات التطٓو

ؿ، بٓف هتوسط استجابات الهشرفات، تبًعا لهتغٓرات الدراسة: )هكتب التعمٓـ، والوظٓفة، وال هٌؤ

( 1250( هشرفة تربوٓة هف هجتهع الدراسة البالغ )434وسىوات الخبرة(، وتكوىت عٓىة الدراسة هف )

هدٓرًا، وُاستخدـ الهىٍج الوصفْ الهسحْ، حٓث كاىت اٚستباىة أداة لجهع الهعموهات، وتكّوىت هف 

ة أف درجة ههارسة ( عبارة، وبعد تطبٓؽ اٖداة وتحمٓمٍا أظٍرت الدراس59ثٛثة هحاور أساسٓة و)

هدٓرات هكاتب التعمٓـ بهدٓىة الٓراض لٙدارة باٌٖداؼ بأبعادٌا اٖربعة: )تحدٓد اٌٖداؼ، 

ات  هتحققة بدرجة  ـ ا٘ىجاز(، هف وجٍة ىظر الهشرفات التربٓو والتخطٓط، والتىفٓذ، والهتابعة، وتقٓو

هكاتب التعمٓـ هتحققة بدرجة عالٓة، وأف الهعوقات التْ تحوؿ دوف تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ فْ 

عالٓة، كها توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف استجابات الهشرفات لدرجة ههارسة هدٓرات هكاتب 
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ؿ، كها توجد فروؽ ذات دٚلة  التعمٓـ لٙدارة باٌٖداؼ؛ تعود إلِ اختٛؼ الهكتب، والوظٓفة، والهٌؤ

ٓرة  ؛ تعود ٚختٛؼ الوظٓفة وسىوات الخبرة.إحصائٓة بٓف استجابات الهشرفات لمهقترحات التطٓو

"واقع تطبيق أسموب اإلدارة باألىداف في الجامعات الفمسطينية  بعىواف ،(4112دراسة شبير ) -4

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمِ واقع تطبٓؽ ". اركة المرؤوسين في اتخاذ القراربغزة وأثرىا عمى مش

ا عمِ هش أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة اركة الهرؤوسٓف فْ اتخاذ بغزة وأثٌر

ر، وفمسطٓف، واٖقصِ( القرار ، وتكوف هجتهع الدراسة هف العاهمٓف فْ الجاهعة )ا٘سٛهٓة، واٌٖز

عمِ عٓىة  وتـ استخداـ اٚستباىة كأداة رئٓسٓة لٍذا الغرض لتطبٓقٍا (،2439والبالغ عددٌـ )

( 377ـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وتـ تحمٓؿ )( هفردة، كها ت400الدراسة الهكوىة هف )

استباىة، وتوصمت الدراسة إلِ أف أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ لدى الجاهعات الفمسطٓىٓة بقطاع غزة 

اركة %(، والِ وجود عٛقة ذات دٚلة بٓف هكوىات ا٘دارة باٌٖداؼ وهش73.71هستخدـ بىسبة)

رت الدراسة وجود فروقات ذات دٚلة بٓف هتوسط استجابات ، كها أظٍالهرؤوسٓف فْ اتخاذ القرار

ا عمِ هشاركة  الهرؤوسٓف فْ اتخاذ الهفحوصٓف حوؿ واقع تطبٓؽ أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ وأثٌر

فْ الجاهعات الفمسطٓىٓة بقطاع غزة تعزى إلِ الجاهعة، وكاىت الفروؽ لصالح الجاهعة  القرار

ر، كها بٓىت  الىتائج إلِ وجود تأثٓر ذو دٚلة إحصائٓة بٓف )ىظاـ تقٓٓـ ا٘سٛهٓة وجاهعة اٌٖز

اٖداء، واٚتصاؿ ا٘داري الفعاؿ، وهشاركة الهرؤوسٓف فْ وضع اٌٖداؼ، ووضوح وهروىة 

 هف ىاحٓة أخرى.  اركة الهرؤوسٓف فْ اتخاذ القراراٌٖداؼ( هف ىاحٓة وهش

 إلدارة باألىداف في أداء العاممين"."أثر استخدام طريقة ابعىواف  ،(4112)الرشيدي  دراسة -2

ٌدفت الدراسة إلِ اختبار أثر استخداـ طٓرقة ا٘دارة باٌٖداؼ فْ أداء العاهمٓف فْ هؤسسة البتروؿ 
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ت، وقد تكوىت عٓىة الدراسة هف ) ـ هف هجتهع الدراسة 380الوطىٓة فْ الكٓو ( هوظفا تـ اختٓاٌر

كها تـ استخداـ الهىٍج  ة كأداة لجهع البٓاىات،( هوظفا، واستخدهت اٚستباى800البالغ عددي )

توصمت الدراسة إلِ أف هستوى استخداـ طٓرقة ا٘دارة بعد تحمٓؿ البٓاىات ، و الوصفْ التحمٓمْ

باٌٖداؼ هف وجٍة ىظر العاهمٓف كاف هتوسطا، كها بٓىت أف هستوى أداء العاهمٓف هف وجٍة ىظر 

ت كاف هتوسطا، وأٓضا أشارت ىتائج التحمٓؿ إلِ العاهمٓف فْ هؤسسة البتروؿ الوطىٓة فْ ال كٓو

ة ٚستخداـ طٓرقة ا٘دارة باٌٖداؼ بأبعادٌا )الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوس،  وجود أثر ذو دٚلة هعىٓو

والهشاركة بٓف الرئٓس والهرؤوس فْ تحدٓد اٌٖداؼ، واٚلتزاـ هف العاهمٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، 

والهرؤوسٓف(، فْ أداء العاهمٓف، كها بٓىت أف بعد التزاـ  العاهمٓف فْ  والتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس

ت.   تحقٓؽ اٌٖداؼ كاف اٖكثر تأثٓرا عمِ أداء العاهمٓف  فْ هؤسسة البتروؿ الوطىٓة فْ الكٓو

"نموذج اإلدارة باألىداف في االتحادات الرياضية األردنية  بعىواف، (4111دراسة الغويرين ) -2

مكانية تطب ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمِ ىهوذج ا٘دارة باٌٖداؼ فْ اٚتحادات الٓراضٓة  يقو".وا 

هكاىٓة تطبٓقً، كها ٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ الفروؽ فْ إهكاىٓة تطبٓؽ ىهوذج  اٖردىٓة وا 

ؿ العمهْ، العهر،   ا٘دارة باٌٖداؼ فْ اٚتحادات الٓراضٓة اٖردىٓة تبعا لهتغٓرات )الجىس، الهٌؤ

الخبرة،  ىوع المعبة(، وكها استخدهت اٚستباىة كوسٓمة لجهع البٓاىات حٓث اشتهمت عمِ خهسة 

هحاور )تحدٓد اٌٖداؼ، التخطٓط، الرقابة ا٘دآرة، تقٓٓـ اٖداء، دعـ ا٘دارة العمٓا(، وتكوىت عٓىة 

ضاء هف رؤساء وأع(، عضوا 410هف هجتهع الدراسة البالغ عددي )( عضوا 84الدراسة هف )

هجالس اٚتحادات الٓراضٓة اٖردىٓة، كها تـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وبعد تحمٓؿ البٓاىات 

أظٍرت الىتائج أف اٚتحادات الٓراضٓة اٖردىٓة لدٍٓا إهكاىٓة تطبٓؽ ىهوذج ا٘دارة باٌٖداؼ بدرجة 
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وىوع اٚتحاد لٓس لٍها  هتوسطة وعمِ جهٓع هحاور الدراسة، كها أظٍرت الىتائج أف هتغٓر الجىس

أثر عمِ إهكاىٓة تطبٓؽ ىهوذج ا٘دارة باٌٖداؼ فْ اٚتحادات الٓراضٓة اٖردىٓة، فْ حٓف أظٍرت 

ؿ العمهْ( ولصالح  الىتائج فروؽ ذات دٚلة إحصائٓا عمِ هحاور الدراسة تبعا لهتغٓر)الهٌؤ

ا لهتغٓر الخبرة ولصالح ذوي البكالوٓروس والهاجستٓر، كذلؾ أظٍرت الىتائج فروقا دالة إحصائٓ

 سىوات(.  10سىوات وأكثر هف  10 -5الخبرة )

مدى تطبيق اإلدارة باألىداف في التعميم العام بالمممكة : "بعىواف ،(4111دراسة )صادق،  -2

استٍدفت الدراسة الوقوؼ عمِ واقع تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ فْ التعمٓـ العاـ ". العربية السعودية

ٓف بالههمكة الع ربٓة السعودٓة، ودرجة احتٓاجٍا، وأبرز هعٓقاتٍا هف وجٍة ىظر الهشرفٓف التربٓو

ـ حوؿ هدى تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ فْ  والهدٓٓرف والهعمهٓف، والكشؼ عف الفروؽ بٓف وجٍات ىظٌر

ٓف والهد ٓٓرف التعمٓـ العاـ بالههمكة العربٓة السعودٓة، حٓث تكوىت عٓىة الدراسة هف الهشرفٓف التربٓو

% 12( فردا أي بىسبة 217والهعمهٓف فْ التعمٓـ العاـ بالههمكة العربٓة السعودٓة، الذي بمغ عددٌـ )

(، ولتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، 1818هف الهجتهع اٖصمْ )

( فقرة، 51وف هف )كها َأعد الباحث استباىتٓف اٖولِ استباىة هدى تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ وتتك

( فقرة أٓضًا، وجهٓع فقرات 51والثاىٓة استباىة هعوقات تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ وتتكوف هف)

التعمٓهٓة، الٍٓئة ا٘دآرة، الٍٓئة التدٓرسٓة، اٚستباىتٓف هوزعتاف عمِ أربعة هجاٚت ٌْ: ا٘دارة 

ٌىاؾ تطبٓقًا لٙدارة باٌٖداؼ فْ  أفوبعد تطبٓؽ اٖداة وتحمٓمٍا بٓىت الىتائج والبٓئة التعمٓهٓة، 

التعمٓـ العاـ بالههمكة العربٓة السعودٓة بدرجة هتوسطة، كها بٓىت الىتائج أف أكثر الهجاٚت تطبٓقًا 

لٙدارة باٌٖداؼ ٌو هجاؿ الٍٓئة التدٓرسٓة، وأف أقمٍا تطبٓقًا ٌو هجاؿ البٓئة التعمٓهٓة، كها ٓرى 
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تٓاجًا لتطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ فْ التعمٓـ العاـ بالههمكة العربٓػة أفراد عٓىة الدراسة أف ٌىاؾ اح

السعودٓة بدرجة كبٓرة، كها أف ٌىاؾ هعٓقات لتطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ فْ التعمٓـ العاـ بالههمكة 

العربٓػة السعودٓة بدرجة هتوسطة، كها أىً ٚ توجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف وجٍات ىظر كؿ 

ٓف والهدٓٓرف والهعمهٓف حوؿ هدى تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ. هف الهشرفٓف   التربٓو

بجامعة أم القرى بجامعة أم "اإلدارة باألىداف  بعىواف، (4112) سمية سميمان، الرحيميدراسة  -6

ٌدفت الدراسة  ".القرى فاعمية التطبيق والمعوقات من وجيو نظر القائمين بالعمل االداري بالجامعة

لعهؿ بجاهعة أـ القرى وفاعمٓة استخداهً عمِ اأسموب ا٘دارة باٌٖداؼ  اقع تطبٓؽو لمتعرؼ عمِ 

حٓث تكوف هجتهع  ،برز الهعوقات التْ تحد هف تطبٓقً وكٓؼ ٓهكف التغمب عمٍٓااٚداري وتحدٓد أ

ًا،( 320والذي بمغ عددٌـ ) القائهٓف بالعهؿ اٚداري هف جهٓع العاهمٓفالبحث  حجـ  توقد بمغ إدآر

، كها تـ استخداـ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ بٍدؼ الوصوؿ لدٚٚت ذات  إداري( 160ىة البحث )عٓ

استجابات قٓهة وهؤشرات تدعـ هوضوع البحث، وبعد تحمٓؿ البٓاىات بٓىت ىتائج الدراسة إلِ أف 

أسموب  واقع تطبٓؽأف بٓىت ، كها عٓىة البحث بالىسبة لفاعمٓة تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ بدرجة عالٓة

كها جاءت استجابات عٓىة الدراسة بالىسبة لمهعوقات التْ ، اٚدارة باٌٖداؼ هوجود بدرجة عالٓة

  .تحد هف استخداـ اٚدارة باٌٖداؼ بدرجة عالٓة

"دور اإلدارة باألىداف في تطوير الكفايات لمديري المدارس  بعىواف ،(4112دراسة الحربي ) -7

ٌدفت الدراسة لمتعرؼ عمِ دور أسموب ا٘دارة  ".جية نظرىمفي منطقة تبوك التعميمية من و 

ـ، حٓث  ر كفآات هدٓري الهدارس فْ هىطقة تبوؾ التعمٓهٓة هف وجٍة ىظٌر باٌٖداؼ فْ تطٓو

( هدٓرا فْ هىطقة تبوؾ التعمٓهٓة 261( هدٓرا، وعٓىة الدراسة هف )301تكوف هجتهع الدراسة هف )
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( فقرة ضهت ستة 49عمِ ) واشتهمت اٚستباىة ستخدهتا(، حٓث 2007/2008لمعاـ الدراسْ )

ـ، الكفآات  هجاٚت )تحدٓد اٌٖداؼ، التخطٓط، التىظٓـ والتىسٓؽ، التىفٓذ والهتابعة، التقٓو

ا٘ىساىٓة(، كها اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ، وبعد تحمٓؿ البٓاىات أظٍرت الىتائج 

ر كفآات هدٓري الهدارس كاىت بدرجة عالٓة، كها بٓىت أىً  أف دور أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ لتطٓو

ٚ ٓوجد فروؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓف الهتوسطات حوؿ دور أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ عىد هدٓري 

ؿ العمهْ والتفاعؿ بٓىٍها.   الهدارس تعزى لصالح الخبرة والهٌؤ

لسابقة ٓٛحظ أف جهٓعٍا تىاولت هوضوع بالىظر إلِ الدراسات ا :التعقيب عمى الدراسات السابقة

القرار، واستفاد الباحث هف الدراسات السابقة فْ إثراء ا٘طار  اتخاذٓة اعما٘دارة باٌٖداؼ وكذلؾ ف

حٓث أف الدراسة الحالٓة  و صٓاغة فقراتٍا، اٚستباىة استهارةالىظري لدراستً الحالٓة وفْ إعداد 

لسابقة، كها تختمؼ بشكؿ جزئْ فْ هوضوع الدراسة، وكذلؾ تختمؼ فْ الحدود الزهىٓة لمدراسات ا

( 2013تختمؼ عف الدراسات السابقة فْ هجتهع الدراسة، وتتفؽ الدراسة الحالٓة هع دراسة ٌاشـ )

، (2011سموب الهسح الشاهؿ فْ دراسة ٌاشـ، وقاسـ )أتىفٓذٌا عمِ الهصارؼ، وفْ تطبٓؽ فْ 

دٓري اٚدارة العمٓا والوسطِ فْ دراسة الخضٓر، الهحٓهٓد وفْ تىفٓذٌا عمِ ه، (2014وأبو سهرة )

ٓرف )2016) (، وكها تتفؽ فْ اداة الدراسة )اٚستباىة(، 2008(، والحربْ )2010(، ودراسة الغٓو

 وفْ الهىٍج الوصفْ اٚستكشافْ، فْ كؿ الدراسات السابقة. 

ولِ عمِ حد عمـ الباحث التْ تبحث وتتهٓز الدراسة الحالٓة عف الدراسات السابقة فْ كوىٍا تعد اٖ 

، المصارف التجارٌة اللٌبٌة العامة بمدٌنة بنغازيالقرار فْ  اتخاذٓة اعمأثر ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ ف
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ذا ها  اتخاذٓة اعمحٓث أف هعظـ الدراسات السابقة درست ف القرار ولـ ٓتـ ربطٍا با٘دارة باٌٖداؼ ٌو

 بٓف ٌذٓف الهجالٓف.ٓضٓؼ تهٓزًا لٍذي الدراسة التْ ربطت 

 مشكمة الدراسة: 1-3

تشٍد البٓئة المٓبٓة فْ السىوات اٖخٓرة العدٓد هف التطورات الهتسارعة والتغٓرات الهتٛحقة،     

وتتىوع فٍٓا اٖزهات، بسبب التغٓر فْ الظروؼ السٓاسٓة  واٚضطرابوتتزآد فٍٓا حاٚت التوتر 

تواجً العدٓد هف التحدٓات والصعوبات فْ كٓفٓة هواكبتٍا  ، هها جعؿ الهىظهات المٓبٓةواٚقتصادٓة

  .(2008وطٓرقة التعاهؿ هعٍا )البدري، 

ًعا وتغًٓرا هستهًرا وتأثًرا بالبٓئة  كها أف القطاع الهصرفْ كغٓري هف الهىظهات ٓشٍد تطوًرا سٓر

بأسالٓب إدآرة  بدالٍاواستالهحٓطة هها ٓستدعْ إعادة الىظر فْ اٖسالٓب ا٘دآرة التقمٓدٓة الهتبعة 

لتحقٓؽ اٌٖداؼ الهرغوبة خاصة فْ ظؿ  القرار الفعاؿ اتخاذحدٓثة كا٘دارة باٌٖداؼ لتساعدي فْ 

 الظروؼ الراٌىة التْ تهر بٍا البٛد.

ا عبارة عف وكها أف ا٘دارة فْ جو  هىظهة  الذي تحققً أٓةو هقدار الىجاح أَ، قرارتخاذ إعهمٓة ٌٌر

َهو هىطمق ، أٌدافٍا ٓحقؽالتْ  الهىاسبدرة  اداراتٍا عمِ اتخاذ القرار عمِ ق ٓتوقؼ إلِ حد بعٓد

 .الفعاؿة الّفعالة ٌْ التْ تتخذ القرار الهىظهأف ٌْ تحقٓق اٌٖداف فاو الباحث ٓرُ ٓة معاأف الف

ا عمِ  وبالرغـ هف أٌهٓة هوضوع ا٘دارة باٌٖداؼ فْ تحقٓؽ العدٓد هف رؤى الهىظهات وتأثٌٓر

باٌٚتهاـ الكافْ وخاصة فْ القطاع  تولًٓالقرار إٚ أف الدراسات المٓبٓة لـ  اتخاذعهمٓة  فاعمٓة

، 2111لسىة  عمًٓ الخطة اٚستراتٓجٓة استىدتوفقًا لها و  -عمِ حد عمـ الباحث  -الهصرفْ 
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لمورقة الصادرة  الهصارؼ العاهمة فْ الدولة المٓبٓػػػػػة، رقابة الهصػػػػػػرؼ الهركػزي عمِ تفعٓؿبٍػػػػػدؼ 

ـ، حٓث كاىت الخطة ترتكز عمِ إحدى عشرة هبادرة  2116 عف لجىة بازؿ لمرقابة الهصرفٓة لسىة

ر  ٓرة لتطٓو العهؿ اٚداري كاف هف ضهىٍا ا٘دارة باٌٖداؼ )تقٓرر الرقابة الهصرفٓة،  وتفعيلتطٓو

ت التالٓة:(، 2115  وعمًٓ ٓهكف تمخٓص هشكمة الدراسة بالتساٚؤ

لثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف، الهشاركة فْ تحدٓد اا٘دارة باٌٖداؼ بأبعادٌا )ههارسة هستوى ها  -1

وجٍة الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف(، هف  التزاـاٌٖداؼ، 

العاهمة فْ  التجآرة الرئٓسٓة ا٘دارات العمٓا والوسطِ فْ الهصارؼورؤساء اٚقساـ هدٓري  ىظر

 ىطاؽ هدٓىة بىغازي؟

ا٘دارات العمٓا  ورؤساء اٚقساـ هدٓري وجٍة ىظرالقرار ا٘داري هف  اتخاذٓة اعمها هستوى ف -2

 التجآرة العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي؟ الرئٓسٓةوالوسطِ فْ الهصارؼ 

، الهشاركة فْ تحدٓد دارة باٌٖداؼ بأبعادٌا )الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓفلٙ أثر ٌىاؾ ٌؿ -3

الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف( عمِ  التزاـاٌٖداؼ، 

 بهدٓىة بىغازي؟العاهمة التجآرة المٓبٓة  الرئٓسٓة القرار فْ الهصارؼ اتخاذٓة اعمف
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 متغيرات الدراسة: 1-2

 :ا٘دارة باٌٖداؼ المتغير المستقل. 

 القرار اتخاذٓة اعمف  تابع:المتغير ال. 

  متغيرات الدراسة  (1-1)الشكل 

 

 

 

 

 

 

(، 2014اؼ )الرشٓدي، باٚعتهاد عمِ الدراسات السابقة: هتغٓر ا٘دارة باٌٖد عداد الباحثالشكؿ هف إالمصدر: 

  .(2012ٓة اتخاذ القرار )الغزالْ، هتغٓر فاعم

 أىداف الدراسة: 1-5

 تسعِ الدراسة إلِ تحقٓؽ اٌٖداؼ أتٓة:

ا٘دارات  ساـورؤساء اٚق هدٓري وجٍة ىظرهف  ٘دارة باٌٖداؼاهستوى ههارسة التعرؼ عمِ  -1

 .التجآرة العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي الرئٓسٓة العمٓا والوسطِ فْ الهصارؼ

ا٘دارات العمٓا  ورؤساء اٚقساـ هدٓري وجٍة ىظرهف القرار  اتخاذٓة اعمف هستوىالتعرؼ عمِ  -2

 .التجآرة العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي الرئٓسٓة والوسطِ فْ الهصارؼ

 اإلدارة باألىداف

 الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف.

 الهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ.

 إلتزاـ الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ.

 التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف.

 

 

 يةاعمف

 القرار اتخاذ
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إلتزاـ ، الهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ، لثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓفا)بأبعادٌا  ة باٌٖداؼ٘دار اثر أ تبٓاف -3

إتخاذ القرار فْ  ٓةاعم( عمِ فالتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف، الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ

 .ة بهدٓىة بىغازيمالعاه التجآرة المٓبٓةالرئٓسٓة الهصارؼ 

 أىمية الدراسة: 1-6

 تىبع أٌهٓة الدراسة العمهٓة والعهمٓة بها ٓمْ:     

و  اتخاذٓة اعمربط هوضوع ف -1 هف الدراسات ، فالبرغـ ا٘دارة باٌٖداؼالقرار بهوضوع جدٓد وحدٓث ٌو

 حسب عمـ الباحث. ا٘دارة باٌٖداؼالقرار لـ ٓتـ ربطٍا بهوضوع  اتخاذٓة اعمالعدٓدة فْ هوضوع ف

و  ا٘دارة باٌٖداؼتىاولت هفٍـو  طبٓعة هوضوع الدراسة إذ -2 حد الهوضوعات الهٍهة التْ حظٓت ٚو أٌو

 ٌتهاـ بالغ هف قبؿ الدارسٓف والباحثٓف فْ هجاؿ ا٘دارة.إزالت تحظِ ب

أثر ة بهدٓىة بىغازي إلِ ضرورة هعرفة مالتجآرة المٓبٓة العاه الرئٓسٓة ىظر إدارة الهصارؼ تغٓٓر وجٍة -3

أداء الهدٓر لعهمً فْ  ا٘دارة باٌٖداؼالقرار وهحاولة إبراز أٌهٓة  اتخاذٓة فْ اعمالف عمِ ا٘دارة باٌٖداؼ

ا عمِ ف  القرار. اتخاذٓة عهمٓة اعموأثٌر

ة بهدٓىة بىغازي إلِ ضرورة مالتجآرة المٓبٓة العاه الرئٓسٓة مهسئولٓف فْ الهصارؼل ىتائج الدراسة ستبرز -4

 .اٖىسب ا٘دارياٖسموب  اختٓارعة والعهؿ عمِ الهتب ا٘دآرةإعادة الىظر لٗسالٓب 

 حدود ونطاق الدراسة: 1-7

 تتهثؿ حدود وىطاؽ الدراسة فْ اٖتْ:    

 اتخاذٓة اعمعمِ فا٘دارة باٌٖداؼ ثر أٌذي الدراسة عمِ دراسة  ركزت: الحدود الموضوعية -1

 .ة بمدٌنة بنغازيلالتجارٌة اللٌبٌة العام الرئٓسٓة المصارفالقرار فْ 
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التجآرة العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة الرئٓسٓة  ٌذي الدراسة عمِ الهصارؼ تقتصر ا: الحدود المكانية -2

 بىغازي، وذلؾ لهحدودٓة ا٘هكاىٓات الهادٓة والزهىٓة لدى الباحث.

 (.2018ع )ـ جهع البٓاىات خٛؿ فصؿ الربٓت: الحدود الزمنية -3

 منيجية الدراسة وىيكميتيا: 1-8

ستطٛع الظروؼ الهحٓطة بالظاٌرة وكشؼ إالذي ٓقوـ ب الوصفيالمنيج إتباع تـ فْ ٌذي الدراسة 

 أها ٌٓكمٓة الدراسة فتـ تقسٓهٍا إلِ ثٛثة جواىب عمِ الىحو التالْ: ، جواىبٍا وأبعادٌا

 :  أواًل : الجانب النظري

ولتً الكتب وذلؾ هف خٛؿ ها تىا الىظري الهتعمؽ بهوضوع الدراسة، بىاء ا٘طار تـ فْ ٌذا الجاىب

 ىترىت( فْ ٌذا الخصوص.والدوٓرات وشبكة الهعموهات الدولٓة )ا٘

 : ثانيًا: الجانب الميداني

تـ فْ ٌذا الجاىب تجهٓع البٓاىات والهعموهات ذات العٛقة بهوضوع الدراسة هف هفردات هجتهع 

 أٌدؼ الدراسة. كأداة لجهع البٓاىات، وذلؾ لتحقٓؽ  اىةستبصحٓفة ا٘ استخداـتـ قد الدراسة، و 

 : ثالثًا: الجانب التحميمي

أسموب  باستخداـ اٚستباىةتـ فْ ٌذا الجاىب تحمٓؿ البٓاىات والهعموهات الهتحصؿ عمٍٓا هف صحٓفة 

 Statistical Package for the Social ،(SPSS) ،اٚجتهاعٓةحـز التحالٓؿ ا٘حصائٓة لمعموـ 

Sciences الىتائج هىٍا. استخٛصلغرض  ؛ 
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 :التعريفات االجرائية 1-9

ختٓار ها ٓتىاسب هف التعٓرفات الهذكورة إعمِ اٖدبٓات والهراجع الهىشورة قاـ الباحث ب اٚطٛعبعد 

ْ كها ٓمْ:  هع هوضوع الدراسة هف حٓث الطبٓعة ا٘جرائٓة ٌو

عمِ وعة ؼ الهوضفْ إىجاز اٌٖدا هساٌهة القرار الهتخذ تعرؼ باىٍافاعمية عممية اتخاذ القرار: 

 :(2012)الغزالْ،ىحو ٓحقؽ ها ٓمْ 

 سٍولة تىفٓذ القرار: أف ٓكوف القرار الهتخذ قابٛ لمتىفٓذ دوف هعوقات. -1

 هف قبؿ العاهمٓف. ا بً وهقبوًٚ رحبً قبوؿ القرار هف قبؿ الهعىٓٓف: أف ٓكوف القرار ا٘داري هُ  -2

 شكمة.زهف اتخاذ القرار: أف ٓتخذ القرار فْ الوقت الهىاسب لحدوث اله -3

ٌْ عبارة عف عهمٓة تجهٓع الهدخٛت ا٘ىتاجٓة )الهوارد البشٓرة والهادٓة( عف طٓرؽ " االدارة

التخطٓط والتىظٓـ والتوجًٓ والرقابة بٍدؼ إىتاج هخرجات هعٓىة )سمع أو خدهات( هرغوبة وهطموبة 

ؤدى ٌذا العهؿ هع اٖ فراد وهف هف زبائف الهىظهة، وذلؾ بغٓة تحقٓؽ أٌداؼ تمؾ الهىظهة، ٓو

 .(12: 2014، فارس) "خٛلٍـ وذلؾ فْ هىاخ همْء بالتغٓر

كؿ هف الرئٓس وهعاوىًٓ هعا بتحدٓد طٓرقة ٓتـ بهوجبٍا قٓاـ عرفٍا أبو حمٓهة بأىٍا " :اإلدارة باألىداف

اٌٖداؼ العاهة لمهؤسسة التْ ٓعهموف بٍا وتحدٓد هجاٚت الهسؤولٓة فْ شكؿ ىتائج هتوقعة بحٓث 

ؽ اٌٖداؼ ٌْ الهعآٓر الهوجٍة فْ تحٓرؾ الوحدات ا٘دآرة وتشغٓمٍا وعمًٓ ٓعتبر ىظاـ ٓكوف تحقٓ

ٓرف،  ا٘دارة باٌٖداؼ ىظاها هتحركا ٓدفع العاهمٓف إلِ ا٘بتكار وا٘بداع"  .(18: 2010)الغٓو
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 :اإلدارة باألىدافأبعاد 

ت والسٓاسات التىظٓهٓة والقائد ٌْ إٓهاف الفرد بأٌداؼ وقرارا" :لثقة بين الرئيس والمرؤوسينا  -1

جهع اٖفراد العاهمٓف هعً فْ الهىظهة وذلؾ بها ٓعكس رضا   "الفرد تجاي الهىظهة والتزاـالتىظٓهْ ٓو

 .(45: 2010، العابدي)ٌاشـ، 

قٓاـ الرئٓس والهرؤوس با٘تفاؽ عمِ اٌٖداؼ الهرغوب فْ ": المشاركة في تحديد األىداف  -4

 .(385: 2007)الحٓاصات،  "هحددةتحقٓقٍا خٛؿ فترة زهىٓة 

ة  :المرؤوسين في تحقيق األىداف التزام -2 عرؼ بأىً "اٚرتباط الىفسْ والشعور بالعضٓو ٓو

واستعداد الفرد لمتضحٓة وبذؿ الجٍد فْ الهىظهة سعٓا لتحقٓؽ الهىظهة اٌدافٍا واقاهتٍا رسالتٍا ىظًرا 

 .(204: 2010، هحهد، عابدٓف ) "ٓهٍاٌداؼ الهىظهة وقلمتوافؽ بٓف اٌداؼ الفرد وقٓهً وأ

ْ الهعموهات التْ تتصؿ بأداء سموؾ هعٓف، التغذية الراجعة بين الرئيس والمرؤوسين: " -2 ٌو

ـ هستوى اٖداء، وهف ثـ توجًٍٓ هف )الرئٓس والهرؤوس(، وتصدر عف أحد طرفْ التواصؿ  بٍدؼ تقٓو

 .(71: 2014)كىعاف، الىهوذجْ اٖهثؿ"  هعا إلِ السموؾخٛؿ هعموهات كهٓة أو كٓفٓة أو كمٍٓها 
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 الثاني الفصل

 فاعمية اتخاذ القرار
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 المقدمة: -2-1

تتطمب  إىساىٓةؿ الهٍهة فْ حٓاة كؿ إىساف، وقد ٚ توجد وظٓفة عهمٓة إتخاذ القرار هف الهسائ إف

ٓواجً الفرد العدٓد هف  حٓث قرار،ىفعالٓة والفكٓرة هثمها تتطمب عهمٓة إتخاذ الالقدر هف الطاقة ا٘ ذاٌ

تدرج القرار الهواقؼ والهشكٛت التْ تتطمب هىً بؿ توجب عمًٓ إتخاذ العدٓد هف  القرارات ٓوهٓا، ٓو

   .(2111القٓسْ، ) أٌهٓتً وآثاريهف حٓث 

ر القٓادات  ٌو ا٘داري كها ٓعتبر القرار ْ ىقطة اٚىطٛؽ بالىسبة لجهٓع ا٘دآرةجٌو  الىشاطات، ٌو

توقؼ  أفبؿ وفْ عٛقتٍا وتفاعمٍا هع بٓئتٍا الخارجٓة، كها والتصرفات التْ تتـ داخؿ الهىظهة، 

إتخاذ القرار هٍها كاف ىوعً ٓؤدي إلِ تعطٓؿ العهؿ وتوقؼ الىشاطات والتصرفات، هها ٓؤدي إلِ 

ظؿ هجاؿ ا٘ختٓار هوجودا أهاـ القٓادات ا٘دآرة فْ ههار  سة هٍاهٍا إظهحٛؿ الهىظهة وزوالٍا ٓو

 .(2111)قاسـ،  ِ لو شارفت الهىظهة عمِ اٚىتٍاءحت

ىطٛقا هف  الىتائج والقٓـ  البدائؿ الهتاحة بعد تحمٓؿ وتقٓٓـ أحسفختٓار ٌو إ ختٓار القرارإ أفوا 

ذ القرار فإف أغمبٓة هتخالهترتبة عف كؿ بدٓؿ، وبها أف ىجاح أي هىظهة ٓتوقؼ عمِ هدى كفاءة 

، وبقدر ها تكوف دقٓقة القرار الهعموهات ٌْ حجر اٖساس فْ إتخاذأف عمِ  عمهاء ا٘دارة ٓؤكدوف

       .خدـ أٌداؼ الهىظهةصائبة ٓو وشاهمة، وهحكهة التوقٓت، بقدر ها ٓكوف القرار الهتخذ

 القرار: اتخاذ مفيوم عممية -2-2

كٓر أو ىتٓجة هف الهؤكد عىد الهفكٓرف الٓوـ أف تصرفات اٖفراد وجٍودٌـ إها أف تكوف ىتٓجة لمتف

، أها إذا تخذوا قراراً أالٛشعور، فإذا كاىت تصرفات اٖفراد قد حدثت بعد تفكٓر، قٓؿ أف اٖفراد قد 

قرار،  اتخاذ أف ٓكوفكاىت التصرفات ٚ شعوٓرة )أو هجرد رد فعؿ ٚ شعوري( فإىً ٚ ٓهكف 
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الفكر  أصحابغمبٓة فاٖساس فْ اٖخٓر ٌو أختٓار تصرؼ هعٓف بعد دراسة وتفكٓر، وقد أكد أ

ٌو وجود البدائؿ، فوجودٌا ٓعىْ إهكاىٓة ا٘ختٓار، هها ٓتطمب توفٓر  القرار إتخاذا٘داري أف أساس 

    .(2114)هىاصٓرً،  أكبر قدر هف الدقة والهوضوعٓة

إٚ أف الباحثٓف ٚ زالوا فْ جدؿ بشاف تحدٓد  اٚدارةأساسٓة فْ ىظٓرة ٓة تشكؿ ىقطة الفاعموكها أف 

ـ فْ الوقت هع أىً هف الصعب التسمٓـ وقبوؿ أي ىظٓرة فْ  ىفسً هقتىعٓف تهاهاً ىِ دقٓؽ لٍا، ٌو

ا فْ هجاؿ ا٘دارة هً ا هٍٓة تؤدي دورً ف الفاعمٓة، ٖهفٍوـ الفاعم هجاؿ التىظٓـ ٚ تدخؿ فْ حساباتٍا

 ًٛ ر التىظٓهْ وا٘داري لمهىظهات، وهساعدات هٍها بشكؿ عاـ، حٓث تعتبر هدخ ٍا، ودفعٍا لمتطٓو

ٓة لمهىظهة، وهف ثـ تدعٓـ خٛؿ الوقوؼ عمِ هستوى درجة الفاعمىحو تحقٓؽ أٌدافٍا، وذلؾ هف 

الهؤلفٓف والهفكٓرف الكثٓر هف  تىاوؿ ، وقد(2116)هٍىا،  الىواحْ ا٘ٓجابٓة، وهعالجة الىواحْ السمبٓة

 .ٓقٍاوتحدٓد أسموب تطب ٓتٍا بتعٓرفٍاوفاعم القرار اتخاذا٘دآرٓف عهمٓة 

"ا٘ختٓار القائـ عمِ أساس بعض الهعآٓر لبدٓؿ واحد هف بدٓمٓف هحتهمٓف أو  لذلؾ ٓعرؼ القرار بأىً

 (.114: 1986)توفٓؽ،  أكثر"

"عهمٓة فكٓرة وعقمٓة ٓسعِ الفرد هف ورائٍا إلِ إىتقاء بدٓؿ  ٓهكف تعٓرؼ عهمٓة إتخاذ القرار بأىٍاو  

 .(69: 2114)حٛؽ، هف هجهوعة بدائؿ لحؿ هشكمة ها"

ري )كها  عهمٓة أو أسموب ا٘ختٓار الرشٓد بٓف البدائؿ الهتاحة " بأىٍا (88: 2116عرفٍا الجٌو

 ."لتحقٓؽ ٌدؼ هعٓف
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أو أختٓار خطة عهؿ هف بٓف عدة  كها تـ تعٓرفٍا عمِ أىٍا "عهمٓة إختٓار بدٓؿ هف بدٓمٓف أو أكثر،

همٓة تحدٓد لمفكر أو الرأي حوؿ هواجٍة خٓارات هتاحة أهاـ الهدٓر بقصد حؿ هشكمة، إذ أىٍا ع

 .(54: 2116، هٍىا) " كوف خطة عهؿ لحؿ الهشكمةلتهشكمة هعٓىة، بعد أف تهت هىاقشتٍا 

 ية اتخاذ القرارات:مفيوم فاعم -2-3

والتوصؿ "قدرة ا٘دارة عمِ أداء اٖعهاؿ الصحٓحة  مًٓ وعبد الهجٓد بأىٍآتأتْ الفاعمٓة كها عرفٍا ف

  .(27: 2119)الرحٓمْ،  "لىتائج الهطموبة فْ حدود التكمفة الهىاسبةإلِ تحقٓؽ ا

الدرجة التْ تحقؽ فٍٓا الهىظهة أٌدافٍا هف خٛؿ استغٛؿ " بأىٍاالقرار:  اتخاذٓة فاعموتعرؼ 

مٍا الِ عهؿ فعاؿ  (.38: 2114، أبو سهرة) "الهوارد الهتوفرة لدٍٓا وبتحٓو

رى ٍا: اٚختٓار الرشٓد والعقٛىْ بٓف عدة بدائؿ هتاحً لحؿ هشكمً ىبأ الباحث فاعمٓة اتخاذ القرار ٓو

هف خٛؿ الوقت الهىاسب لً وقبولً هف  جودة القرار داـ اٚسالٓب العمهٓة الهىاسبة لتحقٓؽها باستخ

  قبؿ الهعىٓٓف وباقؿ تكمفة ههكىة وسٍولة تىفٓذي.

 القرار: التخاذاألركان الرئيسية  -2-4

 : (2116)العزاوي،  القرار اتخاذف ٌىاؾ ركىاف أساسٓاف ه

أف ٓكوف ٌىاؾ أكثر هف بدٓؿ هتاح إزاء هوقؼ هعٓف، وتكفْ حتِ ىكوف بصدد قرار أف ٓكوف  -1

 ٌىاؾ بدٓمٓف كحد أدىِ وأف ٓكوف الشخص همزها با٘ختٓار بٓىٍها. 

ودة أف ٓختار الشخص وبإدراؾ بٓف البدائؿ الهتاحة لهواجٍة الهوقؼ فالقرارات تكوف هقص -2

ة.   وشعوٓرة فٍْ ٚ ٓهكف أف تكوف عفٓو
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 خصائص القرار اإلداري:  -2-5

 (: 2117عاشور، )أتْ تتهثؿ خصائص القرار ا٘داري فْ 

ا٘داري عهمٓة فكٓرة بحتً، ٓحتاج هتخذي لمتفكٓر والتحمٓؿ والتىبؤ واختٓار البدٓؿ  القرار .1

 اٖفضؿ.

 بهٍارات وقدرات العاهمٓف. اتخاذ القرار ا٘داري عهمٓة إىساىٓة تتعمؽ  .2

تتسـ عهمٓة اتخاذ القرار باٚستهرآرة، حٓث أف كؿ الىشاطات داخؿ التىظٓـ تعتبر ىتاج  .3

 لعهمٓة اتخاذ القرار.

 هف بٓىٍا. لٛختٓار وجود عدة بدائؿ هتاحة ٚتخاذ القرار .4

 سبب عهمٓة اتخاذ القرار وجود هشكمة هعٓىة، فإف لـ توجد فمف ٓوجد قرار. .5

 القرار ٓعتهد عمِ العقوبة والترشٓد.اتخاذ  .6

 اعتهاد عهمٓة اتخاذ القرار عمِ حقائؽ عمهٓة هرتبطة بالهشكمة الهراد حمٍا. .7

 تتأثر عهمٓة اتخاذ القرار بالعواهؿ البٓئٓة الهحٓطة. .8

 ىتج القرار هف تفاعؿ عدد هف الجٍود التىظٓهٓة الهشتركة.ٓ .9

   جاٌات والعادات التْ ٓحهمٍا هتخذي.   تأثر القرار ا٘داري باٖعراؼ والقٓـ واٚتٓ   .11

 :القرار اتخاذأىمية عممية  -2-6

إف عهمٓة إتخاذ القرار فْ العهؿ ا٘داري تشبً حركة الدـ فْ جسـ ا٘ىساف، فٍْ عهمٓة دائهة وهستهرة 

 ٓمعب العىصركها تتىاوؿ هختمؼ الىشاطات التىظٓهٓة، فهىٍا ها ٌو روتٓىْ وهىٍا ها ٌو جدٓد وطارئ، و 

و العاهؿ الهتحكـ فْ العهمٓة سواء هف حٓث هساٌهتً فٍٓا أو هدى  دوراً البشري  هٍها فْ ٌذي العهمٓة، ٌو
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تتجسد فْ أىٍا تتىاوؿ فْ الواقع بعض الجواىب ا٘ىساىٓة بجاىب  ا، إف أٌهٓة عهمٓة إتخاذ القراربٍ تأثري

ؿ الجواىب ا٘ىساىٓة إحدى الدعائـ الرئٓسٓة شتهؿ عمٍٓا القرار، بحٓث تهثجواىب ا٘دآرة والتىظٓهٓة التْ ٓال

ف الىظرة التقمٓدٓة التْ تعطْ القرار أٌهٓة هف الىواحْ القاىوىٓة ا٘دارة لـ ٓعد لٍا اٌٖهٓة فْ الفكر و ، الٍ ا 

وائد الهادٓة ا٘داري الحدٓث، بؿ أصبحت أٌهٓة القرار تأخذ فْ ا٘عتبار هقدار العائد ا٘ىساىْ بجاىب الع

 .(2114ارس، اٖخرى )ف

ٓرة التْ ٓقوـ بٍا الهدٓر  ولٍذا وصفت عهمٓة اتخاذ القرار وكها تعتبر عهمٓة اتخاذ القرار هف الهٍاـ الجٌو

هف واقع حقً  ف قدرة الهدٓر عمْ اتخاذ القراربأىٍا قمب ا٘دارة، كها وصؼ الهدٓر بأىً هتخذ القرار وا  

ولٍذا أصبحت ء التىظٓـ ا٘داري فْ الهىظهات الىظاهْ فْ اتخاذٌا ٌو الذي ٓهٓزي عف غٓري هف أعضا

حقؽ  عهمٓة اتخاذ القرار ٌْ هحور العهمٓة ا٘دآرة الرئٓسة وأصبح الىجاح الذي ٓتحقؽ ٖي هىظهة ٓو

 ةوالهىاسب ةاٌٖداؼ الهأهولة ٓتوقؼ لدرجة كبٓرة عمِ قدرة القٓادات ا٘دآرة فْ اتخاذ القرار الصحٓح

      (.1998)كىعاف، 

  :القرار اتخاذعممية ىداف أ -2-7

تىاوؿ حؿ هشكمة هعٓىة، هف خٛؿ عادة ٓ أف كؿ قرار ٍٓدؼ إلِ تحقٓؽ ٌدؼ هعٓف، فالقرار الهتخذ ٚ شؾ

تخاذ القرار بشأف  دراسة جهٓع جواىب ٌذي الهشكمة ووضع عدة بدائؿ، وهف ثـ إختٓار البدٓؿ اٖهثؿ، وا 

قٓؽ ٌدؼ هعٓف سواء كاف ٌذا الٍدؼ هواجٍة هشكمة ٌو تح الغرض الرئٓسْ هف إتخاذ القرارتىفٓذي، ف

، طارئة، أو تعدٓؿ وضع، أو شغؿ هركز وظٓفْ فْ هستوٓات القٓادة الهختمفة، أو غٓر ذلؾ هف اٖهور

سعِ القادة إلِ إتخاذ قرارات هقبولة تحقؽ الرضا، ولذلؾ ٓجب أف تتوفر فْ القرار  عىصري  ةالٍادف اتٓو
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ذا ٓتط هف خٛؿ ا٘لهاـ بجهٓع  الرشدمب هف هتخذ القرار أف ٓتهتع بجهٓع هقوهات الرشد وحسف التقدٓر ٌو

ـ السمٓـ لجهٓع البدائؿ والحموؿ            .(2112)الٍذلْ، الحموؿ الههكىة وىتائج كؿ حؿ، والتقٓو

 :أنواع القرار االداري -2-8

ٓستخدـ فْ عهمٓة  وتحدٓد أىواعٍا بأشكاؿ شتِ، وفقا لمهعٓار الذي ٓهكف تقسٓـ وتصىٓؼ القرار

   :(1997)حٓرـ،  عمِ الىحو التالْ القرارع ىو التصىٓؼ، وبشكؿ عاـ ٓهكف التهٓٓز بٓف 

  :قرار تنظيمي وقرار شخصي -1 

لؾ القرار التْ تْ تقوـ بإتخاذ القرار، فالقرار التىظٓهْ ٌو ذصفة الشخص أو الٍٓئة العمِ أساس 

غؿ تً عضو فْ الهىظهة أو هوظفا ٓشطتً أي بصفٓتخذٌا الهدٓر بصفتً الرسهٓة، وفْ حدود سم

التْ ٓتخذٌا بصفتً الشخصٓة كفرد ٓتصرؼ خارج  وظٓفة رسهٓة، أها القرار الشخصْ فٍو القرار

 ىطاؽ وظٓفتً. 

 :  قرار مبرمج وقرارات غير مبرمج -2

وهع هرور ، الهتكررو  الروتٓىْ القرار ودرجة تكراري، فالقرار الهبرهج ٌو عمِ أساس طبٓعة القرار

ا٘جازة التْ تهىح  ةهثؿ تقٓرر هد لمتعاهؿ هع ٌذا القرار الزهف تطور الهىظهة إجراءات هحددة

ة، أها القرار غٓر الهبرهجلمهوظؼ أو هق فٍْ جدٓدة واستثىائٓة وغٓر هتكررة،  دار عٛوتً السىٓو

ٛت، هثؿ قرار إىشاء وبالتالْ ٚ توجد إجراءات قاطعة وهحددة لمتعاهؿ هع هثؿ ٌذي القضآا والهشك

أو تعدٓؿ فْ سٓاسة الهىظهة، وفْ هثؿ ٌذي القضآا  خط جدٓد هف خطوط ا٘ىتاج،و برىاهج جدٓد أ

     وا٘بداع. والحدس ٘جتٍادباستعاىة ا٘الهدٓروف إلِ  ٓمجأوالهشكٛت غٓر الهتكررة، 
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  :القرار وفقا ألساليب اتخاذه -3

صىؼ القرار  (:2112)الغزالْ،  ِ قسهٓفوفقا لٍذا الهعٓار إل ٓو

ذا ال :القرار الوصفْ  -1  باٚعتهاد عمِ اٖسالٓب التقمٓدٓة القائهة عمِ  ىوع هف القرار ٓتـ اتخاذيٌو

 التقدٓر الشخصْ لمهدٓر هتخذ القرار وخبراتً وتجاربً ودراستً لٕراء والحقائؽ الهرتبطة بالهشكمة.

ذا القرار ٓ(: )الكهْ القرار الهعٓاري -2 باٚعتهاد عمِ الرشد والعقٛىٓة واٚعتهاد عمِ  تـ اتخاذيٌو

فترض فْ هثؿ ٌذا القراراٖسس والقواعد والهعآٓر الهحددة  وضوح اٌٖداؼ وهعقولٓتٍا  هسبقا ٓو

 وهوضوعٓة هتخذٍٓا، وكفآة الهعموهات الهطموبة ودقتٍا.

 :القرار االستراتيجي والقرار التشغيمي -4

تهٓز بالتعقٓد الىتو  عمِ أساس القرار ائج الهترتبة عمًٓ، فالقرار اٚستراتٓجْ ٓعتبر قرارا ٌاـ وحٓوي، ٓو

مة، أها القرار والشهولٓة وأثاري عىْ بتسٓٓر ، فٍو ٓالبعض روتٓىْ التشغٓمْ ٓسهًٓ تستهر لهدة طٓو

ذا قرار ٓاٖعهاؿ الٓوهٓة التشغٓمٓة واٖىشطة الر  ضئٓٛ تطمب قدرا وتٓىٓة والبسٓطة فْ الهىظهة، ٌو

 هف ا٘بداع وا٘ستقٛلٓة.

    :قرار شامل وقرارات جزئي -5

حدات إلِ هعظـ و  أساس درجة شهوؿ القرار فالقرار الشاهؿ ٌو الذي ٓهتد أثاري وىتائجً عمِ

، أها تعمؽ بالعٛوات والرواتب وساعات العهؿالهىظهة وٓغطْ العدٓد هف جواىبً، هثؿ القرار الذي ٓ

سها واحدا أو إدارة واحدة ها فْ الهىظهة أو فئة هعٓىة هف الهوظفٓف هثؿ شهؿ قالقرار الجزئْ فٓ

 ترقٓة فئة هعٓىة هف العاهمٓف. رإعادة تىظٓـ قسـ هعٓف أو قرا

 



 28 

  في ظل التأكد: قرار في ظل المخاطرة والقرارال -6

و رات التْ تؤثر عمِ إتخاذ القرار، فالقرار فْ ظؿ الهخاطعمِ أساس درجة التأكد هف الهؤث رة، ٌو

لٓست هعروفة كمٓا، أها القرار فْ ظؿ  تخذ فْ ظؿ إحتهاٚت هعٓىة لحدوث أحداث هعٓىةالذي ٓ

التْ تؤثر فْ القرار الهزهع إتخاذي، وعمًٓ  اتتخذ فْ حالة التأكد هف ىوع وطبٓعة الهتغٓر التأكد فٓ

 .(2116ري، )الشه فىتائج القرار وتأثٓري تكوف هعروفة بشكؿ هسبؽ

            :لمخطط والقرار الطارئالقرار ا -7

ىتٓجة ظٍور  عالٓة هف ا٘لحاح وا٘ستعجاؿ، فٍو ٓكوف عادة هفاجئبدرجة  فٓتصؼ القرار الطارئ

جهع الهعموهات هشكمة طارئة تهارس ضغطا عمِ هتخذ القرار، والذي ٚ ٓجد هتسعا هف الوقت ل

وفْ الظروؼ العادٓة، أها  كها ٌو الحاؿ والبٓاىات وتحمٓمً  القرار الهخطط فٍو لٓس طارئ، ٌو

ت ضغطا عمِ ىتٓجة حتهٓة لمتخطٓط السمٓـ الذي تعرض لمهفاجآت الكثٓرة، حٓث ٚ ٓهارس الوق

 أتْ القرار عمِ أساس الدراسة الواعٓة الهستفٓضة.فٓ، هتخذ القرار

         المرتبطة بفرصو سانحة: القرار المتعمق بمشكمة معينة والقرار -8

فٓتخذ ٘غتىاـ  عة، أها الىوع الثاىْ هف القرارؿ ٌو الذي ٓتخذ لحؿ هشكمة قائهة وهتوقالىوع اٖو 

 فرصً ساىحة لمىهو وٓزادة اٖرباح أو إىجاز بعض اٌٖداؼ.

 حسب مجال التخصص: القرار -9

مْ  قْ، وقرار تهٓو افٍىالؾ قرار إىتاجْ، وقرار تسٓو  .، وغٌٓر
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 :القرار اتخاذ أساليب -2-9

فْ السابؽ عىٍا أف، وتكاد تكوف فترة الحرب العالهٓة  الٓب ووسائؿ وطرؽ إتخاذ القرارسختمؼ أت

 ئؿ حدٓثة فْ عهمٓة إتخاذ القرارالثاىٓة ٌْ الحد الفاصؿ بٓف أسالٓب ووسائؿ تقمٓدٓة وأسالٓب ووسا

هكف إدراج ٌذي اٖسالٓب كـ ٓأتْ   (:2112)الٍذلْ،  ٓو

   األسموب التقميدي: -أ

تضهف:   ٓو

 وتقٓٓهً ٓعتهد القائد ٌذا اٖسموب عمِ تقدٓري الشخصْ لٗهور: الحكم الشخصي أو البديية -1

عمِ أساس خمفٓاتً ىظري  هستعٓىا ببدٍٓتً وخبرتً وتجاربً السابقة، حٓث ٓبىْ وجٍة  لمحموؿ

وقدراتً الذٌىٓة واٚجتهاعٓة والثقافٓة التْ تساعدي فْ ضوء البٓاىات والهعموهات الهتاحة 

 القرار. اذٚتخ

ا اٖسموب اعتهاد الهدٓر عمِ البحث ودراسة أراء ٓعىْ ٌذدراسة اآلراء واالقتراحات وتحميميا:  -2

واٚقتراحات التْ تقدـ إلًٓ حوؿ الهشكمة وتحمٓمٍا لٓتهكف عمِ ضوئٍا هف اختٓار البدٓؿ اٖفضؿ، 

ٓقدهٍا الهستشاروف  تمؾ التْ ٓقدهٍا زهٛء الهدٓر أو التْ تاٚقتراحاوتشهؿ ٌذي أراء و 

والهتخصصوف والتْ تساعد فْ إلقاء الضوء عمِ الهشكمة هحؿ القرار وتهكف الهدٓر هف أختٓار 

  (.  1998كىعاف، ) البدٓؿ اٖفضؿ

خبرتً العهمٓة فْ ٘ثراء  هٍهاً  هصدراً  تهثؿ التجارب والخبرات التْ هرت بالقائدالتجربة والخبرة:  -3

شؾ أف الخبرة تمعب دورا كبٓرا فْ سرعة خاذ القرار الٛـز بشأىًفْ ات الهاثمة هواجٍة الهشاكؿ ، ٚو

ف كاىت الظروؼ الطارئة غالبا ها تتهٓز بالحداثة، إٚ أف الخبرة  لقرارا اتخاذ فْ الظروؼ الطارئة، وا 
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ساعد أٓضا فْ سرعة إتخاذ القرار، ٚشؾ أف إختٛؼ الهشاكؿ فْ أسموب العهؿ فْ ٌذي الظروؼ ت

ذا ٓتطمب تعدٓؿ القرار لٓتهكف هف هواجٍة الهشاكؿتٛؼ الٓؤدي إلِ إخ  الجدٓدة. هواقؼ، ٌو

و أسموب شائع جدا حٓث ٓقوـ فًٓ الهدٓر أو هتخذ القرار بتقمٓد أخٓرف الهىاظٓرف لً التقميد:  -4 ٌو

ـ الهثاؿ الذي ٓحتذي بً فْ عهمً، وعادة تعتهد الهىظهات الجدٓدة  أو الهىافسٓف أو الذٓف ٓعتبٌر

شاة أو الصغٓرة عمِ تقمٓد الهىظهات الكبٓرة أو الىاجحة والهتهٓزة فْ هجاؿ الىشاط الواحد، الهى

صاحب ٌذا اٖسموب عادة ىسبة هف الخطورة بسبب إختٛؼ الظروؼ العاهة والخاصة لكؿ  ٓو

 (.2114)فارس،  هىظهة

إهكاىٓاتٍـ  إثارةٓعتهد ٌذا اٖسموب عمِ هفاجأة الهشتركٓف فْ حؿ الهشكمة العصف الذىني:  -5

ر أخرى بدٓمة هع هىاقشة سٓرعة لكؿ ذلؾ حتِ ٓهكف  فْ التفكٓر السٓرع لطرح حموؿ سٓرعة وتطٓو

 اتخاذالوصوؿ إلِ الحؿ اٖهثؿ، بهعىِ أخر ا٘عداد لٍجوـ خاطؼ وسٓرع عمِ هشكمة هعٓىة ٓراد 

 .بشأىً قرار صائب

 األسموب العممي: -ب

عمِ فقد أصبحت الهشكٛت ا٘دآرة فٍٓا  لخدهٓةىتٓجة لكبر حجـ الهىظهات ا٘ىتاجٓة وا 

التْ تعتهد عمِ اٖسالٓب التقمٓدٓة غٓر  ، وصارت عهمٓة إتخاذ القراردرجة عالٓة هف التعقٓد

أضرارا أو خسائر ٚ ٓهكف  لـ تكف دقٓقة وهثالٓة فترتب عمًٓ أف ىتائج ٌذا القرار ، كهافعالة

زاء ٌذا الواقع وتفاقه اتً ظٍرت الحاجة همحة ٚعتهاد أسالٓب جدٓدة فْ تعوٓضٍا بسٍولة، وا 

 وهف بٓف ٌذي اٖسالٓب:هبىٓة عمِ التحمٓؿ الكهْ،  القرار اتخاذعد فْ عهمٓة ا٘دارة تسا
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)فارس،  القرار اتخاذ، بؿ والهساعدة فْ التْ تعىْ لٓس فقط إتخاذ القرارو  :بحوث العمميات  -1

2114). 

  :   (2112لٍذلْ، )ا وأىم خصائص بحوث العمميات تنحصر في

ا، كمةشإستخداـ اٖسموب العمهْ هف خٛؿ تحدٓد اله -1  وأسباب حدوثٍا، ووضع الفروض، واختباٌر

 وتحمٓؿ البدائؿ الهتاحة لمحؿ عمِ أساس صحة الفروض، ثـ أختٓار البدٓؿ اٖفضؿ.

ىسؽ  ٓدلتحداٚرتكاز عمِ اٖسموب الكهْ هف خٛؿ إستخداـ اٖدوات واٖسالٓب الٓراضٓة  -2

 .القرار الواجب اتخاذي

 ا٘ستعاىة بتخصصات هختمفة. -3

 أكثر هوضوعٓة.  اتخاذ قرار -4

 فٓها ٓأتْ دارةوكها ٓهكف توضٓح اٖسالٓب الكهٓة أو هدخؿ بحوث العهمٓات فْ هعالجة هشكٛت ا٘

 (:2114)فارس، 

 تحدٓد الهشكمة وصٓاغتٍا.  -1

 بىاء الىهوذج الٓراضْ.   -2

 لمىهوذج. إٓجاد حؿ -3

 إختبار الىهوذج والحؿ.    -4

 تىفٓذ الحؿ. -5

ٍـ فْ ترشٓد عهمٓة أىٍا تس واوالىظٓرات العمهٓة التْ ٓر  الكتاب العدٓد هف اٖسالٓبكها ذكر أغمب  

وهف ضهف اٖسالٓب والىظٓرات العمهٓة، ىظٓرة اٚحتهاٚت، أسموب شجرة القرارات،  اتخاذ القرار
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ْ كالتالْ )كىعاف، ٓة، أسموب التحمٓؿ الحدي، وأسموب دراسة اىظٓرة الهبآرات ا٘دار  لحاٚت ٌو

1998  :) 

تسجٓؿ عدد هرات حدوث حدث هعٓف لٛستفادة هف ٌذي الىظٓرة  تعىْو  نظرية االحتماالت: -2

 توقعات سمٓهة لمهستقبؿ، حٓث لجأت الكثٓر هف الهىظهات إلٌِذا التسجٓؿ فْ التوصؿ 

ىات تآرخٓة لىشاطات وهشاكؿ هعٓىة لتكوف هعٓارا تستىد إلًٓ فْ ا٘دآرة إلِ اٚحتفاظ ببٓا

 .حساب اٚحتهاٚت

بٓف اٖدوات والوسائؿ الهستخدهة ٓقوـ ٌذا اٖسموب عمِ التفاعؿ أسموب شجرة القرارات:  -3

وبٓف البٓئة الهحٓطة باتخاذ القرار، حٓث ٓفترض ٌذا اٖسموب أف ٌىاؾ سمسمة  ٚتخاذ القرار

، بهعىِ أف اتخاذ أي قرار فْ ىظاـ فرعْ ٓىتج تؤثر فْ عهمٓة اتخاذ القراررات هف التأثٓ

ٌىا ٓجب عمِ  تأثٓرا ٓكوف لً ردود فعؿ تىتشر فْ سمسمة هتعاقبة فْ الىظاـ وفْ بٓئتً وهف

، أي التأثٓرات بقدر ا٘هكاف عىد اتخاذ القرارٌذي أف ٓأخذ فْ الحسباف سمسمة  القرار هتخذ

 لوسائؿ التْ تساعد الهدٓر فْ تطبٓؽ سمسمة التأثٓرات سواء فْ فٍهًأف ٌذا اٖسموب هف ا

 .فْ الهستقبؿ لمىظاـ أو التىبؤ بتأثٓر قراري

ْ تفٓد ا٘دارة فْ اتخاذ تعد ىظٓرة الهبآرات هف اٖدوات الت :نظرية المباريات اإلدارية -4

ْ بهثابة تىافس بٓف هىظه القرار ، وتسعِ إلِ بٓاف ٓف أو أكثر وتعهؿ بتفكٓر عقمْ رشٓدتٌو

قدر ههكف وتخفٓض  أجؿ تحقٓؽ أكبر التْ تتبىاي ا٘دارة فْ هوقؼ هعٓف هفالحؿ اٖهثؿ 

 .الخسائر وعادة ٓكوف ىجاح طرؼ هعٓف عمِ حساب الطرؼ اٖخر
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عتبر ٌذا اٖسموب هف القواعد اٚقتصادٓة التْ ٓهكف  أسموب التحميل الحدي: -5 تطبٓقٍا ٓو

ٓسر لمهدٓر هتخذ القرار عهمٓة اٚختٓار وا عمِ عهمٓة اتخاذ القرار لذي ٓهكف أف ٓسٍؿ ٓو

دراسة وتحمٓؿ البدائؿ  إلِ اٖسموببٓف الحموؿ البدٓمة لمهشكمة هحؿ القرار، حٓث ٍٓدؼ ٌذا 

 أوبٓف ٌذي البدائؿ لهعرفة هدى الفائدة  والهفاضمةالهتعددة والهطروحة أهاـ هتخذ القرار 

ؿ هستخدها فْ ذلؾ القواعد التْ أوجدٌا التحمٓؿ الحدي الهىفعة الهتحققة عف ٌذي البدائ

 .هف تمؾ البدائؿكأساس الهفاضمة 

ٓقوـ ٌذا اٖسموب بتعٓرؼ وتحدٓد الهشكمة هحؿ القرار والتفكٓر فْ أسموب دراسة الحاالت:  -6

أسبابٍا وأبعادٌا وجواىبٍا الهختمفة، وتصور الحموؿ البدٓمة لٍا استىادا إلِ الهعموهات 

         عف الهشكمة.الهتاحة 

 القرار: اتخاذمراحل عممية  -2-11

عمٍٓا، ٌىاؾ شبً إتفاؽ عاـ عمِ أف إتخاذ أي قرار ٓهر بهراحؿ أو خطوات عدٓدة هعروفة وهتفؽ 

وا٘ختٛؼ فقط ٓكوف فْ هٍارة القٓاـ بٍذي الخطوات، وهدى توافر الهعموهات التْ تخدـ كؿ هرحمة، 

 ٓؤدي إلِ فٍـ اٖهور الهختمفة والتفاعؿ هعٍا لصالح الهىظهة وبهدى وجود ىظاـ فعاؿ لٙتصاؿ

ْ تتكوف هراحؿ عهمٓة اتخاذ القرار، و (2116)هٍىا،   (:2116، شهريال) هف سبع هراحؿ ٌو

 إدراك المشكمة: -1

 عف وجود فجوي بٓف اٖداء الفعمْ وبٓف اٌٖداؼ الهىشودة والهعآٓر الهوضوعة. ٓىتج
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 يفيا:تحديد المشكمة وتعر  -2

ا، كذلؾ ٚبد هف  ٚ بد هف التعرؼ عمِ الهشكمة وتحدد طبٓعتٍا وخصائصٍا وأبعادٌا وهقدار تكراٌر

بد هف التفرقة بٓف أسباب الهشكمة  تحدٓد الهشكٛت الفرعٓة الىاتجة عف الهشكٛت الرئٓسٓة، ٚو

 عراضٍا.وأ

   الحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة: -3

الذي تتوافر لً ا٘حصاءات والبٓاىات الضروٓرة التْ جهعت بشكؿ دقٓؽ وىظهت فالقرار الرشٓد ٌو 

 وحممت بحٓث ٓهكف إستخداهٍا وا٘ستفادة هىٍا إلِ أقصِ حد ههكف.

 دراسة المعمومات وتحميميا:   -4

حتِ ٓستفٓد هتخذ القرار هف الهعموهات التْ فْ حوزتً، فٛبد أف ٓرتبٍا فْ عٛقات هفٓدة تهكىً هف 

 ٓمٍا إجراء الهقارىات وا٘ستفادة هىٍا.  تحم

 وضع الحمول البديمة: -5

الحؿ البدٓؿ ٌو إهكاىٓة هحتهمة ٓهكف أف ٓعتهد عمٍٓا هتخذ القرار فْ عهمٓة التفاعؿ هع الهشكمة أو 

 (:1997)حٓرـ، بأتْ الفرصة، وعىد وضع الحموؿ البدٓمة ٓهكف لهتخذ القرار أف ٓقـو 

 تجاربً السابقة فْ هواقؼ ههاثمة.ٓبحث عف حموؿ هف خٛؿ  .1

 ٓقتبس حمٚو ىاجحة قاـ بوضعٍا أخروف فْ هواقؼ هشابٍة.  .2

 ٓستعٓف بخبراء إستشآرٓف. .3

 ٓبتكر حمٚو هعتهدا فْ ذلؾ عمِ خبرتً وههارستً العمهٓة. .4
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 تقييم البدائل إنتقاء الحل األنسب:  -6

عد أف ٓتـ هقارىً اٚٓجابٓات والسمبٓات وتتضهف ٌذي الخطوة أربع هعآٓر ٘ختٓار أفضؿ الحموؿ ب

ذي الهعآٓر ٌْ )فارس، لجهٓع البدا  (:2114ئؿ ٌو

وتعىْ تقدٓر الهخاطر الهتوقعة هف كؿ تصرؼ فْ هقابؿ الهكاسب الهتوقعة هىً، إف : المخاطرة -1

هقدار الىسبة بٓىٍها؛ بهعىِ  ٌوٌف كؿ تصرؼ أو عدـ تصرؼ ٓتضهف هخاطر وهكاسب وها ٍٓـ 

 ٓتضهف كؿ بدٓؿ تقٓٓها لمهٓزات الترجٓحٓة لً. ٓجب أف

عىْ تحدٓد التصرفاتاالقتصاد في الجيد:  -2 تعطْ أفضؿ الىتائج بأقؿ الجٍود،  التْ ٓهكف أف ٓو

     .والتْ تحقؽ التغٓٓر الهطموب بأقؿ إزعاج ههكف لمهىظهة

عىْ أف التصرؼ ٓىبغْ أف ٓخدـ التوقٓت الهطموب لٓتطابؽ هع  التوقيت: -3 الوقت بها ٓوحْ أف ٓو

 ٌىاؾ أهرا ٌاها ٓحدث داخؿ الهىظهة.

ٓقؼ الهورد البشري فْ هقدهة الهوارد الهتاحة أهاـ الهىظهة لٓس ٖىً أٌـ : الموارد المتاحة -4

ة  ىً الهعىْ بعهمٓة إتخاذ القرارالهوارد عمِ ا٘طٛؽ ولكف أٓضا ٖ وتىفٓذٌا وتقٓٓـ ذلؾ، إف رٓؤ

ٚ ٓهكف القٓاـ  لً هاذا ٓهكف أف ٓفعؿ وها الذيٍارتً وفٍهً ٌو الذي ٓحدد الهورد البشري وكفاءتً وه

وتطبٓؽ وظائؼ الهىظهة  لتْ تحتاجٍا عهمٓة إتخاذ القراربً، وها ٌْ الهوارد الهادٓة اٖخرى ا

    لموصوؿ إلِ أٌدافٍا. 

 تنفيذ القرار ومتابعتو وتقويمو:  -7

ٓؿ اٖىسب ولكف تهتد لهتابعة القرار بعد تىفٓذي هف قبؿ البد باختٓارالقرار  اتخاذعهمٓة  ٚ تىتٍْ

قىاعٍـ  ورغبتٍـ فْ تىفٓذي، وعمِ هتخذ القرار أف العاهمٓف فْ الهىظهة، والذي ٚ ٓتـ إٚ بعد فٍهٍـ وا 
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لٓتً ص هف فعالٓة ٌذا القرار بعد تىفٓذي أف ٓصمح أي قصور ٓشوبً أو ٓىقٓراجع بإستهرار هدى فعا

لفعاؿ ٌو الهدٓر الذي ٓتخذ الهدٓر ا الهعآٓر الهوضوعة هف قبؿ الهىظهة، وأففْ تحقٓؽ اٌٖداؼ و 

فٍو لٓس قرار عمِ الورؽ ولكىً قرار ، والقرار الفعاؿ ٌو القرار الذي ٓتحمؿ فْ شكؿ عهؿ قرار فعاؿ

أتْ بىتٓجة والهقصود ٌىا بالىتٓجة لٓس شٓئا ضعٓفا ولكىً شْء قوٓا،  حقؽ الٍدؼ ٓو ٓحدث أثر ٓو

ٓرا هحدث تأثٓرا فْ الهىظهة ككؿ وشٓئا  (.  1982)الٍواري،  جٌو

 العالقة بين الفاعمية واتخاذ القرار:  -2-11

ٓعتقد الكثٓروف أف عهمٓة اتخاذ القرارات تىتٍْ باىتٍاء خطوة اختٓار أفضؿ بدٓؿ، ولكف ٌذا اٚعتقاد 

مً إلِ عهؿ هوضع التىف حقٓقة ٚ تىتٍْ إٚ بوضع القرارغٓر صحٓح، فالعهمٓة فْ ال ٓذ، أي بتحٓو

ٌْ  دآرة، وتعد عهمٓة اتخاذ القرارٓة العهمٓة ا٘الهىظهة أو فشمٍا ٓعتهد عمِ فاعم فعاؿ، ٖف ىجاح

ٓكوف هف خٛؿ ها ٓمْ )هٍىا،  وضح القاضْ أف الحكـ عمِ القرار الفعاؿالهقٓاس الهقبوؿ لذلؾ، ٓو

2116:) 

 جراءات والسٛهة.الجودة  فْ ضوء عىاصر الدقة والتكالٓؼ وا٘ -1

 القبوؿ فْ إطار عىاصر اٚقتىاع والرضا والشعور والرغبة والتىفٓذ. -2

 ها ٓمْ: ( أىً لكْ ٓكوف القرار فعاؿ فٛ بد هف أف ٓتوفر ف1997ًٓكها ٓرى الٍواري )و 

ة ذات تأثٓر قوي، ولٓس هجرد أف ٓتصدى لهفآٌـ فكٓرة عالٓة وهجردة، وهفآٌـ استراتٓجٓة شاهم -1

 فْ هوضوعات عادٓة.      ارقر 

ف القرار ذاتً؛ أي أٚ ٓكوف القرار هجرد حسف ىٓة أو أف تكوف إهكاىٓة  -2 تىفٓذي قد دخمت فْ تكٓو

 لغآتً إقىاع الىاس بً لتىفٓذي.     قرار
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عمِ هدى قدرة هتخذ القرار عمِ اٚختٓار بٓف البدائؿ الهتاحة  وتعتهد الفاعمٓة فْ اتخاذ القرار

ذا ٚ ٓتحقؽ إٚ إذا تـ اٚختٓار ىتٓجة دراسة عمهٓة وتقدٓر سمٓـ لمواقع، لمهشكمة ه وضوع القرار، ٌو

عمِ أكبر قدر هف الهعموهات عف الهشكمة، وعف البدائؿ  ٓتـ ذلؾ عىدها ٓحصؿ هتخذ القرارو 

اتخاذي ، فالقرار الفعاؿ ٌو الذي ٓتـ ة قبؿ ا٘قداـ عمِ اتخاذ القرارالهتاحة لدًٓ هف هصادري الهختمف

 فْ ظؿ ىظرة شاهمة إلِ التىظٓـ وهحٓطً.

 :خصائص القرار الفعال -2-12

هف الهواصفات التْ ٓجب أف تراعِ  ٓرى العدٓد هف الهتخصصٓف فْ هجاؿ ا٘دارة أف ٌىاؾ عدداً 

 ًٚ سٍاـ القرار فْ حتِ ٓكوف القرار فعا ْ توافر الهعموهات، وتوافر الوقت، وعدـ التسرع، وا  ، ٌو

، واٚعتراؼ بحتهٓة التغٓٓر، تابعة أثار الىاتجة عف القرار الهختمؼاؼ، ووجود ىظاـ لهتحقٓؽ اٌٖد

الصٓرفْ، وتوافر عدة بدائؿ لٙختٓار، وتوافر هعآٓر صحٓحة ودقٓقة، وقابمٓة القرار لمتىفٓذ )

 (:  2116)هٍىا،  ها ٓمْ خصائص القرار الفعاؿضهف (، وكذلؾ هف 2113

ضهف ا٘طار العاـ لمتشٓرعات الهعهوؿ بٍا فْ هف تكوف  أف ، بحٓثهراعاة شرعٓة القرار -1

 الدولة.

إتباع الهىٍج العمهْ بجهٓع خطواتً فْ عهمٓة إتخاذ القرار والتْ تبدأ بهعرفة القضٓة التْ تحتاج  -2

 قرار حتِ هتابعتً وتىفٓذي.  اتخاذإلِ 

القرار،  هرؤوسٓف فْ اتخاذهشاركة الالحرص عمِ ، و تحدٓد الوقت الهىاسب ٘تخاذ القرار وتىفٓذي -3

 مِ ٓزادة دافعٓتٍـ لٙلتزاـ بً.عٖىٍـ سٓتأثروف بً هها ٓؤدي 

 القرار. اتخاذالتقىٓات واٖسالٓب الحدٓثة، كالحاسوب هثٛ، فْ  استخداـ -4
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بسبب حداثة  تخذو القرار، كا٘حجاـ عف اتخاذيالتْ ٓقع فٍٓا ه القرار اتخاذتجىب اٖخطاء عىد  -5

 براتٍـ.خ

 :القرار اتخاذية العوامل المؤثرة في فاعم -2-13

عمِ هستوى ا٘دارة العمٓا ٌْ عهمٓة صعبة وهعقدة، خاصة فْ  ةالقرار ا٘دآر اتخاذف عهمٓة إ

هىظهات اٖعهاؿ ذات الحجـ الكبٓر، وعمًٓ فهف الطبٓعْ جدا أف تؤثر فٍٓا العدٓد هف العواهؿ، 

صة فْ هرحمة إختٓار البدٓؿ الهىاسب، وعمًٓ ٓهكف تقسٓـ العواهؿ هىٍا الذاتْ وهىٍا الهوضوعْ خا

 (:  2114 )هىاصٓرً، القرار إلِ ها ٓمْ اتخاذوالهعوقات التْ تؤثر عمِ عهمٓة 

 القوانين واألنظمة:  -1

ىفسٍا هقٓدة بهجهوعة قواىٓف وأىظهة سواء عمِ هستوى الحكوهات أو  غالبا ها تجد ا٘دارات العمٓا

حرهٍا هف عمِ هستوى اله حٓط الذي تعهؿ بً، هها ٓعٓؽ العدٓد هف إستراتٓجٓاتٍا وسٓاساتٍا ٓو

هجهوعة بدائؿ قد تكوف الهثمِ فْ حالة غٓاب تمؾ القواىٓف، أها ا٘دارات الوسطِ والدىٓا فإف هتخذ 

القرار فٍٓا ٓجد ىفسً هقٓدا بهجهوعة أىظهة ولوائح بحكـ الهركز أو الهىصب الذي ٓشتغؿ فْ الٍٓكؿ 

لتىظٓهْ بحٓث تعتبر قراراتً جزءا هف السٓاسة الشاهمة لمهىظهة، لذا فٍو هضطر ٖخذ العدٓد هف ا

العواهؿ فْ الحسباف، كا٘عتهادات الهالٓة الهخصصة لً، وا٘ستراتٓجٓة التْ تتبعٍا الهىظهة 

ا..وغالسآرة الهفعوؿ فْ الهحٓط الهباشر،... واٖعراؼ)ٌجوهٓة، دفاعٓة ....(، والقواىٓف   ٌٓر
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 شخصية المدير وخبرتو: -2

إف شخصٓة الهدٓر وعواطفً وقٓهً وتآرخً فْ العهؿ، وىوع اٖعهاؿ التْ سبؽ أف قاـ بٍا، وهركزي 

رار الذي ٓتخذي، كها أف الهدٓر ٓة القالىفسٓة، كمٍا عواهؿ تؤثر عمِ فاعماٚجتهاعْ والهالْ وحالتً 

 قالٓد وقٓـ تىعكس عمِ سموكً الوظٓفْ.عضو فْ الهجتهع ٓتأثر بها فًٓ هف عادات وت ٌو

 المساعدون والمستشارون المتخصصون: -3

ـ وطرؽ عرضٍـ وتىاولٍـ  ٓكهف تأثٓر هساعدي الهدٓر وهستشآرً هف خٛؿ أسموب تفكٌٓر

لمقائد هف أف ٓختار بدقً هساعدًٓ، والهستحسف أف ٓكوىوا ذوي هٓوؿ لمهوضوعات لذلؾ ٚ بد 

 جوا هواتٓا لٗفكار الهبدعة.واختصاصات هتبآىة حتِ ٓخمؽ 

      المرؤوسين:   -4

لقد تطورت الىظرة لمهرؤوسٓف كثٓرا، إذ أىً لـ ٓعد ٓىظر إلٍٓـ عمِ أىٍـ أدوات عهؿ فقط، بؿ عمِ 

ا واٚستفادة هىٍا فْ هجاؿ  أىٍـ أفراد لٍـ رغباتٍـ ودوافعٍـ وهعرفتٍـ وهٍاراتٍـ التْ ٓهكف استثهاٌر

كار ٘ٓجاد الحموؿ التْ ٓختار هف بٓىٍا البدٓؿ اٖفضؿ، إذ أف التىوع الكبٓر الهساٌهة بأراء واٖف

لمهشكٛت التْ تواجً الهؤسسة الحدٓثة ٓتطمب هشاركة جهٓع هف لً عٛقة هباشرة أو غٓر هباشرة 

 اعٓة الهشتركة، خاصة وأف القرار الٓوـ أصبح ذابالهشكمة، أو ها ٓسهِ باٚعتهاد عمِ الجٍود الجه

     هتعددة تىظٓهٓة، إىساىٓة، بٓئٓة، قاىوىٓة، واقتصادٓة.... الخ.          أبعاد

 :جيةر الضغوط الداخمية والخا -5

 اٖصعدة، هها ٓؤثر عمِ جودة وفاعمٓة القراروعمِ جهٓع معدٓد هف الضغوطات لٓتعرض الهدٓروف 

ىاؾ ىوعاف هىٍا:  الهتخذة، ٌو



 41 

ة ضغوطات التىظٓـ الغٓر رسهْ هف خٛؿ القادة وهف أٌهٍا فْ الهىظه الضغوط الداخمية: -أ

خذ القرار ٚو تكوف الفرصة كافٓة فْ أ واٖتباع هها ٚ ٓتٓح الهجاؿ ٖخذ الوقت اٖكبر لمتفكٓر

لمحصوؿ عمِ هعموهات صحٓحة عف البدائؿ ودراستٍا دراسة هوضوعٓة، إذ أف ٌذي الضغوطات 

و هصالحٍا التْ ٚ تتوافؽ تهاها وهصالح عادة ها تحوؿ القرار إها عف قصد أو غٓر قصد ىح

 الهىظهة ككؿ.

الوضع  : هتهثمة فْ ضغوطات البٓئة الخارجٓة هثؿ الحالة السٓاسٓة،الضغوطات الخارجية -ب

اٚقتصادي، الرأي العاـ...الخ، لذلؾ فالقرار الفعاؿ فْ فترة أو هىطقة هعٓىً، قد ٚ ٓكوف كذلؾ فْ 

ضغوطات أصحاب العٛقة فْ الهىظهة، هثؿ العهٛء أو  هىطقة وفترة أخرى، با٘ضافة إلِ

 القرار. اتخاذيالهستٍمكٓف، والدائىٓف والهوردٓف، التْ تحدد عهؿ الهدٓر فْ 

إف ضعؼ كفاءة الهدٓر تجعمً غٓر قادر عمِ إختٓار البدٓؿ اٖفضؿ، وبالتالْ  كفاءة المدير: -6 

ائر إضافٓة، كها أف ٌذا الضعؼ قد ٓدفع تضٓع فرصة عمِ الهؤسسة أو تحهٓمٍا تكالٓؼ وخس إها

 بً ٘ختٓار بدٓؿ ٓرضْ جهٓع اٖطراؼ التْ ٓهسٍا القرار.

   القرار: اتخاذإرادة المدير أو خوفو من  -7

والوظٓفْ الصعب، وعدـ ا٘ستقرار  اٚجتهاعْالقرار إلِ الهحٓط  اتخاذإذ ٓعود خوؼ الهدٓر هف 

وغهوض اٖدوار واٌٖداؼ هعا، هها ٓدفع بالهدٓر إلِ الرجوع  فْ اٖىظهة ا٘دآرة، وكثرة التىقٛت،

 لرؤسائً حتِ ٓشركٍـ فْ الهسؤولٓة.
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 كمية ونوعية المعمومات المتوفرة لدى متخذ القرار:  -8

ادة فاعم هف ٌو عىصر الهعموهات هف حٓث الكهٓة أو  القرار اتخاذٓة بٓف العىاصر الهٍهة فْ ٓز

القرار  اتخاذ، وبالتالْ أقترب هف دوهات كمها أقترب الهدٓر هف حالة التأكالىوعٓة فكمها توافرت الهعم

الرشٓد، وكمها كاىت الهعموهات هىظهة، سٍمة، شاهمة ودقٓقة، وفْ توقٓتٍا الهىاسب كمها أقترب هف 

وجود الهعموهات فْ وقتٍا  أف ، إضافة إلِبالتالْ زادت جودة القرار الهتخذحالة التأكد التاـ، و 

سٍؿ عهمٓة إتخاذ القرار وتىفٓذيالهىاس إضافة إلِ تبدٓد عواهؿ الشؾ هها ٓٓزد هف درجة  ب ٓسرع ٓو

       قبوؿ الهرؤوسٓف لً.
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 الفصل الثالث 

 اإلدارة باألىداف
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 المقدمة:  -3-1

ة فْ إىتاج السمع وتقدٓـ هع وجود التطور الهتسارع فْ التكىولوجٓا والتأكٓد الهتزآد عمِ الجودة والهروى

الخدهات الههٓزة، ٓتطمب هف الهىظهات أف تحدث تغٓٓرا واضحا فْ أسالٓبٍا ا٘دآرة بها ٓتوافؽ هع تمؾ 

التطورات، وقد تبع ذلؾ التطور تطورا هثٓٛ بً فْ الفكر ا٘داري، هها أدى إلِ بروز هفآٌـ إدآرة 

الضروري تطبٓقٍا لٛستفادة هف فوائدٌا )الهمفوح، جتاحت بٓئة اٖعهاؿ العالهٓة وأصبح هف احدٓثة 

2116).  

 كها أف هىٍج اٚدارة السائد الٓوـ فْ التطبٓؽ العهمْ فْ كثٓر هف الهىظهات ا٘دآرة فْ هعظـ دوؿ العالـ ٌو

ستهد ٌذا الهىٍج جذوري الفكٓرة هف الىظٓرات والهدارس التْ سهىٍ ادت ج اٚدارة بالىشاط أو اٚدارة بالسمطة ٓو

اٚداري فْ هطمع ٌذا القرف وحتِ الخهسٓىات هىً أصبحت اٚدارة تركز عمِ الىشاطات والهجٍودات، الفكر 

ًٚ هف التركٓز عمِ اٌٖداؼ، أدى ذلؾ إلِ  وأصبح القادة ا٘دآروف ٓركزوف عمِ اٖواهر والرقابة الهحكهة بد

 .(2119، الرحٓمْ) ظٍور هىٍج جدٓد ٌو هىٍج ا٘دارة باٌٖداؼ

إلِ الدراسات السابقة  استىاداوقد جاء ٌذا الفصؿ لٓسمط الضوء عمِ أٌـ ها ٓتعمؽ با٘دارة باٌٖداؼ 

هىٍا فْ الدراسة الهٓداىٓة وهقارىة اٖطر الىظٓرة بالواقع العهمْ لهجتهع  لٛستفادةوأدبٓات الهوضوع، 

 الدراسة الحالٓة.   

 (:)النشأة والتعريف اإلدارة باألىداف مفيوم -3-2

الذي أورد  Peter .F. Drackerٌذا اٖسموب ا٘داري ٌو العالـ بٓتر دراكر تحدث عف إف أوؿ هف 

وقد ذكر ٌذا اٖسموب فًٓ باسـ ا٘دارة  1945الصادر عاـ  فْ كتابً الهعروؼ "ا٘دارة فْ التطبٓؽ"

 1974عاـ باٌٖداؼ والرقابة الذاتٓة، ثـ كرر ذلؾ فْ كتابً اٖخر حوؿ الهوضوع والذي صدر 
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وأصر فًٓ عمِ أف ٓسهْ ا٘دارة باٌٖداؼ والىتائج بأىٍا "فمسفة إدآرة" أكثر هف أىٍا ىظاـ أو طٓرقة 

 Drackerحٓث رأى إلِ فكر وفمسفة جدٓدة فْ ا٘دارة، إدآرة، بهعىِ أىً ىقمٍا هف أسموب إداري 

داري، كها أىٍا فْ ىفس الوقت أف ا٘دارة باٌٖداؼ ٌْ ىوع هف ا٘دارة تتخذ هىٍجا لٍا فْ العهؿ ا٘

بالعهؿ، وأىٍا العهمٓة التْ ٓتكاهؿ فٍٓا الىاس داخؿ التىظٓـ  واٚلتزاـأداة تقوـ عمِ إىجاز اٌٖداؼ 

  .(2114)فارس،  فٓها بٓىٍـ فٓوجٍوف أىفسٍـ ىحو تحقٓؽ أٌداؼ الهؤسسة وأغراضٍا

عتبر اٖهٓركٓوف أوؿ هف أستخدـ ٌذا اٖسموب،  اىٓا والدوؿ اٖوروبٓة اٖخرى، ثـ طبؽ فْ بٓرطو ٓو

بعد ذلؾ أدخؿ إلِ الدوؿ الىاهٓة، وقد طبؽ ٌذا اٖسموب ا٘داري فْ القطاع الخاص قبؿ القطاع 

ٓات الهتحدة اٖهٓركٓة  استخداـالعاـ، حٓث بدأ  أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ فْ القطاع العاـ فْ الٚو

لكثٓر هف الكتاب والهفكٓرف ا٘دآرٓف بتعٓرفٍا وقد ساٌـ بعد ذلؾ ا (،2118، )الحربْ، 1971سىة 

وتحدٓد أسموب تطبٓقٍا، وهىٍـ البستاف الذي رأى أىٍا "طٓرقة ٓتـ بهوجبٍا كؿ هف الرئٓس 

والهرؤوسٓف هعا بتحدٓد اٌٖداؼ العاهة لمهىظهة التْ ٓعهموف بٍا، ثـ تحدٓد هجاٚت الهسؤولٓة 

تمؾ  واستخداـآٓس والهعآٓر التْ ٓحتكهوف لٍا الهق واختبارالرئٓسٓة فْ شكؿ ىتائج هتوقعة 

 (.12: 2115ٓـ إسٍاهات اٖفراد" )شبٓر، الهقآٓس كهوجٍات فْ تشغٓؿ ا٘دارات الفرعٓة، وفْ تقو 

كها تـ تعٓرفٍا عمِ أىٍا "فمسفة إدآرة ترهْ إلِ ٓزادة الحفز الداخمْ لٗفراد هف خٛؿ إشراؾ 

ادة رقابة الهرؤوسٓف فْ الهرؤوسٓف هع الرؤساء فْ تحدٓد الٍ : 2114 القرار" )ٌاشـ، اتخاذدؼ وٓز

121 .) 
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وكها تـ تعٓرفٍا عمِ أىٍا "الىتائج التْ تسعِ الهىظهة إلِ الوصوؿ إلٍٓا هستغمة فْ ذلؾ الهوارد 

تـ ذلؾ هف خٛؿ سمسمة هف الوسائؿ والىٍآات" استغٛؿالهادٓة والبشٓرة أفضؿ  )عٛؽ،  ههكف ٓو

2118 :183 .) 

رى أساهة صادؽ بأف ا٘دارة باٌٖداؼ "ٌْ أسموب الهسئولٓف عهمْ تطبٓقْ ٓجهع أسالٓب ا٘دارة ٓو

ا لتحقٓؽ أٌداؼ الهىشاة والتْ تسٍـ فْ الوصوؿ إلِ الهستوٓات  سخٌر الهختمفة التْ تثبت فاعمٓتٍا ٓو

  (.15: 2112العمٓا" )السٓد، 

 العناصر األساسية لإلدارة باألىداف:  -3-3

 ٌذي اح أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ العدٓد هف العىاصر التىظٓهٓة وا٘دآرة وهف أٌـٓتطمب ىج

 : (2118)الحربْ، العىاصر

  الرؤساء والهرؤوسٓف فْ تحدٓد اٌٖداؼ الهرحمٓة لكؿ وحدة تىظٓهٓة، حٓث ٓتـ هىاقشة تعاوف

 لٍدؼ العاـ. إلٍٓـ هف قبؿ ا٘دارة العمٓا والتْ تشكؿ فْ هجهوعٍا ا الهوكمةوبحث اٌٖداؼ 

  عمًٓ هف  اٚتفاؽٓشترؾ الرؤساء والهرؤوسٓف فْ كؿ وحدة عمِ وضع جدوؿ زهىْ لتىفٓذ ها تـ

قبؿ الزهف الهحدد لٍـ ٘ىجازي هف قبؿ ا٘دارة العمٓا بحٓث ٓكوف ٌىاؾ فارؽ زهىْ  ْالٍدؼ الجزئ

 تستفٓد هىً الوحدة التىظٓهٓة فْ حاؿ حدوث أي طارئ.

 ضهف حدود الجدوؿ الزهىْ الهخصص لهراجعة وتقٓٓـ ها تـ إىجازي  فٓٓجتهع الرؤساء والهرؤوس

جري إعٛـ ا٘دارة العمٓا بىتائج تقٓٓهٍـ وها تـ  عمِ إىجازي فْ الهرحمة الهقبمة وحسب  اٚتفاؽٓو

 عمًٓ. اٚتفاؽجدوؿ زهىْ ٓتـ 
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  اجعة الرؤساء والهرؤوسٓف حسب الجدوؿ الزهىْ الهتفؽ هف قبمٍـ لهر  اجتهاعتستهر عهمٓة

عٛـ ا٘دارة بالىتائج.  ا٘ىجازات الهرحمٓة وتقٓٓهٍا وا 

  ٓجتهع الرؤساء والهرؤوسٓف فْ ىٍآة الهدة الهخصصة ٘ىجاز أٌدافٍـ الجزئٓة الهوكؿ إلٍٓـ هف

رفعوف تقٓررا بها تـ إىجازي هف ٌذا الٍدؼ الجزئْ.  قبؿ ا٘دارة العمٓا ٓو

 ؼ الهرفوعة إلٍٓـ هف الوحدات التىظٓهٓة فْ ىٍآة تقوـ ا٘دارة العمٓا بهراجعة إىجازات اٌٖدا

الهدة الهخصصة لتحقٓؽ الٍدؼ العاـ ثـ تعٓد الىظر فْ رسـ وتحدٓد اٌٖداؼ وتوٓزعٍا عمِ 

 (.2117)عبوي،  الوحدات التىظٓهٓة

هكاىٓة  وهها سبؽ ىجد أف ا٘دارة ترتكز جؿ ىشاطاتٍا عمِ هعرفة وتبىْ اٌٖداؼ اٖكثر واقعٓة وا 

ذا سر تسهٓة ٌذا الهىٍج ا٘داري باٌٖداؼ.     تىفٓذ   ذلؾ فْ ههارستٍا لمعهمٓة ا٘دآرة ٌو

 اإلدارة باألىداف:تطبيق أىمية  -3-4

 (: 2118والزعبْ،  جودةخٛؿ ها ٓمْ )ٓهكف اٚستدٚؿ عمِ أٌهٓة تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ هف 

  سٓف والرؤساء فْ هىاقشة تمؾ هساعدة ا٘دارة بالتعرؼ عمِ الهشاكؿ وكذلؾ هشاركة الهرؤو

ٓجاد الحموؿ لٍا.  الهشاكؿ وا 

  البدائؿ السمٓهة وتحدٓد اٌٖداؼ. واختٓارتىهٓة قدرات الرؤساء والهرؤوسٓف ورفع قدراتٍـ ا٘دآرة 

 .الهساعدة فْ تقوٓة العٛقة بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف هف خٛؿ التعاوف فْ إىجاز اٌٖداؼ 

 ىوٓة بٓف العاهمٓف وذلؾ هف خٛؿ هشاركتٍـ فْ صىع القرار.الهساعدة فْ رفع الروح الهع 

 .تحقٓؽ هبدأ الهروىة، وهحاولة التخمص هف الروتٓف فْ الهؤسسة 

  ْاٖخطاء، وهٛحظة قصور العاهمٓف الغٓر القادٓرف عمِ تىفٓذ أعهالٍـ. اكتشاؼالهساعدة ف 
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 :اإلدارة باألىداف نظام أىداف -3-5

ا٘دآرة فْ الوقت الحاضر ٌو هبدأ ٓتٓح الهجاؿ لكؿ طاقات الفرد وهسؤولٓتً  إف ها تحتاج إلًٓ الهىظهات

عطْ فْ ىفس الوقت توجٍٓا هشتركا لمجٍد والرؤٓا، وكذلؾ تقمٓؿ هبدأ العهؿ  الفٓرؽ وهوائهة  بأسموبٓو

 حقؽ العدٓد هف اٌٖداؼ لمهىظهةٓ ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼٚشؾ أف أسموب الفرد هع الهصمحة العاهة، 

 (:9111)السمهْ،  ٓمْ هىٍا هاو 

  ؿ الهدى لهختمؼ اٖوجً عمِ هستوى كؿ إدارة وقسـ، وعمِ هستوى ٓعتبر أساس لمتخطٓط الشاهؿ طٓو

 .الهىظهة

  أساس لمتخطٓط هتوسط وقصٓر الهدى لمعهمٓات واٖىشطة الهختمفة ٓحقؽ الفاعمٓة لىظاـ الهوازىات

 التخطٓطٓة.

  الهىظهةٌٖداؼ  اىتهائٍـٓة وتأكٓد إٓجاد أساس لتحفٓز الهوارد البشر. 

  هع أوضاع السوؽ هف خٛؿ تىظٓـ وتىسٓؽ وتوحٓد كؿ جٍود ا٘دارة والعاهمٓف  الهىظهةتىسٓؽ أوضاع

 عف هىافسٍٓا. الهىظهةالتْ تفصؿ  اٚستراتٓجٓةلسد الفجوة 

 فيما يمي:       تتبمور أىداف النظامان  (7002ويرى عبوي )

 ؿ.  ؿ بٓف اٌٖداؼ السىوٓة والهتوسطة الهدى وبٓف اٌٖداؼ ذاتتحقٓؽ الترابط والتكاه  الهدى الطٓو

 .ربط أشكاؿ اٖداء الروتٓف الٓوهْ بأٌداؼ ههكىة قابمة لمقٓاس خٛؿ فترة زهىٓة هعٓىة 
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  تٍٓئة الهىظهة بكاهمٍا لمتأٌب والحركة ا٘ٓجابٓة السٓرعة، وذلؾ عف طٓرؽ تعبئة جٍود وطاقات أفرادٌا

ات ا٘دآرة.العاهمٓف ع  مِ هختمؼ الهستٓو

  هساعدة الهىظهة عمِ تغطٓة الفجوة أو الىقص بٓف هستوى أدائٍا الحالْ وبٓف هستوى أداء بقٓة

 الهىظهات الهىافسة.

  وضع هجهوعة هف الهعآٓر الرئٓسٓة والتْ ٓهكف خٛلٍا هف هتابعة وتقٓٓـ أداء العاهمٓف بشكؿ

 لتقدـ إلِ اٖهاـ.   هوضوعْ ٓدفع بالعاهمٓف الهآٌرف إلِ ا

 خصائص اإلدارة باألىداف: -3-6

 :(2117، )عبويفْ أتْ تتهثؿ خصائص ا٘دارة باٌٖداؼ 

  بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف عمِ تحدٓد ا٘دارة باٌٖداؼ والذي ٓقوـ الٍدؼ  واٚتفاؽالهشاركة

كوف الٍدؼ الجزئْ الهخصص لموحد  ة التىظٓهٓة.الهرحمْ الهراد تىفٓذي هف قبؿ الهرؤوسٓف ٓو

  ِهبدأ التعاوف بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف عمِ وضع الخطط الٛزهة لٙدارة باٌٖداؼ لتقوـ عم

 تىفٓذ الٍدؼ الهرحمْ.

  عمِ وضع هعآٓر قٓاس تقٓٓـ اٖداء. واٚتفاؽالهشاركة 

 وتعاوف الرؤساء فْ توفٓر الظروؼ الهادٓة والهعىوٓة لمقٓاـ بالهٍاـ الهتفؽ عمٍٓا. التزاـ 

 اٖخطاء والعهؿ عمِ تصحٓحٍا أٚو بأوؿ. اكتشاؼلقدرة عمِ ا 

  حساسٍـ بأىٍـ جزء هف تىهٓة الروح الهعىوٓة لدى العاهمٓف وذلؾ هف خٛؿ التفاعؿ الهشترؾ وا 

 الهىظهة.
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  تاحة الفرصة لتشجٓع الهبادرة فْ هجاؿ تىهٓة القدرة الذٌىٓة عمِ التخطٓط الواقعْ لدى الجهٓع وا 

 العهؿ.

  ٓر القدرات التىسٓقٓة بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف.تىهٓة وتطو 

  تسٍٓؿ تىفٓذ الوظائؼ ا٘دآرة اٖخرى هف تىظٓـ وتوجًٓ ورقابة وتقٓٓـ ٖف كؿ فرد فْ الهىظهة

و هسؤٚو عف ىجاحً بحكـ هشاركتً وفٍهً لدوري فًٓ.  شارؾ فْ ٌذا اٖسموب ا٘داري ٌو

  .ر ىظاـ الهعموهات داخؿ الهىشأة  تطٓو

 ىشآت هف هواجٍة التحدٓات الهستقبمٓة هف خٛؿ عهمٓة التفاعؿ بٓف العاهمٓف فْ تهكٓف اله

ا العمهْ عمِ تحقٓؽ اٌٖداؼ.  واٚحتكاؾالهىشآت   الهستهر بتطورات اٖهور وتأثٌٓر

 مبادئ اإلدارة باألىداف:  -3-7

 (:2116 الهحٓهٓد، د ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ هبدأٓف رئٓسٓف، كها ٓمْ )الخضٓر،تستى

 :مبدأ تحديد األىداف .1

رة باٌٖداؼ، ٚو ٓعد هبدأ تحدٓد اٌٖداؼ الخطوة اٖولِ واٖساسٓة لتطبٓؽ أسموب ا٘دا     

ٓهكف تصور أي جٍد جهاعْ دوف أٌداؼ؛ ٖىٍا ىقطة اٚىطٛؽ فْ التخطٓط، وتحدٓد اٚتجاي 

العاـ لمجٍود الجهاعٓة، وتبرز أٌهٓتً؛ كوىً ٓحدد أىواع اٖىشطة الٛزهة ٘ىجاز الىتائج 

ـ الهىاسبة لقٓاس هدى تحقٓؽ اٌٖداؼ، و  حدد الوقت، وأسالٓب التقٓو ىوع ا٘ىجاز؛ الهرغوبة، ٓو

هع  وهتوافقاً  صٓاغة دقٓقة، وأف ٓكوف واقعٓاً  وهصاغاً  لذلؾ ٓجب أف ٓكوف الٍدؼ واضحاً 

ْ الزهف،  ا٘هكاىات الهادٓة والبشٓرة لمهىظهة، وأف ٓتضهف عىاصر رئٓسٓة فْ قٓاسً، ٌو

 والكـ، والكٓؼ، والكمفة.
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 مبدأ المشاركة: .2

لهرؤوسٓف فْ تحدٓد أٌداؼ الهىظهة وفْ تعتهد ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ هشاركة الرئٓس وا

ـ  اختٓارالعهمٓات الهرتبطة بٍا وفْ تحدٓد الوسائؿ التْ ٓتحقؽ هف خٛلٍا  أسالٓب التقٓو

والقٓاس التْ ٓتـ فْ ضوئٍا تحدٓد هستوٓات ا٘ىجاز وتحقٓؽ اٌٖداؼ، وتتطمب الهشاركة 

دٌـ بالكفآات الشخصٓة والهٍىٓة التْ  تهكىٍـ هف الهشاركة الفعالة؛ تدٓرب العاهمٓف؛ لتزٓو

وبذلؾ ٓتحقؽ اٖسموب الدٓهقراطْ فْ ا٘دارة، وٓترتب عمِ الهشاركة بٓف ا٘دارة واٖفراد ثٛث 

ْ ها ٓمْ:  ىتائج هٍهة تعد هف أبرز سهات ا٘دارة باٌٖداؼ ٌو

  اٚلتزاـ: ٓساعد اٚلتزاـ الهىظهة، فهف خٛؿ هشاركة الهرؤوسٓف هع الرؤساء فْ تحدٓد

داؼ الهىظهة ا٘دآرة، فإىً لدٍٓـ قىاعة باٚىتهاء إلِ تمؾ اٌٖداؼ؛ هها ٓجعمٍـ أٌ

 هتحهسٓف لتىفٓذٌا، وهف ثـ الحرص وا٘خٛص فْ تحقٓقٍا.

  تحهؿ الهسؤولٓة: ىتٓجة هبدأ الهشاركة تتوزع اٖدوار بٓف العاهمٓف؛ إذ ٓتولِ كؿ فرد هىٍـ

ركز جٍودي ىحو  ٌا؛ هها ٓؤدي إلِ تحهمً الهسؤولٓة، إىجاز أٌداؼ هعٓىة خاصة بً، ٓو

 وتحقٓؽ الرقابة الذاتٓة.

    ة: هف خٛؿ الهشاركة هع الرؤساء فْ التخطٓط لمهىظهة ٓشعر الهرؤوسوف رفع الروح الهعىٓو

ـ ٌذا اٚىجاز  شعٌر بأٌهٓة ها ٓقوهوف بً هف أعهاؿ، هها ٓؤدي إلِ إخٛصٍـ فْ العهؿ، ٓو

 وظٓفْ، وبالتالْ هف فاعمٓة أدائٍـ، وفاعمٓة هىظهتٍـ. بتقدٓر الذات؛ هها ٓٓزد هف رضٍـ ال
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    : باألىداف اإلدارةفمسفة  -2-2

دآرة تؤكد عمِ الجاىب ا٘ٓجابْ فْ طٓرقة ا٘دارة ٘دارة باٌٖداؼ عمِ أىٍا فمسفة افمسفة ا ترتكز

س عمِ التىبؤ أىٍا أسموب إداري ٓؤس كهاأكثر هف التركٓز عمِ الجاىب السمبْ أو ردود اٖفعاؿ، 

بالهستقبؿ والتأثٓر فًٓ أكثر هف هجرد اٚستجابة لمهؤثرات والحوادث، وطبقا لٍذا ٓهكف استخٛص ها 

 (:2115ٓمْ )شبٓر، 

إف الفمسفة ا٘دآرة فْ ظؿ ا٘دارة باٌٖداؼ تؤكد عمِ الجواىب ا٘دآرة، والتىبؤ بالهستقبؿ  .1

 فْ إدارتٍا. والتأثٓر فٍٓا، وتٍٓئ الىتائج، وتشجع الهسئولٓف

إف ا٘دارة باٌٖداؼ فْ ظؿ ٌذا التعٓرؼ ٚ تقتصر عمِ هجرد اٚستجابة لمهؤثرات والحوادث،  .2

 أي أىٍا لٓست رد فعؿ لها ٓحدث.

كها أف ا٘دارة باٌٖداؼ أسموب حدٓث فْ ا٘دارة ٓتٛفِ سمبٓات كؿ هف هدخؿ ا٘دارة العمهٓة، 

جابٓات كؿ هىٍها، وتستىد فمسفة ا٘دارة باٌٖداؼ إلِ وهدخؿ العٛقات ا٘ىساىٓة، وسٓستفٓد هف إٓ

 (:2116 ،الهحٓهٓد هجهوعة هف الهسمهات هىٍا )الخضٓر،

إذا توفرت لً الظروؼ الهىاسبة والطٓرقة الفعالة  واٚبتكارأف الفرد لدًٓ القدرة عمِ ا٘بداع  .1

 لتحفٓزي.

ة فْ اٚشتراؾ فْ عهمٓ .2 ة اتخاذ القرارات، خصوصا أف لدى الهوظفٓف فْ الهؤسسات رغبة قٓو

 التْ تؤثر فْ هصالحٍـ وهستقبمٍـ.

 ٓهٓؿ اٖفراد إلِ هعرفة الىواحْ الهتوقع هىٍـ أف ٓقوهوا بٍا وفٍهٍا. .3

 ٓرغب الهوظفٓف فْ الوقوؼ عمِ أدائٍـ فْ الهؤسسات، سواء أكاف هرضٓا أـ غٓر هرض.   .4
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 :دور اإلدارة العميا في ظل اإلدارة باألىداف -3-9

فْ كؿ هراحؿ العهمٓة ا٘دآرة بصفة عاهة،  وهٍهاً  أساسٓاً  ٚشؾ أف ا٘دارة العمٓا تهثؿ عىصراً  

وعهمٓة ا٘دارة باٌٖداؼ بصفة خاصة حٓث تهثؿ ا٘دارة العمٓا هحور العهمٓة ا٘دآرة فْ جهٓع 

اٖحواؿ تطبٓؽ الىظاـ جواىبٍا وأبعادٌا، فبدوف الهساٌهة الفعالة لٙدارة العمٓا ٚ ٓهكف بأي حاؿ هف 

ذا بدوري ٓتطمب هف ا٘دارة العمٓا أف تقوـ بهجهوعة هف  أو جىْ ثهار أي هف فوائدي الهتعددة، ٌو

ا فْ ظؿ ىظاـ ا٘دارة  (:2115باٌٖداؼ بخهس ىقاط )شبٓر،  الخطوات التْ تمخص دوٌر

 لهؤسسة ككؿ.السعْ الجاد لمتىسٓؽ بٓف أٌداؼ الهرؤوسٓف وأٌداؼ ا٘دارة العمٓا وأٌداؼ ا 

 .أف تكوف أٌداؼ الهرؤوسٓف وا٘دارة العمٓا والهؤسسة هحددة وواضحة ودقٓقة وقابمة لمقٓاس 

  ِجراء التعدٓٛت والتغٓرات وا٘ضافات وحت هتابعة اٌٖداؼ بشكؿ دوري وهراجعتٍا أٚو بأوؿ وا 

 هتحققة.الحذؼ حسب حاجة الهؤسسة وأف ٓكوف الهرؤوسٓف عمِ إطٛع دائـ عمِ ا٘ىجازات ال

 .هراعاة الهوضوعٓة والشفافٓة فْ تقٓٓـ الهرؤوسٓف 

  الهكافآت والحوافز هثؿ الترقٓة والتقدٓر.اٖجور و تقدٓـ 

وهف أجؿ أف تكوف ا٘دارة العمٓا قادرة عمِ إٓجاد بٓئة داعهة لتطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ ٓجب أف 

بالدٓهقراطٓة وذلؾ هف خٛؿ تتصؼ ببعض الصفات الشخصٓة، لذلؾ ٓجب أف تتسـ ا٘دارة العمٓا 

فقط فْ  استشاريالقرارات وذلؾ بأف ٓكوف لٍـ دور  اتخاذإتاحة الفرصة لمهرؤوسٓف لمهشاركة فْ 

راعْ فْ ذلؾ العٛقات ا٘ىساىٓة، وأف ٓتهتع  عهؿ الهرؤوس وأف ٚ ٓتدخؿ إٚ بىاء عمِ طمبً، ٓو

 بالكفاءة العالٓة فْ ا٘دارة والقدرة عمِ التخطٓط. 
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  مراحل )خطوات( تطبيق اإلدارة باألىداف: -3-11

هكاىاتٍ باختٛؼتختمؼ هراحؿ تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ  وخبراتٍـ  ـفمسفة القائهٓف عمِ تطبٓقٍا وا 

العمهٓة، كها أف ا٘دارة باٌٖداؼ تىقسـ فْ تطبٓقٍا إلِ هراحؿ وخطوات هعٓىة تختمؼ فْ عددٌا 

ٌذي الهراحؿ تىحصر فْ ثٛث ىقاط  ٓتضح افْ قىصوة وهسهٓاتٍا هف رؤٓا إلِ أخرى كها ورد ف

 :(2118)الحربْ،  ٌْ

  ًواضحاً  تحدٓد اٌٖداؼ العاهة لمهىظهة تحدٓدا. 

  وضع الىظـ وا٘جراءات الكفٓمة بتوٓزع الهٍاـ والهسؤولٓات بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف بحٓث

 ٓتعرؼ كؿ هىٍـ عمِ الٍدؼ الذي ٓخصً.

 هشتركة عمِ أف تسجؿ الواجبات والهسؤولٓات   اجتهاعاتفْ  غمِ تقاسـ الهسؤولٓة اٚتفاؽ

 الهىوطة بكؿ  شخص لضهاف عدـ تداخؿ اٚختصاصات عىد التىفٓذ. 

 :(2115)شبٓر،  وفْ البعض اٖخر تكوف خهس هراحؿ ٌْ

 .تحدٓد هجاٚت اٖداء الرئٓسٓة وهعآٓر قٓاسٍا بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف 

 هشتركة بٓف الرؤساء  اجتهاعاتاٚت اٖداء الرئٓسٓة فْ تحدٓد اٌٖداؼ الهىبثقة عف هج

 والهرؤوسٓف.

 .وضع خطط العهؿ وتىفٓذٌا هف قبؿ الهرؤوسٓف 

  بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف. باٚشتراؾوضع عىاصر الهراقبة 

 هدى التقدـ فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ هف خٛؿ لقاءات هشتركة بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف. استعراض 



 54 

(، فٓقترح سبع خطوات لتىفٓذ 2118الوارد ذكري فْ )الحربْ،  (Rupert covey) أها روبرت كوفْ

 أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ وتتهثؿ فْ:

  هرحمة اٌٖداؼ العاهة لمهىظهة، وفٍٓا تصاغ أٌداؼ الهىظهة أسالٓب إىجاز ٌذي اٌٖداؼ هسبقا

 لقٓاس هدى بموغ اٌٖداؼ.

 ٓتهاشِ هعٍا.هراجعة تركٓب الهىظهة لمبحث عها إذا كاف ترك  بٍا ٓتٛءـ هع اٌٖداؼ العاهة ٓو

  ًوهقآٓس لمهرؤوسٓف لكْ ٓقوهوا بتىفٓذٌا كها ٓقـو الهرؤوسٓف  ٓضع الهسئوؿ ا٘داري أٌدافا

 أىفسٍـ باقتراح أٌداؼ وهقآٓس ٖعهالٍـ.

  الحصوؿ عمِ الهوافقة الهشتركة عمِ أٌداؼ الهرؤوسٓف، وقد تكوف بهثابة هراجعة اٌٖداؼ

 لتْ قد تؤثر عمِ اٌٖداؼ التْ وضعٍا الهرؤوسٓف.العاهة ا

 .ترتب عمٍٓا حذؼ اٌٖداؼ الغٓر هىاسبة ا فْ الهخرجات ٓو  التغذٓة الراجعة لمىتائج تؤثر بدوٌر

 ذي الهراجعة تكوف  اٚستفادة هف التغذٓة الراجعة فْ هراجعة الهرؤوسٓف فْ ضوء أٌدافٍـ ٌو

 بصفة دوٓرة هستهرة.

  ا تؤدي إلِ وضع اٌٖداؼ العاهة لمهىظهة.   هراجعة إىجاز الهىظهة ْ بدوٌر  ٌو

عمِ ها سبؽ فإف خطوات تطبٓؽ ا٘دارة باٌٖداؼ تبدأ بتحدٓد أٌداؼ الهىظهة بواسطة ا٘دارة  وبىاءً 

العمٓا، وهف خٛؿ سمسمة هف الهقابٛت، تؤخذ هوافقة كؿ هدٓر عمِ الٍدؼ أو هجهوعة اٌٖداؼ 

هشاركة، ٌذي الهشاركة تبدأ بإعٛـ الهدٓٓرف باٌٖداؼ السابؽ الهخصصة لً، وذلؾ عمِ أساس ال

مْ بعد ذلؾ سمسمة هف الهقابٛت الفردٓة بٓف كؿ هدٓر وهرؤوسًٓ،  تحدٓدٍٓا فْ الهستوى اٖعمِ، ٓو

حٓث ٓحدد كؿ هرؤوس الدور الذي ٓهكىً القٓاـ بً لمهساعدة فْ تحقٓؽ الٍدؼ الهخصص لرئٓسً، 
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بٓف الهدٓر وهرؤوسًٓ عمِ اٌٖداؼ الهخصصة لكؿ هىٍـ، ٌذي  تفاؽباٚوتىتٍْ ٌذي الهقابٛت 

اٌٖداؼ الهخصصة الهتفؽ عمٍٓا، ٓىبغْ أف تكوف واضحة تهاها، وفْ أغمب الحاٚت ٓتـ صٓاغتٍا 

 كتابة، بعد ذلؾ ٓتشاور الرئٓس هع هرؤوسًٓ حوؿ إىجاز تمؾ اٌٖداؼ.

فإىٍـ ٓحصموف عمِ هعموهات فعمٓة تساعدٌـ وعىدها ٓبدأ الهرؤوسوف العهؿ ىحو إىجاز اٌٖداؼ، 

فْ تقٓٓـ هدى التقدـ، وعمِ ضوء ٌذي الهعموهات قد ٓكوف هف الضروري تعدٓؿ اٌٖداؼ إذا حدثت 

أخرى بٓف الرئٓس وكؿ هرؤوس عمِ حدة  اجتهاعاتهشاكؿ طارئة، وفْ ىٍآة الهدة الهحددة تعقد 

 (.    2117وآخروف، تقٓٓـ هستوى ا٘ىجاز )شٓرؼ، ل
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 ( الخطوات التفصيمية لإلدارة باألىداف       1-2الشكل )                      

                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 (.137: 2117وآخروف، ، الهصدر: )شٓرؼ

 

 

 تحذيذ أهذاف انمنظمة

انمقابهة بين انرئيس 

 وانمرؤوس

األهذاف في شكهها 

 اننهائي

 انتشاور

 انمىارد

 تعذيم انمىارد

 تعذيم األداء

انحانيإستمرار انىضع   

انمشاركة من خالل 

 انمستىيات اإلدارية

تقييم األداء وانمراجعة 

 انذورية

 انتقييم اننهائي

واالتصال انمرتذ   

 اإلعالم باألىداف
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 مقومات نجاح اإلدارة باألىداف:   -3-11

تحقٓؽ هتطمبات ا٘دارة ٓحتاج إلِ ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼ الذي ٓعتهد عمِ عدد هف الهقوهات 

(ْ   :(1997الٍواري، ٌو

هف اٌٖهٓة قبؿ إحداث أي تغٓٓر تٍٓئة الجو لٍذا التغٓٓر، وهف غٓر السمٓـ تذويب الثموج:  .1

و ىظاـ ٓحوي هعً درجات هختمفة هف التغٓر دوف تٍٓئة؛ أي أإدخا ف بقاء ؿ )ا٘دارة باٌٖداؼ( ٌو

مة وبقاء الهوارد البشٓرة بعٛقاتٍا الهتشابكة الراسخة ٓكوف بهثابة  التىظٓهات عمِ حالٍا فترة طٓو

بً حتِ ٓهالثمٓ  .إحداث ىوع هف التغٓٓر فكج الذي ٓجب تذٓو

ٓىظر إلِ ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ أىً هجرد ىظاـ لٙدارة أو  ٚأٓجب  التركيز عمى التغيير: .2

ر ،والرقابة ىظاـ لمتخطٓط ر الهدٓٓرف، ولكف ٓجب أف ٓىظر إلًٓ عمِ أىً أداة لمتطٓو  أو ىظاـ لتطٓو

 التىظٓهْ ٓحقؽ بعض أو كٛ ها ٓمْ:

 إعادة الشباب لمهىظهة والهدٓٓرف فٍٓا. 

 .بىاء روح الفٓرؽ 

 ٓة والهشاركة فْ ا٘دارة.خمؽ الدٓهقراط 

 .ض الحقٓقْ لمسمطات  التفٓو

  إف ا٘دارة العمٓا ٓجب أف تؤهف بأٌهٓة التغٓٓر كها ٓجب أف تخمؽ هىاخا هٛئها لمتغٓٓر.

ٓشهؿ أشٓاء هثؿ القٓـ الشخصٓة والعٛقات الرسهٓة والطهوح الشخصْ  قبول الجانب اإلنساني: .3

فٓة، وقد ٓىظر البعض إلِ ٌذي العواهؿ عمِ أىٍا غٓر بالىسبة لمترقٓة والقدرات الفكٓرة والعاط
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هوضوعٓة وبالتالْ ٓجب إٌهالٍا إٚ أىٍا تعتبر هٍهة فْ أي تغٓٓر هثمٍا هثؿ أي شْء هوضوعْ 

 .آخر

: ٓجب أف تعطْ ا٘دارة أقصِ هعموهات عف التغٓٓر، وعمِ ذلؾ ٓجب ةأقصى معمومات ممكن .4

ٓحدد التغٓٓر بالضبط وسببً، وكٓفٓة تىفٓذي عمِ هراحؿ  إعٛـ العاهمٓف أف ٌىاؾ تغٓٓر سٓحدث، وأف

 أو هرحمة واحدة، وبٓاف عف التقدـ فْ التغٓٓر أٚو بأوؿ.

إف تدٓرب الهدٓر فْ عزلتً ٚ ٓأتْ عادة بفوائد كبٓرة ولكف تدٓرب  :التركيز عمى المجموعة .5

فكار الهتبادلة تكوف هجهوعة التْ ٓعهؿ بٍا ستجعؿ هىً هدٓر أكثر فاعمٓة حٓث اٖالالهدٓر فْ 

أفكار الهجهوعة وعمِ ذلؾ فإف هف الضروري عىد وضع اٌٖداؼ أف ٓتـ ذلؾ بإشراؾ هجهوعة 

 الهرؤوسٓف التابعٓف لرئٓس واحد هع بعضٍـ البعض وهع رئٓسٍـ.

ٌو الضهاف الوحٓد لٙدارة باٌٖداؼ، فإف تـ وضع  التركٓز عمِ الىتائج :التركيز عمى النتائج .6

ائج خطأ أو وضع هقآٓس خطأ لمىتائج فإف كؿ شْء آخر سٓىٍار، والهشكمة ٌىا أف هجاٚت الىت

هعظـ الىاس ٓفكروف فْ اٖىشطة التْ ٓقوهوف بٍا، فإذا طمب هىٍـ ذكر الىتائج الهتوقعة هىٍـ، 

 فإىٍـ ٓذكروف عادة اٖعهاؿ أو اٖىشطة التْ ٓقوهوف بٍا.

دٓوف إلِ الهدٓر عمِ أىً شخص لً عٛقة ٓىظر الهستشاروف التقمٓ التركيز عمى الموقف: .7

برئٓسً، ولكف الواقع فْ الهىظهات أعقد هف ذلؾ؛ إف كؿ هدٓر لً رئٓس ولً هرؤوسٓف ولً زهٛء، 

 اوبالتالْ هوقؼ أي هدٓر ٓتوقؼ عمِ عدة عىاصر هىٍا هىاخ الهىظهة رئٓس الهىظهة وتكىولوجٓ

ا٘دارة باٌٖداؼ ٓجب أف تأخذ فْ الحسباف الهعموهات وزهٛء العهؿ والهرؤوسٓف، وعمِ ذلؾ فإف 

جب ربط كؿ ذلؾ بعضً ببعض.  الهوقؼ الذي ٓعٓش فًٓ كؿ هدٓر ٓو
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هف الخطأ إحداث تغٓٓر كبٓر وبسرعة وهف الضروري أف تستوعب ا٘دارة معدل مالئم لمتغيير:  .8

رة العمٓا وقتٍا فْ ف تأخذ ا٘داالعمٓا الفكرة بسرعة عمِ أف ٓأخذ التىفٓذ هجراي ببطء ىسبْ بدٚ هف أ

ف فٓرؽ لمتىفٓذ عمِ وجً السرعة. إستعاب  الفكرة ثـ تقرر تكٓو

إف الطٓرقة التقمٓدٓة فْ إدخاؿ ا٘دارة باٌٖداؼ ٌْ عهؿ برىاهج ٓشهؿ عمِ  أداة إدخال النظام: .9

هحاضرات حٓث ٓشرح الهستشار الطٓرقة التْ ستتبع فْ عهؿ الىظاـ وفْ تطبٓقً ولكىٍا تقترح أداة 

اؿ أقوى ٓبذؿ فٍٓا الهدٓٓرف والهستشار الخارجْ أدوارا قوٓة هثؿ إعداد براهج عهؿ لكؿ برىاهج إدخ

حدد فًٓ ىوع الهشاركٓف وهدتً.     ٌدؼ هعٓف ٓو

 :أسموب اإلدارة باألىدافميزات م -3-12

ٓدٓة، ا٘دارة باٌٖداؼ أسموب لمعهؿ ٚ ٓمغْ الىظاـ القائـ، ٚو ٓحؿ هحؿ وظائؼ ا٘دارة التقم ىظاـ

، ولكىً ٓوضح طٓرقة لههارسة ٌذي الوظائؼ بشكؿ أكثر فعالٓة وذلؾ لٗسباب التالٓة )رهضاف

2115 :) 

 .تعتهد فكرة ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ فكرة العٛقات ا٘ىساىٓة لحؿ الكثٓر هف هشكٛت اٖداء 

  ٚـ اٖداء، إضافة إلِ هبادئ ا٘دارة التقمٓدٓة، بد هف الحدس ٓصبح تخطٓط اٖىشطة وتقٓو

 والتخهٓف وهف ثـ تفادي اٚختىاقات باٚعتهاد عمِ تبادؿ الهعموهات والتغذٓة العكسٓة.

 .هعرفة ها ٓتحقؽ هف ىتائج وأٌداؼ 

  .إٓجاد أسس هوضوعٓة لتقٓٓـ اٖداء 

  ىتاجٓة العاهمٓف  هعدؿ دوراف العهالة. واىخفاضالتغٓر فْ سموؾ وا 
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  الهعموهات التفصٓمٓة، وبذلؾ تتهكف ا٘دارة هف ٓعد ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼ هف أٌـ هصادر

 إصٛح هكاهف الخمؿ.

  ادة الكفاءة ا٘ىتاجٓة، عف طٓرؽ تحٓرؾ طاقات التعبٓر الجاد ٓساعد ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼ ٓز

 والتقدٓر الذاتْ.

  ِٓهكف ىظاـ ا٘دارة باٌٖداؼ إدارة الهىظهة هف هراجعة الٍٓكؿ التىظٓهْ لمهىظهة والعهؿ عم

 ٓح أي أخطاء تكتشؼ.تصح

 .ادة اٚتصاؿ بٓىٍها  ٓؤدي إلِ تحقٓؽ التحسٓف فْ العٛقات بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف بسبب ٓز

  الهوضوعة. ؼبتحقٓؽ اٌٖدا التزاهاإف الفٍـ الواضح لدور العاهمٓف فْ الهىظهة، ٓجعمٍـ أكثر 

 حهؿ الهسؤولٓة. تشجٓع الهرؤوسٓف عمِ حؿ هشكٛتٍـ بأىفسٍـ، وتدٓربٍـ عمِ الرئاسة  وت 

  تشجٓع هبادئ التسٓٓر الدٓهقراطْ وتحدٓد أفضؿ اٖسالٓب لتحقٓؽ الىتائج الهتفؽ عمٍٓا خٛؿ

 السىة الهالٓة.

  اٌٖداؼ الهحددة،  ٘ىجازٓهكف ٌذا اٖسموب اٖفراد هف القدرة عمِ استخداـ التصور، واٚبتكار

 (. 2112وفْ الوقت وبالتكمفة الهعٓىة لٍا )عبد اهلل، 

 :مشكالت تطبيق طريقة اإلدارة باألىداف وسبل التغمب عمييا -3-13

ىظر أخرى ٓعتبر أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ هف الهداخؿ الهفٓدة فْ ا٘دارة إٚ أف تطبٓقٍا وهف وجً 

 (:2118كٛت وهىٍا ها ٓمْ )الحربْ، ٓواجً بعض هف الصعوبات أو الهش

 تمؾ اٌٖداؼ واضحة وهحددة وكهٓة لسٍولة وضع أٌداؼ تكوف تتطمب ا٘دارة باٌٖداؼ  أف

ذا الشرط ٓصعب تحقٓقً.  قٓاسٍا ٌو
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  كافة  ٚشتراؾإلِ وقت وجٍد كبٓٓرف ىظرا  ٍاأٌداففْ تحدٓد  اٚدارة باٌٖداؼ تحتاجاف

 الهستوٓات التىظٓهٓة فْ وضع اٌٖداؼ وكثرة ا٘جراءات واٚتصاٚت.

 التفاعؿ بٓف ٍارات إدآرة لوضع اٌٖداؼ و ٓحتاج إلِ ه تطبٓؽ أسموب ا٘دارة باٌٖداؼ اف

 .الهرؤوس وقد ٚ تتوفر ٌذي الهٍاراتالرئٓس و 

 .هقاوهة بعض الرؤساء ٖسموب ا٘دارة باٌٖداؼ 

  ذا ٓقمؿ هف تىهٓة الىظاـ  واٌٚتهاـإٌهاؿ الىواحْ السموكٓة ادة ا٘ىتاج لتحقٓؽ اٌٖداؼ ٌو بٓز

تً  .واستهرآر

  ًطٓرقة براقة تظٍر هحاسف ا٘دارة وتخفْ هساوئٍا.   تكوف ب صٓاغة اٌٖداؼ أحٓاىا 
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 :المقدمة 2-1
تىاوؿ ٌذا وؿ السابقة، بعد أف تـ استعراض ا٘طار العاـ والجاىب الىظري لمدراسة فػػػػػػػػػػْ الفص     

ي الدراسة، والذي ٓىقسػػػػػـ إلِ دراسة استطٛعٓة لمتعرؼ عمِ هدى الفصؿ الجاىػػػػػب التطبٓقْ لٍػػػػػػػػػذ

لمتعرؼ عمِ هدى توافر  الرئٓسةوضوح وصٛحٓة اٖسئمة الواردة فْ استهارة اٚستباىة، والدراسػػػػػػػػػػة 

اثر ىاؾ ٓة اتخاذ القرار، وكذلؾ هعرفة ها إذا كاىت ٌاعمفا٘دارة باٌٖداؼ، وهستوى  ههارسات

 ٓة اتخاذ القرار.اعمباٌٖداؼ عمِ ف لٙدارة

 الدراسة االستطالعية: 2-4

توضح الدراسة اٚستطٛعٓة هدى إهكاىٓة القٓاـ بالدراسة هف عدهٍا، هف خٛؿ التأكد هف      

ضوح اٖسئمػػػػة الػػػػواردة فْ استهػػػػػػػػػػػػارة اٚستباىة، ولٛستفادة هف الهٛحظات التْ ٓقدهٍا و صٛحٓة و 

اد العٓىة اٚستطٛعٓة فْ إجراء تعدٓٛت عمِ اٚستهارة، وكذلؾ لمتأكد هف صدؽ وثبات أداة أفر 

 القٓاس )اٚستباىة(.

 خطوات اختيار العينة االستطالعية:  2-4-1

 لتحدٓد واختٓار هفردات العٓىة اٚستطٛعٓة فإىً ٓجب تحدٓد ها ٓمْ:     

 تحديد مفردة الدراسة:1-1-2-4 

 لمهصارؼ ا٘دارات العمٓا والوسطِورؤساء اٚقساـ فْ جهٓع هدٓري  فْ ردة الدراسةتتهثؿ هف     

 العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي. الرئٓسٓةالرئٓسٓة التجآرة 
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 تحديد مجتمع الدراسة: 2-4-1-4

ٓة ا٘دارات العمٓا والوسطِ فْ الهصارؼ التجار ورؤساء اٚقساـ ٓتكوف هجتهع الدراسة هف جهٓع هدٓري   

العاهمة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي والهتواجدة إداراتٍا الرئٓسٓة فْ ىطاؽ هدٓىة بىغازي، وىظرًا لصغر حجـ هجتهع 

أسموب الهسح  استخداـتـ  -فْ هستوى ا٘دارة العمٓا والوسطِ  ورئٓس قسـ( هدٓرًا 72الذي بمغ ) - الدراسة

 .لضهاف ىتائج أقرب لمواقع وأكثر قابمٓة لمتعهٓـ  ؛الشاهؿ

ها  ؛ا٘دارة العمٓا والوسطِاختٓار تـ حٓث  ، فْ اتخاذ القرارٖف ٌاتٓف ا٘دارتٓف ٌها الهعىٓتٓف أكثر هف غٌٓر

ىٍها تمعباف دورًا بارزًا فْ حٓاة الهىظهات الحدٓثة و  ا ٌٖدافٍا، فا٘دارة العمٓا هسئولة عف رسـ ا  ٖو ىجاٌز

وسٓاسات التىظٓـ،  استراتٓجٓاتوسطِ تشرؼ عمِ تىفٓذ السٓاسات والخطط ا٘دآرة والتىظٓهٓة، وا٘دارة ال

ا ُٓعد هف أصعب اٖدوار وأعقدُي فْ هوبالتالْ تؤدٓاف دورًا قٓادًٓا فْ عهمٓات التىظٓـ الهختمفة هها جعؿ دوٌر

وضح الجدوؿ2006أداء التىظٓـ )جبٓرؿ،   .هصرؼ فْ كؿ هجتهع الدراسة عىاصرعدد  (1-4) (، ٓو

 .هصرؼ فْ كؿ لدراسةهجتهع ا (1-4الجدوؿ )

 العدد الكمى اإلدارة الوسطى رؤساء اقسام مديري اإلدارة العميا أســـم المصرف ت

 19 14 5 هصرؼ الوحدة 1

 18 14 4 هصرؼ التجاري الوطىْ 2

 15 12 3 هصرؼ الجهٍوٓرة 3

 10 8 2 هصرؼ شهاؿ أفٓرقٓا 4

 10 7 3 هصرؼ الصحاري 5

 72 55 17 الهػجهػػوع 6

 .2017: مكتب شؤون الموظفين لكل مصرف قيد الدراسة لسنة المصدر
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 تحديد حجم العينة االستطالعية ونوعيا:  2-4-1-2

ٓعتهد تحدٓد الحجـ الهىاسب لمعٓىة اٚستطٛعٓة عمِ هجهوعة هف العواهؿ هىٍا، ٌدؼ الدراسة وىوع 

، وحٓث ٚ ٓشترط فْ حجـ البٓاىات الهطموبة، وا٘هكاىٓات الهادٓة والزهىٓة الهتوفرة لدى الباحث

( هفردة أي 15العٓىة اٚستطٛعٓة أف تكوف كبٓرة، لذلؾ فقد تـ تحدٓد حجـ العٓىة اٚستطٛعٓة ب)

هجتهع الدراسة ووفقا ل ورئٓس قسـ هدٓراً ( 72% هف هجتهع الدراسة اٖصمْ والبالغ )21ها ٓهثؿ 

 .طبقٓة عٓىًاٚدارة العمٓا والوسطِ فقد تـ تحدٓد ىوعٍا فْ الهكوف 

 كيفية اختيار العينة االستطالعية: 4-1-2-4

فْ  هصرؼقد تـ تحدٓد العٓىة اٚستطٛعٓة بضرب الىسبة الهئوٓة لعدد الهدراء ورؤساء اٖقساـ لكؿ 

( ٓوضح توٓزع العٓىة اٚستطٛعٓة لكؿ هصرؼ قٓد 2-4حجـ العٓىة اٚستطٛعٓة، والجدوؿ )

 الدراسة.

(4-2) 

 .عٓة بالهصارؼ قٓد الدراسةتوٓزع العٓىة اٚستطٛ

 اإلدارة الوسطىاالقسام في  رؤساء مديري اإلدارة العميا أســـم المصرف ت
 14 5 هصرؼ الوحدة 1
 14 4 هصرؼ التجاري الوطىْ 2
 12 3 هصرؼ الجهٍوٓرة 3
 8 2 هصرؼ شهاؿ أفٓرقٓا 4
 7 3 هصرؼ الصحاري 5
      
      

    

 72 55 17 الهػجهػػوع
 %76 %24 ةالىسب

 15 11 2 العٓىة اٚستطٛعٓة
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   وصف مقاييس الدراسة:  2-4-4

لقد تـ جهع بٓاىات الدراسة اٚستطٛعٓة عف طٓرؽ استهارة اٚستباىة، التْ تكوىت هف قسهٓف      

ها:  رئٓسٓٓف لقٓاس هتغٓرات الدراسة ٌو

ْ )العهر، الهستوى القسـ اٖوؿ خصص لمتعرؼ عمِ البٓاىات الشخصٓة لهالئْ اٚست      باىة ٌو

التعمٓهْ، هدة الخدهة، الهستوى الوظٓفْ(، أها القسـ الثاىْ ٓتعمؽ بهجاٚت الدراسة وتتكوف اٚستباىة 

  .( فقرة31فًٓ هف )

 اإلدارة باألىداف: ممارساتمقياس التعرف عمى توافر  -1

بارات تهت صٓاغتٍا ا٘دارة باٌٖداؼ فْ ٌذي الدراسة ع ههارساتاستخدـ لمتعرؼ عمِ توفر 

(، هع إجراء بعض التعدٓٛت، بىاًء عمِ هٛحظات اٖستاذ 2014باٚعتهاد عمِ دراسة )الرشٓدي، 

حتوي ٌذا الهقٓاس عمِ ( عبارة، أعدت حسب 22) الهشرؼ، وبعض أعضاء ٌٓئة التدٓرس، ٓو

ىة بشكؿ إٓجابْ، ( الخهاسْ، وقد صٓغت العبارات الواردة فْ استهارة اٚستباLikertهقٓاس لٓكرت )

( عىدها تكوف ا٘جابة بأىً )غٓر هوافؽ إطٛقا(، فْ حٓف ٓعطِ لمهشارؾ 1حٓث ٓعطِ لمهشارؾ )

( عىدها تكوف ا٘جابة )هوافؽ تهاها(، وتقع بٓف ٌاتٓف الدرجتٓف ثٛث درجات أخرى ٌْ: 5) الدرجة

 رؾ )هحآد(، أها الدرجة( تعىْ أف الهشا3) )غٓر هوافؽ(، والدرجة ( وتعىْ أف الهشارؾ2) الدرجة

 .( تعىْ أف الهشارؾ )هوافؽ(4)

 وقد وزعت العبارات الواردة في االستبانة لقياس المتغير المستقل كما يمي:

  ( تخص الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوس.5إلِ  1العبارات )هف 

  ( تخص الهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ.10إلِ  6العبارات )هف 
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  تخص التزاـ الهرؤوسٓف بتحقٓؽ اٌٖداؼ.( 16إلِ  11العبارات )هف 

  ( تخص التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف.22إلْ  17العبارات )هف 

 ية اتخاذ القرار:اعممقياس تحديد مستوى ف -2

ٓة اتخاذ القرار عبارات تهت صٓاغتٍا باٚعتهاد عمِ دراسة اعماستخدـ لتحدٓد هستوى ف     

حتوي ٌذا الهقٓاس عمِ )( هع إجراء 2012)الغزالْ،  ( عبارات أعدت حسب 9بعض التعدٓٛت، ٓو

 .( الخهاسْ، وصٓغت جهٓعٍا بشكؿ إٓجابLikertْهقٓاس لٓكرت )

 ثبات مقياس الدراسة:3-2-4  

ٓعرؼ الثبات بأىً "اٚتساؽ فْ الىتائج وٓعتبر اٚختبار ثابتًا إذا حصمىا هىً عمِ الىتائج ىفسٍا      

 (.42: 2000)هرواف،  ا"مِ اٖفراد أىفسٍـ وفْ ظؿ الظروؼ ىفسٍلدى إعادة تطبٓقً ع

عمِ  (Cronbach Alphaولمتحقؽ هف ثبات هقآٓس الدراسة تـ تطبٓؽ هعادلة ألفا كروىباخ ) 

 (.3-4أعطٓت درجة ثبات تدعو إلِ الثقة، كها ٌو هوضح بالجدوؿ )حٓث   .العٓىة اٚستطٛعٓة

 صدق مقياس الدراسة:   4-2-4

شهوؿ اٚستباىة لكؿ العىاصر التْ ٓجب أف تدخؿ فْ التحمٓؿ هف ىاحٓة، " قصد بالصدؽٓ    

)عبٓدات  "،ووضوح فقراتٍا وهفردتٍا هف ىاحٓة ثاىٓة، بحٓث تكوف هفٍوهة لكؿ هف ٓستخدهٍا

 .(179: 1999وآخروف، 

بتًا، فْ حٓف أىً وعادًة ها ٓقترف الثبات بالصدؽ، حٓث أف اٚختبار الصادؽ عادًة ها ٓكوف اختبار ثا

لٓس كؿ اختبارًا صادقًا، فقد ٓكوف اٚختبار أو أداة القٓاس ثابتًة ولكىٍا غٓر صادقة، )صابر 

 (.2002وخفاجة، 
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ولقٓاس صدؽ هتغٓرات الدراسة تـ استخداـ هعادلة الصدؽ الذاتْ، وذلؾ بأخذ الجذر التربٓعْ 

 لهعاهؿ الثبات.

ها 0.965) ،(0.932قٓاس وصدقً عمِ التوالْ )وقد بمغ الهستوى العاـ لهعاهؿ ثبات اله (، ٌو

ىسبتاف عالٓتاف هها ٓدؿ عمِ تهتع استهارة اٚستباىة بثبات وصدؽ إحصائْ هرتفع، وىظرا لعدـ 

( أكبر أو Alphaوجود قواعد قٓاسٓة بخصوص القٓـ الهىاسبة ٖلفا، لكف هف الىاحٓة التطبٓقٓة ٓعد )

(، Sekaran، 2003وا٘ىساىٓة ) جتهاعٓةتعمقة بالعموـ اٚالبحوث اله( هقبٚو فْ 0.60ٓساوي )

 ( ٓوضح هعاهٛت الثبات والصدؽ لهقآٓس الدراسة. 3-4والجدوؿ )

 (3-4جدوؿ )

 .هعاهٛت ثبات الهقٓاس وصدقً

 الصدؽ هعاهؿ هعاهؿ الثبات الهقٓاس

 0.965 0.932 الهستوى العاـ

 0.959 0.92 ا٘دارة باٌٖداؼ

 0.928 0.862 س والهرؤوسالثقة بٓف الرئٓ

 0.219 0.850 الهشاركة بٓف الرئٓس والهرؤوس

 0.847 0.719 اٚلتزاـ بٓف الرئٓس والهرؤوس

 0.916 0.840 التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوس 

 0.854 0.73 فاعمٓة اتخاذ القرار
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 ة:الدراسة الرئيس  2-2

هوض فْ الهقٓاس وبذلؾ ٓهكف اٚعتهاد عمًٓ هف خٛؿ العٓىة اٚستطٛعٓة تبٓف عدـ وجود غ

وتطبٓقً عمِ هجتهع الدراسة، وفْ ٌذا الجزء ٓتـ عرض وتحمٓؿ الخصائص العاهة لهجتهع الدراسة 

هف حٓث الهتغٓرات الدٓهوغرافٓة، كها سٓتـ تحمٓؿ الجزء الخاص با٘دارة باٌٖداؼ وهعرفة هستوى 

 مٓة اتخاذ القرار.اعجاد أثر ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ فٓة اتخاذ القرار لهجتهع الدراسة، ثـ إٓاعمف

 أساليب تحميل البيانات:   2-2-1

استخدـ فْ تفٓرغ وتحمٓؿ اٚستباىة هجهوعة هف اٖسالٓب ا٘حصائٓة الهتوفرة فْ برىاهج الحـز 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS ،) ا٘حصائٓة لمعموـ اٚجتهاعٓة

 دهت اٖسالٓب التالٓة:حٓث استخ

، وذلؾ لحصر أعداد الهوظفٓف وىسبٍـ Cumulative Frequency)الجداوؿ التكرآرة ) -1

 الهئوٓة، وفقًا لمخصائص العاهة لهالئْ استهارات اٚستباىة.

هقآٓس الىزعة الهركٓزة الهتهثمة فْ الهتوسطات الحسابٓة، وذلؾ لتحدٓد هتوسط إجابات أفراد  -2

سة، وكذلؾ هقآٓس التشتت هثؿ اٚىحراؼ الهعٓاري بغٓة تحدٓد اىحرافات ا٘جابات عف هجتهع الدرا

 القٓهة الهتوسطة لٍا لهتغٓرات الدراسة الرئٓسٓة.

ٖثر هتغٓر هستقؿ واحد عمِ  (،Simple linear regression) تحمٓؿ اٚىحدار البسٓط -3

 الهتغٓر التابع.



 71 

(، ٖثر الهتغٓرات الهستقمة عمِ الهتغٓر Multiple regressionتحمٓؿ اٚىحدار الهتعدد ) -4

 التابع.

، لقٓاس العٛقة بٓف الهتغٓر الهستقؿ (Correlation  Pearson)هعاهؿ اٚرتباط بٓرسوف   -5

 والهتغٓر التابع. 

 (، لمتأكد هف درجة الثبات لمهقآٓس الهستخدهة.Cronbach Alphaهعاهؿ ألفا كروىباخ )  -6

     قٓاس لٓكرت الخهاسْ.هل ىسبٓةاٌٚهٓة ال  -7

 (4-4الجدوؿ )                                      

ات ا٘جابة لهقٓاس لٓكرت الخهاسْ                         .(2008)عبد الفتاح،  هستٓو

 الفئةطول                      المستوى              المقياس 

 1.80اقؿ هف  1                   هىخفض جدا            1   

 2.60اقؿ هف  1.80                 هىخفض               2   

 3.40اقؿ هف  2.60                 هتوسط              3   

 4.20اقؿ هف  3.40                هرتفع                4   

 ر فاكث 4.20                      هرتفع جدا           5  

 مجتمع الدراسة: 2-2-4

فْ هستوى ا٘دارة العمٓا  ورئٓس قسـ( هدٓرًا 72الذي بمغ )  - ىظرًا لصغر حجـ هجتهع الدراسة

أسموب الهسح الشاهؿ؛ لضهاف ىتائج أقرب لمواقع وأكثر قابمٓة لمتعهٓـ، عمًٓ  استخداـتـ  -والوسطِ 

فْ ىطاؽ  العاهمة التجآرة الرئٓسٓة هصارؼلمتـ توٓزع اٚستهارات عمِ جهٓع هدراء ورؤساء اٖقساـ 
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 (2018خٛؿ ربٓع ) قٓد الدراسة، واستغرقت فترة توٓزع اٚستهارات وجهعٍا أسبوعٓفهدٓىة بىغازي 

 وذلؾ ٚسترجاع العدد الكمْ هف اٚستهارات.

( ٓوضح 5-4%( والجدوؿ )100أي ها ىسبتً )صالحة لمتحمٓؿ  ( استهارة72حٓث استمـ العدد )

  ٚستهارات الهوزعة  لكؿ هصرؼ قٓد الدراسة.عدد ا

 (5-4جدوؿ )                                       

   .هف كؿ هصرؼ قٓد الدراسة الصالحة لمتحمٓؿ عدد اٚستهارات الهوزعة والهستمهة       

 المصرف
عدد االستمارات  عدد االستمارات الموزعة

 المستممة
نسبة االستمارات 

 المستممة
  19 19 رؼ الوحدةهص

 
111% 

 15 15 هصرؼ الجهٍوٓرة
 18 18 الهصرؼ التجاري الوطىْ

 10 10 هصرؼ الصحاري
 10 10 هصرؼ شهاؿ إفٓرقٓا

 74 74 ا٘جهالْ
 الخصائص العامة لمجتمع الدراسة:  تحميل 2-2-2

هدة الخدهة،  ٓختص ٌذا الجزء بتحدٓد الخصائص العاهة لهجتهع الدراسة هف حٓث )العهر،     

 الهستوى التعمٓهْ، الهستوى الوظٓفْ(.
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 مجتمع الدراسة حسب العمر: 2-2-2-1

ٛحظ أف الفئة العهٓرة 6-4ٓوضح الجدوؿ )      ( البٓاىات الهتعمقة بهجتهع الدراسة حسب العهر ٓو

 سىة ٌْ السائدة 40سىة إلِ أقؿ هف  30سىة، والفئة العهٓرة هف  50سىة إلِ أقؿ هف  40هف 

 .%6سىة بىسبة  30العهٓرة أقؿ هف %، واقمٍا الفئة  33%، و 42حٓث تهثؿ عمِ التوالْ حوالْ 

 (6-4جدوؿ )                                         

 .توٓزع هجتهع الدراسة حسب العهر                                   

 %بة المئويةالنس        التكرار           العمر                 
 %6                   4              سىة 30أقؿ هف              

 %33                24             سىة  40إلِ أقؿ هف  30هف         
 %42                30             سىة 50إلِ أقؿ هف  40هف      

 %19                14             سىة 60إلِ أقؿ هف  50هف        
 %100                72             ا٘جهالْ                

 

 مجتمع الدراسة حسب المستوى التعميمي: 2-2-2-4

ٛحظ أف 7-4ٓوضح الجدوؿ )      ( البٓاىات الهتعمقة بهجتهع الدراسة حسب الهستوى التعمٓهْ ٓو

لٓساىس( ٓهثموف الىسبة اٖعمِ والتْ بمغت  –س الهوظفٓف الحاهمٓف لمشٍادة الجاهعٓة )بكالوٓرو 

%، ثـ 14%، ٓمٍٓـ الدبموـ العالْ بىسبة 18% ثـ حاهمْ شٍادة الدبمـو الهتوسط والذٓف ٓهثموف 51

ٛحظ أف 6الثاىوي بىسبة  اأخٓر و %، 11ٓأتْ حهمة الهاجستٓر بىسبة  جاهعٓٓف، لم اكبر ىسبً%، ٓو

ر أسالٓب جدٓدة فْ العهؿ. لهصارؼآف ستساعد ٓحٓث ٌذي الىسبة هف الجاهع  عمِ التغٓٓر وتطٓو
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 (7-4جدوؿ )                                             

 .توٓزع هجتهع الدراسة حسب الهستوى التعمٓهْ                                  

 النسبة المئوية%          التكرار               المستوى التعميمي         
 % 6               4                  ثاىوي أو أقؿ           
 %18               13                 دبمـو هتوسط           

 %14              10                 دبمـو عاؿ               
 %51              37                 لٓساىس( -جاهعْ )بكالوٓروس  

 %11                8                  هاجستٓر              
 %100             72                 ا٘جهالْ             

 مجتمع الدراسة حسب مدة الخدمة: 2-2-2-2 

( البٓاىات الهتعمقة بهجتهع الدراسة حسب هدة الخدهة أف الهوظفٓف الذٓف 8-4ٓوضح الجدوؿ ) 
ـ ها بٓف  % عمِ 29%، و35بىسبة  خدهةفأكثر لٍـ أكثر  20سىة، و 15وات إلِ سى10أعهاٌر

عزوا ذلؾ إلِ أف 3سىوات فاقؿ بىسبة  5التوالْ، وأف أقمٍـ خبري ٌـ هف تتراوح هدة خدهتٍـ هف % ٓو
الهبحوثة، تتبع إستراتٓجٓة اٚحتفاظ بالعهالة بها ٓحقؽ اٚستقرار الوظٓفْ فْ الهصارؼ الهصارؼ 

ء اٖفراد العاهمٓف فْ  خبراتواٚستفادة هف ال  الهصرفٓة كالتالْ: الهىظهةهف خٛؿ ها أكتسبً ٌٚؤ

 (8-4جدوؿ )                                        

 .الدراسة حسب هدة الخدهة هجتهعتوٓزع                             

 % المئويةالنسبة               التكرار               عدد سنوات             
 %   3                  2                 سىوات    5أقؿ هف         

 %19                  14                سىوات 10إلِ أقؿ هف  5هف    
 %   29                    21                سىة 15إلِ أقؿ هف  10هف   
 %14                     10                سىة 20إلِ أقؿ هف  15هف   

 %      35                      25                سىة فأكثر 20هف          
 % 100                      72                ا٘جهالْ            
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 مجتمع الدراسة حسب المستوى الوظيفي: 2-2-2-2

بهجتهع الدراسة حسب الهستوى الوظٓفْ، أف أكثر  ( البٓاىات الهتعمقة9-4ٓوضح الجدوؿ )     

%، ثـ الهدراء بىسبة 17، ٓمًٓ ىائبْ الهدراء ها ىسبتً %76ها ىسبتً الهوظفٓف هف رؤساء اٖقساـ 

ْ كالتالْ:7  % ٌو

 (9-4جدوؿ )                                       

 .توى الوظٓفْتوٓزع هجتهع الدراسة حسب الهس                           

 النسبة المئوية%              التكرار               المستوى الوظيفي       
 %   7                         5                   هدٓر               

 %17                      12                  ىائب هدٓر           
 %   76                        55                  رئٓس قسـ            
 % 100                           72                  ا٘جهالْ            

 التحميل اإلحصائي لمبيانات:   4-4

ٓختص ٌذا الجاىب بعرض وتحمٓؿ البٓاىات التْ توصمت إلٍٓا الدراسة، وذلؾ بعد احتساب      

 ىحرافات الهعٓآرة لجهٓع هتغٓرات الدراسة.الهتوسطات الحسابٓة واٚ

اإلدارة باألىداف لممصارف  ممارساتالبيانات المتعمقة بالتعرف عمى مدى توفر  مناقشة  2-2-1

 مدينة بنغازي. نطاق التجارية فيالرئيسية 

ا٘دارة  ههارسات( عبارة فٓها ٓتعمؽ بالتعرؼ عمِ هدى توفر 22تضهىت استهارة اٚستباىة )

بٓف الجدوؿ )التجآرة قٓد الدراسة،  الرئٓسٓة اؼ فْ الهصارؼباٌٖد ىتائج التحمٓؿ  (،10-4ٓو

(، 3.90بمغ ) حٓث هتوسط الحسابْ العاـ لهستوى ا٘دارة باٌٖداؼ فْ الهصارؼما٘حصائْ ل
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و0.44حراؼ هعٓاري )وباى ا٘دارة باٌٖداؼ فْ  ههارسات، هها ٓدؿ عمِ توافر بهستوى هرتفع (، ٌو

 .بهستوى هرتفع التجآرة قٓد الدراسة الرئٓسٓة ؼالهصار 

 (10-4) جدوؿ                                                

 هستوى ههارسة اٚدارة باٌٖداؼ بأبعادٌا الثقة، الهشاركة، التزاـ، التغذٓة الراجعة  

 توىالهس ترتٓب اٌٚهٓة الىسبٓة اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ اٚبعاد

 هرتفع 2 0.51 4.07 الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوس

 هرتفع 3 0.678 3.67 الهشاركة فْ تحدٓد اٌٚداؼ

 هرتفع 4 0.613 3.65 فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ فالتزاـ الهرؤوسٓ

 هرتفع جداً  1 0.457 4.20 التغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوس

  0.44 3.90     االدارة باألىداف

، وباىحراؼ (4.07)بمغ مثقة بٓف الرئٓس والرؤوس أف الهتوسط الحسابْ العاـ لاعٛي ٓبٓف الجدوؿ 

و هستوى هرتفع، (،0.51هعٓاري ) ء الهدٓٓرف وهف خٛؿ  ٌو رجع السبب فْ ذلؾ إلِ أف ٌٚؤ ٓو

ء الهرؤوسٓف ٓخمصوف فْ عهمٍـ هع  التعاهؿ الهثالْ جعمٍـ ٓكسبوف ثقة هرؤوسٍٓـ هها جعؿ ٌٚؤ

تف  اىوف فْ عهمٍـ هها أكسبٍـ بالتالْ ثقة قادتٍـ بقدراتٍـ.رؤسائٍـ ٓو

، وباىحراؼ هعٓاري (3.67)بمغ مهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ أف الهتوسط الحسابْ العاـ لكها ٓبٓف 

و هستوى هرتفع، (، 0.678) هها ٓدؿ عمِ هشاركة الرئٓس والهرؤوسٓف فْ تحدٓد أٌداؼ ٌو

أسالٓب  اختٓارْ تحدٓد الوسائؿ التْ ٓتحقؽ هف خٛلٍا الهىظهة وفْ العهمٓات الهرتبطة بٍا وف

ـ والقٓاس التْ ٓتـ فْ ضوئٍا تحدٓد هستوٓات ا٘ىجاز وتحقٓؽ اٌٖداؼ.  التقٓو
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اىحراؼ هعٓاري ( وب3.65) بمغ أف الهتوسط الحسابْ العاـ ٚلتزاـ الهرؤوسٓف بتحقٓؽ اٌٖداؼو 

و0.613)  أٌداؼ الهؤسسة الهصرفٓة، لتحقٓؽ العهؿ ِعم العـزهستوى هرتفع ، هها ٓدؿ عمِ  (، ٌو

 وا٘خٛص ٓعهؿ فٍٓا، التْ الهىظهة تجاي الفرد لدى الهتولد ا٘ٓجابْ الشعور هستوى وكها ٓدؿ عمِ

 .بالعهؿ فٍٓا واٚفتخار باٚرتباط الهستهر شعوري هع أٌدافٍا وتحقٓؽ لٍا،

و(، 4.20) بمغ ئٓس والهرؤوسٓفأف الهتوسط الحسابْ العاـ لمتغذٓة الراجعة بٓف الر واخٓرًا  هستوى  ٌو

ذا(، 0.457، وباىحراؼ هعٓاري )جداً  هرتفع أىٍا عهمٓة ٓقاس هف خٛلٍا أداء اٖفراد ٓدؿ عمِ  ٌو

  لٓة الفرد.عمِ فعا االعاهمٓف )الرئٓس والهرؤوس(، لموقوؼ عمِ ىقاط القوة والضعؼ واىعكاساتٍ

 وفٓها ٓمْ عرض لهتغٓرات ا٘دارة باٌٖداؼ: 

 أواًل: تحميل العبارات المتعمقة بالثقة بين الرئيس والمرؤوس:    

ْ هرتبة تىازلًٓا 11-4ٓبٓف الجدوؿ )   (، الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ عبارة، ٌو

 هف اٌٖـ إلِ اٖقؿ أٌهٓة بىاًء عمِ الهتوسط الحسابْ كالتالْ:

%( بهتوسط 97.2افؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً )"عٛقة العهؿ بٓىْ وبٓف رئٓسْ جٓدة"، و  -1

(، هها ٓدؿ عمِ قوة العٛقة بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف هف 0.54( وباىحراؼ هعٓاري )4.35حسابْ )

خٛؿ التعاوف فْ إىجاز اٌٖداؼ، كها ٓدؿ عمِ حرص هعظـ الهدٓٓرف عمِ توفر هىاخ هفعـ 

 بالعٛقات ا٘ىساىٓة بٓىٍـ وبٓف هوظفٍٓـ.



 77 

%( 97.2ثؽ رئٓسْ فْ العهؿ ثقة كافٓة فْ شخصٓتْ"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً )"ٓ -2

(، هها ٓدؿ عمِ غرس الثقة فْ ىفوس الهدٓٓرف 0.53( وباىحراؼ هعٓاري )4.32بهتوسط حسابْ )

 .(1، الواردة فْ الفقرة السابقة رقـ )هف قبؿ الهوظفٓف الىاتج عف التزاهٍـ وعٛقتٍـ الجٓدة فْ العهؿ

%( بهتوسط حسابْ 79.2"ٓفٍـ رئٓسْ فْ العهؿ هشاكمْ"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ) -3

لتعرؼ وفٍـ الهشاكؿ وكذلؾ عمِ ا (، هها ٓدؿ عمِ قدرة ا٘دارة0.78( وباىحراؼ هعٓاري )4.01)

ٓجاد الحموؿ لٍا، هها ٓحقؽ هبدأ الهر  وىة، هشاركة الهرؤوسٓف والرؤساء فْ هىاقشة تمؾ الهشاكؿ وا 

 وهحاولة التخمص هف الروتٓف فْ الهصارؼ.

"رئٓسْ فْ العهؿ لدًٓ استعداد لحؿ هشاكؿ العهؿ التْ تواجٍىْ"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها  -4

(، هها ٓدؿ عمِ اهتٛؾ هعظـ 0.84( وباىحراؼ هعٓاري )3.88%( بهتوسط حسابْ )76.3ىسبتً )

ذا ها تـ التأكٓد عمًٓ فْ الفقرة السابقة واستعدادٌـ لحؿ هش اٚدآرةالهدٓٓرف لمهٍارات  كٛت العهؿ ٌو

 (.3رقـ )

%( 69.4"ٓعرؼ رئٓسْ فْ العهؿ توقعاتْ وحاجاتْ"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ) -5

(، هها ٓدؿ عمِ أف هعظـ الهدٓٓرف ٓهتمكوف 0.81( وباىحراؼ هعٓاري )3.83بهتوسط حسابْ )

ٍٓـ بحكـ خبرتٍـ، وهعرفة احتٓاجاتٍـ وتأهٓىٍا، هها ٓسٍـ فْ القدرة عمِ التواصؿ الفعاؿ هع هوظف

عزز العٛقة الجٓدة  .رفع هستوى اٖداء لدى الهوظفٓف، ٓو
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 (11-4جدوؿ )                                                                   

.سالدراسة عمِ الفقرات الهتعمقة بالثقة بٓف الرئٓس والهرؤو  هجتهع عىاصرإجابات                                     

 ىسبة الهوافقة ترتٓب اٌٖهٓة الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ العبارة

 %97.2 2 هرتفع جداً  0.526 4.32 ٓثؽ رئٓسْ فْ العهؿ ثقة كافٓة فْ شخصٓتْ  

 %97.2 1 هرتفع جداً  0.535 4.35 عٛقة العهؿ بٓىْ وبٓف رئٓسْ جٓدة

 %79.2 3 هرتفع جداً  0.778 4.01 ٓفٍـ رئٓسْ فْ العهؿ هشاكمْ

 %69.4 5 هرتفع  0.805 3.83 ٓعرؼ رئٓسْ فْ العهؿ توقعاتْ وحاجاتْ 

رئٓسْ فْ العهؿ لدًٓ استعداد لحؿ هشاكؿ العهؿ التْ 
 تواجٍىْ

 %76.3 4 هرتفع 0.838 3.88
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 :تحديد األىداف تحميل العبارات المتعمقة بالمشاركة في ثانيا:

ْ هرتبة تىازلًٓا هف 12-4ٓبٓف الجدوؿ ) ( الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ عبارة، ٌو

 اٌٖـ إلِ اٖقؿ أٌهٓة بىاًء عمِ الهتوسط الحسابْ كالتالْ:

"ٓتفؽ الرئٓس والهرؤوس هسبقا عمِ الهٍاـ التْ تخص كؿ هرؤوس فْ الهؤسسة" وافؽ عمِ  -1

(، هها ٓدؿ عمِ 0.757( وباىحراؼ هعٓاري )3.82%( بهتوسط حسابْ )75رة ها ىسبتً )ٌذي العبا

هبدأ الهشاركة بحٓث تتوزع اٖدوار والهٍاـ والهسؤولٓات بٓف الرؤساء والهرؤوسٓف بحٓث ٓتعرؼ كؿ 

ركز جٍودي ىحوي؛ هها ٓؤدي إلِ تحهمً الهسؤولٓة، وتحقٓؽ الرقابة  هىٍـ عمِ الٍدؼ الذي ٓخصً، ٓو

 ذاتٓة.ال

" وافؽ عمِ اختصاصٍـ"ٓشارؾ الهرؤوسوف الرؤساء فْ تحدٓد اٌٖداؼ فْ الهؤسسة حسب  -2

ذا ٓدؿ 0.805( وباىحراؼ هعٓاري )3.74%( بهتوسط حسابْ )65.3ٌذي العبارة ها ىسبتً ) (، ٌو

ـ عمِ الهشاركة وا٘تفاؽ بٓف الرئٓس والهرؤوس فْ تحدٓد اٌٖداؼ وفْ تقاسـ الهسؤولٓة لضهاف عد

 تداخؿ اٚختصاصات عىد التىفٓذ.     

تٍا" وافؽ عمِ ٌذي  -3 "ٓطمب هف الهرؤوسٓف الهشاركة فْ ترتٓب اٌٖداؼ وفقا ٌٖهٓتٍا وأولٓو

ذا ٓدؿ عمِ     (،0.859( وباىحراؼ هعٓاري )3.72%( بهتوسط حسابْ )62.5العبارة ها ىسبتً ) ٌو

ا وها تٓرد رغبة الرؤساء فْ هشاركة الهرؤوسٓف فْ ترتٓب اٌٖد اؼ، حتِ ٓتسىِ لٍـ هعرفة هساٌر

     تحقٓقً.
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"ٓهتمؾ الهرؤوسوف الحٓرة الكاهمة ٘بداء أراء واٚقتراحات عىد تحدٓد اٌٖداؼ" وافؽ عمِ ٌذي  -4

(، هها ٓدؿ عمِ اتساـ 0.92( وباىحراؼ هعٓاري )3.56%( بهتوسط حسابْ )57العبارة ها ىسبتً )

بداء الرأي فْ تحدٓد ا٘دارة العمٓا بالدٓهقراطٓ ة وذلؾ هف خٛؿ إتاحة الفرصة لمهرؤوسٓف لمهشاركة وا 

ر اٌٖداؼ وتحسٓىٍا  اٌٖداؼ، هها ٓساعد عمِ اختٓار ا٘جراء الذي ٓعتقدوف أىً هىاسب لتطٓو

 بصفة هستهرة.

"ٓشارؾ الهرؤوسوف الرؤساء فْ تحدٓد اٌٖداؼ العاهة لمهؤسسة حسب الهستوى ا٘داري" وافؽ  -5

(، هها 0.919( وباىحراؼ هعٓاري )3.51%( بهتوسط حسابْ )52.8ٌذي العبارة ها ىسبتً ) عمِ

حدة تىظٓهٓة حسب الهستوى تعاوف الرؤساء والهرؤوسٓف فْ تحدٓد اٌٖداؼ الهرحمٓة لكؿ و  ٓدؿ عمِ

.ا٘داري
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  (12-4جدوؿ ) 

 .لفقرات الهتعمقة بالهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼالدراسة عمِ ا هجتهع عىاصرإجابات                                   

 ىسبة الهوافقة ترتٓب اٌٖهٓة الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ العبارة

 %65.3 2 هرتفع  0.805 3.74 .اختصاصٍـٓشارؾ الهرؤوسوف الرؤساء فْ تحدٓد اٌٖداؼ فْ الهؤسسة حسب 

 %75 1 هرتفع 0.757 3.82 تْ تخص كؿ هرؤوس فْ الهؤسسة.ٓتفؽ الرئٓس والهرؤوس هسبقا عمِ الهٍاـ ال

تٍا.  %62.5 3 هرتفع 0.859 3.72 ٓطمب هف الهرؤوسٓف الهشاركة فْ ترتٓب اٌٖداؼ وفقا ٌٖهٓتٍا وأولٓو

 %57 4 هرتفع 0.918 3.56 ٓهتمؾ الهرؤوسوف الحٓرة الكاهمة ٘بداء أراء واٚقتراحات عىد تحدٓد اٌٖداؼ.

 %52.8 5 هرتفع 0.919 3.51 حسب الهستوى ا٘داري. لمهصرؼرؤوسوف الرؤساء فْ تحدٓد اٌٖداؼ العاهة ٓشارؾ اله
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 :تحميل العبارات المتعمقة بالتزام المرؤوسين بتحقيق األىداف  ثالثا:

ْ هرتبة تىازلًٓا هف 13-4ٓبٓف الجدوؿ ) ( الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ عبارة، ٌو

 ٌـ إلِ اٖقؿ أٌهٓة بىاًء عمِ الهتوسط الحسابْ كالتالْ:اٖ

" وافؽ عمِ ٌذي لتحقٓؽ أٌدافً الهصرؼ"ٓدفعىْ الواجب اٖخٛقْ لٛستهرار فْ العهؿ فْ  -1

ذا ٓدؿ عم0.539ِ( وباىحراؼ هعٓاري )4.36%( بهتوسط حسابْ )97.2العبارة ها ىسبتً )  (، ٌو

عزوا ٌذا لهىظهة،ا فْ بالبقاء الفرد باٚلتزاـ إحساس  لمعاهمٓف فٍٓا، الجٓد الهىظهة دعـ الشعور هف ٓو

 فْ بالهساٌهة العهؿ؛ بؿ تىفٓذ فْ إجراءات فقط لٓس ا٘ٓجابْ، والتفاعؿ بالهشاركة لٍـ والسهاح

و ها ٓعرؼ باٚرتباط العاهة السٓاسات ورسـ والتخطٓط اٌٖداؼ وتحقٓقٍا وضع  لمهىظهة، ٌو

  الساهْ. اٖخٛقْ

" وافؽ عمِ ٌذي الهصرؼحرص كؿ الحرص عمِ العهؿ ضهف الفٓرؽ الواحد لتحقٓؽ أٌداؼ "أ -2

ذا ٓدؿ أف (، 0.698( وباىحراؼ هعٓاري )4.36%( بهتوسط حسابْ )93العبارة ها ىسبتً ) ؿ كٌو

عهؿ ٌتحقٓؽ أها بزهمتدا وفٍٓا هتعٍرد ف  ؿ.اػػفعػػؽ ٓرفػػو ً عضػػىوبكػداؼ الهىظهة ٓو

" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً الهصرؼلرؤسائْ فْ العهؿ عىد تحدٓد أٌداؼ  "أقدـ الهساعدة -3

ذا ٓدؿ 0.62( وباىحراؼ هعٓاري )4.31%( بهتوسط حسابْ )94) عمِ تحقؽ هبدأ الهشاركة (، ٌو

   .فْ تحدٓد اٌٖداؼ وفْ العهمٓات الهرتبطة بٍا
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وأٌدافْ" وافؽ عمِ ٌذي  هصرؼالباٚىجاز فْ حٓاتْ الوظٓفٓة ىتٓجة تحقٓؽ أٌداؼ  "أشعر -4

ذا ٓدؿ عمِ 0.718( وباىحراؼ هعٓاري )4.14%( بهتوسط حسابْ )89العبارة ها ىسبتً ) (، ٌو

 ؿ الهىظهة.خـ وأٌداؼ الفرد داهع قٓـ وأٌداؼ الهىظهة قٓف بٓدى التطابؽ ه

ي أكبر لعهمْ" وافؽ عمِ ٌذ اىتهاءٓهىحىْ  الهصرؼ"أعتقد أف قدرتْ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ  -5

( هها ٓدؿ عمِ 0.58( وباىحراؼ هعٓاري )4.12%( بهتوسط حسابْ )91.6العبارة ها ىسبتً )

 اىدهاج الفرد واىتهائً لمهىظهة وهقدرتً عمِ تبىْ أٌداؼ الهىظهة وتحقٓقٍا.

هع رؤسائْ فْ العهؿ" وافؽ  الهصرؼ"أشعر بالرضا عىدها أىاقش أهور تتعمؽ بتحقٓؽ أٌداؼ  -6

 (.0.852( وباىحراؼ هعٓاري )3.92( بهتوسط حسابْ )79.1ىسبتً )عمِ ٌذي العبارة ها 
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 (13-4) جدوؿ     

 الدراسة عمِ الفقرات الهتعمقة بالتزاـ الهرؤوسٓف بتحقٓؽ اٌٖداؼ. هجتهع عىاصرإجابات                               

 بة الهوافقةىس ترتٓب اٌٖهٓة الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ العبارة

 %79 6 هرتفع 0.852 3.92 هع رؤسائْ فْ العهؿ. الهصرؼأشعر بالرضا عىدها أىاقش أهور تتعمؽ بتحقٓؽ أٌداؼ 

 %89 4 هرتفع 0.718 4.14 وأٌدافْ. الهصرؼفْ حٓاتْ الوظٓفٓة ىتٓجة تحقٓؽ أٌداؼ  با٘ىجازأشعر 

 %91.6 5 هرتفع 0.58 4.12 بر لعهمْ.أك اىتهاءٓهىحىْ  الهصرؼأعتقد أف قدرتْ عمِ تحقٓؽ أٌداؼ 

 %97.2 1 هرتفع جداً  0.539 4.36 لتحقٓؽ أٌدافٍا. الهصرؼٓدفعىْ الواجب اٖخٛقْ لٛستهرار فْ العهؿ فْ 

 %94 3 هرتفع جداً  0.62 4.31 .الهصرؼأقدـ الهساعدة لرؤسائْ فْ العهؿ عىد تحدٓد أٌداؼ 

 %93 2 هرتفع جداً  0.698 4.36 .الهصرؼحد لتحقٓؽ أٌداؼ أحرص كؿ الحرص عمِ العهؿ ضهف الفٓرؽ الوا
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 :تحميل العبارات المتعمقة بالتغذية الراجعة بين الرئيس والمرؤوسين :رابعاً 

ْ هرتبة تىازلًٓا (، 14-4ٓبٓف الجدوؿ )   الهتوسطات الحسابٓة واٚىحرافات الهعٓآرة لكؿ عبارة، ٌو

 هتوسط الحسابْ كالتالْ:هف اٌٖـ إلِ اٖقؿ أٌهٓة بىاًء عمِ ال

ر لهستوى أداء الهوظفٓف"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها  -1 "ٓترتب عمِ عهمٓة التغذٓة الراجعة تطٓو

دافع  (، ٌذا ٓدؿ عمِ أىٍا0.821( وباىحراؼ هعٓاري )3.79%( بهتوسط حسابْ )68.1ىسبتً )

 .أفضؿلٗداء فكمها زادت هعموهات التغذٓة الراجعة ستؤدي إلِ أداء 

"تساٌـ عهمٓة التغذٓة الراجعة الهتبعة فْ الهؤسسة فْ تحفٓزي"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً  -2

ذا ٓدؿ أف التغذٓة الراجعة  (،0.884وباىحراؼ هعٓاري ) ،(3.75%( بهتوسط حسابْ )62.5) ٌو

 .وسٓمة هف الوسائؿ التْ تخمؽ الدوافع والحوافز لدى العاهمٓف

رة هف خٛؿ التغذٓة الراجعة الهتبعة فْ الهؤسسة هف أدائْ"، وافؽ عمِ "تحسف الهساءلة الهبك -3

ذا ٓدؿ (، 0.77وباىحراؼ هعٓاري ) ،(3.72) %( بهتوسط حساب58.4ٌْذي العبارة ها ىسبتً )  ٌو

بالسرعة الهطموبة وفْ الوقت الهىاسب تسٍـ فْ تحسٓف و هصداقٓة العالٓة الالهعموهات ذات  أفإلِ 

 اٖداء.

التغذٓة الراجعة بالكشؼ عف ىقاط القوة والضعؼ فْ اٖداء الوظٓفْ"، وافؽ عمِ ٌذي "تسهح  -4

ذا ٓدؿ أف (،0.76( وباىحراؼ هعٓاري )3.71%( بهتوسط حسابْ )66.7العبارة ها ىسبتً )  ٌو

ٓتٓح تعٓزز  هها فْ هرحمة هبكرة فْ اٖداء هعرفة أوجً القصور والضعؼالتغذٓة الراجعة وسٓمة ل

 .هها ٓعزز اٖداء الوظٓفْ وهعالجة ىقاط الضعؼ والسٓطرة عمٍٓا ىقاط القوة
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"ٓتـ توفٓر التغذٓة الراجعة بعد عهمٓة التقٓٓـ الهباشر بدوف تأخٓر"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها  -5

ذا ٓدؿ عمِ التغذٓة 0.88( وباىحراؼ هعٓاري )3.58%( بهتوسط حسابْ )59.7ىسبتً ) (، ٌو

ود بٍا الفرد عف أدائً بشكؿ هىظـ وهستهر، لغرض هعرفة أوجً القصور الراجعة الفوٓرة التْ ٓتز 

والضعؼ وىقاط القوة فْ هرحمة هبكرة هها ٓتٓح تعٓزز ىقاط القوة وهعالجة ىقاط الضعؼ والسٓطرة 

ذا ها تـ التأكٓد عمًٓ فْ الفقرة السابقة رقـ )  (.   .4عمٍٓا بشكؿ هستهر، ٌو

تقٓٓـ أدائٍـ الوظٓفْ"، وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً  "ٓتـ اطٛع الهوظفٓف عمِ ىتائج -6

ذا ٓدؿ عمِ العٛىٓة فْ إطٛع 0.94( وباىحراؼ هعٓاري )3.36%( بهتوسط حسابْ )51.3) (، ٌو

الهوظفٓف عمِ ىتائج تقٓٓـ أدائٍـ هها ٓشٓع جو التفاٌـ والتعاوف والوضوح داخؿ الهىظهة.
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 (14-4) جدوؿ

 سة عمِ الفقرات الهتعمقة بالتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف.الدرا هجتهع عىاصرإجابات 
 ىسبة الهوافقة ترتٓب اٌٖهٓة الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ العبارة

 %51 6 هتوسط 0.94 3.36 ٓتـ اطٛع الهوظفٓف عمِ ىتائج تقٓٓـ أدائٍـ الوظٓفْ.

 %59.7 5 هرتفع 0.884 3.58 قٓٓـ الهباشر بدوف تأخٓر.ٓتـ توفٓر التغذٓة الراجعة بعد عهمٓة الت

ر لهستوى أداء الهوظفٓف  %68 1 هرتفع 0.821 3.79 .ٓترتب عمِ عهمٓة التغذٓة الراجعة تطٓو

 %62.5 2 هرتفع 0.884 3.75 تساٌـ عهمٓة التغذٓة الراجعة الهتبعة فْ الهؤسسة فْ تحفٓزي.

 %58.4 3 هرتفع 0.773 3.72 هف أدائْ. الهصرؼالراجعة الهتبعة فْ  تحسف الهساءلة الهبكرة هف خٛؿ التغذٓة

 %66.7 4 هرتفع 0.759 3.71 تسهح التغذٓة الراجعة بالكشؼ عف ىقاط القوة والضعؼ فْ اٖداء الوظٓفْ.
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الرئيسية لممصارف ية اتخاذ القرار اعمف مدىت المتعمقة بالتعرف عمى مناقشة البيانا 2-2-4

 .مدينة بنغازي اقنط التجارية في

مٓة اتخاذ القرار فْ الهصارؼ بمغ اعالهتوسط الحسابْ العاـ لهستوى فأف  (،15-4ٓبٓف الجدوؿ )

و0.445، وباىحراؼ هعٓاري )(3.97) بهستوى هرتفع، هها ٓدؿ عمِ الهستوى العالْ لفاعمٓة  (، ٌو

هوظفْ ا٘دارة العمٓا  لدىؼ الهوضوعة فْ إىجاز اٌٖدا هساٌهة القرار الهتخذأي  اتخاذ القرار

 الرئٓسٓة العاهمة بهدٓىة بىغازي. لمهصارؼ والوسطِ

 (15-4جدوؿ)

 عمٓة اتخاذ القرار.اهستوى ف

 الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ الهتغٓر الهستقؿ

 هرتفع 0.445 3.97 عمٓة اتخاذ القراراف

بٓف الجدوؿ )      ْ هرتبة الهتوسطات الحسابٓة واٚىحر ( 16-4ٓو افات الهعٓآرة لكؿ عبارة، ٌو

 تىازلًٓا هف اٌٖـ إلِ اٖقؿ أٌهٓة بىاًء عمِ الهتوسط الحسابْ كالتالْ:

%( بهتوسط 86" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً )الهصرؼي بها ٓتهاشِ هع أٌداؼ ر "اتخذ قرا -1

، ٓحققً هتخذ القرار(، ٌذا ٓؤكد هقدار الىجاح التْ 0.678( وباىحراؼ هعٓاري )4.14حسابْ )

لمٍدؼ الهحدد لمهىشاة وعمِ  هٛءهتًو  ري الهتخذا٘دا ٓة وكفاءة القراراعمٓتوقؼ إلِ حد كبٓر عمِ ف

 هختمؼ الهستوٓات.
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" وافؽ عمِ ٌذي العبارة لمهعرفة الٛزهة لتىفٓذ القرار هراعٓا قدرات العاهمٓف واهتٛكٍـ ي"اتخذ قرار  -2

ذا ٓدؿ عم0.565وباىحراؼ هعٓاري )( 4.07%( بهتوسط حسابْ )93.1) أف اتخاذ القرار  ِ(، ٌو

 عهمٓة إىساىٓة تتعمؽ بهٍارات وقدرات العاهمٓف.

لهواجٍة الهشكٛت الطارئة" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً  "اهتمؾ القدرة ٚتخاذ قرار سٓرع -3

هعظـ الهدٓٓرف  (، هها ٓدؿ عمِ قدرة0.615( وباىحراؼ هعٓاري )4.04%( بهتوسط حسابْ )86)

 خاصة فْ اٖوضاع غٓر الهستقرة. عمِ اتخاذ القرار السٓرع والصعب

%( بهتوسط حسابْ 84.7فْ الوقت الهىاسب" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ) ي"أتخذ قرار  -4

ْ تحدٓد  ٓثبت خاصٓة هف خصائص القرار الفعاؿذا ٌو (،0.638( وباىحراؼ هعٓاري )4.04) ٌو

 القرار وتىفٓذي. تخاذٚالوقت الهىاسب 

" وافؽ عمِ ٌذي ٌـ فْ تسٍٓؿ قبولٍـ لٍذي القرارهها ٓسا د اتخاذ القرار"أستشٓر العاهمٓف عى -5

(، ٌذا ٓدؿ عمِ 0.712( وباىحراؼ هعٓاري )4.03%( بهتوسط حسابْ )82العبارة ها ىسبتً )

؛ ذلؾ ٚف لٓتً ورشديعابف القرار اا ٓدؿ عمِ تهٓز ٌذ، ههة الهرؤوسٓف عىد اتخاذٌـ لمقرارهشارك

 هشاركة الهرؤوسٓف فْ اتخاذٌا ٓساعد عمِ قبولٍـ لٍا وعدـ هعارضتٍـ وخمؽ اٚلتزاـ ىحو تىفٓذٌا.

%( 79.2"اعتقد أف قراراتْ تحقؽ اٌٖداؼ الهرجوة هىٍا" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ) -6

ذا ٓدؿ عم0.678( وباىحراؼ هعٓاري )3.93بهتوسط حسابْ ) فْ  ِ هساٌهة القرار الهتخذ(، ٌو

موقت الهىاسب ٚتخاذ القرار، وقبوؿ القرار هف قبؿ الهعىٓٓف، ل؛ ىتٓجة ةاىجاز اٌٖداؼ الهوضوع

 (.9(، )8(، )4وسٍولة تىفٓذ القرار، الواردة فْ الفقرات )
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ي" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً قرار  اتخاذ"اختار البدٓؿ اٖسٍؿ لمتطبٓؽ العهمْ عىد  -7

ذا ٓدؿ عمِ اختٓار البدٓؿ (، 0.808( وباىحراؼ هعٓاري )3.90%( بهتوسط حسابْ )80.6) ٌو

 .بأقؿ هجٍود ههكف ةالذي ٓؤدي  إلِ اٚستغٛؿ اٖهثؿ لمعىاصر الهادٓة والبشٓرة الهتاح

ٛقْ قبٚو هف قبؿ العاهمٓف الهعىٓٓف" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ٓ"القرار التْ اتخذي  -8

ىوعٓة و (، ٌذا ٓدؿ عمِ جودة 0.775( وباىحراؼ هعٓاري )3.82( بهتوسط حسابْ )71%)

عزوا ذلؾ إلِ أف القرار الهتخذ أكثر ثباتا وقبٚو وترحٓبا لدى العاهمٓف. ةالهتخذ اتالقرار   ، ٓو

%( بهتوسط 71بكؿ ٓسر" وافؽ عمِ ٌذي العبارة ها ىسبتً ) "أقوـ بتىفٓذ القرار التْ أتخذي -9

ذا ٓدؿ عمِ أف القرار 0.88( وباىحراؼ هعٓاري )3.76حسابْ ) لمتىفٓذ دوف  قابؿ الهتخذ(، ٌو

 .هعوقات
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 (16-4) جدوؿ

.ٓة اتخاذ القراراعملدراسة عمِ الفقرات الهتعمقة بفا هجتهع عىاصرإجابات                                     

 ىسبة الهوافقة ترتٓب اٌٖهٓة الهستوى اٚىحراؼ الهعٓاري الهتوسط الحسابْ العبارة

 %86 1 هرتفع 0.678 4.14 .الهصرؼي بها ٓتهاشِ هع أٌداؼ اتخذ قرار 

 %79.2 6 هرتفع 0.678 3.93 الهرجوة هىٍا. حقؽ اٌٖداؼٓاعتقد أف قراري 

 %80.6 7 هرتفع 0.808 3.90 ي.قرار  اتخاذاختار البدٓؿ اٖسٍؿ لمتطبٓؽ العهمْ عىد 

 %71 9 هرتفع 0.88 3.76 بكؿ ٓسر. أقـو بتىفٓذ القرار التْ أتخذي

 %93.1 2 هرتفع 0.565 4.07 ي هراعٓا قدرات العاهمٓف واهتٛكٍـ لمهعرفة الٛزهة لتىفٓذ القرار.اتخذ قرار 

 %84.7 4 هرتفع 0.638 4.04 ي فْ الوقت الهىاسب.أتخذ قرار 

 %86 3 هرتفع 0.615 4.04 لهواجٍة الهشكٛت الطارئة. اهتمؾ القدرة ٚتخاذ قرار سٓرع

 %71 8 هرتفع 0.775 3.82 ٛقْ قبٚو هف قبؿ العاهمٓف الهعىٓٓف.ٓالقرار التْ اتخذي 

 %82 5 هرتفع 0.712 4.03 القرار. اعىد اتخاذ القرار هها ٓساٌـ فْ تسٍٓؿ قبولٍـ لٍذر العاهمٓف أستشٓ
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)الثقة بين الرئيس  ألىداف بأبعادىامناقشة البيانات المتعمقة بالتعرف عمى أثر اإلدارة با  2-2-2

المرؤوسين في تحقيق األىداف، والتغذية  والتزاموالمرؤوسين، والمشاركة في تحديد األىداف، 

نطاق الرئيسية التجارية في  لممصارف ية اتخاذ القراراعمبين الرئيس والمرؤوسين(، عمى ف الراجعة

 .مدينة بنغازي

(، ٓتضح أف ا٘دارة باٌٖداؼ لٍا 17-4ٓط الواردة بالجدوؿ )ىتائج تحمٓؿ اٚىحدار البس خٛؿهف 

، وبهعاهؿ (0.790) ، وبهعاهؿ ارتباط(0.789بهعاهؿ تأثٓر )  مٓة اتخاذ القرارعاعمِ ف ثر آجابْأ

ا٘دارة باٌٖداؼ سوؼ ٓٓزد هف (، أي أف ٓزادة وحدة واحدة فْ أي بعد هف أبعاد 0.625تفسٓر)

 هدٓىة بىغازي. ىطاؽ ة فْمالتجآرة العاه الرئٓسٓة هصارؼمٓة اتخاذ القرار فْ العاف

عىد جهع الهتغٓرات الهستقمة فْ هتغٓر واحد ٓسهِ ا٘دارة باٌٖداؼ حصمىا عمِ ىتائج تحمٓؿ و 

  (:17-4الهبٓىة فْ الجدوؿ )واٚرتباط اٚىحدار البسٓط 

 (17-4جدوؿ )                                               

 .مٓة اتخاذ القراراعاٚىحدار البسٓط لهتغٓر ا٘دارة باٌٖداؼ عمِ فاٚرتباط و تحمٓؿ               

Rهعاهؿ التحدٓد             P معامل االرتباط  βهعاهؿ اٚىحدار الهتغٓر الهستقؿ    
2  

    0.625                   0.790        0.789   ا٘دارة باٌٖداؼ   

 

ا٘دارة أف (، ٓتضح 18-4اٚىحدار الهتعدد الواردة بالجدوؿ أدىاي )اٚرتباط و  ائج تحمٓؿهف خٛؿ ىتو 

الهرؤوسٓف  والتزاـباٌٖداؼ بأبعادٌا )الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف، والهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ، 

 سبتًها ى عمِ تفسٓر ةفْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، والتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف(، قادر 
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(، أها 0.625) حٓث بمغت قٓهة هعاهؿ التحدٓد ،مٓة اتخاذ القرار(عاهف الهتغٓر التابع )ف )62.5%(

%(، فتعزى إلِ هساٌهة هتغٓرات أخرى غٓر داخمة فْ ىهوذج الدراسة، حٓث 37.5الىسبة البالغة )

، (0.355حدار )مٓة اتخاذ القرار فقد بمغ هعاهؿ اٚىعاذٓة الراجعة اٖثر اٖكبر عمِ فكاف لمتغ

مٓة عاد اٌٖداؼ هف حٓث التأثٓر عمِ ف، ثـ جاء هتغٓر الهشاركة فْ تحدٓ(0.695وبهعاهؿ ارتباط )

الهرؤوسٓف  التزاـ، ثـ ٓمًٓ هتغٓر (0.661، وهعاهؿ ارتباط )(0.270اتخاذ القرار بهعاهؿ اىحدار )

، وبهعاهؿ ارتباط (0.198)ٓة اتخاذ القرار بهعاهؿ اىحدار معافْ تحقٓؽ اٌٖداؼ بتأثٓري عمِ ف

مٓة اتخاذ القرار بهعاهؿ عاالرئٓس والهرؤوس وبتأثٓري عمِ ف، وأخٓرا هتغٓر الثقة بٓف (0.467)

 .(0.589، وبهعاهؿ ارتباط )(0.183اىحدار )

 (18-4) جدوؿ                                                

لثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف، والهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ، ارات )اٚىحدار الهتعدد لمهتغٓو  اٚرتباط جدوؿ تحمٓؿ

 الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، والتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف( عمِ فاعمٓة اتخاذ القرار. والتزاـ

      

 اإلدارة باألىداف          

 فاعمية اتخاذ القرار                        

 R2قيمة معمل التحديد   الترتيب  βمعامل االنحدار الترتيب p معامل االرتباط

  0.467    الثقة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف    
4     0.183      4 

 
 
 

        0.625 

 

 2   0.270    2  0.661    الهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ    

 3   0.198    3 0.589    الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ التزاـ 

 1   0.355    1 0.695   والتغذٓة الراجعة بٓف الرئٓس والهرؤوسٓف
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 المقدمة: 1-5

رئٓس لثقة بٓف الاا٘دارة باٌٖداؼ الهتهثمة فْ ) ههارساتٌدفت الدراسة إلِ التعرؼ عمِ توافر 

الهرؤوسٓف فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ، التغذٓة الراجعة  التزاـوالهرؤوسٓف، الهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ، 

ها ٌدفت إلِ الرئٓسٓة التجآرة العاهمة بهدٓىة بىغازي، ك الهصارؼبٓف الرئٓس والهرؤوسٓف(  فْ 

ٙدارة ل ائٓةذو دٚلة احص عمِ أثرمٓة اتخاذ القرار، والتعرؼ أٓضًا عاالتعرؼ عمِ هستوى ف

 الرئٓسٓة التجآرة العاهمة بهدٓىة بىغازي. الهصارؼ مٓة اتخاذ القرار فْعاباٌٖداؼ عمِ ف

 نتائج الدراسة: 2-5

ـ )هف 42أف )أظٍرت الدراسة  -1  50سىة إلِ أقؿ هف  40%( هف أفراد العٓىة تتراوح أعهاٌر

%(، وأغمب أفراد عٓىة 33ـ )( فقد بمغت ىسبت40ٍسىة إلِ أقؿ هف  30سىة(، بٓىها اٖعهار )

ة 94الدراسة ٓحهموف شٍادات جاهعٓة أو دبموـ أو هاجستٓر بىسبة ) %(، أها حهمة الشٍادة الثاىٓو

%(، وأها هف لدٍٓـ سىوات 78سىوات فأكثر( ) 10%(، وبمغت سىوات الخبرة )هف 6فكاىت ىسبتٍـ )

د الدراسة ٌـ رؤساء أقساـ حٓث %(، وأف غالبٓة أفرا22بمغت ىسبتٍـ )( سىوات 10)أقؿ هف  خدهً

 %(.24%(، أها ىائبْ الهدراء والهدراء فكاىت ىسبتٍـ )76بمغت ىسبتٍـ )

، هرتفعة بدرجةتتوافر  ا٘دارة باٌٖداؼ بالهصارؼ قٓد الدراسة ههارساتاف كها أظٍرت الدراسة  -2

هستوى توافر  بمغ وقد (،0.44(، باىحراؼ هعٓاري )3.90)وهرتفع حٓث حظْ بهتوسط حسابْ عاـ 

 ا٘دارة باٌٖداؼ فْ كؿ بعد كالتالْ:
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  ( 4.20بمغ الهتوسط العاـ ٚلتزاـ الهرؤوسٓف بتحقٓؽ اٌٖداؼ ،) ثقة بٓف بمغ الهتوسط العاـ لمو

بمغ و (، 3.67بمغ الهتوسط العاـ لمهشاركة فْ تحدٓد اٌٖداؼ )و  (،4.07الرئٓس والهرؤوس )

وبذلؾ فٍْ تتفؽ هع كؿ هف دراسة (، 3.65لرئٓس والهرؤوسٓف )الهتوسط العاـ لمتغذٓة الراجعة بٓف ا

(، ودراسة 2014(، ودراسة الرشٓدي )2008(، ودراسة الحربْ )2016الخضٓر والهحٓهٓد )

ٓرف )  .(2010الغٓو

مٓة اتخاذ القرار فْ الهصارؼ قٓد الدراسة، حٓث عاىتائج أف ٌىاؾ هستوى هرتفع هف فأظٍرت ال -3

كؿ هف دراسة تتفؽ هع فٍْ وبذلؾ ، (0.45( وباىحراؼ هعٓاري )3.97ـ )حظْ بهتوسط حسابْ عا

 (.2006(، ودراسة هٍىا )2014أبوعاشور و شىطاوي )

( أف هتغٓر ا٘دارة باٌٖداؼ قادرة عمِ R2أظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخداـ هعاهؿ التحدٓد ) -4

%(، 37.5ار(، أها الىسبة البالغة )مٓة اتخاذ القر عاهف الهتغٓر التابع )ف )%62.5(تفسٓر ها ىسبتً 

فتعزى إلِ هساٌهة هتغٓرات أخرى غٓر داخمة فْ ىهوذج الدراسة، حٓث بمغت قٓهة هعاهؿ التحدٓد 

(0.625.) 

ٙدارة ل (، أف ٌىاؾ أثرβاٚىحدار البسٓط )و  اٚرتباط أظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخداـ تحمٓؿ -5

، وبهعاهؿ (0.789) لٗثررار، حٓث بمغ هعاهؿ اٚىحدار مٓة اتخاذ القعاباٌٖداؼ بأبعادٌا عمِ ف

  .(0.790ارتباط )
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لتغذٓة الراجعة بٓف االهتعدد أف  اٚىحداراٚرتباط و أظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخداـ تحمٓؿ  -6

مٓة اتخاذ القرار حٓث بمغت قٓهة هعاهؿ عاعمِ ف عٛقةً و  الرئٓس والهرؤوس هف أكثر اٖبعاد تأثٓراً 

 (.  0.355اٚىحدار لٗثر )(، و 0.695ط )اٚرتبا

لمهشاركة فْ  أثر اٚىحدار الهتعدد وجودو  اٚرتباط أظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخداـ تحمٓؿ -7

اٚىحدار و  (،0.661اٚرتباط ) مٓة اتخاذ القرار، حٓث بمغت قٓهة هعاهؿعاٌداؼ عمِ فتحدٓد اٖ

 (.0.270لٗثر )

ٚلتزاـ أثر اٚىحدار الهتعدد وجود و  اٚرتباط داـ تحمٓؿأظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخ -8

 (،0.589اٚرتباط ) مٓة اتخاذ القرار، حٓث بمغت قٓهة هعاهؿعاالهرؤوسٓف بتحقٓؽ اٌٖداؼ عمِ ف

 (.0.198اٚىحدار لٗثر )و 

مثقة بٓف ل أثراٚىحدار الهتعدد وجود و  اٚرتباط أظٍرت الدراسة عف طٓرؽ استخداـ تحمٓؿ -9

اٚىحدار و  (،0.467اٚرتباط ) مٓة اتخاذ القرار، حٓث بمغت قٓهة هعاهؿعآس والهرؤوس عمِ فالرئ

 (.0.183لٗثر )
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 توصيات الدراسة:  2-2

هف خٛؿ الىتائج التْ توصمت إلٍٓا الدراسة، تقدـ الدراسة هجهوعة هف التوصٓات والتْ تتهثؿ فْ 

 أتْ:

ادة فاستخداـ طٓرقة ا٘دارة باٌٖدا تعٓزز -1 مٓة اتخاذ القرار فْ عاؼ كأحد الوسائؿ الهٍهة لٓز

الهصارؼ الهبحوثة هف خٛؿ تعٓزز ههارسات الهشاركة والثقة واٚلتزاـ والتغذٓة الراجعة 

 بٓف الرئٓس والهرؤوس.  

جعة لها لٍا هف بأٌهٓة التغذٓة الرا اٚدارةفْ تثقٓؼ والوسطِ تعٓزز دور ا٘دارة العمٓا  -2

  .عمٓة اتخاذ القرارافتأثٓر كبٓر عمِ 

ٛت خاصة تعىِ  -3 ٓتـ هف خٛلٍا اختٓار القٓادات  با٘دارة باٌٖداؼوضع هتطمبات وهٌؤ

.ًٛ  القادهة فْ الهصارؼ هستقب

هف قبؿ ا٘دارة العمٓا عمِ اٌٖداؼ التْ تحققت أٚو بأوؿ  اٚدارة الوسطِاطٛع ضرورة  -4

فْ اتخاذ هف خٛؿ هشاركتٍـ  رؽ اىجاز اٌٖداؼوهشاورتٍـ فْ أي هشكمة تعترض ط

 التْ تساعد عمِ تجاوز العقبات. القرار

ٓجابًا لٛستفادة هىٍا مٓة اتخاذ القرار عافالعهؿ عمِ هعرفة العواهؿ الهؤثرة عمِ  -5 سمبًا وا 

 وجعمٍا ثقافة فْ الهىظهة ولٓس كسٓاسة لهواجٍة الهشاكؿ فقط.
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 دراسات مقترحة: 2-2

ا عمِ أداء العاهمٓف.إجراء دراسة عف ا٘دارة باٖ -1  ٌداؼ وأثٌر

 مٓة اتخاذ القرار.عادراسة عف أثر إدارة الوقت عمِ فإجراء  -2

 .فْ قطاعات الدولة المٓبٓة اٖخرى باٌٖداؼ ا٘دارة هفٍوـعف  اتإجراء دراس -3
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"، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة الفمسطينيةفي الجامعات  االكاديمية األقسام
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   ( 2006جبٓرؿ، وائؿ هحهد ،)"ببعض المتغيرات وقت المدير الميبي وعالقتيا  مضيعات
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  القرارات اتخاذأثر تمكين العاممين عمى فاعمية "(، 2116) ،هحهد فمٓح سمهاف، الشهري ،"

 .هصر، جاهعة عٓف شهس رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، 

   مدى تطبيق اإلدارة باألىداف في التعميم العام بالمممكة (، "2010، )عبد القادر ،صادؽ

 .السعودٓة، هةهكة الهكر  ،جاهعة أـ القرى، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة "،العربية السعودية

  أثر غموض الدور الوظيفي عمى عممية اتخاذ (، "2017، )هحهد حاهد حسٓف، عاشور

 ةإدار "، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، كمٓة الدراسات العمٓا، قسـ القرار

 ، غزة، فمسطٓف.اٖعهاؿ

   ٓرف الرياضية  حاداتاالتنموذج اإلدارة باألىداف في "(، 2111)عصاـ صالح، ، الغٓو

مكانية تطبيقو  .اٖردف، اٖردىٓةجاهعة الغٓر هىشورة، أطروحة دكتوراي ، "األردنية وا 

   ( 2012الغزالْ، حافظ عبد الكٓرـ ،)"القرار  اذاتخة التحويمية عمى فاعمية عممية ثر لمقيادأ

 ط.، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، اٖردف، الشرؽ اٖوسفي شركات التامين األردنية"

   تمكين العاممين ودوره في تحقيق األىداف "(، 2016، )الهمفوح هحهود عبد الرحهف، فاتف

 .غزة، اٖقصِ"، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة اإلستراتيجية لمجامعة اإلسالمية بغزة

   ( ،2011قاسـ، سعاد حرب" ،)رسالة القرارات اتخاذستراتيجي عمى عممية ثر الذكاء اإلأ ،"

ر غٓر هىشورة، الجاهعة ا٘سٛهٓة، كمٓة الدراسات العمٓا، قسـ العموـ ا٘دآرة، غزة، هاجستٓ

 فمسطٓف.
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   ْاتخاذ القرار وعالقتو بكفايات الذكاء االنفعالي لدى " (،2011، )لبىِ ىاطؽ، القٓس

، ساىت كمهىتس العالهٓةجاهعة  ".)أطروحة دكتوراي غٓر هىشورة(،ةالقيادات التربوية الجامعي

 .العراؽ ،دادبغ

   اإلدارة باألىداف كمدخل لتطوير االتحادات "(، 2006، )عهرو إبرآٌـ هحهد، الهسٓدي

 هصر.، حمواف"، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة الرياضية بجميورية مصر العربية 

   ( ،2008هرعْ، كائتهاف فواز" ،)ثر القيادات التحويمية والتبادلية عمى أداء الموارد أ

جاهعة  ،أطروحة دكتوراي غٓر هىشورة، "ية في شركات الصناعات الدوائية األردنيةالبشر 

 اٖردف. عهاف العربٓة لمدراسات العمٓا، عهاف،

   ًدور نظم المعمومات اإلدارية في الرفع من فعالية عممية "(، 2114، )إسهاعٓؿ، هىاصٓر

، هحهد بوضٓاؼ الهسٓمة "، رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعةإتخاذ القرارات اإلدارية

 الجزائر.

   ( ،2006هٍىا، إبرآٌـ عفٓؼ" ،) العالقة بين تفويض السمطة وفاعمية اتخاذ القرارات في

، ىابمس، الىجاح الوطىٓةرسالة هاجستٓر غٓر هىشورة، جاهعة  "،األقسام األكاديمية 

 فمسطٓف.

   ( ،ْ2013ٌاشـ، غساف عم" ،) ين فاعمية عممية صنع ثر كفاءة نظم المعمومات في تحسأ

"، أطروحة دكتوراي غٓر هىشورة، جاهعة ساىت كمٓهىتش العالهٓة، كمٓة القرارات واتخاذ

 الدراسات العمٓا، قسـ العموـ ا٘دآرة، الهكٛ، الٓهف.
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   ْميارة القائد األمني في اتخاذ القرار في الظروف "(، 2112، )سعد بف عمٓوى، الٍذل

 السعودٓة.، ىآؼ لمعمـو ا٘دآرة ٓر هىشورة، جاهعة"، رسالة هاجستٓر غالطارئة

 ثانيا: المراجع األجنبية

 Sekaran، Uma، (2003)، Research، Methods for business  ، John Wiley 

& Sons. 
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 االسم القسم الجامعة

 د. خالد الطيرة إدارة األعمال بنغازي

 د. ناصر احسونة  إدارة األعمال بنغازي

 د. فاطمة الفرجاني إدارة األعمال بنغازي

 د. عبد الغفار المنفي اإلحصاء بنغازي

العربيةالمغة  المرج        د. خميفة الكندروا 



 

 

 

 

 (2) ملحق

 اإلرفاق رسالة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ين.المحترم ورؤساء األقسام ومدير  / السادة

 ،،،تحية طيبة وبعد 

ة ستمارة االستبانإحث بين أيديكم يضع البا ،إسياما منكم في إثراء وتشجيع البحث العممي 

في  اتالقرار  اتخاذية أثر لإلدارة باألهداف عمى فعال كهنا ما إذا كانوالتي تيدف لمعرفة  ،المرفقة

 .مدينة بنغازينطاق  ة في مالتجارية العام الرئيسية المصارف

دراك  انةاالستب هتفضمك باإلجابة عمى ىذ   ىمية البحث ألينم عن وعي أصيل وثقافة عالية وا 

ن لو بالغ األثر في إنجاح وأن أي تعاون منكم سيكو  ،العممي لحاضر ومستقبل واعد لبمدنا الحبيب

 ىذه الدراسة.

 عممًا بأن المعمومات التي سيتم الحصول عمييا منكم ستستخدم ألغراض البحث العممي فقط.

 

 نشكر لكم تعاونكم سمفًا لتحقيق أهداف هذا البحث العممي.

 

 

                                                                                  
 الباحث

 



 

 

 

 

 

 (3) ملحق
 

 االستبانة صحيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معمومات عامة: -أواًل 

 
 ( أمام العبارة التي تناسبك:الرجاء وضع عالمة )   

 
 العمر:  .1

 
 سنة. 30أقل من    

 
 سنة. 40إلى أقل من  – 30من    

 
 سنة. 50إلى أقل من – 40من    

 
 سنة. 60إلى أقل من  – 50من    

  
 سنة فأكثر. 60من  

 
 

 المستوى التعميمي: 2.

 

 
 ماجستير.   ليسانس(.        -جامعي )بكالوريوس     

 
  أخرى   دكتوراه

 
 مدة الخدمة:   .4

 
 سنوات. 10إلى أقل من  5من   سنوات. 5أقل من   

 
 سنة. 20إلى أقل من  15من   سنة. 15أقل من إلى  10من   

 

 دبموم عاٍل.   دبموم متوسط                   ثانوي أو أقل.     



 سنة فأكثر. 20من   

 

 المستوى الوظيفي .5

 نائب مدير.  مدير إدارة.      

 رئيس قسم.      

 

 

 (  أمام الخيار المناسب.: الرجاء وضع عالمة )اإلدارة باألهدافثانيًا: 

 العبــــارة م
موافق 
 تماماً 

 محايد موافق
غير 
 موافق

موافق غير 
 إطالقا

 .الثقة بين الرئيس والمرؤوس أواًل:

      .يثق رئيسي في العمل ثقة كافية في شخصيتي 1

      .هعالقة العمل بيني وبين رئيسي جيدال 2

      رئيسي في العمل مشاكمي.يفيم  3

      .وحاجاتي رئيسي في العمل توقعاتييعرف  4

5 
مشاكل رئيسي في العمل لديو استعداد لحل 

 العمل التي تواجيني.
     

 المشاركة في تحديد األهداف.ثانيًا:  

5 
يشارك المرؤوسون الرؤساء في تحديد األىداف في 

 .اختصاصيمحسب  المصرفية
     

6 
التي  المياممسبقا عمى  الرئيس والمرؤوسيتفق 

 .المصرفتخص كل مرؤوس في 
     

7 
 يطمب من المرؤوسين المشاركة في ترتيب

 األىداف وفقا ألىميتيا وأولويتيا.
     

8 
ن الحرية الكاممة إلبداء اآلراء و يمتمك المرؤوس

 واالقتراحات عند تحديد األىداف.
     

     ن الرؤساء في تحديد األىداف و يشارك المرؤوس 01



 حسب المستوى اإلداري. لممصرفالعامة 

 العبــــارة م
موافق 
 تماماً 

 محايد موافق
غير 
 قمواف

غير موافق 
 إطالقا

 تحقيق األهداف.بإلتزام المرؤوسين ثالثا: 

00 
عندما أناقش أمور تتعمق بتحقيق  بالرضا أشعر

 .مع رؤسائي في العمل المصرفأىداف 
     

01 
في حياتي الوظيفية نتيجة تحقيق  أشعر باالنجاز

 وأىدافي. المصرفأىداف 
     

02 
 مصرفالأعتقد أن قدرتي عمى تحقيق أىداف 

 كبر لعممي.أيمنحني إنتماء 
     

03 
خالقي لالستمرار في العمل الواجب األ يدفعني

 لتحقيق أىدافيا. المصرففي 

 
 

    

04 
أقدم المساعدة لرؤسائي في العمل عند تحديد 

 .المصرفأىداف 
     

05 
أحرص كل الحرص عمى العمل ضمن الفريق 

 .المصرفالواحد لتحقيق أىداف 
     

 : التغذية الراجعة بين الرئيس والمرؤوسينرابعا

طالع الموظفين عمى نتائج تقييم أدائيم ايتم  06
 الوظيفي.

     

يتم توفير التغذية الراجعة بعد عممية التقييم  07
      المباشر بدون تأخير.

يترتب عمى عممية التغذية الراجعة تطوير  08
      لمستوى أداء الموظفين.

اجعة المتبعة في ة التغذية الر تساىم عممي 11
 .في تحفيزي المصرف

     

لة المبكرة من خالل التغذية الراجعة ءتحسن المسا 10
      .من أدائي المصرفي المتبعة ف

تسمح التغذية الراجعة بالكشف عن نقاط القوة  11
      والضعف في األداء الوظيفي.

 



 

 ( أمام الخيار المناسب.عالمة )الرجاء وضع  : تخاذ القرارافاعمية ثالثًا_ 

 العبــــارة م
موافق 
 تماما 

 محايد موافق
غير 
 موافق 

غير موافق 
 إطالقا

      .المصرفتخذ قراراتي بما يتماشى مع أىداف ا 1

      عتقد أن قراراتي تحقق األىداف المرجوة منيا.ا 2

ختار البديل األسيل لمتطبيق العممي عند إتخاذ ا 3
 قراراتي.

     

      أقوم بتنفيذ القرارات التي أتخذىا بكل يسر. 4

تخذ قراراتي مراعيا قدرات العاممين وامتالكيم ا 5
 لممعرفة الالزمة لتنفيذ القرارات.

     

      أتخذ قراراتي في الوقت المناسب. 6

تخاذ قرارات سريعة لمواجية امتمك القدرة ال 7
 المشكالت الطارئة.

     

تخذىا تالقي قبوال من قبل ات التي االقرار  8
 العاممين المعنيين.

     

تخاذ القرارات مما يساىم اأستشير العاممين عند  9
 ه القرارات.ذفي تسييل قبوليم لي

     

 ...تعاونكم حسن على وشكرا ً               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ممخص الدراسة

 بالمغة اإلنجميزية

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this study is to determine whether there is an impact of the management by 

objectives of the decision-making effectiveness of the main Libyan commercial banks 

operating in Benghazi city. The study population consists of all managers of the top and 

middle administrations in the banks under study, to achieve the objective of the study, the 

researcher used the descriptive method. The basic data of the study were collected by 

means of the questionnaire. In order to analyze the data, the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) was used. M following statistical methods: (arithmetic averages, 

standard deviations, frequencies, Alpha Cronbach coefficient, simple regression analysis, 

multiple regression analysis).. 

The study reached several conclusions that can be summarized as follows: 

• The study showed the availability of high-level management practices at the 

banks under study. 

• The results also showed that there is a high level of effective decision-making in 

the banks under study. 

• Using the R2, the study showed that the management variable with the objectives 

was able to interpret (62.5%) of the dependent variable (the effectiveness of 

decision making). 

Using simple regression analysis (β), the study showed that there is a statistically 

significant effect of management on objectives and their dimensions on the effectiveness 

of decision making.  

• The study also showed by using multiple regression analysis that feedback between the 

president and the subordinate is the most influential dimension of decision-making 

effectiveness 

 

. Through the previous results, a number of recommendations were presented, including 

the following: 

1 - Emphasize the importance of using the management method of the goals as one of the 

important means to increase the effectiveness of decision - making in the banks 



investigated through the promotion of participatory practices and trust and commitment 

and feedback between the president and subordinate. 

2- Enhancing the role of senior management in educating subordinates about the 

importance of feedback because of their significant impact on the effectiveness of 

decision-making. 

3 - Working to know the factors affecting the effectiveness of decision-making negatively 

and positively to benefit from and make it a culture in the organization and not as a 

policy to deal with problems only. 

4. To enhance the effective exercise of decision-making by the staff in order to achieve 

the objectives of the Organization and to facilitate the work procedures and related tasks. 
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