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معرفرة ركثرر كما يهدف الرى ، في المصارف الخاصة في مدينة دمشقلراجعة( في ردام العامليم التغذية ا -على اةنجاز 
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  اسرتبيان التترونري ( موظورا عرم يريرق توزير1250البرال  عرددهم ) العامليم في المصارف الخاصة في مدينرة دمشرق

باسرتخدام برنرامف وتطبيق المعالجا  اةحصائية لها ( موظوا تم توري  اجاباتهم وتحليلها 133استرداد إجابا  )حيث تم 

 .IBM SPSS Statistic Ver. 25الحامة اةحصائية للعلوم االجتماعية النسخة 

ردام فررري ارة باألهرررداف بأبعررراد  مجتمعرررة وجرررود ر رررر ايجرررابي ذو داللرررة إحصرررائية لتطبيرررق اةدتوصرررل البحرررث الرررى 

العررررامليم فرررري المصررررارف الخاصررررة فرررري مدينررررة دمشررررق، ورن ركثررررر األبعرررراد رهميررررة فرررري متغيررررر تطبيررررق اةدارة 

وبعررررد التغذيررررة  )بعررررد المشرررراركة فرررري تحديررررد األهررررداف،كانرررر   باألهررررداف مررررم حيررررث تأ يرهررررا فرررري ردام العررررامليم

لرررة إحصرررائية فررري اتجاهرررا  رفرررراد عينرررة البحرررث تجرررا  تطبيرررق ضرررافة الرررى عررردم وجرررود فررررو  ذا  دالإ، الراجعرررة(

  سنوا  الخبرة(. -المؤهل العلمي  -العمر -اةدارة باألهداف تعاى للمتغيرا  الديموررافية )الجن  

ضررررورة اسرررتمرار إدارا  المصرررارف الخاصرررة فررري ضررروم النترررائف التررري ترررم التوصرررل اليهرررا الرررى  روصرررى البحرررث

 .ردام العامليمفي لما له مم ر ر إيجابي  بجمي  ربعادها باألهداف بتبني وتعايا تطبيق اةدارة
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This study aims to identify “The Effect of Applying Management by Objectives (MBO) on the 

Performance of Employees in Private Banks in Damascus City”. 

Management by objectives was analyzed into sub-dimensions in the light of previous studies, to 

identify the impact of each dimension represented in (Participation in Defining Objectives, 

Commitment to Achieving Goals, Top Management Support, Evaluation and Accountability for 

Achievement, Feedback) on the performance of employees in private banks in Damascus city. 

Also to know the most important dimensions in the variable of applying management by 

objectives in terms of its impact on the performance of employees, 

In addition, to check if there are statistically significant differences in the attitudes of the 

research sample members towards the application of management by objectives due to 

demographic variables (Gender - Age - Educational Qualification - Years of Experience). 

The study sample consisted of (133) employee who was selected from the study population of 

(1250) employee through an electronically distributed questionnaire. 

The researcher used the analytical descriptive approach in this study and a number of statistical 

methods were conducted using IBM SPSS Statistic ver. 25 to present and analyze the results. 

The results of the study showed a positive effect of management by objectives with all related 

sub-dimensions on the performance of employees in private banks in Damascus city, and showed 

that the most important dimensions in the variable of applying management by objectives in 

terms of its impact on the performance of employees were (Participation in Defining Objectives 

and Feedback). 

Also showed that there are no statistically significant differences in the attitudes of the research 

sample members towards the application of management by objectives due to demographic 

variables (gender - age - educational qualification - years of experience). 

The research recommended, in light of the results that were reached, the necessity of the 

continuation of the private bank management to adopt and strengthen the application of the 

management by objectives in all its dimensions because of its positive impact on the 

performance of employees. 

Keywords: Management by Objectives, Performance of Employees. 
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 مقدمة

للعلرررروم فرررري جميرررر  المجرررراال  وخاصررررة العلرررروم اةداريررررة يوررررر  علررررى المنظمررررا   التطررررور السررررري  إن

فعالرررة تتعامرررل مررر  حديثرررة و  ضررررورة مواكبرررة هرررذا التطرررور مرررم خرررالل إتبررراع رسررراليب إداريرررة والمؤسسرررا

ال،صررروى مرررم اةمتانرررا  والمررروارد  االسرررتوادةاألهرررداف بصرررورة ت رررمم  إنجرررازوضررر  وتنويرررذ ومتابعرررة 

 لتح،يق التوامة والتميا. المتاحة

مرررررم األسررررراليب شررررراركة( والرررررذي يعررررررف ري رررررا بأسرررررلو  )اةدارة بالمويعررررد رسرررررلو  اةدارة باألهرررررداف 

والررذي ركررد فيرره ، 1954فرري كتابرره )ممارسررة اةدارة( عررام  دراكرررالترري رشررار اليهررا بيتررر اةداريررة الحديثررة 

واضرررحة تسرررعى الرررى ن ت ررر  لهرررا رهررردافا وام فررري ال،طررراع الحترررومي او الخرررا  ركرررل مؤسسرررة سررر ىن علرررر

ايررررة بهررررذ  األهررررداف وكيويررررة اةداريررررة والمرررروظويم علررررى علررررم ودرن تتررررون كافررررة المسررررتويا  تح،ي،هررررا ور

لترررل وفتحديرررد األهرررداف وحليرررة تح،ي،هرررا مررر  تحديرررد المسرررؤوليا  والمهرررام والمتطلبرررا  لترررل قسرررم  ، تح،ي،هرررا

 (.11 ، 2014، موظف يعد الركياة األساسية ةدارة فعالة تنتهف اةدارة باألهداف )رضا

 العمرررود الو،رررري لب،ائهررراعمرررال ويعتبرررر األدام البعرررد األكثرررر رهميرررة لمختلرررف منظمرررا  ومؤسسرررا  األكمرررا 

واسرررتمراريتها، ف،رررد تختلرررف نترررائف المنظمرررا  المتنافسرررة علرررى الرررررم مرررم تررروافر المررروارد الماديرررة والماليرررة 

 ا،منهررروالتتنولوجيرررة والمعلوماتيرررة فيهرررا، حيرررث يرجررر  هرررذا االخرررتالف إلرررى تبرررايم ردام العرررامليم فررري كرررل 

فطري،رررة إدارة ردام العرررامليم ترررنعت   المنظمرررة،ائف هرررم محرررددا  نترررمرررم روبنرررام عليررره فرررلن ردام العرررامليم 

 (.243،  2010 جودة،على ردام المنظمة كتل )

يشررهد ال،طرراع المصرررفي فرري سررورية توجهررا  تنافسررية متعررددة نظرررا ألهميررة هررذا ال،طرراع فهررو متررون هررام 

ل توجررره المصرررارف الرررى تطبيرررق فلسررروة الشرررمول المرررالي متونرررا  االقتصررراد السررروري خاصرررة فررري ظرررمرررم 

ونمررررط محرررردد مررررم األدام واالدوار التنظيميررررة ترررري تتطلررررب تح،يررررق مجموعررررة مررررم األهررررداف المحررررددة ال

 وتوافر قدرا  مؤسسية معينة للتوافق م  هذ  الولسوة.

المصررررفية التررري تسرررعى ومنهرررا المؤسسرررا  والمؤسسرررا  المنظمرررا  انررره ينبغررري علرررى نسرررتنتف  ممرررا سررربق

ممارسرررا  ورسررراليب إداريرررة فعالرررة وحديثرررة ومنهرررا  يبتبنرررلتح،يرررق رهيتهرررا وبرامجهرررا ورهررردافها ان ت،ررروم 

الت،ررردير ألولويرررا  العمرررل مرررم خرررالل تحديرررد األهرررداف التخطررريط وعتمرررد الرررذي يرسرررلو  اةدارة باألهرررداف 

للوصرررول الرررى  مرررم اةدارة والعرررامليم يمترررم تنويرررذها ومتابعتهرررا مرررم قبرررل كرررلالواضرررحة والمحرررددة والتررري 

 .المخططةمستويا  األدام واالنجاز 
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 الدراسات السابقة .1
 

 الدراسات العربية 1.1

 

مبادئ اإلدارة باألهداف على أداء تطبيق  "أثر بعنوان:( 2019،أبو العينين أحمد، عبد اللطيفدراسة )

 ."قاهرة دراسة ميدانية على عينة من فنادق الخمس نجوم بال - العاملين في الفنادق

 الث،رررة، االلتررراام،رة باألهرررداف متمثلرررة فررري )هررردف  الدراسرررة الرررى التعررررف علرررى واقررر  تطبيرررق مبرررادئ اةدا

وذلررر   فنرراد  الخمرر  نجرروم بال،رراهرةبعرر  فررري التغذيررة الراجعررة( ور رهررا علررى ردام العررامليم  المشرراركة،

جررل الوصررول الررى سياسررة تسرراعد علررى تطرروير ردام العررامليم وزيررادة خبررراتهم فرري العمررل وتصررويب رمررم 

 الجوانب السلبية في ردام العامليم.

هرررداف الدراسرررة اسرررتخدم الباحرررث فررري دراسرررته المرررنهف الوصررروي التحليلررري، وقرررد تتونررر  عينرررة رلتح،يرررق 

 االسرررتبيان( مورررردة ترررم اختيرررارهم بطري،رررة عشررروائية مرررم مجتمررر  الدراسرررة واسرررتخدم 295الدراسرررة مرررم )

 كأداة لجم  البيانا .

نهرررا تعتبرررر ر الإعلرررى الرررررم مرررم تطبيرررق اةدارة باألهرررداف بصرررورة متوسرررطة رنررره توصرررل  الدراسرررة الرررى 

األمثرررل للمررروارد المتاحرررة  االسرررتغالليرررر  اةدارة حيويرررة فررري تحسررريم ردام العرررامليم مرررم خرررالل  ركثررررمرررم 

رالبيررررة توجهررررا  ، كمررررا رظهررررر  رن لررررى مسررررتوى األدام المطلررررو إو الماديررررة للوصررررول رسرررروام البشرررررية 

 )االلترررراام وهمرررا هررردافاةدارة باأل فررري تطبيررررق ا نررريم مرررم مبررررادئافرررراد العينرررة جرررام  إيجابيررررة ومتو،رررة 

،  ث،ررة والمشررراركة فررري تحديرررد االهرررداف(ريررر متو،رررة فررري تطبيرررق مبررردئي )ال جرررام بينمرررا  والتغذيررة الراجعرررة(

وجرررود قصرررور مرررم إدارا  الونررراد  عينرررة الدراسرررة مرررم ابرررالغ العرررامليم بنتيجرررة عمليرررة الت،يررريم إضرررافة الرررى 

 المباشر دون تأخير.

هرررداف االسرررتراتيجية للونرررد  وذلررر  ي وضررر  الخطرررط واأل ررررورة اشررررام العرررامليم فرررروصررر  الدراسرررة ب

ضرررورة  ررر علررى رفرر  الررروح المعنويررة لررديهم، ولمررا لرره مررم ر مررم خررالل الل،رراما  واالجتماعررا  الدوريررة

ا  التصرررحيحية لعررردم تتررررار األخطرررام، ابررالغ العرررامليم بنتيجرررة ت،يررريم ردائهرررم وذلررر  لغررر  اتخررراذ اةجررررام

الرهسرررام والمرهوسررريم لمرررا لررره مرررم دور فعرررال مرررم اجرررل تحسررريم تعايرررا عمليرررة االتصرررال بررريم ورهميرررة 

 مستوى األدام.

 

داء العاملين في مجلس أدارة باألهداف على تحسين أثر تطبيق اإل " بعنوان:( 2019،المطيريدراسة )

 ."الوزراء الكويتي

دام العررررررامليم فرررررري ردارة باألهررررررداف علررررررى تحسرررررريم هرررررردف  الدراسررررررة إلررررررى قيررررررا  ر ررررررر تطبيررررررق اة

 لوزرام التويتي.مجل  ا
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، وقرررد تتونررر  عينرررة الوصررروي التحليلرررياسرررتخدم الباحرررث فررري دراسرررته المرررنهف هرررداف الدراسرررة رلتح،يرررق 

مررررم مجتمرررر  الدراسررررة واسررررتخدم  بسرررريطةتررررم اختيررررارهم بطري،ررررة عشرررروائية  موررررردة( 345الدراسررررة مررررم )

 االستبيان كأداة لجم  البيانا . 

( لررادارة باألهررداف 0.05صررائية عنررد مسررتوى الداللررة )يوجررد ر ررر ذو داللررة إحتوصررل  الدراسررة الررى رنرره 

الت،يررريم والمحاسررربة علرررى االنجررراز(  العليرررا،بأبعادهرررا مجتمعرررة )المشررراركة، تحديرررد األهرررداف، دعرررم اةدارة 

 على ردام العامليم في مجل  الوزرام التويتي.

، تعل،رررة بهرررم ررررورة العمرررل علرررى رن يرررتم اشررررام المررروظويم فررري تحديرررد األهرررداف المروصررر  الدراسرررة ب

يجرررب تبنررري رهرررداف واضرررحة ومحرررددة ودقي،ررره تسررراعد الموظرررف علرررى انجررراز عملررره علرررى الوجررره ورنررره 

، دارة العليرررررا المررررروارد البشررررررية الالزمرررررة لتح،يرررررق األهررررردافاةرن تررررروفر  ري رررررا يجرررررب، كمرررررا المطلرررررو 

 .ردائهمضرورة ع،د الدورا  التدريبية لرف  مستوى و

 

 ."حالة بنك مصر – ممارسة اإلدارة باألهداف على األداء المؤسسي " أثر بعنوان:( 2018،دراسة )الوكيل

 - هررردف  الدراسرررة إلرررى التعررررف علرررى ر رررر ممارسرررا  اةدارة باألهرررداف مرررم حيرررث ربعررراد )وضررر  األهرررداف

 هداف( على األدام المؤسسي لبن  مصر.متابعة تنويذ األ - تنويذ االهداف

، وقرررد تتونررر  عينرررة الوصررروي التحليلررريه المرررنهف اسرررتخدم الباحرررث فررري دراسرررتهرررداف الدراسرررة رلتح،يرررق 

( موررررردة مررررم المرررردرام المسررررؤوليم عررررم التخطرررريط والمتابعررررة والتطرررروير تررررم اختيررررارهم 66الدراسررررة مررررم )

 بأسلو  الحصر الشامل مم مجتم  الدراسة واستخدم االستبيان كأداة لجم  البيانا .

 -باألهرررداف بأبعادهرررا )وضررر  األهرررداف  ر رررر ذو داللرررة معنويرررة لرررادارة يوجررردتوصرررل  الدراسرررة الرررى رنررره 

 (.0.05ومتابعة تنويذ االهداف( على األدام المؤسسي عند المستوى ) -تنويذ االهداف 

تطبيرررررق مررررردخل اةدارة باألهرررررداف لعالقتررررره الو ي،رررررة بتطررررروير وتوعيرررررل األدام  أهميرررررةروصررررر  الدراسرررررة ب

  رسرررر  اةدارة باألهررررداف مررررم رفرررر  المهررررارا  والتورررراما  للمسررررؤوليم تجررررارهميررررة ؤسسرررري للبنرررر  ، والم

ان تعمرررل إدارة البنررر  راحرررل وضررر  وتنويرررذ ومتابعرررة األهرررداف، وضررررورة خرررالل خطرررة تدريبيرررة تشرررمل م

علررررى وضرررر  مؤشرررررا  وم،ررررايي  لررررمدام المؤسسرررري منطل،ررررة مررررم زوايررررا اةدارة باألهررررداف تتررررون قابلررررة 

ضررررورة العمرررل علرررى لرررى تهرررا بشرررتل دوري لتطويرهرررا وتحسرررينها، إضرررافة الل،يرررا  ويرررتم قياسرررها ومراجع

تطرررروير االختصاصررررا  التنظيميررررة وبطاقررررا  الوصررررف الرررروظيوي فرررري ضرررروم فلسرررروة اةدارة باألهررررداف 

وقيرررررا  األدام المؤسسررررري بحيرررررث يسرررررهم األدام التنظيمررررري واألدام البشرررررري فررررري ترسررررريخ فلسررررروة اةدارة 

 باألهداف وتطوير األدام المؤسسي بالبن .
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تطبيق أسلوب اإلدارة باألهداف في الجامعات الفلسطينية بغزة "واقع  بعنوان:( 2015،دراسة )شبير

 ."ركة المرؤوسين في اتخاذ القراراتوأثرها على مشا

بالعمرررل اةداري فررري الجامعرررا  الولسرررطينية نحرررو هررردف  الدراسرررة إلرررى التعررررف علرررى وجهرررة نظرررر ال،رررائميم 

  ي اتخاذ ال،رارا .على مشاركة المرهوسيم ف ور رها باألهدافواق  تطبيق رسلو  اةدارة 

، وقرررد تتونررر  عينرررة الوصررروي التحليلرررياسرررتخدم الباحرررث فررري دراسرررته المرررنهف لتح،يرررق اهرررداف الدراسرررة 

تررررم اختيررررارهم بطري،ررررة عشرررروائية يب،يررررة مررررم مجتمرررر  الدراسررررة واسررررتخدم  موررررردة( 400الدراسررررة مررررم )

 االستبيان كأداة لجم  البيانا . 

ركة ومشرررا لرررة إحصرررائية بررريم متونرررا  اةدارة باألهررردافعالقرررة ذا  دالتوصرررل  الدراسرررة الرررى رنررره يوجرررد 

ذو داللرررة إحصرررائية بررريم )نظرررام ت،يررريم األدام،  ر رررروجرررود المرهوسررريم فررري اتخررراذ ال،ررررارا ، إضرررافة الرررى 

واالتصرررال اةداري الوعرررال، ومشررراركة المرهوسررريم فررري وضررر  األهرررداف، ووضررروح ومرونرررة االهرررداف( 

 رارا  مم ناحية رخرى.مم ناحية ومشاركة المرهوسيم في اتخاذ ال،

 رررررورة ايررررالع اةدارة العليررررا علررررى األهررررداف الترررري تح،،رررر  روال بررررأول ومشرررراورتهم ب الدراسررررة روصرررر 

ا  فررري ري مشرررتلة تعترررر  يريرررق انجررراز األهرررداف مرررم خرررالل مشررراركة المرهوسررريم فررري اتخررراذ ال،ررررار

 -حديرررد األهرررداف اشررررام المرهوسررريم فررري مهرررارا  )ت التررري تسررراعد علرررى تجررراوز الع،برررا ، ورهميرررة تعايرررا

تترررويم وضررررورة  (،المشررراركة فررري اتخررراذ ال،ررررارا  -مهرررارا  االتصرررال  -الت،يررريم  -الرقابرررة  -التخطررريط 

فريرررق عمرررل استشررراري ي،ررروم بتصرررميم برنرررامف رولررري لتطبيرررق اةدارة باألهرررداف وي،ررر  علرررى عات،ررره مهمرررة 

 التنظيمية بشتل رف ل.نشر هذا األسلو  بالتدريف على المستويا  

 

نموذج االدارة باألهداف في االتحادات الرياضية األردنية وإمكانية "  بعنوان:( 2010،الغويرين)دراسة 

 ."تطبيقه 

االدارة باألهرررداف فررري االتحرررادا  الرياضرررية األردنيرررة  علرررى نمررروذجالتعررررف هررردف  الدراسرررة إلرررى اختبرررار 

ذج اةدارة باألهرررداف كمرررا هررردف  الرررى التعررررف علرررى الوررررو  فررري إمتانيرررة تطبيرررق نمرررو تطبي،ررره،وإمتانيرررة 

 الخبررررة،العلمررري، المؤهرررل  الجرررن ،فررري االتحرررادا  الرياضرررية األردنيرررة تبعرررا للمتغيررررا  الديموررافيرررة )

 نوع اللعبة(.

، وقرررد تتونررر  عينرررة الوصررروي التحليلرررياسرررتخدم الباحرررث فررري دراسرررته المرررنهف لتح،يرررق اهرررداف الدراسرررة 

مررررم مجتمرررر  الدراسررررة واسررررتخدم االسررررتبيان  ةالعمديررررطري،ررررة ال( موررررردة تررررم اختيررررارهم ب84الدراسررررة مررررم )

 كأداة لجم  البيانا .

باألهرررداف ان االتحرررادا  الرياضرررية األردنيرررة لرررديها إمتانيرررة تطبيرررق نمررروذج اةدارة ة الرررى الدراسرررتوصرررل  

يررريم وعلرررى جميررر  محررراور الدراسرررة )تحديرررد األهرررداف، التخطررريط، الرقابرررة اةداريرررة، ت،متوسرررطة  بدرجرررة
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إمتانيرررة تطبيرررق  ىعلررر ر ررررلررري  لهمرررا  (نررروع االتحررراد)و متغيرررر)الجن (ان والعليرررا(، رة األدام، دعرررم اةدا

فررررو  دالرررة احصرررائيا علرررى  وجرررود، كمرررا رظهرررر  اةدارة باألهرررداف فررري االتحرررادا  الرياضرررية األردنيرررة

( ولصررررالب البتررررالوريو  والماجسررررتير،  إضررررافة الررررى محرررراور الدراسررررة تبعررررا لمتغيررررر )المؤهررررل العلمرررري

 10مررررم  وركثررررسررررنوا   10 -5ولصررررالب ذوي الخبررررة ) (الخبررررة)لمتغيررررر احصرررائيا  فررررو  دالررررة وجرررود

 سنوا ( ةمتانية تطبيق اةدارة باألهداف.

تطبيرررق نمررروذج اةدارة باألهرررداف فررري االتحرررادا  الرياضرررية األردنيرررة وذلررر   ررررورة روصررر  الدراسرررة ب

 ضررررورة، إلررى جانررب ياضرريةلمررا لرره مررم انعتاسررا  فررري توجيرره سررلوم وردام العررامليم فرري المؤسسرررا  الر

التعريرررف بليجابيرررا  وماايرررا تطبيرررق نظرررام اةدارة باألهرررداف وحرررث العرررامليم فررري االتحرررادا  الرياضرررية 

األردنيررررة علررررى االسررررتوادة مررررم تجررررار  المؤسسررررا  األخرررررى المسررررتخدمة لنظررررام اةدارة باألهررررداف مررررم 

 خالل عمل ورش عمل ومحاضرا .

 

 الدراسات األجنبية  1.2

"أثر اإلدارة باألهداف على اإلنتاجية التنظيمية للبنوك التجارية في  ( بعنوان:Okolocha, 2020دراسة )

 نيجيريا".

“Effect of Management by Objectives (MBO) on Organizational Productivity 

of Commercial Banks in Nigeria”. 

جيرررة التنظيميرررة للبنررروم التجاريرررة فررري هررردف  الدراسرررة إلرررى التعررررف علرررى ر رررر اةدارة باألهرررداف علرررى اةنتا

مررررم خررررالل التعرررررف علررررى تررررأ ير مشرررراركة الموظررررف فرررري المسرررراهمة فرررري إعرررردادا  اةنتاجيررررة  ،نيجيريررررا

 التنظيمية والتأكد مم تأ ير تعوي  الموظف على تح،يق اةنتاجية التنظيمية.

تونرررر  عينررررة تدراسررررته المررررنهف الوصرررروي التحليلرررري، و هررررداف الدراسررررة اسررررتخدم الباحررررث فرررريرلتح،يررررق 

( موظوررررا مرررم كررررل بنرررر  15بمعررردل ) نيجيريررررافررري  ةتجاريرررر بنررروم (7) ( موظورررا مررررم105الدراسرررة مررررم )

 واستخدم االستبيان كأداة لجم  البيانا .

رن مشرررراركة الموظررررف قررررد سرررراهم  بشررررتل إيجررررابي فرررري اةعرررردادا  اةنتاجيررررة توصررررل  الدراسررررة الررررى 

 لى اةنتاجية.ف له تأ ير إيجابي عرن تعوي  الموظالتنظيمية، كما 

رن يتررررون إشرررررام المرررروظويم فرررري رنشررررطة البنرررر  رولويررررة مررررم رجررررل تح،يررررق  رررررورة روصرررر  الدراسررررة ب

وي  النجاحرررررا  التررررري ح،،هرررررا تسرررررتمر إدارة البنررررروم فررررري تعررررر ، وضررررررورة رنمرهرررررداف البنررررر  ورهررررردافه

يرررة حيرررث إن االفت،رررار إلرررى الحرررافا قرررد يرررؤدي إلرررى إنتاج يشرررجعهم علرررى األدام بشرررتل رف رررل موظووهرررا ممرررا

 رقل للموظويم.
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"أثر اإلدارة باألهداف على األداء، التقييم ورضا  ( بعنوان:Rahman and others, 2020دراسة )

 الموظفين في البنوك التجارية ".

“The Effect of Management by Objectives on Performance Appraisal and 

Employee Satisfaction in Commercial Banks”. 

ر ررررر اةدارة باألهررررداف علررررى األدام، الت،يرررريم ورضررررا المرررروظويم فرررري دراسررررة إلررررى التعرررررف علررررى هرررردف  ال

 .البنوم التجارية في بنغالدش

تتونرررر  عينررررة تحليلرررري، ولتح،يررررق اهررررداف الدراسررررة اسررررتخدم الباحررررث فرررري دراسررررته المررررنهف الوصرررروي ال

كررررأداة لجمرررر   واسررررتخدم االسررررتبيان بنرررر  تجرررراري فرررري بررررنغالدش (33) موظوررررا مررررم( 60الدراسررررة مررررم )

 البيانا .

كرررأداة فعالرررة  بنسرررب متواوترررة معظرررم البنررروم التجاريرررة تسرررتخدم اةدارة باألهررردافتوصرررل  الدراسرررة الرررى رن 

مررر الرررذي يررنعت  ايجابرررا علررى اةنتاجيرررة مرررم رضررا المررروظويم األ يايررد ت،يررريم األدام ، والررى رنلت،يرريم األدام

 والوعالية في المنظمة.

األهرررداف، جرررل تحديرررد رالمررروظويم والتواصرررل معهرررم بشرررتل فعرررال مرررم اشررررام   ررررورةروصررر  الدراسرررة ب

 ضررررورة وضررر  حليرررة للمتافررر  ، إضرررافة الرررى ن تترررون األهرررداف الموضررروعة قابلرررة للتح،يرررقر وعلرررى رهميرررة

 مرتبطة بت،ييم األدام مما يساهم بايادة رضا الموظويم.

 

ليا على األداء التشغيلي في "أثر دعم اإلدارة الع ( بعنوان:Sirma, Misoi, Omillo, 2019دراسة )

 البنوك التجارية في مقاطعة ناندي، كينيا".

“Effect of Top Management Support on Operational Performance of 

Commercial Banks in Nandi County, Kenya”. 

لتجاريررة فرري ر ررر دعررم اةدارة العليررا علررى األدام التشررغيلي فرري البنرروم ا هرردف  الدراسررة إلررى التعرررف علررى

حيرررث يررررتبط األدام التشرررغيلي للبنررروم التجاريرررة بمصرررداقية الخررردما  واالعتماديرررة  م،ايعرررة نانررردي، كينيرررا.

 على الخدما  وكذل  السرعة التي يتم بها تنويذ العمليا  الحيوية لتحسيم رضا العمالم.

نررر  عينرررة الدراسرررة تتودراسرررته المرررنهف الوصررروي التحليلررري،  هرررداف الدراسرررة اسرررتخدم الباحرررث فررريرلتح،يرررق 

واسررررتخدم  عينررررة عشرررروائية بسرررريطة مررررم البنرررروم التجاريررررة فرررري م،ايعررررة نانررررديمررررم موظوررررا ( 123مررررم )

 االستبيان كأداة لجم  البيانا .

وجررررود تررررأ ير لرررردعم اةدارة العليررررا  رظهررررر  إحصررررائيا  االرتبرررراي المحسرررروبةتوصررررل  الدراسررررة الررررى رن 

رة البنرررروم التجاريررررة قرررردم  الرررردعم التررررافي مررررم حيررررث رن إدا، وعلررررى األدام التشررررغيلي للبنرررروم التجاريررررة

ذي ردى إلرررى مرررر الرررالتواصرررل مررر  المررروظويم فررري كثيرررر مرررم األحيررران وفرررق نهرررف مرررم رعلرررى إلرررى رسرررول األ
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قامرررر  اةدارة العليررررا بانتظررررام بمراجعررررة نظررررام إدارة الجررررودة علررررى فترررررا   التشررررغيلي، كمرررراتحسررررم األدام 

 .مخططة ل مان الوعالية واالستمرارية

هنررام حاجررة لخلررق والحورراظ علررى ال،رريم المشررتركة واةنصرراف لجميرر  العررامليم فرري الدراسررة بررأن  روصرر 

لبنرروم التجاريرررة لتخصرريص المرروارد التافيررة المطلوبررة لتنويررذ نظرررام ، إضررافة الررى حاجررة االبنرر  دون تمييررا

 إدارة الجودة.

 

 وك: الحالة البولندية"."اإلدارة باألهداف في البن ( بعنوان:Kaźmierczyk, Aptacy, 2016دراسة )

“The Management by Objectives in Banks: The Polish Case”. 

رسررررلو  اةدارة باألهررررداف ومرررردى وكيويررررة تطبي،رررره فرررري البنرررروم هرررردف  الدراسررررة إلررررى التعرررررف علررررى 

 البولندية.

تتونرررر  عينررررة ، والوصرررروي التحليلررررياسررررتخدم الباحررررث فرررري دراسررررته المررررنهف لتح،يررررق اهررررداف الدراسررررة 

 مجتم  الدراسة واستخدم االستبيان كأداة لجم  البيانا .مم  ( موردة1920راسة مم )الد

يرررتم اسرررتخدام رسرررلو  اةدارة باألهرررداف داخرررل البنررروم البولنديرررة بشرررتل مجرررائ توصرررل  الدراسرررة الرررى رنررره 

يتعامرررل العررراملون مررر  رسرررلو  اةدارة باألهرررداف بشرررتل ولررري  علرررى كامرررل المنظومرررة اةداريرررة، وري رررا 

 .األكبرمم رصحا  الخبرة  رف ل

أداة مويرررردة للبنرررروم التعاونيررررة ذا  را  كرررر باألهرررردافرسررررلو  اةدارة  رررررورة اتبرررراع روصرررر  الدراسررررة ب

 بالتامل بدال مم األساليب ال،ديمة المتبعة.المال المحلي الستغالل إمتانيا  موظويها 

 

دراسة  -داء التنظيمي "اإلدارة باألهداف كأداة لأل ( بعنوان:IFEDILICHUKWU, 2012دراسة )

 نيجيريا". –أنجو  :الفرع الرئيسي –حالة البنك األول 

“Management by Objectives as an Instrument for Organizational Performance - 

A Case Study of First Bank PLC, Main Branch. Enugu - Nigeria”. 

فرررري مؤسسررررة الرة باألهررررداف كررررأداة ل،يررررا  ردام حفررررا  ومشرررراكل اةدا هرررردف  الدراسررررة إلررررى التعرررررف علررررى

 البن  الرئيسي فرع رنجو نيجيريا.

تتونرررر  عينررررة دراسررررته المررررنهف الوصرررروي التحليلرررري، و لتح،يررررق اهررررداف الدراسررررة اسررررتخدم الباحررررث فرررري

وبعررر   مرررم مجتمررر  الدراسرررة واسرررتخدم االسرررتبيانبأسرررلو  المسرررب الشرررامل ( مورررردة 102الدراسرررة مرررم )

 البيانا . كأداة لجم  الم،ابال 
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المشرررترم بررريم المررروظويم ممرررا يح،ررررق العمرررل رن اةدارة باألهرررداف تسررراعد علررررى توصرررل  الدراسرررة الرررى 

المشرررتلة الرئيسرررية التررري تعيرررق اةدارة باألهرررداف كرررأداة ل،يرررا  ردام المؤسسرررة هرررو هرررداف المؤسسرررة، ورن ر

 مة.، إضافة الى رن المتاف   الم،دمة للعامليم لم تتم مالئالموظويمعدم اشرام 

بأهميررررة الترررردريب الرررردوري للمرررروظويم لتح،يررررق رهرررردف المؤسسررررة، وب رررررورة ع،ررررد روصرررر  الدراسررررة 

 االجتماعا  الدورية بيم الرهسام والمرهوسيم لمتابعة مدى الت،دم نحو األهداف. 

 

 

 ه االستفادة من الدراسات السابقةأوج 1.3

 روجه االستوادة مم الدراسا  الساب،ة بما يلي: تلخيصيمتم 

 .لهذا البحثرنام الجانب النظري ة مم المعلوما  الواردة فيها ةاالستواد .1

 .وإتباع األساليب اةحصائية التحليلي واألسلو  الوصوياختيار منهف البحث وهو المنهف  .2

وذلرررر  بررررالرجوع لررررمدوا  الترررري اسررررتخدمتها الدراسررررا   (البحررررثرداة ) االسررررتبانةتصررررميم وتطرررروير  .3

 .مناسبة للموضوعتحديد متغيرا  البحث الفي  الساب،ة

االسررررتوادة مررررم نتررررائف وتوصرررريا  الدراسررررا  السرررراب،ة فرررري ت،ررررديم التوصرررريا  واالقتراحررررا  المناسرررربة  .4

 .للبحث الحالي

 

 هذا البحثما يميز   1.4

 ر رررروالتررري تناولررر  دراسرررة الدراسرررا  السررراب،ة التررري ترررم استعراضرررها  رالبيرررة يتورررق البحرررث الحرررالي مررر 

 كمتغيررررر مسررررت،لتطبيررررق اةدارة باألهررررداف بأبعرررراد   اعتبررررارو يمالعرررراملتطبيررررق اةدارة باألهررررداف فرررري ردام 

 .كمتغير تاب  دام العامليمرو

مرررر  معظررررم الدراسررررا  السرررراب،ة مررررم حيررررث المررررنهف المسررررتخدم ري ررررا  كمررررا نجررررد ان هررررذا البحررررث تشررررابه

 (.داة البحث )االستبانةر( والتحليليواألسلو  الوصوي )

مررررم حيررررث موقرررر  الدراسررررة فرررري الجمهوريررررة العربيررررة  السرررراب،ة األبحرررراثعررررم  تميررررا البحررررث الحرررراليوقررررد 

( المصررررارف الخاصررررة فرررري مدينررررة دمشررررقعينررررة البحررررث )العررررامليم فرررري مجتمرررر  والسررررورية ومررررم حيررررث 

 .2021وحدا ة هذا البحث الذي رنجا في عام 
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 مشكلة البحث .2

 راراالسرررتمالتررري تعيرررق  يشرررهد ال،طررراع المصررررفي فررري الجمهوريرررة العربيرررة السرررورية العديرررد مرررم التحرررديا 

رهمهررررا الع،وبررررا  االقتصرررررادية الجررررائرة األحاديررررة الجانرررررب  بت،ررررديم الخرررردما  المصرررررفية بجرررررودة عاليررررة

وتررررداعيا  الحررررر  اةرهابيررررة علررررى سررررورية وقلررررة المرررروارد واةسررررتثمارا  وظررررروف المنافسررررة الشررررديدة 

 ،بهمبررريم المصرررارف الخاصرررة إضرررافة الرررى تنررروع األفرررراد العرررامليم وقررردراتهم وتعررردد احتياجررراتهم ومطرررال

الررذي يسررتدعي العمررل وفررق خطررط يويلررة وقصرريرة االجررل مررم رجررل تح،يررق االنسررجام والتوافررق مررا األمررر 

فررري هرررذا  احتياجرررا  األفرررراد العرررامليموت،رررديم خررردماتها وبررريم بررريم رربرررة المؤسسرررة فررري تح،يرررق رهررردافها 

 ال،طاع.

م األسرررراليب وضررررمم هررررذا اةيررررار تبرررررز رهميررررة الحاجررررة الررررى رسررررلو  اةدارة باألهررررداف باعتبررررار  مرررر

ممررا يمتررم  وتطرروير ردامهررم مترريم ردوارهررماةداريررة الحديثررة الترري تويررد فرري إشرررام العررامليم وتحويرراهم وت

 ومواجهة التحديا  حنوة الذكر. خططها ورهدافهاتنويذ  المؤسسا  المصرفية مم

ف الخاصرة فري المصرارفري محاولة الستتشاف ر رر تطبيرق اةدارة باألهرداف فري ردام العرامليم  البحث الحالي

 :مم خالل محاولة اةجابة على التساهل الرئيسي التالي مدينة دمشق

االلتدزام بتحقيدق  -بأبعاده المتمثلة في )المشاركة في تحديدد األهدداف  اإلدارة باألهداف تطبيقيوجد أثر لهل 

ي أداء العدداملين فددي فدد التغذيددة الراجعددة( -التقيدديم والمحاسددبة علددى اإلنجدداز  -دعددم اإلدارة العليددا  -األهددداف 

 ؟قالمصارف الخاصة في مدينة دمش

 ويتورع عم هذا التساهل الرئيسي األسئلة الورعية التالية: 

 ؟ما هو ر ر بعد المشاركة في تحديد األهداف في ردام العامليم -

 ؟ما هو ر ر بعد االلتاام بتح،يق األهداف في ردام العامليم -

 ؟دام العامليمما هو ر ر بعد دعم اةدارة العليا في ر -

 ؟ما هو ر ر بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز في ردام العامليم -

 ؟ما هو ر ر بعد التغذية الراجعة في ردام العامليم -
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 أهداف البحث .3

 يهدف البحث الحالي الى ما يلي:

بتح،يرق  امااللترا –ركة فري تحديرد األهرداف ر ر تطبيق اةدارة باألهداف بأبعاد  المتمثلة في )المشامعرفة  .1

ردام العرامليم فري  فريالراجعرة(  التغذيرة –والمحاسربة علرى اةنجراز الت،ييم  -دعم اةدارة العليا  -األهداف 

 .المصارف الخاصة في مدينة دمشق

 :ينبثق عم هذا الهدف الرئيسي األهداف الورعية التالية

 المشاركة في تحديد األهداف في ردام العامليم.بعد  ر ر معرفة -

 االلتاام بتح،يق األهداف في ردام العامليم.بعد ر ر معرفة  -

 معرفة ر ر بعد دعم اةدارة العليا في ردام العامليم. -

 معرفة ر ر بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز في ردام العامليم. -

 في ردام العامليم.التغذية الراجعة بعد معرفة ر ر  -

 دعرررم –االلتررراام بتح،يرررق األهرررداف  -يرررد األهرررداف المتمثلرررة فررري )المشررراركة فررري تحدبعررراد تحديرررد ري األ .2

 رهميررررة فرررري متغيرررررالتغذيررررة الراجعررررة( األكثررررر  -الت،يرررريم والمحاسرررربة علررررى اةنجرررراز  -اةدارة العليررررا 

 .اةدارة باألهداف مم حيث تأ يرها في ردام العامليم تطبيق

 ف تعررررراىجررررا  تطبيرررررق اةدارة باألهررررردابيرررران وجرررررود فررررررو  فررررري اتجاهررررا  رفرررررراد عينرررررة البحرررررث ت .3

 سنوا  الخبرة(. -المؤهل العلمي  -العمر - الجن للمتغيرا  الديموررافية )

 .اةدارة باألهداف في ردام العامليم تطبيقت،ديم توصيا  مم شأنها تعايا ر ر  .4
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 أهمية البحث .4

 

 العلميةاألهمية   4.1

المتبعرررة الت،ليديرررة م،ارنرررة برررالطرائق اةداريرررة  باألهررردافيري،رررة اةدارة رسرررلو  ودا رررة مرررم ح علرررى الرررررم

  سرررترعى اهتمرررام البررراحثيم مرررم حيرررث رهميتررره ور رررراإال رن هرررذا األسرررلو   والمؤسسرررا ،المنظمرررا   فررري

والتررري  وقررد حظرري ال،طرراع المصرررفي ألهميترره عالميررا بالعديررد مررم األبحرراث بهررذا الخصررو  األدام،علررى 

 .رشرنا الى بع  منها في ف،رة الدراسا  الساب،ة

مررررم المتانررررة الترررري يحظررررى بهررررا مجتمرررر  الدراسررررة المتمثررررل بالعررررامليم فرررري  اليالحرررر البحررررثتتجلررررى رهميررررة 

نظرررررررا ألهميررررررة ال،طرررررراع المصرررررررفي بأبعرررررراد  االقتصررررررادية  المصررررررارف الخاصررررررة فرررررري مدينررررررة دمشررررررق

فررري حيرررث مرررم الممترررم االسرررتوادة مرررم نترررائف هرررذا البحرررث  ،فررري الجمهوريرررة العربيرررة السرررورية واالجتماعيرررة

 .أسلو  اداري رير ت،ليدييري،ة اةدارة باألهداف ك تبني

 

 األهمية العملية  4.2

نظرررر  تتطلررر  الدراسرررة الحاليرررة مرررم خرررالل النترررائف والتوصررريا  التررري يتوقررر  رن تتوصرررل إليهرررا الرررى توجيررره

التعررررف علرررى رهميرررة اةدارة باألهرررداف  الرررى المصرررارف الخاصرررةالعرررامليم فررري المختصررريم واالداريررريم و

رن معرفرررة األهرررداف ف،رررط ال يتوررري للوصرررول  حيرررث ،لنجررراح المؤسسرررا  المصررررفية فررري تح،يرررق رهررردافها

للنترررائف ومسرررتويا  األدام المنشرررودة، برررل يجرررب ان تسرررعى هرررذ  المؤسسرررا  دائمرررا لتطبيرررق هرررذ  المعرفرررة 

بصرررورة علميررررة وعمليررررة مررررم خرررالل وضرررر  األهررررداف بالمشرررراركة بررريم الرهسررررام والمرهوسرررريم ومتابعررررة 

وتطررروير ى رسررر  سرررليمة مرررم رجرررل تحويرررا العرررامليم تنويرررذها ووضررر  نظرررام لت،يررريم كورررامة ردام العرررامليم علررر

 و فاعليتها وقدرتها على االستمرار والنجاح. ردائهم للحواظ على كوامة المؤسسة
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 متغيرات البحث .5

 باالستوادة مم الدراسا  الساب،ة كما يلي: تم تحديد متغيرا  البحث 

 تطبيق اةدارة باألهداف المتغير المستقل: .1

 ورعية التالية:ويتتون مم األبعاد ال

  المشاركة في تحديد األهداف 

  االلتاام بتح،يق األهداف 

  دعم اةدارة العليا 

 الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز 

  التغذية الراجعة 

 

 ردام العامليم المتغير التابع: .2

 

 نموذج البحث .6

 تطبيررررقأبعرررراد ب المتمثلررررة االساسرررريةالمحرررراور  ويوضررررب االفتراضرررري يبرررريم الشررررتل ادنررررا  نمرررروذج البحررررث

 متغير تاب :كاةدارة باألهداف كمتغير مست،ل وردام العامليم 

 

 البحثنموذج  (1-1الشكل رقم )

 

 
  .باالعتماد على الدراسا  الساب،ة المصدر: مم اعداد الباحث 
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 فرضيات البحث .7

 األولى: الرئيسيةالفرضية 

H01المصارف الخاصة في في  ردام العامليمفي لتطبيق اةدارة باألهداف يوجد ر ر ذو داللة إحصائية  : ال

 .مدينة دمشق

 :ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية

H01-1 المصارف ردام العامليم في في لبعد المشاركة في تحديد األهداف : ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية

 .الخاصة في مدينة دمشق

H01-2المصارف ردام العامليم في في لبعد االلتاام بتح،يق األهداف  : ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية

 .الخاصة في مدينة دمشق

H01-3 المصارف الخاصة في ردام العامليم في في دعم اةدارة العليا : ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد

 .مدينة دمشق

H01-4 المصارف ردام العامليم في في نجاز الت،ييم والمحاسبة على اة: ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد

 .الخاصة في مدينة دمشق

H01-5 المصارف الخاصة في ردام العامليم في في : ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد التغذية الراجعة

 .مدينة دمشق

 الفرضية الرئيسية الثانية:

H02 تطبيررررق اةدارة  فرررري اتجاهررررا  رفررررراد عينررررة البحررررث تجررررا  فرررررو  ذا  داللررررة إحصررررائية: ال يوجررررد

 سنوا  الخبرة(. -المؤهل العلمي  -العمر - الجن متغيرا  الديموررافية )لل تعاىباألهداف 

 

 مجتمع وعينة البحث .8

وهررري )سرررورية  دمشرررق المصرررارف الخاصرررة فررري مدينرررةالعرررامليم فررري جميررر  يترررألف مجتمررر  البحرررث مرررم 

 سورية والمهجر(.، الشام، بيبلو الورنسي، بيمو السعودي ، البركة، الدولي اةسالمي

بحسررب قسرررم المرروارد البشررررية فرري هرررذ  المصرررارف العررامليم فررري مدينررة دمشرررق حيررث بلررر  عرردد المررروظويم 

( موررررردة تررررم 133( موظوررررا، وكانرررر  عينررررة البحررررث مررررم نرررروع عشرررروائية بسرررريطة مؤلوررررة مررررم )1250)

ة الحصررررول علررررى اجابرررراتهم عررررم يريررررق توزيرررر  اسررررتبيان التترونرررري تررررم توزيعرررره التترونيررررا علررررى كافرررر

 الموظويم.
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 منهجية البحث .9

الرررذي يعتمرررد علرررى  التحليلررري واألسرررلو  الوصرررويترررم اسرررتخدام المرررنهف البحرررث مرررم رجرررل تح،يرررق رهرررداف 

علرررى عينرررة عشررروائية مرررم  فررري ردام العرررامليم( باألهررردافدراسرررة الواقررر  او الظررراهرة )ر رررر تطبيرررق اةدارة 

دولي اةسرررالمي، البركرررة، بيمرررو وهررري )سرررورية الررر العرررامليم فررري المصرررارف الخاصرررة العاملرررة فررري دمشرررق

ر  الواقررر   ررررم رووصررروها كمررررا هررري علررررى السرررعودي الورنسررري، بيبلررررو ، الشرررام، سررررورية والمهجرررر( ، 

كميرررا مرررم خرررالل اسرررتخدام األسرررلو  التحليلررري التمررري عرررم يريرررق جمررر  البيانرررا  وتحليرررل  التعبيرررر عنهرررا

بهرررردف وررررة ليررررتم توسرررريرها لتشررررف العالقررررة برررريم ربعادهررررا المختل البحررررثمحتوياتهررررا واختبررررار فرضرررريا  

  لوصول الى استنتاجا  تسهم في حل المشتلة قيد الدراسة.ا

 

 أدوات جمع البيانات .10

 :الثانوية المصادر

مررم رجررل جمرر  المعلومررا  المتعل،ررة بالبحررث واقتبررا  األفتررار الترري تسرراعد فرري اجرررام هررذا اتجرره الباحررث 

ي التترررب والمراجررر  العربيرررة واألجنبيرررة مراجعرررة مصرررادر البيانرررا  الثانويرررة والتررري تتمثرررل فرررالبحرررث الرررى 

ذا  العالقررررة والرررردوريا  والم،رررراال  واألبحرررراث والدراسررررا  السرررراب،ة الترررري تناولرررر  موضرررروع الدراسررررة 

 .والبحث والمطالعة في مواق  االنترن 

 

 المصادر األولية:

البحرررث مورررردا   اسرررتبانة لدراسرررةلمعالجرررة الجوانرررب التحليليرررة لموضررروع البحرررث لجرررأ الباحرررث إلرررى توزيررر  

البحرررث، ومرررم  رررم توريغهرررا وتحليلهرررا باسرررتخدام برنرررامف  الالزمرررة لموضررروعوحصرررر وتجميررر  المعلومرررا  

اسررتخدام االختبررارا   تررم  ررم IBM SPSS Statistic ver. 25 الحامررة اةحصررائية للعلرروم االجتماعيررة

 .البحثيمة ومؤشرا  تدعم موضوع اةحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالال  ذا  ق
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 د البحثحدو .11

 تن،سم حدود الدراسة الحالية الى:

 :المصرررارف العرررامليم فررري  عشررروائية مرررم مجتمررر عينرررة علرررى  اقتصرررر البحرررث الحرررالي الحددددود البشدددرية

وهررري )سرررورية الررردولي اةسرررالمي، البركرررة، بيمرررو السرررعودي الورنسررري،  الخاصرررة فررري مدينرررة دمشرررق

 بيبلو ، الشام، سورية والمهجر(.

 :وهررررري )سرررررورية الررررردولي  المصرررررارف الخاصرررررةعلرررررى بحرررررث الحرررررالي ال اقتصرررررر الحددددددود المكانيدددددة

فررري  اةسرررالمي، البركرررة، بيمرررو السرررعودي الورنسررري، بيبلرررو ، الشرررام، سرررورية والمهجرررر( فررري فروعهرررا

للبحررررث برررراقي فررررروع المصررررارف المررررذكورة فرررري ف،ررررط ولررررم تشررررمل الحرررردود المتانيررررة  مدينررررة دمشررررق

 المحافظا  السورية األخرى.

 :2021عام ال ممحايران(  -ريار -لثال ة رشهر )نيسان  البحث اامتد هذ الحدود الزمنية. 

 :بأبعادهرررا  ة باألهررردافر رررر تطبيرررق اةدارعلرررى تنررراول  اقتصرررر البحرررث الحرررالي الحددددود الموضدددوعية

الت،يررررريم  -دعرررررم اةدارة العليرررررا  -االلتررررراام بتح،يرررررق األهرررررداف  -)المشررررراركة فررررري تحديرررررد األهرررررداف 

المصرررارف الخاصرررة فررري مدينرررة ردام العرررامليم فررري  الراجعرررة( فررري التغذيرررة -والمحاسررربة علرررى اةنجررراز 

 .فراد عينة البحثرمم وجهة نظر  دمشق

 

 البحثمحددات  .12

 المصررارف الخاصررة فرري مدينررة دمشررقمليم فرري االعررعينررة عشرروائية مررم مجتمرر  علررى  هررذا البحررث اقتصررر

ابة رفرررراد عينرررة و باتهرررا، وموضررروعية اسرررتج البحرررثبدرجرررة صرررد  رداة  البحرررث اتحررردد  نترررائف هرررذو ف،رررط

 وهررررو البحررررثعلررررى مجتمرررر   الإممررررا قررررد يحررررد مررررم تعمرررريم نتررررائف هررررذا البحررررث  العلميررررة،ورمررررانتهم  البحررررث

 .المصارف الخاصة في مدينة دمشق
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 والتعريفات اإلجرائية مصطلحات البحث .13

 

  :اإلدارة 

م رجرررل لرررى اسرررتثمار ال،ررروى البشررررية واةمتانيرررا  المختلورررة مرررإهررري عمليرررة اجتماعيرررة مسرررتمرة تسرررعى "

 .(8،  2009 )حامد، "تح،يق رهداف مرسومة بدرجة عالية مم التوامة

( تتواعرررل تخطررريط، توجيررره، تنويرررذ، متابعرررةمجموعرررة مرررم عمليرررا  ) بأنهررراويعررررف الباحرررث اةدارة إجرائيرررا: 

 والمجتم  في حن واحد. للمؤسسةشودة فيما بينها لتح،يق األهداف المن

  :األهداف 

و ضرررمنيا كمرررا قرررد رمسرررت،بلي الحرررق وهرررذا الهررردف قرررد يترررون افتراضررريا  هررري انجررراز شررريم مرررا فررري تررراريخ"

 (.724،  1997 ،)العال  "يتون صريحا

هررري النترررائف النهائيرررة التررري تسرررعى إدارا  المؤسسرررا  الرررى تح،ي،هرررا  ويعررررف الباحرررث األهرررداف إجرائيرررا:

 باستخدام مواردها. 

 :اإلدارة باألهداف 

شرررترام فررري تحديرررد األهرررداف التررري   والمررررهو  باةهررري رسرررلو  اداري ي،ررروم بموجبررره كرررل مرررم الررررئي"

تسررررعى المؤسسررررة لتح،ي،هررررا وي،ومررررون دوريررررا بتحديررررد ت،رررردم المؤسسررررة نحررررو بلرررروغ األهررررداف الترررري تررررم 

 (.83 ، 2010، عبد الباسط" )تحديدها

واةدارة والت،يررريم لتوجيررره جهرررود بأنهرررا رسرررلو  فررري التخطررريط  ويعررررف الباحرررث اةدارة باألهرررداف إجرائيرررا:

 اةدارة والعررررامليمالترررري تررررم االتوررررا  عليهررررا برررريم فررررراد المؤسسررررة او المنظمررررة لتح،يررررق األهررررداف جميرررر  ا

 .بتوامة

 أداء العاملين : 

مرررا يرررتمتم الوررررد مرررم تح،ي،ررره حنيرررا مرررم سرررلوم محررردد ومرررا يسرررتطي  المالحررر  الخرررارجي رن يسرررجله  "هرررو

ردام الواجبرررا  التررري  برررأكبر قررردر مرررم الوضررروح والدقرررة، مرتبطرررا ب،ررردرا  الموظرررف ودافعيتررره كررري يرررتمتم

 (.66،   2007، )العتيبي "وكل  إليه بطري،ة مرضية ويتحمل نتائف ردائه

نررره المسرررتوى الرررذي يح،،ررره العامرررل عنرررد قيامررره بعمرررل محررردد مرررم أب يم إجرائيرررا:لمدام العررراويعررررف الباحرررث ر

 حيث التمية والجودة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للبحث

 

 ارة باألهداف: اإلدالمبحث األول

 : أداء العاملينالمبحث الثاني

 العالقة بين اإلدارة باألهداف وأداء العاملينالمبحث الثالث: 
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 مقدمة

مرررررم خرررررالل بنرررررام اسرررررتراتيجيا   تورررررر  علرررررى المنظمرررررا  مواكبررررة التطرررررورا رهميررررة علرررررم اةدارة إن 

لتررون اةدارة نرروع متميررا مررم النشرراي ويختلررف عررم كررل رنررواع النشررايا   وذلرر ورسرراليب إداريررة فعالررة، 

روجرره النشرراي اةنسرراني، بحيررث تتعامررل اةدارة مرر  تتررويم  األخرررى حيررث يوجررد بدرجررة كبيرررة فرري جميرر 

 األهداف وتح،ي،ها مم خالل توظيف العناصر اةنتاجية ذا  التوامة العالية في تنويذها.

إدرام وتتمررم ررلرررب المشرراكل اةداريرررة الترري تعررراني منهررا المؤسسرررا  اليرروم فررري رمررو  األهرررداف وعررردم 

 ةدارة باألهرررداف كأسرررلو  عمرررل تطبي،ررري علرررىافيررره نظرررام  جميررر  العرررامليم لهرررا، فررري الوقررر  الرررذي يركرررا

لمررروارد التررري يرررتم اسرررتخدامها لتح،يرررق االسرررتغالل األمثرررل فررري ضررروم الخطرررط الموضررروعة النترررائف  تح،يرررق

 وامتانيا  المؤسسة.

ولررذل  يرررتبط نجرراح ري مؤسسررة بمرردى وضرروح هررذ  األهررداف، فتلمررا كانرر  هررذ  األخيرررة ركثررر وضرروحا 

لنجررراح فررري تح،ي،هرررا، كمرررا يررررتبط ري رررا بالمشررراركة بررريم الرهسرررام والمرهوسررريم فررري د  إمتانيرررة اكلمرررا زا

 .تحديد األهداف للوصول إلى رررا  مشتركة عم يريق التعاون والتشاور

مررررم رجررررل تح،يررررق  والمؤسسررررا  تعتبررررر اةدارة باألهررررداف رسررررلوبا إداريررررا يسررررتخدم مررررم قبررررل المنظمررررا و

يرررتم االعتمررراد عليررره  متترررامال رهرررا مرررم جهرررة رخررررى، نظامررراكمرررا يمترررم اعتبا جهرررة، رهررردافها الموجرررودة مرررم

 .مخرجا  وتغذية راجعةو مدخال  وعمليا  مم قبل المدرام في المنظمة ويتتون مم

سررنعر  رهررم  كمررا مررم خررالل معرفررة رساسررياتها، التطررر  إلررى األهررداف المبحررثسررنحاول مررم خررالل هررذا 

 .ما جام في اةدارة باألهداف

 

 مفهوم األهداف .1

نررره ال يمترررم اةلمرررام رسرررة األهرررداف رهميرررة خاصرررة فررري الدراسرررا  والممارسرررا  اةداريرررة، والواقررر  درال إن

الوصرررول األهرررداف باعتبارهرررا الغايرررة المرررراد  وتطبي،اتهرررا، إال بعرررد التعررررف علرررى موهررروم بموهررروم اةدارة

 إليها والتي تعد السبب في توجيه كل جهود المنظمة والعامليم بها.

إال رنهررا متعررددة لهررا  فرررد رخررر ومررم منظمررة ألخرررى، ردى إلررى وجررود تعرراريف األهررداف مررم إن اخررتالف

 :فيما يلي بع هايمتم تلخيص تصب في نو  المعنى و

" هررري النترررائف المسرررت،بلية التررري تسرررعى المنظمرررة إلرررى انجازهرررا وتعتبرررر األهرررداف  تعررررف األهرررداف بأنهرررا

ا  والبرررررامف والموازنررررا  وريرهررررا األسررررا  الررررذي تبنررررى عليهررررا السياسررررا  واالسررررتراتيجيا  واةجرررررام

 .(53 ، 2008، مم الخطط " )الصيرفي

، 2004، الركرررررابي" صرررررورة لحالرررررة مسرررررت،بلية مرروبرررررة تحررررراول المنظمرررررة تح،ي،هرررررا" )ويعتبرررررر الهررررردف 

 183). 
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ويعرررررف الباحررررث األهررررداف إجرائيررررا بأنهررررا هرررري النتررررائف النهائيررررة الترررري تسررررعى إدارا  المؤسسررررا  الررررى 

 ردها.تح،ي،ها باستخدام موا

اقرررر  عملرررري وتتسررررم األهررررداف تح،ي،هررررا لترجمررررة مهررررام المنظمررررة إلررررى وواالهررررداف هرررري النتررررائف المطلررررو  

معررردل عائرررد علرررى  تح،يرررقومرررم رمثلرررة األهرررداف،  التوصررريلإلرررى  والميرررل ال،يرررا  وإمتانيرررة الررردقيق بالتحديرررد

 زيررررادةرو  % 5بنسرررربة  التنويررررذاةنترررراج رو  تترررراليف تخورررري العررررام ال،ررررادم، رو  خررررالل % 10االسررررتثمار 

 %، 25بنسبة  المبيعا معدل 

 :يليبتونها تعت  ما  (121،  2007بحسب )المرسي وحخرون،  وتتميا األهداف

  .فيه ووسيلة ل،يا  الت،دم تجا  الوض  المرروحالة رو وض  مررو   -

 .تح،ي،ها بمتم نتيجة -

 .األهداف المنشودة تح،يقمتم مم خالله يإيار زمني  -

 رنرررره توجررررد  مانيررررة مجرررراال اعتبررررر  دراكررررربيتررررر  نالررررى ر( 119،   2001رشررررار )بررررم حبيررررب،  ،رررردلو

  :وهييتمحور حولها نشاي المؤسسة  لمهداف

: تحديرررد ال،طاعرررا  السررروقية المسرررتهدفة والحصرررة المطلرررو  تح،ي،هرررا فررري كرررل موقدددف المنظمدددة فدددي السدددوق

   .قطاع

 .درجة اهتمام المنظمة بت،ديم منتوجا  رو خدما  جديدة االبتكار:

  .الطري،ة التي سوف يتم مم خاللها ت،ييم كوامة المنظمة )البدائل المتاحة( نتاجية:اإل

 .: كوامة الحصول على الموارد والمدخال  الالزمة واستخدامهاالموارد المادية والمالية

لتحديررررد مسررررتوى الربحيررررة سرررروام فرررري صررررورة معرررردل للعائررررد علررررى االسررررتثمار، رو فرررري صررررورة  الربحيددددة:

 .بهامش محدد للرب

ومعرررايير وضررر  معرررايير يمترررم مرررم خاللهرررا ت،يررريم مسرررتوى إدارة المنظمرررة،  داء وتنميدددة اإلدارة:أمسدددتو  

 .التدريبية الالزمة لمساعدة اةدارة في تطوير خريطة إدارتها واستخدام البرامف تتويم

 ود التررريوالجهررردام العرررامليم رتحديرررد المعرررايير التررري يمترررم اسرررتخدامها فررري ت،يررريم  داء العددداملين:أمسدددتو  

 .كتل ونحو المنظمةتؤخذ بعيم االعتبار لتي تحاف  على االتجا  اةيجابي للعامليم نحو وظائوهم، 

 دور المنظمة في إشباع حاجا  المجتم . المسؤولية االجتماعية:

حسررررب ب ويتحرررردد الهرررردف، السرررراب،ة الثمانيررررة دخل ضررررمم المجرررراال تررررهرررردف المؤسسررررة ر كمررررا رن جميرررر 

 المعيدددددار،صدددددفة القيددددات، سدددددلم التقيدددديم، : وهرررري بأربعررررة عناصرررررر (Orsoni,1994,p110) رورسررررني

 الزمني. البعد
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 أهمية تحديد األهداف .2

إن رهميرررة األهرررداف تنبررر  مرررم كونهرررا مرررم رساسررريا  األعمرررال التررري يجرررب تحديررردها وتثبيتهرررا وفهمهرررا قبرررل 

ل الشررررروع فرررري ري مررررنهف عمررررل، فالمؤسسررررة ال يمتررررم لهررررا توجيرررره جهودهررررا وتنسرررريق وتنظرررريم واسررررتغال

، تسرررعى الرررى تح،ي،هرررامواردهرررا وقيرررا  التورررامة والوعاليرررة، مرررا لرررم يترررم رمامهرررا هررردف رو مجموعرررة رهرررداف 

  (:5 ، 2008، األهداف فيما يلي )الصيرفيوتحديد اختصار رهمية وض  وعليه يمتم تلخيص و

 .تيجي للمؤسسةارسسة وتعطي وضوحا لالتجا  االستتصف األهداف المست،بل المررو  للمؤ .1

الترررري تناسررررب العامررررل المحرررردد لمختلررررف ال،رررررارا   لتونهررررا تمثررررلمرشرررردا التخرررراذ ال،رررررارا  تعتبررررر  .2

 .المتباينة التي تواجه المؤسسة المواقف

العمليرررة التخطيطيرررة وتسررراعد  مهمرررا فررري ارنهرررا تمثرررل عنصررررنظرررام إداري خاصرررة  تعتبرررر األسرررا  ألي .3

 .ارا مراحل عملية اتخاذ ال،رالمنظمة في التوجيه والرقابة خالل مختلف 

بط المنط،رررري لمهررررداف فرررري المسررررتويا  اةداريررررة المختلوررررة، حيررررث إن وضرررر  ارتسرررراعد بوضرررر  الترررر .4

الطريرررق ويسرررهل وضررر  األهرررداف فررري المسرررتويا   بالمسرررتويا  اةداريرررة العليرررا يمهرررد خرررا  األهرررداف

 .األهداف على مستوى األفراد األدنى وصوال إلى

 لمؤسسرررة إلرررى الوئرررا  المهمرررة مرررم رصرررحا تسررراعد قرررادة المنظمرررة فررري توصررريل توقعرررا  واحتياجرررا  ا .5

 المصالب مثل العامليم، العمالم المورديم والمستثمرون وريرهم.

 تسرراهم فرري تحديررد األدوار لررادارا  كررا المسرراملة والمسررؤولية، حيررث رنهررااريررتم مررم خاللهررا تحديررد م .6

والمهرررام د كمرررا رنهرررا تسررراهم فررري توررروي  السرررلطة وتنسررريق األنشرررطة ارألفرررواألقسرررام والمجموعرررا  وا

 المختلوة.

ن وضرررعها علرررى رسررر  سرررليمة ي،لرررل مرررم إمتانيرررة لفررري عمليرررة التحويرررا لرررذل  فررر ارتلعرررب األهرررداف دو .7

إحبررراي كرررون األهرررداف تورررو  الطاقرررا  واةمتانيرررا  رو كونهرررا رهرررداف متواضرررعة ال تررردعو إلرررى  ظهرررور

 الهمم. الحما  وشحذ

لتح،يرررق نترررائف إيجابيرررة،  ة رولرررىكخطرررو األهرررداف فررري المؤسسرررة ضررررورة حتميرررة تحديرررد يررررى الباحرررث رنو

 األهرررداف بتوضررريب رسررربا  وجرررود المؤسسرررة، ويتررريب الورصرررة رمرررام تترررا ف الجهرررود بحيرررث يسرررمب تحديرررد

 .التح،ي،ه تسعى نحو هدف رو رهداف مشتركة والتنسيق بيم مختلف المستويا  داخل المؤسسة
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 األهداف صياغة .3

ذلرررر  حسررررب يبيعررررة المؤسسررررة واألهررررداف مررررم مؤسسررررة ألخرررررى  وصرررريارة تختلررررف إجررررراما  وضرررر 

   وترتتا على العديد مم االعتبارا  رهمها: المحيطةوالظروف 

  العوامل المؤثرة على تحديد األهداف -أوال

مرررم العوامرررل التررري يجرررب رخرررذها بعررريم االعتبرررار عنرررد ( الرررى مجموعرررة 63،  2008يشرررير )الصررريرفي، 

 وهي:وض  األهداف 

حصررروله علرررى المعلومرررا  حرررول بيئرررة عملررره وتمتنررره تسرررمب للمسرررؤول بالخارجيرررة: مؤشررررا  البيئرررة  .1

  ال ررروم حرررول النشرررايا  المتملرررة، ارصرررحيب، كمرررا تمرررنب هرررذ  المؤشررر مرررم توجيررره رعمالررره بشرررتل

 .يةخارجعلى رسا  عوامل  قائمةالمؤشرا  ويمتم رن تتون هذ  

 ديرررة،الماتتمثرررل المررروارد فررري األمررروال، المعلومرررا ، الخبررررة والمررروارد : المررروارد المتاحرررة للمؤسسرررة .2

فتلمررررا كرررران  وقررررراراتهم،حيرررث يسررررتطي  رصررررحا  المرررروارد النررررادرة التررررأ ير علررررى سررررلوم ارخررررريم 

قرررردرة ازداد    اعتماديررررة المؤسسررررة علررررى رصررررحا  المررررورد وبالتررررالي ادزدكلمررررا ا االمررررورد نررررادر

 .هؤالم على التأ ير في قرارا  المؤسسة

ي السرررلطة والعرررامليم داخرررل وحرررائاي،صرررد بهرررا العالقرررا  بررريم رصرررحا  النوررروذ : العالقرررا  المتبادلرررة .3

ذاتهرررا، فهررري ترررؤ ر إلرررى حرررد كبيرررر فررري تحديرررد األهرررداف فتلمرررا كانررر  هنرررام روح تعررراون المؤسسرررة 

 .األدام على األهداف المررو  تح،ي،هاا  كلما اتوق واتو

هررو جيررد تتمثررل هررذ  ال،رريم فرري مجموعررة اررام واالتجاهررا  حررول مررا مجموعررة ال،رريم واالتجاهررا :   .4

 .مناسبوما هو رير م ما هو مررو  رو رديم وبي

 أساليب تحديد األهداف -ثانيا

مررررم برررريم األسرررراليب المتميرررراة  رئيسررررييم يوجررررد هنررررام رسررررلوبيم (176،  2004)سويسرررري،  وبحسررررب

  :هما رهداف المؤسسةلتحديد 

يعتمرررررد علرررررى رن الررررررئي  رو اةدارة العليرررررا هررررري المتلورررررة بتحديرررررد األهرررررداف  األسدددددلوب التقليددددددي: .1

ومرررا علرررى المرهوسررريم إال التنويرررذ لمهرررداف التررري وضرررع  لهرررم، وال يسرررمب للمسررراعد للمرهوسررريم 

بالمركايررررة فرررري تصررررميم األهررررداف مررررم األعلررررى إلررررى  ريالمشرررراركة الوعليررررة فرررري وضرررر  األهررررداف 

 األسول.

)الالمركايررررة فرررري التحديررررد( ري مشرررراركة الرررررئي  والمرهوسرررريم فرررري أسددددلوب اإلدارة باألهددددداف:  .2

ليرررة وليسررر  شرررتلية لترررم التوررروي  لررري  مطلرررق فررري وضررر  األهرررداف صررريارة األهرررداف مشررراركة فع

النهائيرررررة علرررررى األهرررررداف الموضررررروعية تظرررررل مرررررم مهرررررام الررررررئي ، ولترررررم  المواف،رررررة رن باعتبرررررار

المرهوسررريم علرررى انجررراز األعمرررال الموكلرررة إلررريهم وتايرررد مرررم  تحويررراالمشررراركة فررري حرررد ذاتهرررا تسرررمب 

 .بتح،يق األهدافهم والتاامهم تعلم
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 ة األهدافهرمي -ثالثا

إن ربرررط األهرررداف فيمرررا بررريم المسرررتويا  اةداريرررة المختلورررة، تعرررد مرررم مهمرررا  اةدارة العليرررا، وقرررد تواجررره 

اةدارة المصررررراعب ر نرررررام محاولرررررة الررررررربط والتتامرررررل بررررريم األهررررررداف الرئيسرررررية واألهرررررداف الورعيررررررة 

 والجائية. 

 ما مرررم الهررردف الرئيسررري )هررردفتمثرررل هرميرررة األهرررداف العالقرررا  الرسرررمية بررريم جميررر  رنرررواع األهرررداف برررد

( نرررراوال وت،ايعررررا عبررررر وحرررردا  ورقسررررام المنظمررررة جميعهررررا، وانتهررررام بهرررردف مجموعررررة العمررررل المؤسسررررة

الصرررغيرة، ومثرررل هرررذا الرررربط الرسرررمي والعالقرررة األف،يرررة والعموديرررة والجانبيرررة لمهرررداف يسررراعد مبرررردئيا 

 .نشود مم قبل اةدارةبمساعيها وتنويذها للخطط إلى تح،يق الهدف الم المؤسسةعلى وصول 

وبحسرررب النظررررة التليرررة والشرررمولية فرررلن هرميرررة األهرررداف وترابطهرررا تبررردر مرررم رهرررداف رمرررة وشرررعب وقررروم 

مررررورا بأهرررداف المنظمرررة الواحررردة  رررم المنظمرررا  العاملرررة علرررى خدمرررة هرررذ  األمرررة ووصررروال إلرررى رهرررداف 

هرررداف األمرررة، وذلررر  جماعرررا  العمرررل واألفرررراد كأهرررداف صرررغيرة جائيرررة، إن تح،،ررر  سررراهم  بتح،يرررق ر

 (.165-164 ، 2010، جوادعمل لصالب الجمي  )يا كان الجمي  إذ

ل رررمان فعاليرررة األهرررداف يجرررب رن  بأنرررهاألهرررداف  وصررريارة تحديررردمسرررألة فررري يلخرررص الباحرررث مرررا سررربق 

رن تتررررون متسلسررررلة ومتناسرررر،ة ومتتاملررررة برررريم وتتررررون هررررذ  األخيرررررة موهومررررة وواضررررحة، محررررددة بدقررررة، 

وتترررون مرتبطرررة برررامم تح،ي،هرررا، ورن تترررون مرنرررة  اةمتانيرررا  الماديرررة والمعنويرررة وربطهرررا مررر  الوحررردا 

مررر  التغيررررا  الطارئرررة، باةضرررافة الرررى مشررراركة المرهوسررريم فررري وضرررعها حترررى تترررون بمثابرررة الرررداف  

 والمحوا لهم.

 

 أنواع األهداف: . 4

  :يما يل الى (101،   2009بحسب )ماهر،  في المنظمة رو المؤسسة األهداف تصنف

  رهداف تنويذية. –رهداف وظيوية  –رهداف عامة 

 األهداف العامة: -أوال

 التخطرررريطمررررم خررررالل  تح،ي،هرررراإلررررى النتررررائف الترررري تررررررب المنظمررررة فرررري  تشرررريرالترررري  االهررررداف هرررريو

موضرررعي  ت،يررريمالرسرررالة المحرررددة للمنظمرررة كمرررا رنهرررا تسرررتند علرررى  وفررري ضررروم ،والرهيرررة االسرررتراتيجي

  الى:الداخلي للمنظمة وت،سم  واألدام الخارجية للبيئة

 :األهمية حسب العامة األهداف .1

 رهميررةاألهررداف هرري  فأهميررةلرردى منظمررة رخرررى،  رهميررةإن األهررداف المهمررة لرردى منظمررة مررا، تعتبررر رقررل 

 نسبية تتغير بحسب المواقف والظروف. 
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، العالميرررةاسررا  وف،رررا للدر رهميتهررا، األهررداف العامرررة حسررب الترررالي الجرردولتعررر  ال،ائمررة الموجرررودة فرري 

  المنظما . رالبية تو يال تعر   م  األخذ في الحسبان رن ال،ائمة

 ( األهداف العامة حسب األهمية1-2الجدول رقم )

 عنه التعبير كيفية أو مضمونه الهدف الترتيب

 الربحية 1

 (التتاليف -اةيرادا ة األرباح )يمق زيادة

 معدل العائد على االستثمارزيادة 

 الملتيةل العائد على معدزيادة 

 (...المبيعا هامش الربب )صافي الدخل/صافي زيادة 

 النمو 2
 العامليمعدد زيادة إجمالي الدخل، زيادة 

 عدد فروع المنظمةزيادة 

 السوقية الحصة 3
الصرناعة مبيعرا  مرم إجمرالي  مئويرةحصة المنظمة في السو  كنسربة زيادة 

 التي تعمل بها.

 يةاالجتماع المسؤولية 4
 والبيئةإسهام المنظمة في حل مشاكل المجتم  الذي تعمل به زيادة 

 ا العنصري...ييبها، كمحاربة التلوث، عدم التم المحيطة

 العامليم رفاهية 5
 ميا عل رضا العامليالترك

 ة...ياة العملياالهتمام بجودة الح

 ةيذا  جودة عالمنتجا  م ياالهتمام بت،د المنتف جودة 6

 لتطويرالبحث وا 7
 دةيابتتار منتجا  جد

 ةيعلى منتجا  حال جوهرية تحسينا إدخال 

 التنوي  8
 دة للمنظمةيالدخول في رسوا  جد

 الحاليةفي األسوا   جديدةمنتجا   ت،ديم

 التوامة 9

 المدخال  إلى مخرجا  بأقل تتلوة ممتنة تحويل

 المخرجا  بنو  ال،در مم المدخال  زيادة

 قللمخرجا  باستخدام مدخال  رر مم انو  ال،د ت،ديم

 المخاير عاليةتجنب االستثمارا   المالي االست،رار 10

 - رخرى رهداف 11

 .101(، دليل المديريم إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر،  2009ماهر، احمد )المصدر: 

 

 :الزمن حسب العامة األهداف .2

، وكلمرررا قصرررر زمرررم الهررردف، كلمرررا العليررراان رقرررر  إلرررى مسرررتوى اةدارة كلمرررا يرررال زمرررم الهررردف، كلمرررا كررر

 الطويررررللمهررررداف حسررررب الررررامم  تصررررنيفلي المسررررتويا  األدنررررى. ي،رررردم الجرررردول الترررراكرررران رقررررر  إلررررى 

 (.103، 2009)ماهر ، وال،صيروالمتوسط 
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 الزمن حسب العامة األهداف (2-2ل رقم )والجد

 العامة األهداف عن أمثلة الزمن

 ةيادة، العالميالب،ام، الر لالطوي

 ف، التوس يد التتاليالنمو، ترش المتوسط

 التوامة، اةنتاج، الرضا ال،صير

 .103 (، دليل المديريم إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر، 2009ماهر، احمد )المصدر: 

 

 .المنظمة وظائف حسب العامة .األهداف3

 األساسررررية وهرررري اةنترررراج وظررررائف المنظمررررةالررررى  الرررروظيويحسررررب انتمائهررررا  األهررررداف النظررررر إلررررى يمتررررم

األهررررداف حسررررب  لتصررررنيف يري،ررررة الجرررردول التررررالي وي،رررردم، البشررررريةوالمرررروارد  والتمويررررل، والتسررررويق

 (.104 ،  2009)ماهر،  .ايويانتمائها وظ

 األهداف العامة حسب وظائف المنظمة (3-2الجدول رقم )

 العامة األهداف عن لةأمث المنظمة وظائف

 ا مت،دمة.يلوجوتحسيم الجودة واستخدام تتنو جديدةم منتجا  يت،د اةنتاج

 التسويق
 ،ي ويا التسوية والتمايم ال،درة التنافسيعا ، وتحسية والتوس  في المبيسوقالحصة ال

 ا ورضا العمالم.يمم خدمة العمالم واالنتشار عالية، وتحسيم الصورة الذهنيتحس

 ويلالتم
ة، النو،ا  يالسوق مة السهمية، قية، العائد على االستثمار، العائد على حق الملتيالربح

 التدفق الن،دي. ار، است،رالربب ة، است،راريالن،د

 د حجم العمالةية، ترشيم الدافعيم األدام، رف  الرضا عم العمل، تحسيتحس البشرية الموارد

 .104ريم إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر،  (، دليل المدي2009المصدر: ماهر، احمد )

 

 األهداف الوظيفية: -ثانيا

 عرررةيتتحررردد رساسرررا حسرررب الطب والترررية الواجرررب علرررى اةدارا  رن تح،،هرررا، يرررا  والنترررائف النهائيرررالغا هررري

 ر علررى م،ررداريمررد تعرررف كررلية مررا رمتررم حتررى يررة لتررل إدارة، علررى رن تتسررم هررذ  األهررداف بالتميررويالوظ

نررة مرتبطررة يجررب رن تتررون األهررداف الخاصررة بررلدارة معيه، كمررا يررحاسررب عليالعمررل المنرروي برره و الررذي س

ة، ري رن تترررررون مناسررررربة لظرررررروف اةدارة يا بالموضررررروعيرررررجرررررب رن تتمية اةدارا ، كمرررررا يررررربأهرررررداف ب،

 فررري ابتترررار عدتسررراالصرررعوبة التررري و جرررب رن تتسرررم بالتحرررديي،هرررا كمرررا يمترررم تح،يالخاصرررة بهرررا، حترررى 

،بلوهررا رو يرن  متررميم حتررى يالمنوررذ  يرر ررا رن تتررون موهومررة مررم قبررل جميجررب ريدة للعمررل، ويرروسررائل جد

 .(144-143 ، 2001، ذها )شريفيتعهدوا بتنوي
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 التسويق: ةدارةلي مثال عم األهداف الوظيوية يما يوف

 األهداف الوظيفية إلدارة التسويق (4-2الجدول رقم )

 الوظيفية األهداف نع أمثلة البند

 المستهل 

 م إلى )كذا( مستهل ،يادة عدد المستهلتيز

 ة،يادة رضا المستهل  عم السل  الحاليز

 دهم،يجب تحديم يدة مم المستهلتيالتعامل م  رنواع جد

 دهم(...يجب تحديم )ينيم معيإنهام التعامل م  مستهلت

 السل 

 د رفتارها(،يجب تحديدة مم السل  )يالبدم في دراسة رنواع جد

 دة في السو ،يإيال  سل  جد

 ا )ما هي؟(،ير سل  حاليتطو

 نة )ما هي؟(،يق سل  معيالتوقف عم تسو

 %...2عا  ية المبيادة كميز

 االسعار

 ة رف  األسعار في العام ال،ادم،يدراسة إمتان

 م لت،بل رف  األسعار،يد المستهلتيتمه

 ال  األسعار،يتنا ا  ويذ حمال  تخويد لتنوياستخدام رسلو  جد

 البدم بوتب منافذ خاصة بالمنظمة...

 التوزي 

 البدم بوتب منافذ خاصة بالمنظمة،

 لتجار التجائة، بالنسبة واي،افها   على تجار الجملةياقتصار التوز

 دا ةنهام التعامل م  منظما  الن،ل...ي% تمه5ادة رسطول الن،ل يز

 اةعالن والترويف

 ة بالمنظمة،ي،ا  واللوحا  اةعالن  الملصيفتب ورشة لتصن

 ون،يري بالتلواياالهتمام بحملة اةعالن التذك

 ة،ير  الدولااالشترام بأكبر عدد ممتم مم المع

 م...يم المستهلتيدراسة فترة إجرام مساب،ا  ب

 .343ة، مصر،  (، دليل المديريم إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندري2009المصدر: ماهر، احمد )

 

 األهداف التنفيذية: -ثالثا

،هرررا، ية التابعرررة لرررادارا  فررري تح،يرررذية التررري ترررررب األقسرررام والوحررردا  التنويرررا  والنترررائف النهائيرررهررري الغا

مرررم هرررذ   خصرررهيق لمرررا يرررل دقيعطررري توصررريتبعهرررا، وي،ررروم كرررل قسرررم بدراسرررة رهرررداف اةدارة التررري يث يرررح

ذها، يررررر،هرررررا، والبرنرررررامف الامنررررري لتنوية تح،يرررررويذها وكيرررررا  بهرررررا، ورسرررررلو  تنويرررررحررررردد جائاألهرررررداف، وي

م الوحرررردا  واألنشررررطة ي  العمررررل برررريررررذ، ورسررررلو  توزيرررربالتنو والتترررراليف الخاصررررةذها، يررررة تنويمسررررؤول

، 2009)مررراهر، ذ يررررا  العمالرررة المطلوبرررة للتنوية لترررل فررررد لمسررراملته، وت،رررديرررذية التنويد المسرررؤوليررروتحد

  370.)  
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 عا .يق والمبير التاب  ةدارة التسوية ل،سم التصديذيعم األهداف التنو مثاالونورد فيما يلي 

 األهداف التنفيذية لقسم التصدير (5-2الجدول رقم )

 المجموع الرب  الراب  الرب  الثالث الرب  الثاني الرب  األول البيان

      المبيعات

 24000 5000 5000 7000 7000 1صنف

 26000 8000 7000 6000 5000 2صنف

 56 13 14 14 15 عدد موظوي االقسام

 103 30 26 24 23 عدد الوكالم و العمالم في الخارج

 .370(، دليل المديريم إلى التخطيط االستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر،  2009المصدر: ماهر، احمد )

 

 يررررل رهيررررة ورسررررالةفرررري تحو تسررررهم تنبرررر  مررررم كونهررررا األهرررردافرهميررررة ن ر ممررررا سرررربق ويرررررى الباحررررث

شررررررتال مررررررم رشررررررتال التعهررررررد  باعتبارهرررررراالمؤسسررررررة إلررررررى مسررررررتويا  مرروبررررررة لررررررمدام،  ورالمنظمررررررة 

 يا  اةنجاز المطلوبة.وااللتاام اةداري بتح،يق نتائف محددة رو الوصول إلى مستو

 

 باألهدافنشأة اإلدارة  .5

تطرررور مرررم خرررالل  (29-27 ، 2006، كمرررا يشرررير )عبرررويوتطرررور   باألهرررداففلسررروة اةدارة  ظهرررر 

بالعديررد مرررم المراحررل التاريخيررة حيرررث كانرر  بدايرررة الظهررور الرررى  مرررر الترري ومواهيمهرررا م يالتنظرر نظريررا 

تمثلرر  فرري  والترري 1954مررم خررالل بيتررر دراكررر  ال،رررن الماضرري خمسررينيا فرري مرحلررة الوجررود العلمرري 

 التحول نحو إدارة المشاركة مم خالل اةدارة باألهداف.

تطررروير رهرررداف مالئمرررة  مرررم خررراللالولسررروة الرررى نظرررام  سررربعينيا  التررري بررردم فيهرررا تطرررور رررم تلتهرررا مرحلرررة ال

السررررتخدامها فرررري ت،ررررويم األدام الترررري تسررررهل الطريررررق للسررررماح لمهررررداف ألن تتررررون ن،طررررة االرتترررراز لتررررل 

 ا  العملية اةدارية الباقية.ئيجا

 مرررم يتترررون حركررري مسرررتمر يرررتم النظرررر الرررى اةدارة باألهرررداف علرررى اعتبارهرررا نظرررام فررري وقتنرررا الحاضررررو

للمنظمرررة  الرئيسررري الهررردف بلررروغ فررري المررردير لتسررراهم يؤديهرررا التررري والمجهرررودا  األنشرررطة مرررم مجموعرررة

فرررري  فهرررري رسررررلو  شررررامل للتطرررروير ويري،ررررة جديرررردة للتوتيررررر وعمليررررة ديناميتيررررة تجمرررر  وظررررائف المرررردير

 والرقابة. التخطيط والتنظيم والتوجيه
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 مفهوم اإلدارة باألهداف .6

لبررراحثون والتترررا  حرررول تحديرررد موهررروم رسرررلو  اةدارة باألهرررداف علرررى الرررررم مرررم اتورررا  الجميررر  اختلرررف ا

حررررول المحررررور األساسرررري الررررذي يرتتررررا عليرررره هررررذا األسررررلو  اةداري الحررررديث، رال وهررررو تحديررررد رهررررداف 

ارة باألهرررداف سرررلو  اةدالنشررراي اةداري والمشررراركة فررري اةدارة داخرررل المنظمرررة، فمرررنهم مرررم يررررى رن ر

ويم يري،ررررة لررررادارة، ومررررنهم مررررم يرررررى رنرررره رداة للتخطرررريط اةداري، ومررررنهم مررررم يرررررى رنرررره رداة لت،ررررهررررو 

 فيما يلي رهم ما جام في موهوم اةدارة باألهداف: األدام، ونورد

هررررري نررررروع مرررررم اةدارة تتخرررررذ األهرررررداف " ( رن اةدارة باألهررررردافDrucker,1976,p21يررررررى دراكرررررر )

رنهررررا فرررري نورررر  الوقرررر  رداة ت،رررروم علررررى رسررررا  إنجرررراز األهررررداف  منهجررررا لهررررا فرررري العمررررل اةداري، كمررررا

وااللتررراام بالعمرررل، ورنهرررا العمليرررة التررري يتتامرررل فيهرررا النرررا  داخرررل التنظررريم فيمرررا بيرررنهم فيوجهرررون رنوسرررهم 

 ."نحو تح،يق رهداف المؤسسة وررراضها

وم فيهررررا باألهررررداف هرررري عمليررررة ي،رررر اةدارةإن  " ل( في،رررروOdiorne,1979,p53رمررررا جررررورج روديررررورن )

لمسرررؤولية كرررل  وتحديرررد المجررراال  الرئيسرررية المررردير والعررراملون معرررا، بتحديرررد األهرررداف العامرررة للمنظمرررة،

 هرررذ  األهرررداف كررردالئل فررري توجيررره األدام اةداري للعرررامليم منهمرررا فررري شرررتل نترررائف متوقعرررة، واسرررتخدام

 ."المساهمة لتل ع و مم رع ائها ا لنسبةوت،ييم إنجازهم وف،

بأنهرررا نمرررط "( 19،  1984كمرررا رشرررار )عبرررد الوهرررا ، اةدارة باألهرررداف رلبرخررر " الباحرررث " ويعررررف

سررررلوكي للمرررردير ي،رررروم بم،ت ررررا  بدراسررررة المسررررت،بل المتوقرررر  والوررررر  المحتملررررة للتطرررروير وقيررررادة رفررررراد 

 .  "المنظمة لتح،يق النتائف المطلوبة وفي نو  الوق  دفعهم لتح،يق رهدافهم الشخصية

هررري النترررائف التررري تسرررعى المنظمرررة إلرررى الوصرررول إليهرررا مسرررتغلة  بأنهرررا" (26، 2006يعرفهرررا )عبررروي،و

فررري ذلررر  المررروارد الماديرررة والبشررررية رف رررل اسرررتغالل ممترررم ويرررتم ذلررر  مرررم خرررالل سلسرررلة مرررم الوسرررائل 

 ."والنهايا 

بأنهرررا رسرررلو  فررري التخطررريط واةدارة والت،يررريم لتوجيررره جهرررود ويعررررف الباحرررث اةدارة باألهرررداف إجرائيرررا 

اةدارة والعررررامليم فررررراد المؤسسررررة او المنظمررررة لتح،يررررق األهررررداف الترررري تررررم االتوررررا  عليهررررا برررريم جميرررر  ا

 بتوامة.

 

 مبادئ اإلدارة باألهداف .7

 : رهمهادئ لهذا األسلو  اةداري بوض  مجموعة مم المبا( 35،  2007، كنعانبيتر دراكر بحسب ) مقا

 لمرهوسررريم والررررئي  فررري تحديرررد رهررردافترتترررا اةدارة باألهرررداف علرررى اشرررترام ا مبددددأ المشددداركة: .1

المنظمرررة فررري جميررر  المسرررتويا  اةداريرررة ويسرررعى هرررذا األسرررلو  الرررى ت،ريرررب وجهرررا  نظرررر الرهسرررام 

 والمرهوسيم.



 
   42 
 

تسرررراعد اةدارة باألهررررداف علررررى إيجرررراد نرررروع مررررم االلترررراام لرررردى جميرررر  المشرررررفيم  مبدددددأ االلتددددزام: .2

ويرررؤدي هرررذا بالتبعيرررة الرررى م بتلررر  األهرررداف والمررردرام نحرررو تح،يرررق األهرررداف الموكلرررة إلررريهم وااللتررراا

 ارتواع اةنتاجية واألدام.

تسررررراعد اةدارة باألهرررررداف علرررررى تحمرررررل المسرررررؤولية وذلررررر  عنررررردما يشرررررارم  تحمدددددل المسدددددؤولية: .3

فررري صررريارة األهرررداف وتحديررردها وحينمرررا يتو،رررون علرررى األهرررداف ويوزعرررون  المرهوسررريمالمرررديرون 

 ا محددة خاصة ويتولون إنجازها.األدوار بينهم بحيث يتولى كل منهم رهداف

فعنرررردما يشررررترم المرهوسررررون فرررري التخطرررريط لعملهررررم يسرررراعد ذلرررر  علررررى رن  :رفددددع الددددروح المعنويددددة .4

يح،،ررروا ذاتهرررم باةضرررافة الرررى اكسرررابهم الشرررعور بأهميرررة مرررا ي،ومرررون بررره مرررم عمرررل يرفررر  مرررم روحهرررم 

 المعنوية.

  رربعة عناصر رساسية هي: (SHELL, 2002, p269-270) ""ريتشارد شيلحسب بتت مم اةدارة باألهداف و

تحديرررد رهرررداف واضرررحة للوررررد والوحررردا  التنظيميرررة والمؤسسرررة كترررل، وذلررر  مرررم خرررالل العمرررل مررر   .1

المرررررديريم عرررررم يريرررررق المبرررررادئ والتوجيهرررررا  الموضررررروعة علرررررى المسرررررتوييم األعلرررررى والتنويرررررذي، 

 ،وبمواف،ة مجل  إدارة المؤسسة

خاصرررة بالمرهوسررريم والرهسرررام، حيرررث تعمرررل هرررذ   مرررم خرررالل عمليرررة تشررراركية، يرررتم وضررر  رهرررداف .2

 .األهداف الجائية على تح،يق األهداف التلية للمؤسسة

 .الت،ييم المستمر والدوري ألدام األفراد رمام رهسائهم، ومعالجة روجه ال،صور متى استلام ذل  .3

اف يرررررتم ت،رررررديم الحررررروافا والمتافررررر   لمفرررررراد الرررررذيم يثبترررررون تحسرررررنا فررررري ردائهرررررم ويح،،رررررون األهرررررد .4

 المخططة.

الررى إيررار فتررري ي،رروم علررى  (149-147،  1984بحسررب )عبررد الوهررا ،  اةدارة باألهرردافتسررتند كمررا 

 مجموعة مم ال،يم والمبادئ رهمها:

 تطبي،ه. المرادحيث رنها تعطي الدفعة المطلوبة لنجاح األسلو  اةداري  العليا،تأييد اةدارة  .1

 على المستويا  التنظيمية المتتابعة.الث،ة المتبادلة بيم الرهسام والمرهوسيم  .2

مينة والصحية التي تدف  المرديريم الرى تح،يرق إنجرازا  ع روية ري تلر  التري يعراز بع رها األالمنافسة  .3

 بع ا وتساعد على تح،يق اةنجازا  التلية.

علرى اةحسا  بالمسؤولية والذي ينب  روال مم الرربة بالعمل  م مم معرفرة كرل فررد للمسرؤوليا  المل،راة  .4

 عات،ه.

المشرراركة والمشررورة برريم الرهسررام والمرهوسرريم والترري توررتب المجررال للتعرراون والتغلررب علررى المشررتال   .5

 وتح،يق اةنجازا .

فررراد جيرردا مررم حيررث األفتررار عررد لرره األر إذااالفررراد فتررل رسررلو  اداري يمتررم ان يررنجب تطرروير إمتانيررة  .6

 اايا  وتوادي عيوبه.والمهارا  ودربوا على كيوية استخدامه واةفادة مم م

 التري تعتمردتحديرد األهرداف  هرولتطبيرق اةدارة باألهرداف  المبدر األساسيأن م  ما سبق ذكر  ب الباحث ويتوق

 لتح،ي،ها. عاة اةمتانيا  المادية والمعنوية الالزمةاري  والمرهوسيم في تحديدها م  معلى مشاركة الرئ



 
   43 
 

 شروط تطبيق اإلدارة باألهداف. 8

دارة باألهداف على المناصب اةدارية بحيث تتون األهداف مم خاللها مناسبة على كافة المسرتويا  تعتمد اة

تعتمررد علررى عرردد مررم العوامررل  (47-45،  2006، عبررويبحسررب ) ن اةدارة باألهررداففررل لررذاالتنظيميررة 

 شروي:هم هذ  اللية ونجاح اةدارة باألهداف ومم روالشروي التي تؤ ر في النهاية على مدى فعا

: هرررذا العامرررل يررررتبط بشرررتل رساسررري بحجرررم المنظمرررة وعررردد العرررامليم فيهرررا بمعنرررى رن زيرررادة حجدددم التنظددديم

 عدد العامليم في المنظمة سوف يؤ ر سلبا على تطبيق برنامف اةدارة باألهداف.

بمعنررى عرردد المسرررتويا  اةداريررة الترري يت ررمنها التنظررريم هررل هررو هيترررل  المدددديرين:هيكددل التنظدديم وعدددد 

  يتتون مم سبعة رو  مانية مستويا .فالهيتل  امرمجار بثال ة او رربعة مستويا  إدارية 

فررري المنظمرررة التررري تتخصرررص فررري انتررراج  باألهررردافن تطبيرررق اةدارة حيرررث إ :تندددوع الخددددمات والمنتجدددات

 نوع واحد مم المنتجا  والخدما  م  جمهور معيم ومحدد سوف يتون رسهل.

حيررث يررؤدي بعررد المسررافة )البعررد الجغرافرري( برريم فررروع التنظرريم الواحررد الررى  :التوزيددع الجغرافددي للتنظدديم

 والى الوق  الالزم العتماد النظام. بينهم،صعوبة االتصال بيم المدرام وااللت،ام فيما 

ن الخلويرررة المشرررتركة بررريم المرررديريم رنوسرررهم إحيرررث  مدددد  التدددرابس واالنسدددجام بدددين مجموعدددة المدددديرين:

  والمرررؤهال  العلميرررة والخبررررا  التنظيميرررة وح،رررول االختصرررا  بررريم المررردرام ومررردى انسرررجام الخلويرررا

 سوف يسهل مم تطبيق النظام.

بمعنرررى مررردى الصرررالحية واالسرررت،اللية التررري يتمتررر   :التنظددديم )الالمركزيدددة( يالعالقدددة مدددع اإلدارة العليدددا فددد

ا باألعمررال اليوميررة فرري التنظرريم بهررا المرردرام بال،يررا  لل،يررادة العليررا فرري التنظرريم ودرجررة ترردخل اةدارة العليرر

انررره مرررم ال رررروري عنرررد تطبيرررق هرررذا النظرررام وجرررود نررروع مرررم الالمركايرررة التررري يسرررود معهرررا نظرررام  حيرررث

زيرررادة فرررر  نجررراح نظرررام اةدارة باألهرررداف علرررى الجانرررب  الرررىاةدارة بالمشررراركة وهرررذا سررريؤدي بالتأكيرررد 

شرررارم سررروف يتلرررف نظرررام اةدارة باألهرررداف وقترررا الم،ابرررل فرررلن بعرررد الث،رررة بررريم اةدارة والنظرررام اةداري الم

 وجهدا رعظم عند التطبيق. ركبر

و يت رررمم هرررذا الهيترررل رحيرررث يصررراحب كرررل نمرررط هيترررل محررردد لتررردعيم ذلررر  الرررنمط  :الهيكدددل المسددداعد

 و التخطيط واالتصال والتغذية والسياسا  العائدة.رمركبا  السلطة واتخاذ ال،رارا  

 

 ألهدافمتطلبات تطبيق اإلدارة با. 9

 :كما يلي (344-342،  2010بحسب )العجمي، متطلبا  تطبيق اةدارة باألهدافرهم يمتم تحديد 

ي حتررررى تح،ررررق إن عمليررررة تحديررررد األهررررداف تسررررتلام ترررروفر مجموعررررة مررررم الشررررروتحديددددد األهددددداف:  -أوال

 :تتمثل فيما يليالتي والوائدة المرجوة منها 
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  .رن تتون األهداف على النتيجة ولي  النشاي .1

  .لل،يا رن تتون األهداف قابلة  .2

  رن تتون األهداف سهلة التح،يق .3

  .زمنيةرن تتون األهداف مرتبطة بوترة  .4

 محددة.رن تصاغ األهداف في عملية  .5

المررردير المتورررو  يمرررار  عرررددا مرررم المهرررام األساسرررية التررري ينطلرررق فيهرررا مرررم تحديدددد دور المددددير:  -ثانيدددا

 ي:النحو التال تحديد  األهداف وذل  على

 يوفر التوجيه للعامليم في اتجا  تح،يق األهداف. .1

 ي،دم الدعم والمساندة للعامليم لتمتينهم مم األدام بالمستوى المناسب لمهداف المحددة لهم. .2

  .  المختلوة في المؤسسةاروالجماعا  واةدا األفرادهود ينسق ج .3

  .بهم لالرت،اميستطي  العمل بتوامة م  ارخريم  .4

  .يعدل المسار لتحسيم فر  الوصول إلى األهداف المطلوبةي،يم النتائف و .5

 الم،صرررريم رربرررة فررري تأكيرررد فرررر  ويسرررامليحورررا ويترررافم المتميرررايم فررري األدام كمرررا يحاسرررب  .6

 تح،يق األهداف.

ي هرررو رسرررا  ومصررردر المرررورد البشررررالمناسدددبة لنظدددام اإلدارة باألهدددداف: إعدددداد المدددوارد البشدددرية  -ثالثدددا

المشررررراركا  للمعلومرررررا  واألفترررررار و قرررررة ذهنيرررررة وقررررردرة فتريرررررة ومصررررردرواةنجررررراز وهرررررو ياالعطرررررام 

 الجسررررمانية وإذا رحسررررم اختيررررار اةنسرررران  ارا  وال،رررردراةيجابيررررة قبررررل رن يتررررون مجموعررررة مررررم المهررررا

وتشرررجي  العمررررل الجمرررراعي والتعرررراون برررريم  كوررررامة وركثررررر إنتاجيررررةوتدريبررره وتوجيهرررره فلنرررره يتررررون رعلرررى 

 األهداف. اعد على تح،يقفي فر  عمل متتاملة يس األفراد

هنرررام مجموعررررة مرررم العناصررررر التررري تح،ررررق المناسددددب لنجددداح اإلدارة باألهددددداف:  تهيئددددة المندددا  -رابعدددا

 :ذل 

  .االتصاال  ال،وية بيم اةدارة والعامليم .1

  .الموظوونالروح المعنوية العالية التي يتمت  بها  .2

  .ال،رارا إتباع األسلو  العلمي في إصدار  .3

  .وتأمينها األفرادم على تلم  حاجا  وليحر  المسؤ .4

 سهولة وض  معايير األدام التي يمتم استخدامها في الت،ييم والتصحيب. .5

 :التاليةويت مم هذا التدريب العناصر  جيد والفعال في اإلدارة باألهداف:التدريب ال -خامسا

  .  العامليمارتنمية قد .1

  .وض  الخطط لتطوير وتنمية إمتانا  العامليم .2

  .  الساب،ة لدى العامليماريركا التدريب على الخبرن  .3

 باألهداف. رن يساعد التدريب على توضيب ردوار ومهام ومسؤوليا  العامليم في ظل اةدارة .4
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والعوامرررل التاليرررة ينبغررري توفرهرررا فررري التنظررريم مرررم رجرررل إجررررام تطررروير تغييدددر وتطدددوير التنظددديم:  -سادسدددا

 :دائم فيه للحواظ عليه

  .لتي تمنب لتل عامل والتي تتوي ةنجاز المهام التي روكل  إليهتحديد السلطا  ا .1

  .توفير التوامة لدى األفراد العامليم نحو العمل وإعطائهم الحرية التاملة في التصرف .2

 المحددة له. عم تح،يق األهداف مسؤولية الوردالت،ويم الذاتي والمحاسبة الشخصية بمعنى  .3

 

 فاإلدارة باألهداتطبيق خطوات . 10

  :التاليةخطوا  بالالمرور  (97،  2016،راي بحسب ) يتطلب تطبيق رسلو  اةدارة باألهداف

 دنرررى بوضررر ت،ررروم اةدارة العليرررا باالتورررا  مررر  المسرررتويا  التنظيميرررة األتحديدددد األهدددداف المشدددتركة:  -أوال

 دما  التررريالسرررو ، تحسررريم جرررودة الخررر المردوديرررة، زيرررادة حصرررتها مرررمكايرررادة األهرررداف العامرررة للمؤسسرررة 

 د الوتررررة الامنيرررة الالزمرررة ةنجرررازالماديرررة، الماليرررة، كمرررا يرررتم تحديررر ت،ررردمها رو اسرررتغالل المررروارد البشررررية،

 .هذ  األهداف

م األهرررداف الجائيرررة التررري يرررتم تجائرررة الهررردف العرررام للمؤسسرررة إلرررى عررردد مرررتحديدددد أهدددداف األقسدددام:  -ثانيدددا

توى كرررل وحررردة رهسرررام والمرهوسررريم علرررى مسرررمررر  مرهوسررريه، حيرررث يتورررق ال مررردير مناقشرررتهايترررولى كرررل 

عرررم تلررر  التررري حرررددتها اةدارة العليرررا ةنجررراز األهرررداف  معينرررة ت،رررل زمنيرررةتنظيميرررة علرررى وضررر  بررررامف 

وجهرررردهم ويرررراقتهم لبلورهررررا، كمررررا يحرررردد لتررررل مرررررهو   وقررررتهم رن يسررررتثمروا األفررررراد الجائيررررة، وعلررررى

 .يهاألدوار التي يمتنه رن يتوالها لبلوغ الهدف المسند إل

داف ال،سرررم ومناقشرررتها مررر  يشررررف كرررل رئررري  علرررى عرررر  رهرررهيكدددل األهدددداف الجزئيدددة:  مراجعدددة -ثالثدددا

وكرررذا تطررروير الخطرررط الورعيرررة ةنجازهرررا ورسررراليب تح،ي،هرررا ووضررر  معرررايير األدام المناسررربة مرهوسررريه، 

 .بما يمتم مم تح،يق نتائف العمل

مليم تح،يرررق األهرررداف المتورررق عليهرررا، ر نرررام يرررتم بت رررافر الجهرررود المشرررتركة للعررراإنجددداز األهدددداف:  -ربعدددا

هرررا النترررائف التررري ترررم التوصرررل إلي مراجعرررةالرهسرررام والمرهوسررريم فررري كرررل مررررة ل عمليرررة التنويرررذ يجتمررر 

  .لتتولى بدورها ت،ييم هذ  النتائف وم،ارنتها م  ما تم التخطيط له حولهاوإعداد ت،ارير لادارة العليا 

وت،يررريم النترررائف المتوصرررل إليهرررا فررري ظرررل المعطيرررا   مراجعرررةة العليرررا بتهرررتم اةدارتقيددديم األداء:  -خامسدددا

هرردف المسررتويا  التنظيميررة األدنررى منهررا، وذلرر  فرري نهايررة المرردة المخصصررة لتح،يررق ال ترفعهررا إليهرراالترري 

يررردها مررردى واقعيرررة األهرررداف وصرررحتها وتعيرررد النظرررر فررري رسرررمها وتحدالعرررام، كمرررا ت،ررروم ري رررا بدراسرررة 

 التنظيمية.الوحدا  وتوزيعها على مختلف 
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 خطوات تطبيق اإلدارة باالهداف( 1-2الشكل رقم )

دار  ،فررررري المؤسسرررررا  العامرررررة بررررريم النظريرررررة والتطبيرررررق باألهرررررداف اةدارةنظرررررام  ،(2016) وفرررررام ،رايررررر المصررررردر: 

 .96،  األردن ،عمان ،اليازوري

 

هررري وضررر  األهرررداف خطررروة  إن رولال،ول برررخطررروا  اةدارة باألهرررداف  حرررول يلخرررص الباحرررث مرررا سررربق

مسررتوى األقسررام بحيررث يشرررف كررل رئرري  علررى ة للمؤسسررة،  ررم تجائتهررا إلررى رهررداف جائيررة علررى العامرر

 مرررم خررراللعرررر  رهرررداف ال،سرررم ومناقشرررتها مررر  مرهوسررريه،  رررم ترررأتي عمليرررة إنجررراز األهرررداف والتررري ترررتم 

علرررى ت،رررارير ليرررا بنرررام عمليرررة الت،يررريم مرررم قبرررل اةدارة العبرررلجرام  ام رخيررررا رررم ال،يرررجهرررود جميررر  العرررامليم 

 المستويا  التنويذية األدنى.

 

 إلدارة باألهدافمداخل تطبيق ا. 11

يتسررررامل البرررراحثون والممارسررررون ورولئرررر  الررررذيم يوترررررون فرررري اعتمرررراد رسررررلو  اةدارة باألهررررداف فرررري 

مررررم حررررول المررررنهف او الطري،ررررة الترررري يمتررررم ( 53-49،  2006، عبررررويومررررنهم الباحررررث )منظمرررراتهم 

 فيما يلي: باألهدافيمتم حصر مداخل تطبيق اةدارة مم هنا هذا النظام واعتماد ، ادخال  خاللها

 .البدم بالتطبيق في مستوى اداري واحد .1

 البدم بالتطبيق في إدارة واحدة ف،ط في التنظيم ومم  م التعميم في باقي اةدارا  األخرى. .2

 تنظيم في ذا  الوق .البدم بالتطبيق في بتافة المستويا  اةدارية في جمي  رنحام ال .3

مرررا ي،ررره بررريم المنررراهف كبالمرررداخل الرئيسرررية الرررثالث المعتمررردة فررري اسرررتخدام النظرررام وتط الترررالييبررريم الجررردول 

 التي يجب ت،ييمها قبل اختيار المنهف المالئم لتنظيم ما. المحاور الرئيسيةيحدد 
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 مداخل اإلدارة باألهداف( 6-2الجدول رقم )

 جميع المستويات مرة واحدة دة فقسدائرة واح مستو  في كل مرة 

يبدر التطبيق في مستوى واحد  مواصفات عامة

ومستوييم ابتدام بالمستوى 

األعلى وتتري  فترة شهر 

 الى سنة لتل مستوى.

التطبيق في دائرة واحدة  ريبد

على سبيل التجربة لي،رر فيما 

بعد تعميم النظام على الدوائر 

 األخرى.

ا  ستويالنظر لتافة الميتم 

اةدارية على رنها مجموعة 

واحدة ويطبق النظام فيها مرة 

 واحدة ولجمي  المستويا 

 منخو ة متوسطة عالية فرص النجاح

للعديد مم  تنظيم كبير الحجم نوع التنظيم المالئم له

المديريم وعدد كبير مم 

المستويا  وعدد متعدد مم 

الخدما  ذو التنوع الجغرافي 

ومنتجا  رو خدما  رير 

 مندمجة.

 تنظيم كبير رو صغير

مم ري نوع ولتنه في الغالب 

 يتون كبيرا للعميا  المتعددة.

تنظيم رصغر يتون فيه عدد 

المديريم قليل وعدد المستويا  

قليل كذل  بينما الخدما  تتون 

متتاملة والتركيا الجغرافي 

 موجود.

إدارة ذا  توجه تنموي بعيد  نوع اإلدارة المالئمة

ة محافظة المدى وإدار

 للتوجيه نحو األهداف.

إدارة رير مهيأة نحو نظام 

اةدارة باألهداف مت،يدة 

بالماضي وبطيئة في 

 اعتمادها للمناهف الجديدة.

مجموعة متجانسة ومتوجهة 

نحو األهداف الماهرة في 

عملية التووي  ومعتادة على 

التعامل م  األنظمة األخرى 

ويتون المدرام عادة ذوي 

 كوامة عالية.

وق  مع،ول لتنه ممتد لوترة  الوقت الالزم لإلدارة العليا

 يويلة

تعتمد على الوجهة التي 

تعتمدها اةدارة بعد اختيار 

التطبيق التجريبي في مستوى 

 واحد مم المستويا .

فترة مستمرة تمتد لعدة رشهر 

وقد تتطلب وقتا في فترة الح،ة 

لتالفي األخطام التي حد   

 نتيجة سرعة التطبيق.

درجة التزام اإلدارة العليا 

 المطلوبة

تعتمد على الوجهة التي  متوسطة

تعتمدها اةدارة العليا بعد 

 اختبار التطبيق التجريبي

 التاام كامل

تعتمد على الوجهة التي   الث الى ارب  سنوا  الوقت الالزم للتنفيذ

تعتمدها اةدارة العليا بعد 

 اختبار التطبيق التجريبي

 مسنة او سنتي

 حد رعلى حد ردنى متوسط متوسطة المساعدات الخارجية 

(، اةدارة باألهررداف، الطبعررة األولررى، دار كنرروز المعرفررة للنشررر والتوزيرر ، عمرران، األردن 2006عبرروي، زيررد منيررر ) المصردر:

 51-53. 
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 مقومات نجاح اإلدارة باألهداف. 12

( 279-277 ، 2009بحسررب )نعسرراني، داف تطبيررق اةدارة باألهرر نجرراحل م،ومررا ال مجموعررة مررم هنررام

 :نوردها كما يلي

 الناحية اإلدارية والتنظيمية من -أوال

 االيجابي النشيط لادارة باألهداف.م اةدارة العليا وتأييدها ودعمها ااالت .1

 .المعنييموضوح رسالة المنظمة وسياستها وإعالنها لتافة  .2

 .ية واألقسامالتحديد الواضب لمهداف التلية للمنظمة والورع .3

 .اةدارا التنسيق بيم رنشطة  .4

 .تووي  السلطا  والصالحيا  المالئمة للمديريم .5

 .الدورية المستمرة مراجعةال .6

 ف المعنية المعلوما  الالزمة.ارومتتامل للمعلوما ، يوفر لمي توفير نظام جيد .7

 :من الناحية السلوكية -ثانيا

 المهرررارا    ال،ياديرررة والسرررلوكية إلرررى جانرررباروتررردريبهم علرررى المهرررااالختيرررار الترررفم لل،يرررادا   .1

 .واةدارية الونية

 د وترررردريبهم لرررري  ف،ررررط مررررم الناحيررررة الونيررررة، بررررل ري ررررا فرررري التوتيررررراراالختيررررار التررررفم لمفرررر .2

 .فر في والعمل  االبتتاري

روح التعرررراون وتنميررررة فررررر  ،يررررة برررريم الرهسررررام والمرهوسرررريم ونشررررر تجسرررريد المشرررراركة الح،ي .3

 .العمل

 .العامليم عم يريق نظام موضوعي للحوافاإشباع دواف   .4

 تحسيم العالقا  اةنسانية في المؤسسة بشتل عام. .5

 :من الناحية الفنية -ثالثا

  ص الموارد التافية لتح،يق األهداف.تخصي .1

 .المتاحةرف  كوامة استغالل الموارد واةمتانيا   .2

 .الدقة والحر  في تحديد مجاال  النتائف ومعايير األدام .3

 .الواضب لمهداف التلية والجائية، وخطة العمل المالئمة لبلورها التحديد .4

 .الحصول على االستشارة الالزمة مم ذوي االختصا  مم داخل المنظمة رو خارجها .5

نجررراح اةدارة باألهرررداف منهرررا مرررا هرررو إداري وتنظيمررري مثرررل  م،ومرررا  أن رهرررمبررر مرررا سررربق الباحرررث يلخرررص

، ومنهرررا مرررا هرررو سرررلوكي مثرررل تررردريب العرررامليم وتحويررراهم مهررردافلتوررروي  السرررلطة، والتحديرررد الواضرررب 

وتحسررريم العالقرررة بيرررنهم داخرررل المؤسسرررة، ومنهرررا مرررا هرررو فنررري مثرررل تخصررريص المررروارد األوليرررة واستشرررارة 

 ذوي الخبرة واالستغالل األمثل للموارد المتاحة.
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 فوائد تطبيق اإلدارة باألهدافمزايا و. 13

 ومرررررنهم الباحرررررث اةدارة باألهرررررداف تطبيرررررقيرررررا والووائرررررد لذكرررررر البررررراحثون والتترررررا  العديرررررد مرررررم الماا

(SHELL, 2002, p269-270)   ةالممياا  التالي يح،قالذي رشار الى رن هذا األسلو : 

 تح،ق قوة التخطيط والرقابة، وتخلق االلتاام الدائم لدى المشرفيم. بالنسبة للمنظمة: .1

قررر  مرررم خرررالل توررروي  المهرررام، وخلرررق ت،ررردم معرررايير ت،يررريم رف رررل، وتررروفر الو بالنسدددبة للرؤسددداء: .2

 االلتاام الدائم مم المرهوسيم.

تررروفير رقابرررة ذاتيرررة مسرررتمرة، وتحسررريم عمليرررة اةرشررراد والتوجيررره، ورفررر   بالنسدددبة للمرؤوسدددين: .3

 معنويا  األفراد.

  يلي: كما (Danghtreg & Ricks,1989,p76-82)بحسب  تطبيق اةدارة باألهداففوائد يمتم تلخيص كما 

 موظف يعرف تماما ما هو المطلو  منه.تجعل ال .1

 تساعد في التخطيط وذل  عم يريق قدرة المديريم على تحديد األهداف كما ونوعا وزمنا. .2

 تحسيم االتصال بيم الرئي  والمرهو . .3

 تجعل المرهو  ركثر إدراكا ألهداف المنظمة. .4

 تجعل عملية الت،ويم ركثر موضوعية. .5

ل سرررررليم ويسرررررتخدم فررررري عمليرررررة التخطررررريط يخطرررررط بشرررررت تسررررراعد المررررردير رو المشررررررف اةداري رن .6

مثرررررل )الحاسرررررو  واالجنررررردا  وقررررروائم النشررررراي والمخططرررررا   اةداري ردوا  ورسررررراليب مختلورررررة

 والشبتا  واللوحا (.

 

 اإلدارة باألهداف تطبيق مشكالتعيوب و.14

ل علرررى إن تطبيرررق اةدارة باألهرررداف ال يخلرررو مرررم العيرررو ، ومعرفرررة هرررذ  العيرررو  قرررد يسررراعد فررري العمررر

وبحسررررب  يتسررررم بررررأعلى درجررررة مررررم الواعليررررة وتصررررحيحها مررررم رجررررل رن تصرررربب رسررررلوبا إداريررررامعالجتهررررا 

 يلي:بما  العيو ( يمتم تلخيص هذ  245،  2004)حسيم، 

 مساوئها.ا تتون بطري،ة براقة تظهر محاسم اةدارة وتخوي صيارة األهداف رحيان .1

شرررترام كافرررة المسرررتويا  التنظيميرررة فررري ا الاألهرررداف إلرررى وقررر  وجهرررد كبيرررريم نظرررريحتررراج تحديرررد  .2

 .وض  األهداف وكثرة اةجراما  واالتصاال 

إهمرررال النرررواحي السرررلوكية واالهتمرررام بايرررادة اةنتررراج لتح،يرررق األهرررداف وهرررذا ي،لرررل مرررم تنميرررة النظرررام  .3

 .واستمراريته
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ن ر (،55،  2014ومررررنهم )الحريررررري، بعرررر  البرررراحثيم والتتررررا   باةضررررافة إلررررى هررررذ  العيررررو  يرررررى

 :التاليعلى النحو  تطبيق اةدارة باألهداف تتتنوه بع  الصعوبا  والمشتال  يمتم توضيحها

إن تعلررم المررديريم لتيويررة تطبيررق هررذا النظررام فرري رعمررالهم تعتبررر رهررم المشررتال  الترري تواجههررا حيررث  .1

د صرررعوبا  التررري تواجررره المررردرام فررري تطبيرررق النظرررام هررري تحديرررالر بتررر  التطبي،رررا  العمليرررة رن رهرررم 

 األهداف الالزمة بتل منصب اداري وتحديد الم،ايي  ل،يا  النتائف المطلو  تح،ي،ها.

 

تطبيررررق النظررررام يتطلررررب مرونررررة تنظيميررررة ومعارضررررة قليلررررة للتغييررررر بينمررررا تميررررل بعرررر  التنظيمررررا   .2

اةداريرررة العامرررة والخاصرررة األخررررى الرررى المحافظرررة الشرررديدة علرررى مرررا وضرررعته مرررم هياكرررل تنظيميرررة 

ه مررررم رسرررراليب وإجررررراما  وعليرررره فررررلن نظررررام اةدارة باألهررررداف ال يواف،هررررا كونرررره ومررررا تعررررود  عليرررر

 ينظر الى التنظيم على رنه يتتيف بحسب األهداف المتغيرة.

 

تنظرررر بعررر  اةدارا  العليرررا الرررى نمرررط العالقرررا  الرررذي يوجرررد  هرررذا النظرررام بررريم الررررئي  ومرهوسررريه  .3

لررررى رنرررره يو،رررردها بعرررر  سررررلطاتها والررررذي يؤكررررد علررررى اشررررترام المرهوسرررريم فرررري وضرررر  األهررررداف ع

 ي الى تأ يرهم في اتخاذ ال،رارا .ن اشترام المرهوسيم يؤدروين،ص مم رقابتها باعتبار 

 

 خالصة المبحث األول

مررررم وجهررررة نظررررر العديررررد مررررم البرررراحثيم علررررى موهرررروم اةدارة باألهررررداف  المبحررررثتررررم التعرررررف فرررري هررررذا 

 همعلررى الهررردف برردال مررم تركيررراهم وجيررره تركيرراتو ي،رروم علرررى اشرررام العررامليم كأسررلو  إداريوالتتررا  

برررره، وكررررذل  الرفرررر  مررررم درجررررة االلترررراام والمسررررؤولية لتح،يررررق األهررررداف،  ونعلررررى النشرررراي الررررذي ي،ومرررر

رفررر  الرررروح و باةضرررافة إلرررى تررروفير المعلومرررا  وسرررهولة تررردف،ها مرررم خرررالل االتصرررال الرررداخلي الوعرررال

 .لو  جيد لت،ييم األدام والتغذية الراجعةرة العليا بأسالمعنوية للعامليم كما رنه ياود اةدا

مرررم التركيرررا علرررى  فررري المؤسسرررة لتعايرررا اسرررلو  اةدارة باألهررردافال برررد نررره رممرررا سررربق  يررررى الباحرررث

وربرررط رهررردافهم الشخصرررية باألهرررداف العامرررة للمؤسسرررة  لهرررم االفرررراد العرررامليم وخاصرررة الجانرررب اةنسررراني

الذاتيرررة لرررديهم  وتنميرررة الرقابرررةةدارة واتخررراذ ال،ررررار مرررر الرررذي يسرررهم فررري جعلهرررم شرررركام ح،ي،يررريم فررري ااأل

 لتح،يق وإنجاز األهداف. 
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 مقدمة

حيرررررث تواجررررره  األعمرررررال،المؤسسرررررا  ومنظمرررررا  اهتمرررررام  وحليرررررا  قياسررررره ردام العرررررامليمل موهررررروم غيشررررر

باسرررتمرار تحرررديا  تورررر  عليهرررا م،ارنرررة ردائهرررا ومرررا تح،،ررره مرررم إنجرررازا  بمرررا يصرررل إليررره ريرهرررا مرررم 

االمررر الررذي يتطلررب مررم اجررل ضررمان وتأكيررد تح،يررق األهررداف الترري نشررأ  مررم ردام،  األف ررلالمؤسسررا  

وفير المسرررتلاما  الماديرررة والبشررررية والمعنويرررة الالزمرررة للحصرررول علرررى تخطررريط األدام، وتررررجلهرررا ال،يرررام ب

األدام العرررررالي، إضرررررافة للمعلومرررررا  واةرشرررررادا  والمعرررررايير ال ررررررورية ل،يرررررا  وت،يررررريم األدام التلررررري 

  .للمؤسسة

للمؤسسرررررة العديرررررد مرررررم المررررروارد التررررري تسرررررتخدمها لتحسررررريم ردائهرررررا، ولترررررم المرررررورد الررررردائم والمرررررتحتم و

إذ ال معنررررى للمرررروارد األخرررررى سرررروام كانرررر   لمرررروارد األخرررررى هررررو المررررورد البشررررري،والمختلررررف عررررم ا

ماليررررة، تتنولوجيررررة، رو تنظيميررررة إذا رررررا  عنهررررا ردام العنصررررر البشررررري سرررروام فرررري المسررررتوى اةداري رو 

 التنويذي.

ة يعتبرررر ال،اسرررم المشرررترم لجميررر  الجهرررود المبذولرررة مرررم قبرررل اةدارومرررم هرررذا المنطلرررق فرررلن ردام العرررامليم 

فرررري ترشرررريد  األساسرررري عنصررررروالمؤسسررررا  الد العررررامليم فرررري المنظمررررا  ارفرررراأل وت،يرررريم ردام والعررررامليم،

وقرررر  تد فرررري الماضرررري والحاضررررر واريرررروفر  مررررم بيانررررا  عررررم ردام األفرررر اسررررتخدام المرررروارد البشرررررية ممررررا

 .تمثل رساسا التخاذ ال،رارا  اةدارية المالئمة والتيالمست،بل  في ردامهم

رهرررم مرررا موضررروع ردام العرررامليم مرررم خرررالل اسرررتعرا  التطرررر  الرررى ل هرررذا المبحرررث سرررنحاول مرررم خرررال

 األدام وت،ييم األدام.حول كل مم رساسيا  جام 

 

 العاملين أداء مفهوم .1

يتطلررب الوقرروف علررى التعرراريف واةلمررام بموهومرره  للمؤسسررة بالنسرربة وهامررا جوهريررا موهومررا األدام يعررد

علرررى العناصرررر المتونرررة لررره، باةضرررافة الرررى مختلرررف المحرررددا  المختلورررة لرررمدام، كمرررا يتطلرررب التعررررف 

 تعاريف عديدة لمدام نذكر منها: التي تتحتم بمستوا ، حيث وض  الباحثون

ام مخرجررررا  رو األهررررداف الترررري يسررررعى النظررررال" (35،  1989بحسررررب )خطررررا ،  ي،صررررد بموهرررروم األدام

لتح،ي،يهررا، ري رنرره موهرروم يررربط بررريم  والوسررائل الالزمررةاألهرررداف  لتح،ي،هررا، وهررو موهرروم يعترر  كررال مررم

 ".تح،ي،هاالمؤسسة إلى روجه النشاي وبيم األهداف التي تسعى 

إلرررى درجرررة تح،يرررق وإتمرررام المهرررام المتونرررة لوظيورررة ( "209،  2000، حسرررمبحسرررب )يشرررير األدام كمرررا 

 الوظيوة". الورد، وهو يعت  التيوية التي يح،ق رو يشب  بها الورد متطلبا  

حرررث ردام العرررامليم إجرائيرررا: بأنررره المسرررتوى الرررذي يح،،ررره العامرررل عنرررد قيامررره بعمرررل محررردد مرررم البا ويعررررف

 حيث التمية والجودة.
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 :اإلشارة إلى بعض المفاهيم المرتبطة باألداء وهما الكفاءة والفعالية في هذا السياقويجدر بنا 

حديررررد األهررررداف البعررررد االقتصررررادي فرررري ت" ( الررررى195،  2014بحسررررب )خيررررري، التوررررامة كمررررا تشررررير 

)نسررربة المخرجرررا  الرررى المررردخال ( حيرررث يتوجرررب علرررى التنظررريم تح،يرررق األهرررداف برررالموارد الموجرررودة 

بينمررا تشررير الوعاليررة الررى ال،رردرة علررى  )رقررل تتلوررة( وهرري مرروارد محرردودة يسررتلام ادارتهررا بشررتل اقتصررادي

  بررريم الوعاليررررة يمتررررم تلخررريص الوروقرررا، و"()بغرررر  النظرررر عرررم التتلورررة النجررراح فررري تح،يرررق األهرررداف

 والتوامة مم خالل الجدول التالي:

 ( الفرق بين الفعالية والكفاءة7-2الجدول رقم )

تح،يق األهداف م  عدم وجود 

 اسراف في الموارد

عدم تح،يق األهداف م  عدم وجود 

 اسراف في الموارد
 كوؤ

تح،يق األهداف م  وجود اسراف 

 في الموارد

ف عدم تح،يق األهداف م  وجود اسرا

 في الموارد
 رير كوؤ

  رير فعال فعال

 (، التميا التنظيمي، دار الراية للنشر والتوزي ، عمان، األردن.2014المصدر: خيري، رسامة )

 

 العاملين أداء عناصر .2

ردام العررامليم مررم خررالل عناصررر عرردة تختلررف هررذ  العناصررر مررم مؤسسررة إلررى رخرررى ويتررون هررذا  يتحرردد

الصررررناعية لررررذي تمارسرررره المؤسسررررة حيررررث نالحرررر  رن المؤسسررررا  االخررررتالف حسررررب يبيعررررة النشرررراي ا

علرررى كميرررة االنتررراج ووقررر  االنتررراج وعررردد المعيرررب والترررالف فررري االنتررراج مررر  قليرررل واالنتاجيرررة تركرررا دائمرررا 

ت،ررررديم ل تسررررعى )موضرررروع بحثنررررا(المؤسسررررا  الخدميررررة فرررري حرررريم رن مررررم االهتمررررام برررراألمور السررررلوكية، 

ى السرررما  الشخصرررية علررر سرررتويد مرررم الخدمرررة، ولرررذل  فهررري تركرررامتميررراة وذا  جرررودة عاليرررة للمخررردما  

ورهسررائهم فرري العمررل  العامررل فهرري تررررب بالعررامليم الررذيم يبرردون تعرراون مرر  زمالئهررموسررلوكيا  الورررد 

جرررذ  الابرررائم  ويعملرررون برررروح الوريرررق وكرررذل  العرررامليم الرررذيم يمتلترررون قررردرا  ومهرررارا  تمترررنهم مرررم

 .وت،ديم رف ل الخدما  لهم

توررع إلرى خمسرة عناصرر رساسرية ي (388-385  ،2001 ،بحسب )البرنويي ناصر ردام العامليموت،سم ع

 منها عناصر فرعية كما يأتي: 

 واالنتاجية: العمل :أوال

  اةنتاج.: ي،يم هذا العنصر مدى تغطية العامل لمسؤوليا  عمله مم حيث كمية االنتاجكمية  .1

 ومدى سالمة إنتاجه.ه : وي،يم مدى إت،ان العامل لعملاالنتاججودة  .2

 .العمل المطلو  رو المحدد مسب،ا جازسرعة: وتشير إلى الوق  الالزم االنال .3

 بالعمل: وتشير إلى مدى إحاية العامل ومعرفته بأمور عمله وكيوية ردائه. واالت،ان االلمام .4
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 :ثانيا: التعاون والعالقات

 .لورد م  زمالئه في العملالعالقة م  زمالم العمل: وتشير إلى درجة تعاون وتواهم ا .1

 العالقرررة مررر  الرهسرررام: وتشرررير إلرررى مررردى التررررابط واالتورررا  بررريم الوررررد العامرررل ورئيسررره رو مشررررفه .2

 .المباشر

 :ثالثا: القدرات العقلية

  .بداعية: وتتمثل ال،درة على إدخال التحسينا  واألفتار الناجحة إلى العملال،درة اال .1

 إلررررى قرررردرة الورررررد العامررررل علررررى اكتسررررا  المعلومررررا  تشرررريرال،رررردرة علررررى الررررتعلم وتطرررروير الررررذا : و .2

 .شأنها رف  مستوى ردائهواألفتار التي مم 

وتوهمهرررا  ال،ررردرة علرررى حرررل المشرررتال : وتتمثرررل فررري مررردى قررردر  الوررررد العامرررل علرررى مواجهرررة المشررراكل .3

 .والعمل على حلها

 الذاكرة. البديه وقوة سرعة ة التي يمتلتها الورد العامل مثلالذكام: وتتمثل في ال،درا  الع،لي .4

 :رابعا: المواظبة

ة علرررى مواعيرررد الح رررور واالنصرررراف وقرررا  الرسرررمية: وي،صرررد بهرررا المحافظرررااللتررراام بالررردوام واأل .1

 .العمل عم

 الموجهرررةتررراام العامرررل بال ررروابط والتعليمرررا  االلتررراام بال ررروابط والتعليمرررا : وتتمثرررل فررري مررردى االل  .2

 رهسائه في العمل.إليه مم 

 ات الشخصية واالستعدادات النفسية:مخامسا: الس

 االسرررتعداد لتحمرررل المسرررؤولية: وتشرررير إلرررى مررردى ت،ررردير العامرررل لمسرررؤولياته ومررردى الحاجرررة لمتابعرررة .1

 .عمله

 .الجدية والحر : وتشير إلى مدى اهتمام وحر  العامل على عمله .2

 تأدية رعماله.يمتلتها العامل في ال،درة على التغيير والتتييف: وتشير إلى مدى المرونة التي  .3

 

 العاملين أداء محددات. 3

( مرررم خرررالل  رررالث عوامرررل 113،  1986 ،سرررلوم األدام الرررذي ي،ررروم بررره الوررررد بحسرررب )صررر،ر يتحررردد

 رئيسية تتمثل في: 

 العمررل فبم،رردار مررا يتثررف الورررد جهررد  ألداميعترر  فرري الواقرر  درجررة حمررا  الورررد الررذي  الجهددد المبددذول:

 .لمدامالعمل فالجهد المبذول يمثل ح،ي،ة دافعية الورد  ألدامه بم،دار ما يعت  هذا درجة دافعيت
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وي،صررررد بهررررا الخصررررائص والمهررررارا  الشخصررررية الالزمررررة ألدام الوظيوررررة وتسررررمى بالسررررما   :القدددددرات

والتررري ترررؤ ر الشخصرررية كال،ررردرة والتحمرررل والسررررعة ري التررري ال برررد مرررم توافرهرررا فررريمم ي،ررروم بوظيورررة مرررا 

  بشتل مباشر في األدام.

نرره مررم ال ررروري توجيرره جهررود  فرري ريعتمررد إدرام الرردور علررى االتجررا  الررذي يعت،ررد الورررد  :الدددور اكإدر

العمرررل مرررم خاللررره وت،ررروم األنشرررطة والسرررلوم التررري يعت،رررد الوررررد بأهميتهرررا فررري ردام مهمتررره بتعريرررف إدرام 

  الدور.

تررررؤ ر سررررلبا او  ةان األدام دالررررة لثال ررررة عوامرررل رئيسرررري( 266 ، 2006يعتبررررر )الطررررائي وحخررررون، كمرررا 

  .(ئةالبي – التحفيز أو الرغبة - و المهاراتأ القدرات) :هي على األدام إيجابا

 ا مم خالل الشتل التالي: هيمتم توضيح

 ( محددات األداء2-2الشكل رقم )

(، إدارة المررروارد البشررررية، مررردخل اسرررتراتيجي متتامرررل، دار الرررورا  2006الطرررائي، يوسرررف حجررريم وحخررررون )المصررردر: 

 .266لنشر والتوزي ، عمان، األردن،  ل

 

 مقاييس أداء العاملين .4

 م،رايي  األدام إلرى نروعيم (Wade,D.and Recardo.R,2000,p100)" واد وريتراردو"مرم  ل،د صرنف كرل

  :هما رساسييم

وتترررون والحسررا   علررى رسررا  علررم الرياضرريا  ت،رروموهرري تلرر  الم،ررايي  الترري  : المقدداييس الكميددة:أوال

رو ذا  يبيعررررة  مررررا تتررررون علررررى رسررررا  الررررامميررررة معرررردودة رو نسررررب مئويررررة، ورالبررررا م التماألدا م،ررررايي 

 المؤسسة. ررقام إحصائية وقياسية تدل على واق  المنظمة روي تعتمد على مالية وه

وتسرررمى م،رررايي  األدام اللينرررة، ةنهرررا ذا  يبيعرررة ذاتيرررة، وركثرررر هرررذ  الم،رررايي   المقددداييس النوعيدددة: ثانيدددا:

 .تعل،ة برضا الابائم والعامليمالمي شيوعاً ه
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رن م،ررررايي  األدام الواعلررررة  (75-69، 2009، إدريرررر ، الغررررالبييرررررى بعرررر  البرررراحثيم ومررررنهم ) كمررررا

 ما يلي:تن،سم الى خمسة رنواع ك

تسرررتخدم هرررذ  الم،رررايي  لوهرررم المررروارد البشررررية والماليرررة التررري تسرررتخدم لغرررر   المددددخالت:مقددداييس  .1

 .لمطلوبةالوصول الى المخرجا  والنتائف ا

 .تستخدم لوهم الخطوا  المباشرة في انتاج المنتف رو الخدمة العمليات:مقاييس  .2

تسررررتخدم ل،يررررا  المنررررتف رو الخدمررررة الترررري يوفرهررررا النظررررام رو المنظمررررة ويررررتم  المخرجددددات:مقدددداييس  .3

 .إيصالها الى العمالم

 تستخدم لت،ييم النتائف المتوقعة رو المرروبة رو الوعلية. مقاييس المحصالت: .4

تسرررتخدم ل،يرررا  ار رررار المباشررررة رو ريرررر المباشررررة التررري تنشرررأ عرررم تح،يرررق رايرررا   مقددداييس التدددأثير: .5

 المنظمة.

التاليررررررة:  معظررررررم م،رررررايي  األدام ضررررررمم واحرررررد مررررررم التصرررررنيوا  السررررررتة العامرررررة يررررررتم تصرررررنيف كمرررررا

 بالجدول التالي: المبينة اةنتاجية( –التوقي   -الجودة  -الوعالية  -التوامة )

 مقاييس األداءالتصنيفات العامة ل( 8-2رقم ) الجدول

 التعبير عنه بالوحدات الوحدة المقاسة المقيات

 المدخال  الوعلية إزام المدخال  المخططة قدرة المؤسسة على ردام المهام التوامة

 المدخال  الوعلية إزام المدخال  المخططة قدرة المؤسسة على التخطيط لمخرجا  عملياتها الوعالية

 لجودةا
إنجاز وحدة العمل بشتل صحيب، وان معايير 

 الصحة هنا تحدد حسب احتياجا  العمالم

عدد الوحدا  الوعلية بشتل صحيب مم إجمالي 

 عدد الوحدا  المنتجة

 التوقي 
إنجاز وحدة العمل بالوق  المحدد، وان معايير 

 التوقي  تحدد حسب احتياجا  العمالم

محدد مم عدد الوحدا  الوعلية بالوق  ال

 إجمالي عدد الوحدا  المنتجة

 إجمالي المخرجا  مم المدخال  حجم الموارد التي تستخدم ةنتاج وحدة عمل اةنتاجية

سلسرة إدارة األدام االسرتراتيجي: رساسريا   ،(2009الغالبي، يراهر محسرم منصرور وإدرير ، وائرل محمرد صربحي )المصدر: 

 .78 األردن،  ،عمان ،ار وائل للنشر والتوزي د ،(1)ي ،األدام وبطاقة األدام المتوازن

 

 العاملين أداءمفهوم تقييم . 5

هررررم األنشررررطة الترررري تمارسررررها إدارة المرررروارد البشرررررية بالمنظمررررا  رهرررري احرررردى  عمليررررة ت،يرررريم األدامإن 

سررروام علرررى  العرررامليموالمؤسسررا  حيرررث تسرررعى مرررم خاللهرررا لمعرفرررة ن،ررراي ال،ررروة ون،ررراي ال رررعف فررري ردام 

العديررررد مررررم التعرررراريف فرررري هررررذا السرررريا  والتتررررا   ول،ررررد ذكررررر البرررراحثون ردي رو الجمرررراعيالمسررررتوى الورررر

 لموهوم ت،ييم األدام نورد رهمها كما يلي:

 التنظيميرررةاةجرررراما   مجموعرررة ( "بأنررره225  ،2014 ترررافي،الاألدام بحسرررب )موهررروم ت،يررريم  يعررررف

 ."منتظمةبصوة دورية تعد  والتي العامليم على متتوبا ت،ييما تتطلب التي
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تحديررررد وتعريررررف الورررررد بتيويررررة هررررو " (199،  2014وت،يرررريم األدام ري ررررا بحسررررب )حسررررم، سررررلطان، 

 ."ردائه لوظيوته، ورحيانا عمل خطة لتحسيم وتطوير ردائه

دراسررررة وتحليررررل ردام العررررامليم "علررررى رنرررره  (25،  2001بحسررررب )عبررررد البرررراقي،  يعرررررف ت،يرررريم األدامو

ر نررررام العمررررل، وذلرررر  للحتررررم علررررى مرررردى نجرررراحهم ومسررررتوى  لعملهررررم ومالحظررررة سررررلوكهم وتصرررررفاتهم

كورررامتهم بأعمرررالهم الحاليرررة، وري رررا للحترررم علرررى إمتانيرررا  النمرررو والت،ررردم للوررررد فررري المسرررت،بل، وتحملررره 

 ."رخرىلمسؤوليا  ركبر، رو ترقية لوظيوة 

فررري  ةيالبشرررر د والمررروارداراألفررر هرررا فررري إدارةيا  األدام رحرررد الوظرررائف المتعرررارف عليرررم و قيررريعتبرررر ت،يو

تم يرررم األدام هرررو نظرررام يررريوت، ة مسرررت،رة،يرررورررة ذا  مبرررادئ وممارسرررا  علميثرررة، وهرررذ  الوظيالحدالمنظمرررا  

تررون العررراملون قررد ق ررروا يرن  الرررىحترراج األمررر يم ألعمرررالهم، ويد مرردى كورررامة ردام العررامليرررمررم خاللرره تحد

ا  ياألدام مسرررم ت،يررريمطلرررق علرررى يو م ردائهرررم خاللهرررا،يررريام بت،يرررال، يتررريبرعمرررالهم، وبشرررتل فررري  ةيرررفتررررة زمن

كررران المسرررمى  م، وريرررايم العرررامليررريت، ر التورررامة، رو نظررراميم التورررامة، رو نظرررام ت،ررراريررريرخررررى مثرررل نظرررام ت،

 .(180  ،2002 ،ماهر و حخرون) م في ردائهم للعمليد مدى كوامة العامليعني تحديفهو 

مرررم مررردى إمتانيرررة قيرررام األفرررراد بالعمرررل ق تح،ررروسررريلة مهمرررة لل هررروت،ررريم ردام العرررامليم  رن ويررررى الباحرررث

ت،ررردير جهرررود العرررامليم بشرررتل منصرررف وعرررادل،  مرررم خاللهرررايرررتم ل والجرررودة( )النوعيرررة وف،رررا لمعررراير األدام

 .مم عمل نجاز إتم متافأتهم ب،در ما   م

 

 العاملين أداء تقييم أهمية .6

ة عامرررة، اذ رن الت،يررريم مرررم حظررري ت،يررريم ردام العرررامليم بأهميرررة واسرررعة فررري إيرررار الوعاليرررة اةداريرررة بصرررور

 ىشررانه رن يخلررق األجرروام اةداريررة ال،ررادرة علررى متابعررة األنشررطة الجاريررة فرري المنظمررة والتح،ررق مررم مررد

مسررررؤولياتهم وواجبرررراتهم وفررررق معطيررررا  العمررررل، وتتجلرررري اهميررررة ت،يرررريم  بلنجررررازالترررراام األفررررراد العررررامليم 

 ي:مم خالل ما يل (227-226   ،2014 تافي،البحسب ) األدام

 :على مستوي المنظمةاألهمية 

 اتجررا وى العررامليم خالقرري الررذي يبعررد احتمررال تعرردد شررتاإيجرراد منرراخ مالئررم مررم الث،ررة والتعامررل األ .1

 .المنظمة

 .تهم بما يساعدهم على الت،دم والتطورارمستوي ردام العامليم واستثمار قدرف   .2

ن تسرررررتخدم رف العمليرررررة يمترررررم مف وسياسرررررا  إدارة المررررروارد البشررررررية كرررررون النترررررائارت،يررررريم بررررر .3

 .السياسا  هذ على دقة  حتمل  لاركمؤش

 .مساعدة المنظمة على وض  معدال  ردام معيارية دقي،ة .4
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 :المديرين  على مستو األهمية

تهم اةبداعيرررة اروامتانيررراتهم الوتريرررة وتعايرررا قررردتهم ارديريم والمشررررفيم إلرررى تنميرررة مهرررادفررر  المررر .1

 .ي ألدام تابعيهمإلى ت،ويم سليم وموضوع للوصول

إلررريهم للتعررررف علرررى  للت،رررر  وردفررر  المرررديريم إلرررى تطررروير العالقرررا  الجيررردة مررر  المرهوسررريم  .2

 .والصعوبا  المشاكل

 :العاملين  على مستواألهمية 

جميررر  جهرررود  رن لايرررادة شرررعور  بالعدالرررة وبيررران  وذلررر تجعرررل العامرررل ركثرررر شرررعور بالمسرررؤولية  .1

 .نظمةخذ بالحسبان مم قبل المتؤ المبذولة

م وت،ررردير رهسرررام  ماديرررا اروجديرررة واخرررال  لت،ريرررب فررروز  بررراحت دفررر  العامرررل للعمرررل باجتهررراد .2

 .ومعنويا

 

 العاملين أداء تقييم أهداف .7

ن عمليرررة ت،يرررريم األدام تعتبررررر مرررم السياسررررا  اةداريررررة الهامرررة الترررري ال يمتررررم لرررادارة االسررررتغنام عنهررررا، إ

مرررراكم ال،صررررور وال،رررروة فرررري روعررررم  لمفرررررادلحررررالي وذلرررر  نظرررررا للمعلومررررا  الترررري توفرهررررا عررررم األدام ا

دورهررررا فرررري  ىاألدام، وبالترررالي العمررررل علرررى معالجررررة ن،رررراي ال،صرررور وترررردعيم ن،ررراي ال،رررروة، باةضررررافة الررر

 (58،  2006وبحسررررب )عبررررد المحسررررم، دام الورررررد واالرت،ررررام برررره نحررررو األف ررررل، رتطرررروير وتحسرررريم 

 :يت،ييم ردام العامليم كما يل رهم رهدافيمتم استعرا  

اعطرررام  لرررمدام يعمرررل علرررىت،يررريم سرررليم وموضررروعي نظرررام  وضررر ان  :لألفدددرادمعنويدددة رفدددع الدددروح ال .1

 رفررر  الرررروح المعنويرررة ىيرررؤدي الرررن،ررراي ال رررعف التررري تتتنرررف ردام   معالجرررة وعلرررىموظرررف ح،ررره  كرررل

 موضررر  ت،ررردير مرررم قبرررل ورنهرررا، ىسرررد ال ترررذهبان جهرررودهم للمررروظويم خاصررره عنررردما يشرررعر هرررؤالم 

 .رهسائهم

 ركمرررل ىعنررردما يشرررعر الموظرررف ان قيامررره بمهامررره الموكلرررة اليررره علررر الموظدددف بالمسدددؤولية: إشدددعار .2

ى وجررره سررريجلب لررره الوائررردة والت،ررردير نتيجرررة موضررروعية عمليرررة الت،يررريم وسررريايد مرررم فرررر  ترقيتررره الررر

 ىسرررروف يايررررد حرررر  المسررررؤولية لديرررره وسرررريجعله يبررررذل اعلرررر ىإداريررررة اعلررررذا  مسررررتويا   وظررررائف

 الذي يرضي رهسام  في العمل.عمله بالشتل ةتمام  تهاياقاته وقدر

 داراألفررر ىعلرررى مسرررتوتسررراعد عمليرررة ت،يررريم األدام فررري التعررررف  والتعيدددين: االختيدددارتقيددديم سياسدددات  .3

انررردماجهم فررري  ىاختيرررارهم للعمرررل فررري الشرررركة، وتحديرررد مسرررتوياتهم العلميرررة والونيرررة ومرررد الرررذيم ترررم

و فشرررلها فررري تررروفير روالتعيررريم  االختيرررارنجررراح سياسرررا   ىالحترررم علررري مررردوهرررذا يسررراعد فررري  العمرررل،

 .ركةالبشرية المالئمة للش الموارد
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 داقبررررة األفررررراان قيررررام اةدارة بت،يرررريم األدام يتطلررررب منهررررا ان ت،رررروم بمر األداء: ىتطددددوير الرقابددددة علدددد .4

 موضررررروعية معرررررايير ىترررررتمتم مررررم االعتمررررراد علرررر ىادائهرررررم بشررررتل دائرررررم ومسررررتمر حترررررومالحظررررة 

 هؤالم األفراد. ىم علوصحيحة عند اعطام األحتا

يخلرررق  ان قيرررام نظرررام ت،يررريم وفرررق اسررر  سرررليمة وعادلرررة الموضدددوعية وتحديدددد المكافدددعت التشدددجيعية: .5

 رة واحرررردة دون تحيررررا، وبالتررررالي فرررران هررررذا يولررررداألفررررراد بررررأنهم تمرررر  معرررراملتهم بصررررو ىلررررد اشررررعور

 .وكوامتهم ألدائهممم متاف   تشجيعية وحوافا هو مناسب  ما يستح،ونهانطباعا لديهم بان 

 ان قيرررام الرهسرررام بت،يررريم مرهوسررريهم يتطلرررب مرررنهم برررذل جهرررود تنميدددة كفددداءة الرؤسددداء والعددداملين:  .6

 سررتها وتحليلهرراارجمرر  البيانررا  المطلوبررة عررنهم ودمالحظررة المرهوسرريم ا نررام العمررل الرري م كبيرررة مرر

توتيررررر ال ىان هررررذ  األمررررور تايررررد مررررم قرررردرة الرهسررررام علرررر وال شرررر  مررررنهم،النرررراجم سررررة السررررلوم ارود

د بمسرررتوي ادائررره تعريرررف كرررل فرررر علرررىت،يررريم   السرررليمة، كمرررا يسررراعد الاراروإعطرررام ال،ررر المنط،ررري

 علررىون،رراي ال ررعف الترري تعتررري هررذا األدام بمررا يسرراعد    ارعملرره وتحديررد الثغرر واهليترره فرري مجررال

 مست،بال.تالفيها 

فررري  ي الخلرررل وال رررعفان ت،يررريم األدام البرررد مرررم ان يظهرررر بعررر  ن،رررا التدريبيدددة: االحتياجددداتتحديدددد  .7

 تالفررري هرررذا ال رررعف علرررىدريبيرررة للعمرررل امف التردام بعررر  الوظرررائف وبالترررالي فررران هرررذا يوجررره البرررر

ان عمليرررة ت،يررريم  ىالررر باةضرررافة  والمعرررارف الالزمرررة لرررذل ، ارد بالمهرررااريريرررق تاويرررد األفرررم عررر

هررررا وتحديررررد علررررى مرررردى فعاليت مف التدريبيررررة مررررم اجررررل الوقرررروفاالبرررررتوسررررب المجررررال لت،يرررريم األدام 

 .تنظيمها بما يتوافق م  احتياجا  الشركةفيها ومم  م إعادة    التي ت، ارالثغ

 دارادل وموضررروعي سررروف يايرررد  ،رررة األفررران وجرررود نظرررام ت،يررريم عررر ن العمدددل:اتخفددديض معددددل دور  .8

تعامررررل كررررل فرررررد  ألنهررررابرررران جهررررودهم واعمررررالهم المتميرررراة سررررتتون موضرررر  ت،رررردير مررررم قبررررل اةدارة 

 دورانه.اد بعملهم وتخوي  معدل رهذا سيؤدي الي تمس  هؤالم األفد ، ووجهم،درته  حسب
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وكورررامة  يرررتم ت،يررريم ردام العرررامليم باسرررتخدام معرررايير محرررددة يسرررتند إليهرررا فررري الحترررم علرررى صرررالحية السرررلوم

عليررره رو هررري  ارن بررره للحترررم، وي،صرررد بمعرررايير األدام األسرررا  الرررذي ينسرررب إليررره الوررررد وبالترررالي ي،ررراألدام

 المسرررررتويا  التررررري يعتبرررررر فيهرررررا األدام جيررررردا ومرضررررريا، ويشرررررتري رن تصررررراغ هرررررذ  المعرررررايير بمشررررراركة

 للمؤسسة. ردائهم وإخالصهم ووالئهم مستوى ممالعامليم مما يرف  

 رساسييم هما:إلى نوعيم  (202،  2008بحسب )الهيتي،  وتن،سم معايير األدام

وتشرررمل الصررروا  والمميررراا  التررري يجرررب رن تتررروفر فررري العامرررل  :)عناصدددر األداء( يدددةالمعدددايير الذاتأوال: 

 :الوظائف وهيللوروقا  بيم  تبعاوتختلف 

 .مهارة العامل في ردام مهامه .1

 وتطويرها. واستعداد  لايادتهاتوفر المعلوما  المهنية التافية لدى العامل  .2

 بها. مم ورساليب العمل وااللتااظإدرام العامل لتوجيها  ون .3
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 ستخدم في األدام مم معدا  وردوا .االهتمام بسالمة وكوامة ما ي .4

 االلتاام بمواعيد الدخول والخروج.االن باي و .5

المبررررادرة وااليجابيررررة فرررري األدام فرررري جميرررر  المواقررررف العاديررررة وريررررر العاديررررة والتوتيررررر فرررري رفتررررار  .6

 ة مم شأنها رن تحسم مم األدام كما ونوعا.جديد واقتراحا 

لتعامررررل مرررر  الررررامالم والرهسررررام والمرهوسرررريم والعمررررالم مررررم حيررررث التعرررراون واالحترررررام يري،ررررة ا .7

 اررام وقبول التوجيها  وإدراكها.بمختلف واالدالم 

 تحليل المشتال  واتخاذ ال،رارا . المهارا  االتصالية وال،يادية لدى الرهسام وقدرتهم على .8

 دم االن رررباي واالهمرررال رو لرررن،ص مهرررارا األخطرررام الونيرررة المرتتبرررة ر نرررام العمرررل ومررردى رجوعهرررا لعررر .9

 .معينة رو حتى لظروف خارجة عم إرادة الورد

تعبرررر عرررم الم،ومرررا  األساسرررية التررري تسرررتلامها يبيعرررة : )معددددالت األداء( المعدددايير الموضدددوعيةثانيدددا: 

 فهررري تعبرررر عرررادة عرررم حجرررم المخرجرررا  اةنتررراج والنوعيرررة والسررررعة وجرررودة المنرررتفكميرررة  العمرررل مثرررل:

 .لانجاز والامم المحدد المخرجا وجودة 
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 : بالمراحل التالية (36  ،2012 ،بحسب )بم عيشي ت،ييم األدام تمر عملية

ي،صرررد بمعرررايير ت،يررريم األدام تلررر  المعرررايير التررري يعتبرررر فيهرررا األدام مرضررريا رم  :تحديدددد معدددايير األداء .1

فرررري الهرررردف الواجررررب تح،ي،رررره مررررم قبررررل المرررروارد البشرررررية ال فهرررري تمثررررل مسررررتوى األدام المطلررررو  و

 إذا كان ردائها وفق المطلو  رم ال. على رساسها فيمارعمالها المتلوة بها حيث نحتم 

بعررررد تحديررررد المعررررايير الالزمررررة لررررمدام الوعررررال ال بررررد مررررم  :نقددددل توقعددددات األداء لألفددددراد العدددداملين .2

 رن يعملوا وماذا يتوق  منهم. توضيحها لمفراد العامليم لمعرفة وتوضيب ما يجب

مرررم اجرررل زيرررادة موضررروعية  جمررر  معلومرررا  حرررول األدام الوعلرررييرررتم فررري هرررذ  الخطررروة  :قيدددات األداء .3

 الت،رررارير اةحصرررائية -فرررراد العرررامليم مرررم خرررالل مصرررادر رربعرررة للمعلومرررا  هررري: مالحظرررة األ ال،يرررا 

 الت،ارير التتابية. -الت،ارير الشووية  -

هرررررذ  الخطررررروة ضررررررورية مرررررم اجرررررل التشرررررف عرررررم  :ي مدددددع األداء المعيددددداريمقارندددددة األداء الفعلددددد .4

 األدام المعياري واألدام الوعلي.االنحرافا  بيم 

ن يتررون هنررام مناقشررة لتافررة الجوانررب رمررم ال ررروري  :مناقشددة نتددائج التقيدديم مددع األفددراد العدداملين .5

التررري الجوانرررب المهمرررة  المشررررف المباشرررر لتوضررريب بعررر امليم والم،ررريم واةيجابيرررة والسرررلبية بررريم العررر

صررررررورة خاصررررررة الجوانررررررب السررررررلبية فرررررري ردام  التخرررررراذ اةجررررررراما  بال يرررررردركها الورررررررد العامررررررل و

 التصحيحية.

بحيرررث ال يرررتم البحرررث عرررم األسررربا  التررري رد  الرررى ظهرررور االنحرافرررا  فررري  :اإلجدددراءات التصدددحيحية .6

 نما ف،ط محاولة تعديل األدام ليتطابق م  المعيار الموضوع.إاألدام و
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 ويمتم توضيب هذ  الخطوا  مم خالل الشتل التالي:

 خطوات تقييم األداء (3-2الشكل رقم )

 

 .36  (، اتجاها  التدريب وت،ييم ردام االفراد، دار رسامة للنشر والتوزي ، عمان، األردن.2012بم عيشي، عمار )المصدر: 
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  لت،ييم ردام العامليم فيها، وقد تستخدم ركثر مم يري،ة في نو  الوق  لت،ييم تتعدد الطر  التي تتبعها المنظما

  ما يلي: ( نذكر25-22،  2012بحسب )عبد الوتاح،  ردام الورد، ومم رهم تل  الطر 

الطري،رررة علرررى عررردد مرررم خصرررائص السرررلوم واألدام، ويطلرررب مرررم  هرررذ تعتمرررد  :طريقدددة القيدددات المتددددرج

كرررل خاصرررية فررري الوررررد المطلرررو  ت،ييمررره، ويخترررار الررررئي  الدرجرررة التررري المشررررف اختيرررار درجرررة تررروفر 

 درجا . 5رو  5يمنحها للورد مم بيم درجا  الم،يا  الذي قد يتتون مم 

وتعتمرررد علرررى عبرررارا  تصرررف خصرررائص األدام والسرررلوم، مررر  تحديرررد ألوزان  :طريقدددة قائمدددة المراجعدددة

علررررى العبررررارا  الترررري تصررررف خصررررائص  األهميرررة النسرررربية لتررررل منهررررا، وي،رررروم المشرررررف بوضررر  عالمررررة

األدام للوررررد الرررذي ي،ررروم بت،ييمررره، وفررري نهايرررة ال،ائمرررة تجمررر  ال،ررريم الخاصرررة بررروزن كرررل عبرررارة بمرررا يوضرررب 

 الت،ييم العام للورد الم،يم.

وي،ررروم المشررررف باالعتمررراد علرررى سرررجل يررردون فيررره األحرررداث الهامرررة التررري ي،ررروم  :طريقدددة األحدددداج الحرجدددة

تلررر  األحرررداث سرررلبية رو إيجابيرررة، ويمترررم ت،سررريم الصررروحة الخاصرررة برررالورد إلرررى بهرررا الوررررد، سررروام كانررر  

قسررررميم: قسررررم لمحررررداث اةيجابيررررة فرررري سررررلوكه وردائرررره وال،سررررم ارخررررر لمحررررداث السررررلبية، وتسرررراعد تلرررر  

الطري،رررة المشررررف علرررى ترررذكر األحرررداث الهامرررة عنرررد إعرررداد الت،يررريم النهرررائي فررري نهايرررة الوتررررة التررري يعرررد 

كمرررا تسررراعد تلررر  الطري،رررة فررري اعتمررراد الت،يررريم علرررى سرررلوم وردام الوررررد يررروال الوتررررة، ولررري  عنهررا الت،يررريم 

 ف،ط ما يتذكر  المشرف في نهاية فترة الت،ييم.
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الطري،رررة رخصرررائي المررروارد البشررررية الرررذي يتعررراون مررر   هرررذ ويسررراهم فررري  طريقدددة المراجعدددة الميدانيدددة:

،ييمرررره،  ررررم يصرررري  األخصررررائي الت،يرررريم ويرسررررله المشرررررف فرررري مالحظررررة األدام الميررررداني للورررررد المررررراد ت

 للرئي  لمراجعته ومناقشته م  المرهو .

الطري،رررة علرررى تصرررميم اختبرررارا  ل،يرررا  األدام والسرررلوم للوررررد  هرررذ وتعتمرررد  :طريقدددة اختبدددارات األداء

 .المطلررررو  ت،ييمرررره، وتهررررتم تلرررر  الطري،ررررة علررررى اةمتانيررررا  المسررررت،بلية للورررررد ولرررري  األدام الحررررالي ف،ررررط

 حتاج تل  الطري،ة لدرجة عالية مم الخبرة لحسم تصميمها وتحليل نتائجها.وت

الطرررر  علرررى الم،ارنرررة بررريم العرررامليم عنرررد ت،يررريم ردائهرررم، وتتعررردد هرررذ  وتعتمرررد  :طدددرق التقيددديم المقدددارن

 الطر  التي تعتمد على الت،ييم الم،ارن بيم العامليم.

االعتمررراد علرررى ت،يررريم الوررررد فررري ضررروم درجرررة  الطري،رررةهرررذ  ويرررتم مرررم خرررالل  :طريقدددة اإلدارة باألهدددداف

تح،ي،ررره لمهرررداف التررري سررربق االتورررا  عليهرررا بالمشررراركة مررر  رئيسررره، وتبررردر تلررر  الطري،رررة بتحديرررد مجررراال  

النترررائف لترررل وظيورررة، مثرررل: مجرررال الجرررودة بالنسررربة لمررردير اةنتررراج،  رررم تحررردد م،رررايي  لترررل مجرررال مرررم 

 بة إلى إجمالي الوحدا  المنتجة. حدا  المعيمجاال  النتائف، مثل: قيا  الجودة بنسبة الو

النترررائف إلرررى رهرررداف محرررددة زمنيرررا  ويلررري ذلررر  وضررر  رهرررداف لترررل وظيورررة عرررم يريرررق ترجمرررة م،رررايي 

وقابلرررة لل،يرررا ، مثرررل: هررردف الجرررودة فررري المثرررال السرررابق يترررون: تخوررري  نسررربة الوحررردا  المعيبرررة إلرررى 

وضررر   عرررام بالم،ارنرررة مررر  العرررام السرررابق، وبعررردل% فررري نهايرررة هرررذا ا25إجمرررالي الوحررردا  المنتجرررة بم،ررردار 

األهررداف وإنجرراز العمررل، يررتم قيررا  النتررائف وت،ررارن باألهررداف، ويعتمررد الت،يرريم علررى درجررة تح،يررق الورررد 

 .توقعة رو األهداف المحددة سلواللنتائف الم
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هرررذ  الت،رررديرا  فررري الحيررراة وتصررراحب  مررريمللم،ي ةيرا  الشخصررري  الت،ررردام علرررى رسررريرررية الت،يرررعمل ت،ررروم

( 255-254 ، 1997، بحسررررب )الطويررررل تجنبهرررراجررررب يالترررري الشررررائعة ر مررررم األخطررررام يررررتثال العمليررررة

 لي:ي نوردها كما

 .مينة في الحتم على كوامة المرهوسيالتأ ر بصوة مع .1

 .مييالتشدد رو التساهل مم جانب الرهسام في الت، .2

 .رة قبل الت،ييميم في الوترا  األخيرهوسة الميتأ ر الرهسام بسلوم وانتاج .3

 .  متوسطةارياالتجا  نحو اعطام ت،د .4

 .ة للرهسامياا  الشخصيالتح .5

 مرررم قبرررل اةدارة داماألم ية ت،رررويررراألسرررا  فررري معالجرررة هرررذ  األخطرررام مرررم خرررالل االتورررا  حرررول رهم ويتمرررم

م خاللهرررررا ت،ررررروم ة التررررري مررررريررررررسرررررلو  المناقشرررررة الجماعوتطررررروير م يب علرررررى الت،رررررويالتررررردروم يوالعرررررامل

م يسررراعد المختصررريهرررا ممرررا ية التغلرررب عليرررويم عرررادة وكيا  التررري تصررراحب الت،رررويالسرررلب المجموعرررة بمناقشرررة

 مم مشتال  ت،ييم األدام. ريحل كث إلىفي التوصل 
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 أداء العاملين تقييم بنتائج اإلبالغ. 12

  (:31-30،  2012)عبد الوتاح، يرح التساهل التالي كما يشير نهاية عملية ت،ييم ردام العامليم  يتم عند

 ما هو مصير نتائج تقييم أداء العاملين؟

 للعرررامليم النترررائف العمرررل فرررال تررررب فررري تسرررليم امجررروربمنظرررور عرردم تعتيرررر  روال: تنظررر بعررر  المنظمرررا 

 .وتعت،د رن ذل  رف ل لها

ائهرررم لمسررربا  در العرررامليم بنترررائف ت،يررريم إبرررالغوهرررو  فيمرررا تو رررل منظمرررا  رخررررى السررربيل الثررراني انيرررا: 

 التالية:

 .عليه المباشرعلى رري الرئي   وااليالعمستوى ردام  رربة المرهو  في التعرف على  .1

 .النتائف كان محاولة خلق جو مم التواهم والتعاون والوضوح داخل العمل مهما  .2

  .رربة المرهو  كذل  في رف  مستوى ردام  الحالي .3

نرروع مررم  يعطرري االرسررمية ممررعررم يريررق الم،ررابال  دراسررا  الحالررة تو ررل عالنيررة النتررائف معظررم  .4

 التحويا.

 :الكيفية التي يتم بها إخبار المرؤوسين بنتيجة التقييم

 .الصراحة في ت،ديم المعلوما  عم المرهو  .1

 .اةنجاز ت،ديم ركبر قدر مم المعلوما  إلى المرهو ، لتي يعلم مدى ت،دمه في .2

 .ل األدلة والبراهيمإقناع المرهو  بنتيجة الت،ييم، وذل  مم خال .3

 .إعطام فرصة للمرهو  لتي يبدي رريه .4

 إتباع رسلو  الم،ابلة لعر  النتائف، وذل  كسبيل لتطوير وتحسيم األدام. .5

 

 العاملين أداءتحسين . 13

،صرررد بت،ررروم فتررررة تحسررريم ردام العرررامليم عمومرررا علرررى رسرررا  مراقبرررة ردام العرررامليم بصرررورة مسرررتمرة، 

ي تذبرررذبا  رو تغيررررا  علرررى مسرررتوى ردائهرررم، وذلررر  للتررردخل فررري الوقررر  رم التعررررف فيمرررا إذا كانررر  هنرررا

لرررذا تسرررعى المؤسسرررة إلرررى االرت،رررام بمسرررتوى ردام  ال،صرررور، ومعالجرررةالمناسرررب قبرررل تررردني مسرررتوى األدام، 

جميررر  العرررامليم فيهرررا عمرررا كررران سررراب،ا، وذلررر  مرررم خرررالل تح،يرررق التررروازن بررريم األدام الوعلررري للعرررامليم 

 واألدام المستهدف.

اسررررتخدام جميرررر  المرررروارد "بأنرررره  (11-3 ، 1999،بحسررررب )الخاامرررري تحسرررريم األدامموهرررروم ويعرررررف 

المتاحرررة لتحسررريم المخرجرررا  وإنتاجيرررة العمليرررا ، وتح،يرررق التتامرررل بررريم التتنولوجيرررا التررري توظرررف رر  

 األربررررر  التاليرررررة: يتطلرررررب تررررروازن العناصررررررري رن تحسررررريم ردام ري منظمرررررة ، "المرررررال بالطري،رررررة المثلرررررى

 توقعررررررا  رن يؤكررررررد العناصررررررر هررررررذ  ترررررروازن ، ألن(التكلفددددددة – التكنولوجيددددددا - اإلنتاجيددددددة - ةلجددددددودا)

 المررررنهف هررررذا علررررى االعتبررررار، ويطلررررق فرررري رخررررذ  المنظمررررة قررررد فرررري المصررررلحة رصررررحا  واحتياجررررا 

 .الشامل التحسيم إدارة المتتامل
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وقائيرررررة علرررررى مجموعرررررة مرررررم اةجرررررراما  ال( 158 ، 2002،بحسرررررب )عبرررررا تعتمرررررد المؤسسرررررة كمرررررا 

 كمحاولة لتحسيم ردام العامليم والتي يمتم إجمالها في الخطوا  التالية: 

إن تحديرررد رسررربا  االنحررررراف رو ال،صرررور فرررري  تحديدددد األسدددباب الرئيسددددية لمشددداكل االداء الددددوظيفي: .1

ردام العررررامليم عررررم األدام المعيرررراري ذو رهميررررة بالغررررة سرررروام المؤسسررررة رو العررررامليم بهررررا، فالمؤسسررررة 

ذلررر  مرررم خرررالل كشرررف عرررم التيويرررة المثلرررى لت،يررريم األدام وتحسرررينه وفيمرررا إذا كانررر  تلررر  تسرررتويد مرررم 

العمليرررة قرررد تمررر  بترررل موضررروعية رم ال، وهرررل انخورررا  مسرررتوى األدام راجررر  إلرررى ت،صرررير العمرررال 

تحديرررد األسررربا  المؤديرررة إلرررى انخورررا   كمرررا رن بسررربب نررردرة المررروارد المتاحرررة لرررديهم رمفررري العمرررل 

 .وعا ما في ت،ليل الصراعا  ال،ائمة بيم العمال والمؤسسةاألدام قد يساهم ن

تلجرررأ المؤسسرررة إلرررى هرررذا النررروع مرررم اةجررررام  تطدددوير خطدددة عمدددل ناجحدددة للوصدددول إلدددى الحلدددول: .2

للت،ليرررل نوعررررا مررررا مررررم بعررر  مشررررتال  األدام ووضرررر  الحلررررول المناسرررربة لهرررا، سرررروام تررررم ذلرررر  برررريم 

مستشررراريم رو المختصررريم فررري مجرررال تطررروير المؤسسرررة والعرررامليم رو مرررم خرررالل االسرررتعانة بررربع  ال

وتحسرررريم األدام فالل،رررراما  المباشرررررة واررام الموتوحررررة والمشرررراركة فرررري مناقشررررة المشرررراكل وكشررررف 

الح،رررائق والمعلومرررا  للعرررامليم حرررول مسرررتوى ردائهرررم الحرررالي بررردون سررررية يسررراهم إلرررى حرررد كبيرررر فررري 

 .وض  حلول م،نعة ومناسبة لهم

تصررراال  المباشررررة بررريم الرهسرررام والمرهوسررريم ذا  رهميرررة بالغرررة فررري تعرررد اال االتصددداالت المباشدددرة: .3

تحسررريم األدام الررروظيوي للعرررامليم، لرررذا البرررد مرررم تحديرررد محتررروى هرررذ  االتصررراال  ورسرررلوبها ورنمايهرررا 

سرررؤال العرررامليم عرررم سررربب انخورررا  مسرررتوى كالمناسررربة لتح،يرررق الواعليرررة المرجررروة فررري هرررذا المجرررال، 

تشررارتهم حررول كيويررة الوصررول إلررى تحسرريم ردائهررم نحررو األف ررل دون ردائهررم فرري الوترررة االخيرررة واس

مرررم ردود رفعرررالهم السرررلبية وتعايرررا  اللجررروم إلرررى اسرررتخدام عبرررارا  قرررد تجررررح مشررراعرهم وذلررر  لت،ليرررل

 سلوكياتهم اةيجابية.

 

 خالصة المبحث الثاني

ى ح،ررائق وبيانررا  الررذي يشررير إلررى الحصررول علرر ،ردام العررامليمعلررى موهرروم  المبحررثتررم التعرررف فرري هررذا 

محرررددة عرررم األنشرررطة والمهرررام التررري ي،ررروم بهرررا الوررررد داخرررل المؤسسرررة مرررم خرررالل التطرررر  إلرررى مختلرررف 

ال،ررام ال رروم علررى عمليررة ت،يرريم ردام العررامليم وانعتاسررها علررى مسررتوى ردام الورررد داخررل كمررا تررم جوانبرره، 

الرفررر  تحسررينه ودام ومحاولررة المؤسسررة لتونهررا عمليررة ضرررورية يررتم مررم خاللهررا قيررا  كوررامة وفعاليررة األ

 ه للوصول إلى المستويا  المطلوبة.من

يتوجررب علررى المؤسسررة الترري تسررعى إلررى الوصررول إلررى  نررهاألدام، فلألهميررة كررل مررم األدام وت،يرريم  ونظرررا

إدارة المرررروارد  تعمررررل مررررم خررررالل نرواالسررررتمرارية، مسررررتوى األدام المتميررررا الررررذي ي ررررمم لهررررا الب،ررررام 

لرررمدام لرررديها ومراجعتهرررا بشرررتل مسرررتمر بمرررا يتناسرررب مررر  نمرررو  ناضرررجة ت،يررريممرررة ظرنالبشررررية علرررى اعرررداد 

 البشرية. يساعدها في االستوادة المثلى مم مواردهامما  فيها،االعمال وتع،د العمليا  
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 الثالثالمبحث 
 

 

 العالقة بين اإلدارة باألهداف وأداء العاملين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   66 
 

 

 القة بين اإلدارة باألهداف وأداء العاملينالع

سرررنتناول مرررم بعررردما تناولنرررا فررري المبحثررريم السررراب،يم الن،ررراي األساسرررية لرررادارة باألهرررداف وردام العرررامليم 

 .ردام العامليمواةدارة باألهداف العالقة بيم المبحث  هذا خالل

ا يسرررتخدم فررري عمليرررة ت،يررريم حيرررث رصررربح  عمليرررة اةدارة باألهرررداف فررري الوقررر  الحاضرررر رسرررلوبا حرررديث

األدام، كمررررا رن عمليررررة الت،يرررريم فرررري حررررد ذاتهررررا ضرررررورية لمعرفررررة مرررردى تح،ررررق األهررررداف فرررري جميرررر  

، بررررردما مرررررم العرررررامليم وانتهرررررام بالمنظمرررررة كترررررل )الت،يررررريم خرررررالل عمليرررررة الت،يررررريم المسرررررتويا  اةداريرررررة

 المؤسسي(.

ريم يممارسررررررة المررررررد يهرررررردف إلررررررى( 121،  2006بحسررررررب )عبرررررروي، باألهررررررداف إن مررررررنهف اةدارة

وركثرررر موضررروعية وات،ررران وهرررذا مرررا كررران يجرررب علررريهم عملررره برررداف  مرررم مسرررؤولياتهم بطري،رررة واضرررحة 

و تح،يرررق األهرررداف دون انتظرررارهم لمتافررر   ريسرررعون الرررى دقرررة اةنجررراز وخاصرررة الرررذيم  )ذاتررري( رنوسرررهم

يعرررد اعتبرررارا هامرررا  ن ربرررط نظرررام المتافررر   بت،رررويم األدام فررري مرررنهف اةدارة باألهررردافوعليررره فرررل، خاصرررة

  .ولة تطبيق نظام المتاف   بمنهف اةدارة باألهداف قد يؤدي الى ماايا واضحةاوواقعيا فمح

 رهمها ما يلي:  سيا  تظهر عدة ح،ائق جديرة باالعتباروفي هذا ال

لرررى وضررر  األهرررداف قرررد تررردف  بالمرهوسررريم إن سرررمة المشررراركة فررري يشرررعر التثيرررر مرررم المرررديريم برررأ .1

تواضرررعة وسرررهلة التح،يرررق، فرررلن كررران نظرررام المتافررر   مرتبطرررا بمررردى تجررراوز هرررذ  هرررداف مرتحديرررد 

 و يحد مم إمتانية تحسنها.راألهداف فلن ذل  يؤ ر على مستوى األدام في المنظمة 

ن المرهوسرررريم فرررري بريطانيررررا والواليررررا  المتحرررردة رشررررار  إلررررى ر معظررررم تطبي،ررررا  اةدارة باألهررررداف .2

يرررد مسرررتوى األهرررداف فرررلنهم يميلرررون إلرررى المخرررايرة بتحديرررد دفررري تح ارمرررمبررردال مرررم تررروخي الجانرررب 

و صررررعبة وبالتررررالي يررررؤدي ذلرررر  الررررى ظهررررور انحرافررررا  سررررلبية مررررم حيررررث الجررررودة رهررررداف كبيرررررة ر

 والتتاليف وريرها.
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األساسررررية  العناصررررر علررررىت،رررروم اةدارة باألهررررداف مررررنهف فرررري ظررررل  ت،يرررريم األدام عمومرررراكمررررا رن برررررامف 

 : (129،  2014كما يشير )رضا،  التالية

 ري تحديررررد رهررررداف المنظمررررة، وتأسرررري  خطررررة للسررررنة ال،ادمررررة ووضرررر  رهرررردافها، وذلرررر  وضددددع األهددددداف:

تحديرررد رسررراليب ل،يرررا  ردام األفرررراد وبتحديرررد مراكرررا المسرررؤولية واألنشرررطة ال ررررورية لتطرررور المنظمرررة، 

 .دامها كم،يا  ي،ا  عليها اةنجازتحديد األهداف التي يمتم استخوفي كل جانب، 

 حيرررث تتعلرررق وظيورررة التخطررريط باألهرررداف التررري سررربق وضرررعها، وبرررذل  يرررتم تحديرررد تطدددوير خطدددة عمليدددة:

 .االستراتيجيا  والسياسا  الالزمة لتح،ي،ها

بغرررر  عنررردما يرررتم وضررر  األهرررداف ورسرررم الخطرررط يرررتم إنشرررام نظرررام للرقابرررة،  القيدددام بمراجعدددة دوريدددة:

واألهررداف رن األعمررال سرروف تررؤدي إلررى النتررائف مررم رن المنظمررة تسررير علررى الطريررق الصررحيب، و التأكررد

 .سبق وضعها التي

 اةعررردادفررري هرررذ  الخطررروة يرررتم الت،يررريم السرررنوي لانجرررازا  التررري تمررر ، ومرررم  رررم  تقيددديم اإلنجددداز السدددنوي:

الم،برررل، وذلررر  بلعرررادة النظرررر لرررمدام، حيرررث ي،رررارن المررردرام األدام الوعلررري مررر  األدام المسرررتهدف رو  للعرررام

فرررلذا لرررم يرررتم تح،يرررق تلررر  األهرررداف يجرررب رن يعررررف الرهسرررام األسررربا  الناجمرررة عرررم  توقررر  تح،ي،ررره،مال

مررا هررو مطلررو  منرره رو رنرره ال يسررتطي  لالمرررهو   معرفررة يتررون سرربب ذلرر  عرردماةنجرراز الرررديم، إذ قررد 

 .المطلو  ن،ص الدعم الالزم لتح،يق اةنجاز هال،يام بالمتوق  منه، رو سبب

ةدارة فررري تطبيرررق رسرررلو  اةدارة باألهرررداف يتوقرررف علرررى قررردرتها أن نجررراح ابررر يلخرررص الباحرررث مرررا سررربق

نجررراز األهرررداف المحرررددة هرررو رسرررا  إونجاحهرررا فررري إعرررادة تشرررتيل المررروارد البشررررية فررري المؤسسرررة ليترررون 

وتصرررررحيحها  االنحرافرررررا كمرررررا رن ت،يررررريم األدام ومعرفرررررة  ،سرررررلبا رو إيجابررررراومحاسررررربتها تتليوهرررررا بالعمرررررل 

اةدارة  ألسرررررلو تشرررررف عرررررم النرررررواقص ويشرررررج  التحسررررريم المسرررررتمر وم،ارنرررررة األهرررررداف بالنترررررائف ي

 .باألهداف
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  خالصة الفصل الثاني

مرررم خرررالل هرررذا الوصرررل استعرضرررنا موهرررومي اةدارة باألهرررداف وردام العرررامليم مرررم وجهرررة نظرررر العديرررد 

 دارة باألهداف في ردام العامليم.اةللعالقة بيم تطرقنا  اكمالباحثيم والتتا  مم 

ن رسرررلو  اةدارة باألهرررداف هرررو رحرررد النمررراذج اةداريرررة التررري ر الرررىالدراسرررة النظريرررة توصرررلنا  ومرررم خرررالل

ويتطلررررب  لررررادارة ال،رررردرة علررررى اةنجرررراز وربررررط األنشررررطة والمرررروارد بالنتررررائف المطلررررو  تح،ي،هررررا،ترررروفر 

 يررهف تنويررذ  برنامجررا متتررامال ومدروسررا ممررا يايررد مررم فررر  نجاحرره ويايررد مررم فاعليترره، وتمثررل األهررداف

شررررري لترررري يعطرررري االنسرررران  والت،ررررويم، ووضرررروح هررررذ  االهرررردافوالمتابعررررة للتخطرررريط األسرررر  المنط،يررررة 

 .رف ل ما لديه مم ردام

يعتبرررر ردام العرررامليم و ومرررم جهرررة رخررررى فرررلن المرررورد البشرررري هرررو األسرررا  ومصررردر العطرررام واالنجررراز

ز المطلررررو  وفرررررق نجرررراكورررررامة العررررامليم وبلررررورهم مسررررتوى اةرحررررد المؤشرررررا  الدالررررة علررررى مسررررتوى 

فررري المنط،ررري والسرررليم األسرررا  ف، ل الرررداف  األساسررري لوجرررود ري مؤسسرررةيمثررر المتاحرررة، وهرررواةمتانيرررا  

 مدى النجاح في تح،يق األهداف. هو العامليمت،ويم ردام 
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 الثالثالفصل 

 للبحث العملياإلطار 

 

 المصارف الخاصة في سوريةالمبحث األول: 

 الدراسة الميدانية المبحث الثاني:
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 المبحث األول

 

 لمحة عن المصارف الخاصة في سورية
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 المصارف الخاصة في سوريةلمحة عن 

يتتررون النظررام المصرررفي الخررا  فرري سررورية مررم رحررد عشررر مصرررفا ت،ليررديا و ال ررة مصررارف اسررالمية، 

 2001لعرررررام  28صرررررة الت،ليديرررررة فررررري سرررررورية بموجرررررب ال،رررررانون رقرررررم تأسسررررر  المصرررررارف الخاول،رررررد 

وجميعهرررا شرررركا  مسررراهمة  2005لعرررام  35والمصرررارف اةسرررالمية بموجرررب المرسررروم التشرررريعي رقرررم 

مغولرررة عامرررة ومدرجرررة فررري سرررو  دمشرررق لرررمورا  الماليرررة، وتخ ررر  ةشرررراف ورقابرررة مصررررف سرررورية 

 .المركاي

طاعررررا هامررررا وحيويررررا لجررررذ  االدخررررار وجلررررب رمرررروال ويعررررد ال،طرررراع المصرررررفي الخررررا  فرررري سررررورية ق

االسرررتثمار والمسررراهمة فررري التنميرررة ول،رررد حافظررر  المصرررارف الخاصرررة علرررى متانهرررا فررري السرررو  السرررورية 

علررى الرررررم مرررم الع،وبررا  الجرررائرة االحاديرررة الجانرررب علررى سرررورية مرررم خررالل االسرررتمرار بت،رررديم خررردما  

 .ركا مصرفية وائتمانية متنوعة لتل مم االفراد والش

 مجتمررر  وعينرررة والتررري تشرررتل العاملرررة فررري مدينرررة دمشرررقوفيمرررا يلررري لمحرررة عرررم المصرررارف السرررتة الخاصرررة 

، 2021السررررورية، ترررراريخ التصرررروب ريررررار المصرررردر: موقرررر  هيئررررة االورا  واالسرررروا  الماليررررة : )البحررررث

 (/http://www.scfms.syالرابط 

 :بنك بيمو السعودي الفرنسي

بشررررراكة مرررر  بنرررر  بيمررررو فرررري لبنرررران والبنرررر  السررررعودي  4/1/2004بترررراريخ  فرررري سررررورية باشررررر العمررررل

مليرررار ليررررة سرررورية وحجرررم موجوداتررره قرابرررة  10  المرررال المصررررح بررره رالورنسررري فررري السرررعودية ويبلررر  ر

 .فرعا 37مليار ليرة سورية ولديه  302.8
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 بنك سورية والمهجر

هجرررر فررري لبنررران ويبلررر  رر  بشرررراكة مررر  بنررر  لبنررران والم 7/1/2004بتررراريخ فررري سرررورية باشرررر العمرررل 

 29مليررار ليرررة سررورية ولديرره  154مليررار ليرررة سررورية وحجررم موجوداترره قرابررة  8.6المررال المصرررح برره 

 .فرعا

 

 :بنك بيبلوت

بشرررراكة مررر  بنررر  بيبلرررو  فررري لبنررران ويبلررر  رر  المرررال  5/12/2005بتررراريخ فررري سرررورية باشرررر العمرررل 

 11مليررررار ليرررررة سررررورية ولديرررره  84ه قرابررررة مليررررار ليرررررة سررررورية وحجررررم موجوداترررر 6.12المصرررررح برررره 

 .فرعا

 :بنك الشام

بشرررراكة مررر  المصررررف التجررراري الترررويتي ويبلررر  رر   27/8/2007بتررراريخ فررري سرررورية باشرررر العمرررل 

 12مليرررار ليررررة سرررورية ولديررره 160مليرررار ليررررة سرررورية وحجرررم موجوداتررره قرابرررة  8المرررال المصررررح بررره 

 .فرعا

 بنك سورية الدولي االسالمي

بشرررراكة مررر  بنررر  قطرررر الررردولي االسرررالمي فررري الدوحرررة  15/9/2007بتررراريخ فررري سرررورية لعمرررل باشرررر ا

مليرررار ليررررة  583.4مليرررار ليررررة سرررورية وحجرررم موجوداتررره قرابرررة  15ويبلررر  رر  المرررال المصررررح بررره 

 .فرعا 27سورية ولديه 

 بنك البركة

ية فررري البحررررريم بشرررراكة مررر  مجموعررررة البركرررة المصرررررف 1/6/2010بترررراريخ فرررري سرررورية باشرررر العمرررل 

مليرررار ليررررة  377.5مليرررار ليررررة سرررورية ة وحجرررم موجوداتررره قرابرررة  15ويبلررر  رر  المرررال المصررررح بررره 

 فرعا. 11سورية ولديه 
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 البحث وعينة مجتمع .1

مدينرررة دمشرررق وهررري:  عاملرررة فررريخاصرررة سرررتة مصرررارف سرررورية تترررون مجتمررر  البحرررث مرررم العرررامليم فررري 

 .، بيبلو ، الشام، سورية والمهجر(الدولي اةسالمي، البركة، بيمو السعودي الورنسي)سورية 

 بحسب قسم المروارد البشررية فري هرذ  المصرارففي مدينة دمشق في فروعها العامليم  بل  عدد الموظويمكما 

توزيرر  اسررتبيان التترونرري علررى عينررة عشرروائية بسرريطة مررم هررؤالم را  البحررث بألررر قمنرراموظوررا،  (1250)

وتحليلها باستخدام برنامف الحامة اةحصرائية  همتوري  اجابات تم اموظو( 133)إجابا  الموظويم وتم استرداد 

 .IBM SPSS Statistic Ver. 25 النسخة وم االجتماعيةللعل

 

 البحثأداة  .2

 Liker  -حيرث ترم اعتمراد م،يرا  ليترر  ل،يرا  متغيررا  البحرث  االستبيانلتح،يق رهداف البحث تم تصميم 

وذل  مم خالل الرجوع إلى الدراسا  السراب،ة وانت،رام العبرارا  التري تناسرب الحالرة العمليرة للبحرث الخماسي 

 :عدة رقسام كما يلي الىالبحث  استبيان ين،سمو، ليالحا

، العمررررر، الجررررن وهرررري لموررررردا  عينررررة البحررررث يحترررروي علررررى المعلومررررا  الديموررافيررررة  القسددددم األول:

 .هل العلمي، عدد سنوا  الخبرةالمؤ

الرررذي ي،ررروم علرررى االبعررراد وتطبيرررق اةدارة باألهرررداف  المتغيرررر المسرررت،ل محرررورعلرررى اشرررتمل  القسدددم الثددداني:

 -بعرررد دعرررم اةدارة العليرررا - بعرررد االلتررراام بتح،يرررق األهرررداف - بعرررد المشررراركة فررري تحديرررد األهرررداف) لتاليرررة:ا

 .(بعد التغذية الراجعة -بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز

  .ردام العامليم المتغير التاب  اشتمل على محور القسم الثالث:

 على الدراسا  الساب،ة. االستبيان باالعتماد محاوريبيم الجدول التالي 

 محاور االستبيان باالعتماد على الدراسات السابقة (1-3الجدول )

 المصدر العباراتعدد  المحور القسم

 

تطبيق اإلدارة 

 باألهداف

 (2019دراسة )المطيري، 5 بعد المشاركة في تحديد األهداف

 (2019عينيم،دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو ال 5 بعد االلتاام بتح،يق األهداف

 (2010( و دراسة )الغويريم،2015دراسة )شبير، 5 بعد دعم اةدارة العليا

 (2015( و دراسة )شبير،2019دراسة )المطيري، 5 بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز

 (2019دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم، 5 بعد التغذية الراجعة

 (2019دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم، 10 ردام العامليم أداء العاملين

  35 المجموع

 باالستوادة مم الدراسا  الساب،ة. المصدر: إعداد الباحث
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 خصائص عينة البحث  .3

موظوا مم العامليم في المصارف الخاصة في مدينة دمشق نبيم فيما يلي تروزع  133تتون  عينة البحث مم 

 المتمثلة في الجن ، العمر، المؤهل العلمي، سنوا  الخبرة: رفرادها حسب خصائصهم الديموررافية

 متغير الجنس:العينة حسب  توزيع

% بينما بلر  عردد االنراث 45.9موردة بنسبة  61رن عدد الذكور بل   (1-3) والشتل( 2-3)نالح  مم الجدول 

ى عمرل المرررة %، يمتم ان يعاى هرذا االخرتالف الرى تشرجي  المصرارف الخاصرة علر54,1موردة بنسبة  72

 إضافة الى يبيعة ونشاي المصارف الخدمي الذي يشج  على است،طابهم.

 

 حسب الجنس العينة عي( توز1-3الشكل )      جنس                 حسب ال العينة عي( توز2-3الجدول )     

 
 SPSSاعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر

 

 متغير العمر:العينة حسب توزيع 

نجد رن النسبة األعلى كان  للوئة ( 2-3( والشتل )3-3) مم حيث الوئة العمرية وكما يظهر في الجدول

الى  40%  م الوئة مم 38.3سنة بنسبة  30% تليها الوئة اقل مم 50.4سنة بنسبة  39الى  30العمرية مم 

نتيجة االختبار بأن العامليم مم  يمتم تبرير% و1.5بنسبة  سنة وركثر 50 % تليها الوئة9.8سنة بنسبة  49

      فئا  الشبا  هم ركثر استجابة لالستبيانا  الموزعة والمشاركة في حرائهم م،ارنة بالوئا  العمرية االخرى.

 حسب العمر العينة ( توزيع2-3الشكل )         حسب العمر                 العينة ( توزيع3-3الجدول )      

 

 SPSSائف تحليل البيانا  اعداد الباحث باالعتماد على نت :المصدر

 

 متغير الجنس

 النسبة % التكرار الجنس

 45.9 61 ذكر

 54.1 72 رنثى

 100 133 المجموع

 متغير العمر

 النسبة % التكرار العمر

 38.3 51 سنة 30 مم اقل

 50.4 67 سنة 39 الى 30 مم

 9.8 13 سنة 49 الى 40 مم

 1.5 2 وركثر سنة 50

 100 133 المجموع
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 متغير المؤهل العلمي:العينة حسب توزيع 

% جرامعي 66.1رن عينة البحث توزع  حسب المؤهل العلمري الرى  (3-3) والشتل (4-3) يظهر في الجدول

% معهررد متوسرط ومررا دون، ممرا يرردل علرى سررعي المصرارف الخاصررة 9.8% دراسرا  عليررا تليهرا 24.1تليهرا 

وي الشهادا  العليا حيث رنهم األكثر قردرة علرى ممارسرة وات،ران العمرل المصررفي الرذي الست،طا  العامليم ذ

 يعمل في بيئة تنافسية.

 

 حسب المؤهل العلمي العينة عي( توز3-3الشكل )   حسب المؤهل العلمي           العينة عي( توز4-3الجدول )

  

 SPSSاعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر

 

 متغير سنوات الخبرة:العينة حسب توزيع 

إلرى  5خبررة مرم رن نسربة العرامليم ذوي ال (4-3) والشرتل (5-3) مم حيث سنوا  الخبرة نالح  مم الجدول

% تليهرا نسربة ذوي الخبررة 35.3سنوا   5% تليها نسبة ذوي الخبرة رقل مم 42.9سنوا  كان  األعلى  10

عامليم في المصارف الخاصة لسنوا  نسبي لليشير الى است،رار يمتم رن %، مما 21.8سنوا   10ركثر مم 

ة الى سعي المصارف الخاصة للحواظ علرى عمل م،بولة نتيجة رضاهم عم بيئة العمل التي يعملون بها، إضاف

 موظويها ذوي الخبرة واست،طابها المستمر لموظويم جدد وخبرا  عمل جديدة.

 

 حسب عدد سنوات الخبرة العينة ( توزيع4-3حسب عدد سنوات الخبرة           الشكل ) العينة ( توزيع5-3الجدول )

 

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر

 العلمي متغير المؤهل

 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 9.8 13 دون وما متوسط معهد

 66.1 88 جامعي

 24.1 32 عليا دراسا 

 100 133 المجموع

 الخبرة سنوات عدد

 ة %النسب التكرار عدد سنوات الخبرة

 35.3 47 سنوا  5 مم رقل

 42.9 57 سنوا  10 إلى 5 مم

 21.8 29 سنوا  10 مم ركثر

 100 133 المجموع
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 ثبات أداة البحثوصدق اختبار  .4

 أوال: اختبار الصدق الظاهري )صدق المحتو (: 

علرررى الررردكتورة المشررررفة علرررى البحرررث فررري الجامعرررة حيرررث  )االسرررتبيان( بحرررثترررم عرررر  م،يرررا  ردا  ال

تمررر  معالجتهرررا وفرررق   رررمويلرررب التعرررديل علرررى بعررر  العبرررارا  قامررر  بمراجعتهرررا وتوجيررره المالحظرررا  

 .الحالي الم،ترح لتتوافق م  البحث

 

 ثانيا: اختبار ثبات أداة البحث:

يبررريم الجررردول حيرررث (، رلورررا كرونبررراخم اختبرررار )درجرررة  برررا  رداة البحرررث قمنرررا باسرررتخدا مرررم رجرررل اختبرررار

 :لتل متغير مم متغيرا  البحثرلوا كرونباخ التالي نتائف معامال  

 ألبعاد ومحاور البحثألفا كرونبا  نتائج اختبار  (6-3الجدول رقم )

 معامل الثبات مجال العبارات عدد العبارات المتغير

 0.966 25الى  1مم  25 تطبيق اإلدارة باألهداف

 0.938 5الى  1مم   5 بعد المشاركة في تحديد األهداف

 0.862 10الى  6مم  5 بعد االلتاام بتح،يق األهداف

 0.940 15الى  11مم  5 بعد دعم اةدارة العليا

 0.891 20الى  16مم  5 بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز

 0.916 25الى  21مم  5 بعد التغذية الراجعة

 0.934 35الى  26مم  10 ملينأداء العا

 0.971 35الى  1مم  35 االستبيان

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر       

 كرونبا  لالستبيان ألفانتائج اختبار  (7-3الجدول رقم )

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.971 35 

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر                                        

 

 واالسرتبيان كترلرن قريم رلورا كرونبراخ لجمير  متغيررا  البحرث  (7-3( و )6-3) يمالساب، يميالح  مم الجدول

ان وعليره فرلن رداة البحرث تتمتر  ممرا يردل علرى جرودة رسرئلة االسرتبي 0.6ركبر مم  ري (0.971) كان  مرتوعة

امتانيرة االعتمرراد عليهررا فرري تحليررل النتررائف واةجابررة علررى ممررا يعنرري بدرجرة عاليررة مررم المو وقيررة والصررالحية 

 .البحث واختبار فرضياته تساهال 
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  اختبار االتساق الداخلي ألداة البحثثالثا: 

يم عبرررارا  كرررل بعرررد مرررم ربعررراد الم،يرررا  ل،يرررا  االتسرررا  الرررداخلي ترررم اسرررتخدام معامرررل ارتبررراي بيرسرررون بررر

 وبعدها التلي وكان  النتائف كما يلي:

 محاور البحثألبعاد وبيرسون معامالت االرتباط  (8-3الجدول رقم )

 مستو  المعنوية حدود معامالت االرتباط أبعاد المتغير

 0.000 0.832 – 0.658 تطبيق اإلدارة باألهداف

 0.000 0.935 – 0.814 بعد المشاركة في تحديد األهداف

 0.000 0.675 – 0.430 بعد االلتاام بتح،يق األهداف

 0.000 0.635 – 0.566 بعد دعم اةدارة العليا

 0.000 0.584 – 0.478 بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز

 0.000 0.659 – 0.611 بعد التغذية الراجعة

 0.000 0.868 – 0.752 أداء العاملين

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر              

 

رداة البحررررث  وربعرررراد رن معررررامال  ارتبرررراي كررررل مررررم عبررررارا  محرررراور (8-3) يوضررررب الجرررردول السررررابق

( ممرررا 0.05التلررري لترررل منهرررا كانررر  جميعهرررا قويرررة وذا  داللرررة عنرررد مسرررتوى الداللرررة )والبعرررد برررالمحور 

 البحث وبالتالي صالحيتها للتطبيق.محاور وربعاد  ي م،بول احصائيا داخليعني وجود اتسا  داخل

 

 رابعا: اختبار التوزيع الطبيعي

مرم المعلروم رن البيانرا  ت،ترر  مرم حيث رنره االستناد إلى معامل االلتوام للمتغيرا ، ةجرام هذا االختبار تم 

 والجردول الترالي (،3،3-)ميعهرا ت،ر  فري المجرال التوزي  الطبيعي إذا كان  قيمة معامرل االلتروام للمتغيررا  ج

إلرى رن ،ر  ضرمم المجرال المرذكور ممرا يشرير ي ثلجمي  متغيررا  البحر االلتواميوضب رن قيمة معامل  (3-9)

 .يبيعياتتوزع توزيعا  البيانا 

 



 
   79 
 

 

 لعينة البحث االلتواء معامل قيماختبار التوزيع الطبيعي و( 9-3الجدول رقم )

 

 األهدافتطبيق اإلدارة ب

 في المشاركة بعد العاملين أداء 

 األهداف تحديد

 االلتزام بعد

 األهداف بتحقيق

 دعم بعد

 العليا اإلدارة

 والمحاسبة التقييم بعد

 اإلنجاز على

 التغذية بعد

 الراجعة

N 
Valid 133 133 133 133 133 133 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Skewness -1.330- -1.389- -1.260- -1.037- -.881- -.663- 

Std. Error .210 .210 .210 .210 .210 .210 

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر

 

 التحليل الوصفي لمتغيرات البحث .5

 بحث حيث تم إعطام ال،يم كما يلي:الخماسي ل،يا  عبارا  متغيرا  ال Liker  -تم اعتماد م،يا  ليتر  

 قيات اإلجابة على فقرات االستبيان( م10-3قم )الجدول ر

 رير موافق بشدة رير موافق حيادي موافق موافق بشدة

 ( درجة1) ( درجة2) ( درجا 3) ( درجا 4) ( درجا 5)

 باالعتماد على الدراسا  الساب،ة مم اعداد الباحث :المصدر             

 4=  (1درجرة اةجابرة الردنيا ) –( 5درجة اةجابرة العليرا )وبالتالي يتون المدى ل،يم م،يا  ليتر  الخماسي: 

يترون  وعليره (،0.8) يسراوي يول الوئرةرن ينتف لدينا  (5) )الخيارا ( الذي يساوي وب،سمته على عدد الوئا 

 الجدول التالي: في هو مبيمكما ومستوى األهمية لمتغيرا  البحث  اةجابا  حسب الوسط الحسابياتجا  

 الكمية البحثاتجاه اإلجابات حسب الوسس الحسابي لمتغيرات ( 11-3الجدول رقم )

 المستو  االجابة المتوسس

 منخو  جدا رير موافق بشدة 1.8 - 1

 منخو  رير موافق 2.6 – 1.81

 متوسط حيادي 3.4 – 2.61

 مرتو  موافق 4.2 – 3.41

 مرتو  جدا موافق بشدة 5 - 4.21

 اد الباحث باالعتماد على الدراسا  الساب،ةاعدالمصدر:                   

وسرررط الحسرررابي واالنحرررراف المعيررراري واتجرررا  إجابرررا  رفرررراد متالترررم حسرررا  التحليرررل الوصررروي  وةجررررام

 كما يلي: البحثعينة 
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 أوال: تطبيق اإلدارة باألهداف

 على فقرات تطبيق اإلدارة باألهداف المتوسس الحسابي واالنحراف المعياري واتجاه إجابات أفراد العينة (12-3الجدول رقم )

 العبارة
المتوسس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستو  االتجاه العام الترتيب

 المحور األول : تطبيق اإلدارة باألهداف

 البعد األول: بعد المشاركة في تحديد األهداف

يتوق الرئي  والمرهو  مسب،ا على المهام والمسؤوليا  التي 

   في المصرفتخص كل مرهو
 مرتو  موافق 2 0.845 4.19

يشارم الرئي  والمرهو  في تحديد األهداف العامة للمصرف 

 حسب المستوى اةداري
 مرتو  جدا موافق بشدة 3 0.947 4.24

يشارم المرهوسيم الرهسام في تحديد األهداف في المصرف 

 حسب اختصاصهم
 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.814 4.29

رهوسيم المشاركة في ترتيب األهداف وف،ا يطلب مم الم

 ألهميتها ورولويتها
 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.845 4.27

يمتل  المرهوسيم الحرية التاملة ةبدام اررام واالقتراحا  عند 

 تحديد األهداف
 مرتو  موافق 1 0.923 4.11

 مرتفع جدا موافق بشدة 1 0.87 4.22 نتيجة البعد األول

 ي: بعد االلتزام بتحقيق األهدافالبعد الثان

تشعر بالسعادة في حيات  الوظيوية نتيجة تح،يق رهداف المصرف 

 ورهداف 
 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.806 4.39

تشعر بالسعادة عندما تناقش رمور تتعلق بتحديد رهداف المصرف 

 م  رهسائ  بالعمل
 مرتو  جدا موافق بشدة 1 0.823 4.26

 مرتو  جدا موافق بشدة 2 0.738 4.30 صرف يمنح  انتمام ركبر لعمل تح،يق رهداف الم

تشعر بواجب رخالقي يدفع  لالستمرار في العمل عند تح،يق 

 رهداف المصرف
 مرتو  جدا موافق بشدة 3 0.737 4.34

تحر  على العمل ضمم فريق عمل واحد لتح،يق رهداف 

 المصرف
 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.618 4.42

 مرتفع جدا موافق بشدة 4 0.74 4.34 ة البعد الثانينتيج

 البعد الثالث: بعد دعم اإلدارة العليا

ت،دم اةدارة العليا الدعم لجمي  المرهوسيم لتمتنهم مم األدام 

 المناسب لتح،يق األهداف
 مرتو  جدا موافق بشدة 2 0.780 4.31

،يق األهداف توفر اةدارة العليا المستلاما  المادية والبشرية لتح

 الموضوعة
 مرتو  جدا موافق بشدة 3 0.761 4.35

 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.682 4.38 تهتم اةدارة بمتابعة العمل للتعرف على المشتال  وحلها

 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.668 4.44 تع،د اةدارة العليا االجتماعا  الدورية للتأكد مم تح،يق األهداف

العليا االقتراحا  واررام التي تسهم في تحسيم تت،بل اةدارة 

 األدام
 مرتو  جدا موافق بشدة 1 0.740 4.27

 مرتفع جدا موافق بشدة 5 0.73 4.35 نتيجة البعد الثالث

 البعد الرابع: التقييم والمحاسبة على اإلنجاز

 جدامرتو   موافق بشدة 3 0.732 4.44 يستخدم المصرف معايير واضحة لت،ييم األدام

تركا معايير ت،ييم األدام المستخدمة على مدى تح،يق األهداف 

 الموضوعة
 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.808 4.34
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تعتمد اةدارة رسلو  ت،ييم األدام الذاتي مم ضمم األساليب 

 المتبعة
 مرتو  موافق 2 1.036 4.10

يتم المراجعة بصورة مستمرة ل،يا  مدى الت،دم في العمل 

 ألهدافوتح،يق ا
 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.686 4.35

 مرتو  جدا موافق بشدة 1 0.940 4.22 تتم محاسبة العامليم وف،ا لما تح،ق مم رهداف

 مرتفع جدا موافق بشدة 3 0.84 4.29 نتيجة البعد الرابع

 البعد الخامس: التغذية الراجعة

 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.699 4.42 يتم ايالع  على نتيجة ت،ييم ردائ  الوظيوي

 مرتو  موافق 1 0.906 4.19 يتم توفير التغذية الراجعة بعد عملية الت،ييم المباشر بدون تأخير

تسمب التغذية الراجعة بالتشف عم ن،اي ال،وة وال عف في 

 األدام الوظيوي
 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.685 4.30

 مرتو  جدا موافق بشدة 2 0.808 4.21 ظويمتساهم عملية التغذية الراجعة في تحويا المو

 مرتو  جدا موافق بشدة 3 0.770 4.27 يترتب على عملية التغذية الراجعة تطوير لمستوى ردام الموظويم

 مرتفع جدا موافق بشدة 2 0.77 4.28 نتيجة البعد الخامس

 مرتفع جدا موافق بشدة - 0.79 4.30 نتيجة المحور األول

 SPSSالباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   مم اعداد :المصدر

 

 ( ما يلي:12-3يالح  مم الجدول السابق )

التلرري لتطبيررق اةدارة باألهررداف فرري اتجررا  المواف،ررة بشرردة  المحرروراسررتجابة المبحررو يم نحررو كانرر  نتيجررة  -

 تطبيرقتبنري ت،روم بن المصرارف الخاصرة فري مدينرة دمشرق ر( مما يشير الى 4.30بمتوسط حسابي قدر  )

  .اةدارة باألهداف

 

،رة بشردة وبمتوسرطا  ربعاد تطبيق اةدارة باألهرداف فري اتجرا  الموافاستجابة المبحو يم نحو كان  نتيجة  -

ن المصرارف الخاصرة فري مدينرة دمشرق ت،روم بممارسرة هرذ  األبعراد بنسرب رحسابية مختلوة مما يشير الى 

( يليهرا بعرد االلتراام 4.35)حسرابي دعم اةدارة العليا بمتوسرط  روال بعد: متواوتة كان ترتبيها على التوالي

حسررابي بمتوسررط  بعررد الت،يرريم والمحاسرربة علررى اةنجرراز( يليهررا 4.34)حسررابي بتح،يررق األهررداف بمتوسررط 

ورخيرررا بعررد المشرراركة فرري تحديررد األهررداف  (4.28)حسررابي بمتوسررط  التغذيررة الراجعررة يليهررا بعررد (4.29)

 .(4.22)بمتوسط حسابي 

 

التري رظهرر  رن رالبيرة توجهرا  افرراد العينرة  (2019)المطيرري،كرل مرم دراسرة  وتتوق هذ  النترائف مر 

ودراسررة )عبررد اللطيررف رحمررد، ربررو  ،جررام  إيجابيررة ومتو،ررة فرري تطبيررق الت،يرريم والمحاسرربة علررى االنجرراز 

فري تطبيرق ا نريم مرم  ( التي رظهر  رن رالبية توجها  افراد العينة جام  إيجابيرة ومتو،رة2019العينيم،

( 2010)الغرويريم، كرل مرم مر  دراسرة وتختلف الراجعة،مبادئ اةدارة باألهداف وهما االلتاام والتغذية 

 ،علرى محرور دعرم اةدارة العليررا رن تطبيرق نمروذج اةدارة باألهرداف كران بدرجرة متوسرطة التري رظهرر 

م وتوجها  رفراد العينرة ريرر متو،رة فري حيث جام  حرا (2019العينيم،عبد اللطيف رحمد، ربو ودراسة )

 في تحديد األهداف. تطبيق مبدر المشاركة

 

ن تشرت  ر( ري 1( رقرل مرم )0.79كان االنحراف المعيراري لمحرور اةدارة باألهرداف ضرعيوا حيرث بلر  ) -

 ر.في اتجا  واحد الى حد كبيمت،اربة ون إجابا  افراد العينة كان  ركان ضعيوا مما يشير الى  االجابا 
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 ثانيا: أداء العاملين:

 المتوسس الحسابي واالنحراف المعياري واتجاه إجابات أفراد العينة على فقرات أداء العاملين (13-3الجدول رقم )

 العبارة
المتوسس 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستو  االتجاه العام الترتيب

 المحور الثاني: أداء العاملين

 مرتو  جدا موافق بشدة 5 0.653 4.41 بأنظمة العمل وقوانينهيوجد لدى العامليم إلمام 

توجد قدرة لدى العامليم على تصحيب األخطام الناتجة عم 

 قيامهم بأدام العمل
 مرتو  جدا موافق بشدة 2 0.768 4.26

توجد قدرة لدى العامليم على التتيف عند حدوث حاال  يارئة 

 في العمل
 جدا مرتو  موافق بشدة 3 0.827 4.27

 مرتو  جدا موافق بشدة 9 0.670 4.49 يحر  العاملون على االلتاام بأوقا  العمل الرسمية

يحر  العاملون على تنويذ العمل وف،ا للخطط والبرامف 

 المرسومة
 مرتو  جدا موافق بشدة 6 0.596 4.44

يشعر العاملون بأهمية التعاون م  فريق العمل ةنجاز المهام 

 المطلوبة
 مرتو  جدا موافق بشدة 4 0.652 4.41

يحر  العاملون على تطوير مهاراتهم وقدراتهم العملية 

 باستمرار
 مرتو  جدا موافق بشدة 8 0.585 4.49

 مرتو  جدا موافق بشدة 10 0.572 4.51 يبذل العاملون الجهد التافي ةنجاز االعمال بطري،ة صحيحة

 مرتو  جدا موافق بشدة 7 0.723 4.46 جاز يتم انجاز العمل المطلو  في الوق  المحدد ةن

يحر  العاملون على ت،ديم رفتار ابتتارية تساعد على تطوير 

 إجراما  العمل ونظمه
 مرتو  موافق 1 1.031 4.14

 مرتفع جدا موافق بشدة - 0.71 4.39 نتيجة المحور الثاني

 SPSSمم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   :المصدر

 

 ( ما يلي:13-3يالح  مم الجدول السابق )

في اتجا  المواف،ة بشدة بمتوسرط حسرابي ألدام العامليم  المحور التلياستجابة المبحو يم نحو كان  نتيجة  -

توجها  افراد عينة المصارف الخاصة في مدينرة دمشرق نحرو محرور ردام ن ر( مما يشير الى 4.39قدر  )

 (.2019وهذا يتوق م  دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم، إيجابيةمتو،ة والعامليم كان  

 

( ري رن تشررت  1( رقررل مررم )0.71ضررعيوا حيررث بلرر  ) ردام العررامليمكرران االنحررراف المعيرراري لمحررور  -

 في اتجا  واحد الى حد كبير.مت،اربة و ن إجابا  افراد العينة كان راالجابا  كان ضعيوا مما يشير الى 
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 اختبار الفرضيات .6

 الفرضية الرئيسية األولى:

H01 في المصارف الخاصة في : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدارة باألهداف على أداء العاملين

  .مدينة دمشق

 ويتورع عنها الورضيا  الورعية التالية: 

H01-1ليم في المصارف : ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد المشاركة في تحديد األهداف على ردام العام

 الخاصة في مدينة دمشق.

H01-2 ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد االلتاام بتح،يق األهداف على ردام العامليم في المصارف :

 الخاصة في مدينة دمشق.

H01-3 ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد دعم اةدارة العليا على ردام العامليم في المصارف الخاصة في :

 ة دمشق.مدين

H01-4 ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز على ردام العامليم في المصارف :

 الخاصة في مدينة دمشق.

H01-5 ال يوجد ر ر ذو داللة إحصائية لبعد التغذية الراجعة على ردام العامليم في المصارف الخاصة في :

 مدينة دمشق.

 البسررريط إلرررى تحليرررل االنحررردار الخطررري الباحرررث لجرررأ رئيسرررية وفرضرررياتها الورعيرررةالختبرررار الورضرررية ال -

يسرررتخدم للتنبرررؤ ب،يمرررة المتغيرررر التررراب  )ردام العرررامليم( بداللرررة المتغيرررر المسرررت،ل تطبيرررق اةدارة  الرررذي

دعرررم اةدارة العليرررا  -االلتررراام بتح،يرررق األهرررداف  -باألهرررداف بأبعررراد  )المشررراركة فررري تحديرررد األهرررداف 

التغذيرررة الراجعرررة( وذلررر  بعرررد إيجررراد معادلرررة االنحررردار الخطيرررة  -ت،يررريم والمحاسررربة علرررى اةنجررراز ال -

 ربعاد تطبيق اةدارة باألهداف. Xاألدام، ويمثل  Yحيث يمثل  Y= a + bX :مم الشتل وهي

لمعرفررررة ركثررررر األبعرررراد رهميررررة فرررري متغيررررر تطبيررررق اةدارة باألهررررداف مررررم حيررررث تأ يرهررررا فرررري ردام  -

 لى تحليل االنحدار الخطي المتعدد.لجأ الباحث االعامليم 

 اختبار هذ  الورضيا  كما يلي:  نتائفوكان  

 :الفرضية الرئيسية األولىاختبار  أوال

 H01 أداء العاملين في المصارف الخاصة فدي في : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيق اإلدارة باألهداف

 مدينة دمشق.

( بأن نسبة االرتبراي بريم المتغيرر المسرت،ل تطبيرق اةدارة باألهرداف والمتغيرر 14-3) التالي يظهر مم الجدول

ري رن تطبيق اةدارة باألهداف يوسرر  0.522% رما معامل التحديد فيساوي  72.3التاب  ردام العامليم يساوي 

 % مم ردام العامليم. 52.2
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 األولى الرئيسيةالبسيس للفرضية  ( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدار14-3الجدول )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.723 .522 .519 .396 

The independent variable is     تطبيق اةدارة باألهداف  

 SPSS المصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                  

 

 0.05وهي رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللة 143.186هي  F ( إلى رن قيمة15-3) التالي يشير الجدول

يمتررم اسررتخدام وبالتررالي  العررامليمبالنسرربة ألدام  لتطبيررق اةدارة باألهرردافيشررير إلررى األهميررة اةحصررائية  ممررا

 نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.

 

 الرئيسية األولى( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار في اختبار الفرضية 15-3الجدول )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 22.441 1 22.441 143.186 .000 

Residual 20.532 131 .157   

Total 42.973 132    

  The independent variable isباألهداف اإلدارة تطبيق 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                

 

 0.698تسراوي  b ومعلمرة الميرل 1.392تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 16-3يبيم الجدول التالي )

ون،برل الورضرية لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العردم  0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

% وبالترالي  69.8بلغر  نسربة الترأ ير وردام العرامليم،  فريالبديلة ال،ائلة بوجود ر رر لتطبيرق اةدارة باألهرداف 

 )تطبيق اإلدارة باألهداف( 0.698+  1.392أداء العاملين = تتون معادلة االنحدار كما يلي: 

 (.0.698تؤدي الى زيادة األدام بم،دار )ري رن زيادة تطبيق اةدارة باألهداف بم،دار وحدة واحدة س

 

 الرئيسية األولىثوابت معادلة االنحدار الختبار الفرضية  (16-3الجدول )

Coefficients 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 000. 11.966 723. 058. 698. باألهداف اإلدارة تطبيق

(Constant) 1.392 .253  5.507 .000 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا           
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رالبية الن،اي تتجم  على شتل حامرة حرول خرط مسرت،يم رن  ( الرسم البياني لشتل االنتشار5-3يظهر الشتل )

 )تطبيق اةدارة باألهداف( و )ردام العامليم(. نموذج االنحدار متغيريمما يدل على العالقة الخطية بيم 

 

 الرئيسية األولى للفرضية شار الختبار خطية نموذج االنحدار( الرسم البياني لشكل االنت5-3الشكل )

 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا            

 

 :اختبار الفرضية الفرعية األولىثانيا: 

H01-1 أداء العاملين في المصارف  في: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد المشاركة في تحديد األهداف

 الخاصة في مدينة دمشق.

األهرداف  تحديرد فري المشراركة بعرد( برأن نسربة االرتبراي بريم المتغيرر المسرت،ل 17-3يظهر مم الجردول رقرم )

ري رن بعرد المشراركة فري  0.274عامرل التحديرد فيسراوي % رمرا م 52.4والمتغير التاب  ردام العرامليم يسراوي 

 % مم ردام العامليم. 27.4ف يوسر تحديد األهدا

 

 األولى ( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدار البسيس للفرضية الفرعية17-3الجدول )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.524 .274 .269 .488 

 The independent variable is األهداف تحديد في المشاركة بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                      
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 0.05وهري رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللرة  49.529هي  F ( إلى رن قيمة18-3يشير الجدول التالي )

بعررد المشراركة فرري تحديرد األهررداف بالنسربة ألدام العررامليم وبالترالي يمتررم لإلرى األهميررة اةحصرائية  ممرا يشررير

 استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.

 
 األولى ( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار في اختبار الفرضية الفرعية18-3الجدول )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 11.790 1 11.790 49.529 .000 

Residual 31.183 131 .238   

Total 42.973 132    

 The independent variable is   األهداف تحديد في المشاركة بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                    

 

 0.381تسراوي  b ومعلمرة الميرل 2.782تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 19-3م الجدول التالي )يبي

لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العردم ون،برل الورضرية  0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

% 38.1، وقرد بلغر  نسربة الترأ ير ليمردام العام فيبعد المشاركة في تحديد األهداف ل ر ر البديلة ال،ائلة بوجود

 )بعد المشاركة في تحديد األهداف( 0.381+  2.782أداء العاملين = معادلة االنحدار:  وتتون

 (.0.381بم،دار وحدة واحدة ستؤدي الى زيادة األدام بم،دار ) المشاركة في تحديد األهدافري رن زيادة 

 
 الفرعية األولىلفرضية ثوابت معادلة االنحدار الختبار ا (19-3الجدول )

Coefficients 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 000. 7.038 524. 054. 381. األهداف تحديد في المشاركة بعد

(Constant) 2.782 .232  11.986 .000 

 SPSSنتائف تحليل البيانا   المصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على     

 

 :الثانيةثالثا: اختبار الفرضية الفرعية 

H01-2 أداء العاملين في المصارف  في: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد االلتزام بتحقيق األهداف

 الخاصة في مدينة دمشق.

والمتغيرر ام بتح،يق األهداف بعد االلتا( بأن نسبة االرتباي بيم المتغير المست،ل 20-3يظهر مم الجدول رقم )

رن بعرد االلتراام بتح،يرق األهرداف ري  0.285% رما معامل التحديد فيساوي  53.4التاب  ردام العامليم يساوي 

 % مم ردام العامليم. 28.5يوسر 
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 الثانية ( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدار البسيس للفرضية الفرعية20-3الجدول )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.534 .285 .280 .484 

 The independent variable is األهداف بتحقيق االلتزام بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                       

 

 0.05وهري رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللرة  52.305هي  F قيمة( إلى رن 21-3) التالي يشير الجدول

األهداف بالنسبة ألدام العامليم وبالترالي يمترم اسرتخدام  بتح،يق االلتاام بعدلمما يشير إلى األهمية اةحصائية 

 نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.

 
 الثانية ار في اختبار الفرضية الفرعية( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحد21-3الجدول )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 12.262 1 12.262 52.305 .000 

Residual 30.711 131 .234   

Total 42.973 132    

 The independent variable is األهداف بتحقيق االلتزام بعد

 SPSSداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا  المصدر: مم اع              

 

 0.414تسراوي  b ومعلمرة الميرل 2.626تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 22-3يبيم الجدول التالي )

لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العردم ون،برل الورضرية  0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

%  41.4بلغرر  نسرربة التررأ ير ردام العررامليم، وفرري ر ررر لبعررد االلترراام بتح،يررق األهررداف جررود البديلررة ال،ائلررة بو

 )االلتزام بتحقيق األهداف( 0.414+  2.626أداء العاملين = وبالتالي تتون معادلة االنحدار كما يلي: 

 (.0.414دار )بم،دار وحدة واحدة ستؤدي الى زيادة األدام بم، االلتاام بتح،يق األهدافري رن زيادة 

 
 الثانية ثوابت معادلة االنحدار الختبار الفرضية الفرعية (22-3الجدول )

Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 7.232 534. 057. 414. األهداف بتحقيق االلتزام بعد

(Constant) 2.626 .247  10.615 .000 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا        
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 :رابعا: اختبار الفرضية الفرعية الثالثة

H01-3 أداء العاملين في المصارف الخاصة في في : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد دعم اإلدارة العليا

 مدينة دمشق.

والمتغيرر العليرا  اةدارة دعرم بعرد( برأن نسربة االرتبراي بريم المتغيرر المسرت،ل 23-3) الترالييظهر مرم الجردول 

يوسرر العليرا  اةدارة دعرم بعردري رن  0.296% رما معامرل التحديرد فيسراوي  54.4التاب  ردام العامليم يساوي 

 % مم ردام العامليم. 29.6

 الثالثة ر البسيس للفرضية الفرعية( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدا23-3الجدول )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.544 .296 .291 .481 

 The independent variable is  بعد دعم اإلدارة العليا

 SPSSانا  المصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البي                       

 

 0.05وهري رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللرة  55.109هي  F ( إلى رن قيمة24-3يشير الجدول التالي )

العليا بالنسبة ألدام العامليم وبالتالي يمتم اسرتخدام نمروذج  اةدارة دعم بعدلمما يشير إلى األهمية اةحصائية 

 االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.

 
 الثالثة ( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار في اختبار الفرضية الفرعية24-3) الجدول

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 12.725 1 12.725 55.109 .000 

Residual 30.248 131 .231   

Total 42.973 132    

 The independent variable is  العليا اإلدارة دعم بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا               

 

 0.447تسراوي  b ومعلمرة الميرل 2.482تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 25-3يبيم الجدول التالي )

م ون،برل الورضرية لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العرد 0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

% وبالترالي  44.7ردام العرامليم، وقرد بلغر  نسربة الترأ ير فري العليرا  اةدارة دعم بعدلالبديلة ال،ائلة بوجود ر ر 

 (دعم اإلدارة العليا) 0.447+  2.482أداء العاملين = تتون معادلة االنحدار كما يلي: 

 (.0.447ي الى زيادة األدام بم،دار )بم،دار وحدة واحدة ستؤد دعم اةدارة العلياري رن زيادة 
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 الثالثة ثوابت معادلة االنحدار الختبار الفرضية الفرعية (25-3الجدول )

Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 7.424 544. 060. 447. العليا اإلدارة دعم بعد

(Constant) 2.482 .260  9.541 .000 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا          

 

 :خامسا: اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

H01-4 أداء العاملين في في : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد التقييم والمحاسبة على اإلنجاز

 ة دمشق.المصارف الخاصة في مدين

( بأن نسبة االرتباي بيم المتغير المست،ل بعد الت،يريم والمحاسربة علرى اةنجراز 26-3) التالييظهر مم الجدول 

ري رن بعد الت،ييم والمحاسبة  0.326% رما معامل التحديد فيساوي  57.1والمتغير التاب  ردام العامليم يساوي 

 % مم ردام العامليم. 32.6 اةنجاز يوسرعلى 

 الرابعة ( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدار البسيس للفرضية الفرعية26-3دول )الج

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.571 .326 .321 .470 

 The independent variable isاإلنجاز   على والمحاسبة التقييم بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                       

 

 0.05وهري رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللرة  63.391هي  F ( إلى رن قيمة27-3يشير الجدول التالي )

ي يمترم بالنسربة ألدام العرامليم وبالتراللبعرد الت،يريم والمحاسربة علرى اةنجراز مما يشير إلى األهمية اةحصائية 

 استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.

 

 الرابعة ( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار في اختبار الفرضية الفرعية27-3الجدول )

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 14.014 1 14.014 63.391 .000 

Residual 28.960 131 .221   

Total 42.973 132    

 The independent variable is  اإلنجاز على والمحاسبة التقييم بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                 



 
   90 
 

 0.489 تسراوي b ومعلمرة الميرل 2.305تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 28-3يبيم الجدول التالي )

لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العردم ون،برل الورضرية  0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

%  48.9بلغر  نسربة الترأ ير ردام العرامليم، وفري ى اةنجاز الت،ييم والمحاسبة عل لبعد البديلة ال،ائلة بوجود ر ر

 اإلنجاز( على والمحاسبة )التقييم 0.489+  2.305أداء العاملين = وتتون معادلة االنحدار: 

 (.0.489بم،دار وحدة واحدة ستؤدي الى زيادة األدام بم،دار ) الت،ييم والمحاسبة على اةنجازري رن زيادة 

 

 الرابعة ثوابت معادلة االنحدار الختبار الفرضية الفرعية (28-3الجدول )

Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 7.962 571. 061. 489. اإلنجاز على والمحاسبة التقييم بعد

(Constant) 2.305 .265  8.700 .000 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا         

 

 :سادسا: اختبار الفرضية الفرعية الخامسة

H01-5 أداء العاملين في المصارف الخاصة في في : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد التغذية الراجعة

 مدينة دمشق.

( بأن نسبة االرتباي بيم المتغير المست،ل بعد التغذية الراجعرة والمتغيرر التراب  29-3) التالييظهر مم الجدول 

% مرم  36ري رن بعرد التغذيرة الراجعرة يوسرر  0.360% رما معامل التحديد فيساوي  60ردام العامليم يساوي 

 ردام العامليم.

 الخامسة ( معامل االرتباط والتحديد في نموذج االنحدار البسيس للفرضية الفرعية29-3الجدول )

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.600 .360 .356 .458 

 The independent variable is  عةالراج التغذية بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                     

 

 0.05وهري رصرغر مرم  0.000عند مستوى داللرة  73.839هي  F ( إلى رن قيمة30-3يشير الجدول التالي )

بالنسبة ألدام العرامليم وبالترالي يمترم اسرتخدام ية الراجعة لبعد التغذوبالتالي مما يشير إلى األهمية اةحصائية 

 نموذج االنحدار الخطي البسيط الختبار هذ  الورضية.
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 الخامسة ( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار في اختبار الفرضية الفرعية30-3الجدول )

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 15.491 1 15.491 73.839 .000 

Residual 27.482 131 .210   

Total 42.973 132    

 The independent variable isالراجعة   التغذية بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                

 

 0.536تسراوي  b ومعلمرة الميرل 2.095تسراوي  a ( بأن قيمرة معلمرة الحرد الثابر 31-3يبيم الجدول التالي )

لترال المعلمتريم وبالترالي نررف  فرضرية العردم ون،برل الورضرية  0.05عند مستوى داللة إحصائية رصغر مرم 

% وبالترالي  53.6ردام العرامليم، وقرد بلغر  نسربة الترأ ير فري بعرد التغذيرة الراجعرة لالبديلة ال،ائلرة بوجرود ر رر 

 )التغذية الراجعة( 0.536+  2.095أداء العاملين = : تتون معادلة االنحدار كما يلي

 (.0.536بم،دار وحدة واحدة ستؤدي الى زيادة األدام بم،دار ) التغذية الراجعةري رن زيادة 

 

 الخامسة ثوابت معادلة االنحدار الختبار الفرضية الفرعية (31-3الجدول )

Coefficients 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 000. 8.593 600. 062. 536. الراجعة التغذية بعد

(Constant) 2.095 .270  7.766 .000 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا            

 

 سابعا: اختبار االنحدار المتعدد للفرضية الرئيسية:

( بأن نسبة االرتبراي بريم المتغيررا  المسرت،لة التري تمثرل ربعراد تطبيرق اةدارة 32-3) التالير مم الجدول يظه

ربعرراد ري رن  0.413% رمررا معامررل التحديررد فيسرراوي  64.2باألهررداف والمتغيررر الترراب  ردام العررامليم يسرراوي 

 اةدارة دعرم األهرداف، بعرد بتح،يرق اامااللتر األهرداف، بعرد تحديرد في المشاركة )بعد تطبيق اةدارة باألهداف

 % مم ردام العامليم 41.3 ما نسبته معا وسرت الراجعة( التغذية اةنجاز، بعد على والمحاسبة الت،ييم العليا، بعد

 .رما النسبة الباقية فتعود لعوامل رخرى

 العاملين وأداء اإلدارة باألهداف تطبيق ألبعاد االنحدار المتعدد نموذج في والتحديد االرتباط ( معامل32-3الجدول )
bModel Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 a642. .413 .389 .44586 

b. Predictors: (Constant): 
 الراجعة التغذية اإلنجاز، بعد على والمحاسبة قييمالت العليا، بعد اإلدارة دعم األهداف، بعد بتحقيق االلتزام األهداف، بعد تحديد في المشاركة بعد

 :b. Dependent Variableالعاملين  أداء

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا      
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 0.05وهري رصرغر مرم  0.000اللرة عند مستوى د 17.834هي  F ( إلى رن قيمة33-3يشير الجدول التالي )

العامليم وبالتالي يمتم استخدام  األهمية اةحصائية ألبعاد تطبيق اةدارة باألهداف بالنسبة ألدام يشير إلىمما 

 اد تطبيق اةدارة باألهداف على ردام العامليم.عرب ر رالختبار  نموذج االنحدار الخطي المتعدد

 

 العاملين وأداء دارة باألهدافتطبيق اإل ألبعاد( األهمية اإلحصائية لنموذج االنحدار المتعدد 33-3الجدول )

aANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 17.727 5 3.545 17.834 b000. 

Residual 25.246 127 .199   

Total 42.973 132    

a. Dependent Variable: أداء العاملين            

b. Predictors: (Constant):     
 الراجعة التغذية اإلنجاز، بعد على والمحاسبة التقييم العليا، بعد اإلدارة دعم األهداف، بعد بتحقيق االلتزام األهداف، بعد تحديد في المشاركة بعد

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا     

 

 العاملين وأداء طبيق اإلدارة باألهدافت ثوابت معادلة االنحدار المتعدد ألبعاد (34-3الجدول )

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1.984 .266  7.462 .000   

 36.290 028. 039. 2.089 856. 298. 622. األهداف تحديد في المشاركة بعد

 99.822 010. 573. -565.- -384.- 526. -298.- األهداف بتحقيق االلتزام بعد

 93.200 011. 282. -1.080- -709.- 540. -583.- العليا اإلدارة دعم بعد

 81.435 012. 946. -068.- -042.- 525. -036.- اإلنجاز على والمحاسبة التقييم بعد

 22.708 044. 003. 2.976 965. 289. 861. الراجعة التغذية عدب

 :a. Dependent Variableالعاملين  أداء

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا   

 

مر   0.05( عند مستوى داللرة اقرل مرم a =1.984) معلمة الحد الثاب  رن قيمة( 34-3) السابقيظهر الجدول 

 العامليم وهما: على رداملبعديم مم ربعاد تطبيق اةدارة باألهداف إحصائية ر ر ذو داللة وجود 

 (b1 =0.622 , Sig = 0.039< 0.05) كان  قيم حيثبعد المشاركة في تحديد األهداف  -

 (b2 =0.861 , Sig = 0.003< 0.05)حيث كان  قيم  بعد التغذية الراجعة -
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 بعرد العليرا، اةدارة دعرم بعد األهداف،لباقي األبعاد )بعد االلتاام بتح،يق  0.05 ركبر مم Sigكان  قيمة  بينما

 .اةنجاز( على والمحاسبة الت،ييم

 اسرتخدام نمروذج االنحردار عنرد لهرذ  األبعراد علرى ردام العرامليممما يعني عردم وجرود ر رر ذو داللرة إحصرائية  

 االنحردار ألبعراد تطبيرق اةدارةوبالترالي فرلن معادلرة  عرةد تطبيرق اةدارة باألهرداف مجتمالخطي المتعدد ألبعرا

بعرد اسرتبعاد براقي األبعراد التري  التي وجد لها ر ر ذو داللة إحصائية على المتغير التاب  ردام العامليم باألهداف

 على النحو التالي: تتون 0.05ركبر مم  Sigقيمة كان  عندها 

 الراجعة( التغذية )بعد 0.861األهداف( +  تحديد في كةالمشار )بعد 0.622+  1.984أداء العاملين = 

 

مرررم حيرررث تأ يرهرررا فررري رهميرررة فررري متغيرررر تطبيرررق اةدارة باألهرررداف  ن ركثرررر األبعرررادايمترررم ال،رررول  وعليررره

( يليررره %86.1) بنسررربة ترررأ ير هرررو بعرررد التغذيرررة الراجعرررةالمتعررردد العرررامليم حسرررب معامرررل االنحررردار ردام 

 (.%62.2) بنسبة تأ ير دافبعد المشاركة في تحديد األه

 

 الفرضية الرئيسية الثانية:اختبار 

H02 ال يوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية فددي اتجاهددات أفددراد عينددة البحددث تجدداه تطبيددق اإلدارة باألهددداف :

 سنوات الخبرة(. -المؤهل العلمي  -العمر -تعز  للمتغيرات الديموغرافية )الجنس 

 :التحاليلنوعيم مم  ضيةلوراستخدم الباحث الختبار هذ  ا

ر رر  (الجن )لمعرفة فيما إذا كان الختالف  Independent sample T-test للعينا  المست،لة T تحليل -1

 البحث تجا  تطبيق اةدارة باألهداف. في رري عينة

 (سرنوا  الخبررة -المؤهرل العلمري  -العمر)لمعرفة فيما إذا كان الختالف  One Way ANOVA تحليل -2

 تطبيق اةدارة باألهداف. تجا  ي عينة البحثر ر في رر

 

 أوال: متغير الجنس

( 4.34ر هرو )وسط الحسابي للرذكومترن البالنسبة لتطبيق اةدارة باألهداف  التالي (35-3) يالح  مم الجدول

 .(4.26ولاناث )

 حسب متغير الجنس تطبيق اإلدارة باألهدافلالمتوسس الحسابي  (35-3الجدول )

Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean الجنس 

 باألهداف اإلدارة تطبيق
 07600. 59355. 4.3384 61 ذكر

 06962. 59078. 4.2600 72 أنثى

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا             
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لانراث نسرتعيم بنترائف  الحسرابي وسرطمتوال للرذكور لحسرابيا وسرطمتال بيم اختالف هنام كان إذا ما ولمعرفة

رن  التباينررا  لتجرران  (Leven's test) اختبررار ليورريم مررم نالحرر  ( حيررث36-3الجرردول التررالي )

(Sig=0.823>0.05مما يعني رن شري تساوي التباينا  مح،ق بنام على ذ ) ل  يتوجب علينا اسرتخدام نترائف

نتيجرة  فرلن (t =0.761 , Sig = 0.448> 0.05)م )السرطر األول( وبمرا رن في حالة تجران  التبراي tاختبار 

ن،برل  االختبار تشير إلى عدم وجود فر  جوهري بريم الرذكور واةنراث فري تطبيرق اةدارة باألهرداف وبالترالي

ق د عينرة البحرث تجرا  تطبيرال يوجد فرو  ذا  داللة إحصائية فري اتجاهرا  رفررا التي ت،ول بأنه فرضية العدم

 باألهداف تعاى لمتغير الجن .اةدارة 

 لمتغير الجنس Independent Samples t-testاختبار  (36-3الجدول )

Independent Samples Test 

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 اإلدارة تطبيق

 باألهداف

Equal 

variances 

assumed 

.050 .823 .761 131 .448 .07836 .10303 -.12545- .28217 

Equal 

variances 

not assumed 

  .760 127.239 .448 .07836 .10307 -.12559- .28231 

 SPSSصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا  الم
 

 العمر ثانيا: متغير 

الحسرابية للمجموعرا  الم،سرمة  الرى حرد مرا بريم المتوسرطا نسربيا ( اختالفرا 37-3نالح  مم الجدول التالي )

 متغير العمر. حسب

 ر العمرحسب متغي ( المتوسس الحسابي لتطبيق اإلدارة باألهداف37-3الجدول )

Descriptives 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 2.20 4.3643 4.0090 08845. 63163. 4.1867 51 سنة 30 من اقل

 5.00 2.12 4.4461 4.1640 07065. 57831. 4.3051 67 سنة 39 الى 30 من

 5.00 4.00 4.7999 4.3570 10164. 36647. 4.5785 13 سنة 49 الى 40 من

 5.00 4.88 5.7024 4.1776 06000. 08485. 4.9400 2 وأكثر سنة 50

Total 133 4.2959 .59110 .05126 4.1946 4.3973 2.12 5.00 

 SPSSنتائف تحليل البيانا  المصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على 
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 ( حيرررث38-3نسرررتعيم بنترررائف الجررردول الترررالي ) ولمعرفرررة مرررا إذا كررران هنرررام اخرررتالف بررريم هرررذ  المتوسرررطا 

وبالترررررالي شرررررري  ( ممرررررا يعنررررري رن شرررررري تسررررراوي التباينرررررا  مح،رررررقSig=0.180>0.05نالحررررر  رن )

 تجان  التباينا  مح،ق.

 
 لعمر( اختبار التجانس تبعا لمتغير ا38-3الجدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 اإلدارة تطبيق

 باألهداف

Based on Mean 1.654 3 129 .180 

Based on Median 1.564 3 129 .201 

Based on Median and with 

adjusted df 
1.564 3 117.838 .202 

Based on trimmed mean 1.595 3 129 .194 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا     

 

  :تساوي Fالمواف،ة ةحصائية فيشر  Sigقيمة رن  ANOVA( 39-3نالح  مم الجدول التالي )

(F=2.445 , Sig=0.067>0.05)  وبالترالي ن،برل فرضرية العردم التري ت،رول بأنره ال يوجرد فررو  ذا  داللرة

 اتجاها  رفراد عينة البحث تجا  تطبيق اةدارة باألهداف تعاى لمتغير العمر. إحصائية في

 
 حسب متغير العمر ANOVA( تحليل تباين المتوسطات 39-3الجدول )

ANOVA 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.482 3 .827 2.445 .067 

Within Groups 43.640 129 .338   

Total 46.121 132    

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا             
 

 المؤهل العلمي ثالثا: متغير 

( اختالفرا نسربيا الرى حرد مرا بريم المتوسرطا  الحسرابية للمجموعرا  الم،سرمة 40-3نالح  مم الجدول التالي )

 العلمي.حسب متغير المؤهل 
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 حسب متغير المؤهل العلمي ( المتوسس الحسابي لتطبيق اإلدارة باألهداف40-3الجدول )

Descriptives 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 2.20 4.5528 3.4410 25514. 91992. 3.9969 13 دون وما متوسس معهد

 5.00 3.12 4.4165 4.2063 05288. 49607. 4.3114 88 جامعي

 5.00 2.12 4.6100 4.1400 11524. 65189. 4.3750 32 عليا دراسات

Total 133 4.2959 .59110 .05126 4.1946 4.3973 2.12 5.00 

 SPSSاد على نتائف تحليل البيانا  المصدر: مم اعداد الباحث باالعتم

 

( حيرررث 41-3نسرررتعيم بنترررائف الجررردول الترررالي ) ولمعرفرررة مرررا إذا كررران هنرررام اخرررتالف بررريم هرررذ  المتوسرررطا 

وبالتررررالي شررررري  ريررررر مح،ررررق( ممررررا يعنرررري رن شررررري تسرررراوي التباينررررا  Sig=0.008<0.05نالحرررر  رن )

 Kruskal-Wallis Testرير مح،ق مما يتطلب ال،يام باختبار تجان  التباينا  
 

 ( اختبار التجانس تبعا لمتغير المؤهل العلمي41-3الجدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

Based on Mean 5.079 2 130 .008 

Based on Median 3.436 2 130 .035 

Based on Median and with 

adjusted df 
3.436 2 88.434 .037 

Based on trimmed mean 4.492 2 130 .013 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا     
 

وبالترالي ن،برل فرضرية العردم  (Sig=0.360>0.05) تسراوي Sigرن قيمرة  (42-3نالح  مم الجدول التالي )

و  ذا  داللررة إحصررائية فرري اتجاهررا  رفررراد عينررة البحررث تجررا  تطبيررق اةدارة الترري ت،ررول بأنرره ال يوجررد فررر

 العلمي. لمتغير المؤهلباألهداف تعاى 

 
 تبعا لمتغير المؤهل العلمي Kruskal-Wallis ( اختبار42-3الجدول )

Test Statisticsa,b 

 باألهداف اإلدارة تطبيق 

Kruskal-Wallis H 2.044 

df 2 

Asymp. Sig. .360 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: المؤهل العلمي 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا                                    
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 سنوات الخبرةمتغير رابعا: 

 

  الحسابية للمجموعا  الم،سمة ( اختالفا نسبيا الى حد ما بيم المتوسطا43-3نالح  مم الجدول التالي )

 حسب متغير سنوا  الخبرة.

 

 حسب متغير سنوات الخبرة ( المتوسس الحسابي لتطبيق اإلدارة باألهداف43-3الجدول )

Descriptives 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 
Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 5.00 2.20 4.3515 3.9838 09132. 62608. 4.1677 47 سنوات 5 من أقل

 5.00 3.08 4.4390 4.1617 06920. 52242. 4.3004 57 سنوات 10 إلى 5 من

 5.00 2.12 4.7323 4.2580 11576. 62339. 4.4952 29 سنوات 10 من أكثر

Total 133 4.2959 .59110 .05126 4.1946 4.3973 2.12 5.00 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا  

 

( حيرررث 44-3نسرررتعيم بنترررائف الجررردول الترررالي ) ولمعرفرررة مرررا إذا كررران هنرررام اخرررتالف بررريم هرررذ  المتوسرررطا 

( ممرررررا يعنررررري رن شرررررري تسررررراوي التباينرررررا  مح،رررررق وبالترررررالي شرررررري Sig=0.719>0.05نالحررررر  رن )

 جان  التباينا  مح،ق.ت

 

 ( اختبار التجانس تبعا لمتغير سنوات الخبرة44-3الجدول )

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

 باألهداف اإلدارة تطبيق

Based on Mean .330 2 130 .719 

Based on Median .267 2 130 .766 

Based on Median and with 

adjusted df 
.267 2 119.078 .766 

Based on trimmed mean .298 2 130 .742 

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا    
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  :تساوي Fالمواف،ة ةحصائية فيشر  Sigرن قيمة  ANOVA( 45-3نالح  مم الجدول التالي )

(F=2.832 , Sig=0.063>0.05) ترالي ن،برل فرضرية العردم التري ت،رول بأنره ال يوجرد فررو  ذا  داللرة وبال

 .سنوا  الخبرة إحصائية في اتجاها  رفراد عينة البحث تجا  تطبيق اةدارة باألهداف تعاى لمتغير

 

 حسب متغير سنوات الخبرة ANOVA( تحليل تباين المتوسطات 45-3الجدول )

ANOVA 

 باألهداف اةدارة تطبيق

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.926 2 .963 2.832 .063 

Within Groups 44.196 130 .340   

Total 46.121 132    

 SPSSالمصدر: مم اعداد الباحث باالعتماد على نتائف تحليل البيانا             
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 نتائج البحث .1

محرور التلري لتطبيرق اةدارة لالسرتجابة المبحرو يم نحرو االمتوسط الحسابي واالهمية النسربية كان  نتيجة  -1

م في اتجا  المواف،ة بشدة مما يشير الى رن المصارف الخاصة في مدينة دمشق ت،ومرتوعة جدا وباألهداف 

 .بمستوى مرتو  جدا تبني تطبيق اةدارة باألهدافب
 
 ربعاد تطبيق اةدارة باألهدافالستجابة المبحو يم نحو  المتوسطا  الحسابية واالهمية النسبية كان  نتيجة -2

ممررا يشررير الررى رن المصررارف  نسرربيا فرري اتجررا  المواف،ررة بشرردة وبمتوسررطا  حسررابية مختلوررةو مرتوعرة جرردا

ت،وم بممارسة هذ  األبعاد بنسب متواوتة كان ترتبيها على التوالي: روال بعد دعرم الخاصة في مدينة دمشق 

اةدارة العليا يليها بعد االلتاام بتح،يق األهداف يليها بعد الت،ييم والمحاسبة على اةنجاز يليهرا بعرد التغذيرة 

 .ا بعد المشاركة في تحديد األهدافالراجعة ورخير
 

( التري رظهرر  رن رالبيرة توجهرا  افرراد العينرة 2019كرل مرم )المطيرري، وتتوق هذ  النترائف مر  دراسرة

جررام  إيجابيررة ومتو،ررة فرري تطبيررق الت،يرريم والمحاسرربة علررى االنجرراز ، ودراسررة )عبررد اللطيررف رحمررد، ربررو 

( التي رظهر  رن رالبية توجها  افراد العينة جام  إيجابيرة ومتو،رة فري تطبيرق ا نريم مرم 2019العينيم،

( 2010ارة باألهداف وهما االلتاام والتغذية الراجعة، وتختلف مر  دراسرة كرل مرم )الغرويريم،مبادئ اةد

التري رظهرر  رن تطبيرق نمروذج اةدارة باألهرداف كران بدرجرة متوسرطة علرى محرور دعرم اةدارة العليررا، 

و،رة فري ( حيث جام  حرام وتوجها  رفراد العينرة ريرر مت2019ودراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم،

 تطبيق مبدر المشاركة في تحديد األهداف.
 
 
 ألدام العرامليمالسرتجابة المبحرو يم نحرو المحرور التلري  المتوسط الحسرابي واالهميرة النسربية كان  نتيجة -3

في اتجا  المواف،ة بشدة مما يشير الى رن توجها  افراد عينة المصرارف الخاصرة فري مدينرة مرتوعة جدا و

مر  دراسرة )عبرد اللطيرف النتيجرة تتورق  إيجابيرة وهرذ ومرتوعة جردا  عامليم كان دمشق نحو محور ردام ال

 (.2019رحمد، ربو العينيم،
 
ضعيوا  ردام العامليمي تطبيق اةدارة باألهداف ومحورمبحو يم نحو الستجابة الكان االنحراف المعياري  -4

اتجرا  واحرد  فريمت،اربرة و ة كانر ري رن تشت  االجابا  كان ضعيوا مما يشير الى رن إجابا  افرراد العينر

 الى حد كبير.
 
بأبعرراد  مجتمعررة علررى ردام العررامليم فرري  باألهرردافر ررر ايجررابي ذو داللررة إحصررائية لتطبيررق اةدارة  يوجررد -5

 (.2019جام  هذ  النتيجة متو،ة م  دراسة )المطيري،حيث المصارف الخاصة في مدينة دمشق 
 
األهرداف علرى ردام العرامليم فري المصرارف  تحديرد فري المشاركة ر ر ايجابي ذو داللة إحصائية لبعديوجد  -6

مختلوة م  دراسة ( و2019متو،ة م  دراسة )المطيري، هذ  النتيجة جام الخاصة في مدينة دمشق حيث 

 (.2019)عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم،
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عررامليم فرري المصررارف ر ررر ايجررابي ذو داللررة إحصررائية لبعررد االلترراام بتح،يررق األهررداف علررى ردام اليوجررد  -7

متو،رررة مررر  دراسرررة )عبرررد اللطيرررف رحمرررد، ربرررو هرررذ  النتيجرررة جرررام  الخاصرررة فررري مدينرررة دمشرررق حيرررث 

 .(2019العينيم،
 
على ردام العامليم فري المصرارف الخاصرة فري العليا  دعم اةدارةر ر ايجابي ذو داللة إحصائية لبعد يوجد  -8

( ومختلورررة مررر  دراسرررة 2019)المطيرررري،جرررام  هرررذ  النتيجرررة متو،رررة مررر  دراسرررة مدينرررة دمشرررق حيرررث 

 (.2010)الغويريم،
 
على ردام العامليم فري المصرارف اةنجاز  على والمحاسبة الت،ييمر ر ايجابي ذو داللة إحصائية لبعد يوجد  -9

 (.2019جام  هذ  النتيجة متو،ة م  دراسة )المطيري،الخاصة في مدينة دمشق حيث 
 

علرى ردام العرامليم فري المصرارف الخاصرة الراجعرة  التغذيرةعد ر ر ايجابي ذو داللة إحصائية لبيوجد  -10

 .(2019متو،ة م  دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم،هذ  النتيجة حيث جام  في مدينة دمشق 
 

 رظهر اختبار االنحدار الخطي المتعدد مم خالل جم  األبعاد الخمسة لتطبيق اةدارة باألهداف وقيا  -11

وهما  لبعديم ف،طالعامليم وجود ر ر ايجابي ذو داللة احصائية على ردام العامليم  ر رها مجتمعة على ردام

وجرام  هرذ  النتيجرة متو،رة مر   (،الراجعرة التغذيرة بعردو األهرداف تحديرد فري المشراركة بعد)على التوالي 

لنسربة لبعرد ( بالنسبة لبعرد التغذيرة الراجعرة ومختلورة معهرا با2019دراسة )عبد اللطيف رحمد، ربو العينيم،

 المشاركة في تحديد األهداف.
 

لب،ية ربعاد تطبيرق اةدارة باألهرداف وهري )بعرد االلتراام بتح،يرق األهرداف، إيجابي ر ر  وجود يتبيم لم -12

 االنحدار اختبار اجرام عند العامليم ردام علىاةنجاز(  على والمحاسبة العليا، بعد الت،ييم اةدارة دعم بعد

 علرى ، وهرذا يردلالراجعرة( التغذيرة األهداف، بعرد تحديد في المشاركة )بعد وجود ظل في المتعدد الخطي

 .لهذيم البعديم روضب وتأ ير رعلى رهمية
 

جررا  تطبيررق اةدارة باألهررداف ال يوجررد فرررو  ذا  داللررة إحصررائية فرري اتجاهررا  رفررراد عينررة البحررث ت -13

حيرث اختلور  نتيجرة  سرنوا  الخبررة( -المؤهرل العلمري  -العمرر -للمتغيرا  الديموررافية )الجن   تعاى

 الخبرة(.و تبعا لمتغيري )المؤهل العلمي  ( التي رظهر  فروقا2010هذا البحث م  دراسة )الغويريم،

 

 توصيات البحث .2

 في ضوم النتائف التي تم التوصل اليها يوصي الباحث بما يلي:

 اةدارة باألهرررردافيررررا رسررررلو  تطبيررررق ضرررررورة اسررررتمرار إدارا  المصررررارف الخاصررررة بتبنرررري وتعا -1

 عايرررا ممارسرررا  المشررراركة وااللترررااملمرررا لررره مرررم ر رررر إيجرررابي علرررى ردام العرررامليم وذلررر  مرررم خرررالل ت

 ودعم االدارة والت،ييم والمحاسبة على االنجاز والتغذية الراجعة.
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واعطرررائهم الحريرررة التاملرررة ةبررردام اررام واالقتراحرررا  عنرررد بصرررورة ركبرررر ضررررورة تشرررجي  العرررامليم  -2

 األهداف.تحديد 

 .رسلو  ت،ييم األدام الذاتي مم ضمم األساليب المتبعة ىركبر علضرورة اعتماد اةدارة بشتل  -3

تررروفير التغذيرررة الراجعرررة بعرررد عمليرررة الت،يررريم المباشرررر بررردون ترررأخير لمرررا لررره مرررم ر رررر ب االسرررتمراررهميرررة  -4

 إيجابي على األدام.

يرررة تسررراعد علرررى تطررروير إجرررراما  العمرررل علرررى ت،رررديم رفترررار ابتتارر باسرررتمراتشرررجي  العرررامليم رهميرررة  -5

 .ونظمه

 إن لترتيررررب ر ررررر ربعرررراد تطبيررررق اةدارة باألهررررداف علررررى ردام العررررامليم رهميررررة تطبي،يررررة بحيررررث يجررررب  -6

 المصرررارف الخاصرررة رن تأخرررذ بعررريم االعتبرررار عنرررد ال،يرررام بعمليرررة تحسررريم ردام العرررامليم علرررى إدارا 

 الراجعررة( كونهررا ركثررر األبعرراد تررأ يرا التغذيررة عررداألهررداف، ب تحديررد فرري المشرراركة التركيررا علررى )بعررد

علرررى ردام العرررامليم مررر  مراعررراة ن،ررراي ال رررعف فررري األبعررراد األخررررى )بعرررد االلتررراام بتح،يرررق األهرررداف، 

 اةنجاز(. على والمحاسبة العليا، بعد الت،ييم دعم اةدارة بعد

 

 األبحاج المقترحة: .3

يوصرري الباحررث بررلجرام المايررد مررم هررداف وردام العررامليم السررتتمال الجهررود البحثيررة فرري مجررال اةدارة باأل

 ر ر اةدارة باألهداف في ردام العامليم في المصارف الحتومية في سورية.مست،بال حول  األبحاث والدراسا 

مثرل مختلورة فري سرورية  رخررى كما ي،ترح الباحث دراسة ر ر اةدارة باألهداف في ردام العامليم في قطاعرا 

 ي والخدمي واالتصاال ... بش،يه الخا  والحتومي.ال،طاع الصناع

 

 الخاتمة

وخاصرة في نهاية هذا البحث يؤكد الباحث على رهمية ال،طاع المصرفي الخا  فري سرورية ودور  األساسري 

تبنري األسراليب اةداريرة الحديثرة  فريهذ  المصرارف  تستمرن رعمار وضرورة اةإعادة وفي مرحلة النهو  

 تجرراوز التحررديا  والصررعوبا تحسرريم األدام و لو  اةدارة باألهررداف الترري تمتنهررا مررموالوعالررة ومنهررا رسرر

   المست،بلية.
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 المراجع:

 :العربية المراجع

( اةدارة الحديثرررررة. الطبعرررررة األولرررررى، عمررررران، األردن: مؤسسرررررة الرررررورا  للنشرررررر 2014الحريرررررري، محمرررررد ) -

 والتوزي .

، ٣األدام مرررم الت،يررريم إلرررى التحسررريم، متتبرررة ابرررم سرررينا، ج  (، تتنولوجيرررا1999الخاامررري، عبرررد الحترررم رحمرررد ) -

 ال،اهرة، مصر.

(، االدارة االسرررررتراتيجية العولمرررررة والمنافسرررررة، دار وائرررررل للطباعرررررة والنشرررررر 2004الركرررررابي، كررررراظم نررررراار ) -

 والتوزي ، عمان، األردن.

امرررررل، دار (، إدارة المررررروارد البشررررررية، مررررردخل اسرررررتراتيجي متت2006الطرررررائي، يوسرررررف حجررررريم وحخررررررون ) -

 الورا  للنشر والتوزي ، عمان، األردن.

 (، اةدارة المعاصرة، دار الورجاني، يرابل ، لبنان.1997الطويل، علي محمد احمد ) -

( العمليررررة اةداريررررة: مبررررادئ ورصررررول وعلررررم وفررررم، اليررررازوري العلميررررة 2007العتيبرررري، ضرررررار وحخرررررون ) -

 للنشر والتوزي  الريا ، السعودية.

(، االتجاهرررررا  الحديثرررررة فررررري ال،يرررررادة اةداريرررررة والتنميرررررة البشررررررية، دار 2010نيم )العجمررررري، محمرررررد حسررررر -

 المسيرة، الطبعة الثالثة، عمان، األردن.

، دار التترررررب الوينيرررررة، بنغرررررازي، 1(، اةدارة مبرررررادئ وظرررررائف تطبي،رررررا ، ي1997) عبرررررا بشرررررير  العرررررال ، -

 ليبيا.

( سلسرررررررة إدارة األدام 2009الغرررررررالبي، يررررررراهر محسرررررررم منصرررررررور وإدريررررررر ، وائرررررررل محمرررررررد صررررررربحي ) -

 ( دار وائل للنشر والتوزي  عمان األردن. 1االستراتيجي: رساسيا  األدام وبطاقة األدام المتوازن )ي

 (، إدارة الموارد البشرية، متتبة المجم  العربي، عمان، األردن. 2014التافي، يوسف مصطوى ) -

اةدارة االسررررتراتيجية، الرررردار الجامعيررررة، ( التوتيررررر االسررررتراتيجي و2007المرسرررري، جمررررال الررررديم، وحخرررررون ) -

 مصر.

(، 1(، إدارة المررروارد البشررررية مررردخل اسرررتراتيجي، دار وائرررل للنشرررر، )ي2008الهيتررري، خالرررد عبرررد الررررحمم ) -

 عمان، األردن.

، دار وائررررل للطباعررررة والنشررررر 2إدارة األفررررراد، ي -(، ادارة المرررروارد البشرررررية 2001برنررررويي، سررررعاد نررررائف ) -

 ، األردنوالتوزي ، عمان

 (، اقتصاد وتسيير المؤسسة، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجاائر.2001بم حبيب، عبد الرزا  ) -

(، اتجاهرررا  التررردريب وت،يررريم ردام االفرررراد، دار رسرررامة للنشرررر والتوزيررر ، عمررران، 2012برررم عيشررري، عمرررار ) -

 األردن.

ور كلرررري، دار الحامررررد للنشررررر، منظرررر -( المرجرررر  المتتامررررل فرررري إدارة األعمررررال 2010جررررواد، شرررروقي نرررراجي، ) -

 عمان، األردن.

 ، دار وائل للنشر والتوزي ، عمان، األردن.1(، إدارة الموارد البشرية، ي2010جودة، محووظ رحمد ) -

 ( اةدارة التربوية المعاصرة، رسامة للنشر والتوزي ، عمان، األردن.2009حامد، سليمان ) -

 اةستندرية، مصر. الجامعية، هية مست،بلية، الدار(، إدارة الموارد البشرية ر2000حسم، راوية ) -
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الجرررررامعي،  التعليمررررري ( ادارة المررررروارد البشررررررية، دار2014حسرررررم، راويرررررة وسرررررلطان، محمرررررد سرررررعيد ) -

 اةستندرية، مصر.

دار الوتررررر،  ،1(، اتجاهررررا  حديثررررة فرررري اةدارة المدرسررررية الوعالررررة، ي2004حسرررريم، سررررالمة عبررررد العظرررريم ) -

 عمان.

 (، التخطيط االستراتيجي، دار الوتر العربي، ال،اهرة، مصر.1989خطا ، عايدة ) -

 (، التميا التنظيمي، دار الراية للنشر والتوزي ، عمان، األردن.2014خيري، رسامة ) -

 ، دار الراية للنشر والتوزي ، األردن.1ي( اةدارة باألهداف، 2014رضا، هاشم حمدي ) -

 امعية للنشر والتوزي ، مصر.( مبادئ اةدارة، الدار الج2001شريف، علي، ) -

 ، دار النه ة العربية للنشر والتوزي ، بيو 2(، إدارة ال،وى العاملة، ي1986عاشور رحمد ص،ر ) -

(، إدارة المرررروارد البشرررررية، مررردخل اسررررتراتيجي، دار وائرررل لانترررراج والتوزيرررر ، 2002عبرررا ، سررررهيلة محمرررد ) -

 األردن. عمان،

، دار المسررريرة للنشرررر والتوزيررر ، 1ال وفرررق منظرررور معاصرررر، ي(، إدارة االعمررر2010) عبرررا  الباسرررط،عبرررد  -

 األردن.

(، الجوانرررررب العلميرررررة والتطبي،يرررررة فررررري إدارة المررررروارد البشررررررية 2001عبرررررد البررررراقي، صرررررالح الرررررديم محمرررررد ) -

 بالمنظمة، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر.

، 1األدام المتررررروازن، ي، ت،يررررريم ردام المؤسسرررررا  فررررري ظرررررل معرررررايير (2012)عبرررررد الوتررررراح، محمرررررود رحمرررررد،  -

 المجموعة العربية للتدريب والنشر، ال،اهرة.

(، اتجاهرررا  حديثرررة فررري الت،يررريم والتميرررا فررري األدام سرررته سررريجما وبطاقرررة االدام 2006عبرررد المحسرررم، توفيرررق ) -

 المتوازن، دار الوتر العربي، مصر.

، دار رريررررب للطباعررررة، (، كتررررا  اةدارة باألهررررداف النظريررررة والتطبيررررق1984عبررررد الوهررررا ، علررررى محمررررد ) -

 ال،اهرة.

(، اةدارة باألهررررداف، الطبعررررة األولررررى، دار كنرررروز المعرفررررة للنشررررر والتوزيرررر ، 2006عبرررروي، زيررررد منيررررر ) -

 عمان، األردن.

 ، عمان.1(، ال،يادة اةدارية، دار الث،افة للنشر والتوزي ، ي2007كنعان، نواف ) -

 ستراتيجي، الدار الجامعية، اةستندرية، مصر.(، دليل المديريم إلى التخطيط اال2009ماهر، احمد ) -

 المبادئ والمهارا ، الدار الجامعية، ال،اهرة، مصر. -(، اةدارة2002ماهر، رحمد وحخرون ) -

 ( اةدارة بااللتاام، مؤسسة حور  الدولية، مصر.2008محمد الصيرفي، ) -

النظريرررررة والتطبيرررررق، دار (، نظرررررام اةدارة باألهرررررداف فررررري المؤسسرررررا  العامرررررة بررررريم 2016) وفرررررام، رايررررر  -

 اليازوري، عمان، األردن.

( نظريرررا  اةدارة: مررردخل لنظريرررة المنظمرررة، منشرررورا  جامعرررة حلرررب كليرررة 2009نعسررراني، عبرررد المحسرررم ) -

 االقتصاد، حلب، سورية.

 

 :العلمية الدوريات والمنشوراتلرسائل وا

تحررررادا  الرياضررررية األردنيررررة ( "نمرررروذج االدارة باألهررررداف فرررري اال2010الغررررويريم، عصررررام صررررالب ذيررررب ) -

 وإمتانية تطبي،ه "، رسالة دكتورا ، الجامعة االردنية.
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( " ر ررررر تطبيررررق االدارة باألهررررداف علررررى تحسرررريم ادام العررررامليم 2019المطيررررري، يررررالل هوشرررران عبررررد   ) -

 ، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم اةدارية، التوي .“في مجل  الوزرام التويتي 

، المجلررررة العلميررررة “( " ر ررررر ممارسررررة اةدارة باألهررررداف علررررى األدام المؤسسرررري 2018منررررال محمررررد ) الوكيرررل، -

 .(4(، العدد )48لالقتصاد والتجارة المجلد )

( الوعاليرررة التنظيميرررة تحديرررد ال،يرررا  باسرررتخدام لوحرررة ال،يرررادة، رسرررالة دكترررورا  2004سويسررري عبرررد الوهرررا ، ) -

 ، فرع التسيير.في العلوم االقتصادية، جامعة الجاائر

( "واقرررر  تطبيررررق اةدارة باألهررررداف فرررري الجامعررررا  الولسررررطينية بغرررراة ور رهررررا 2015شرررربير، محمررررد توفيررررق ) -

 على مشاركة المرهوسيم في اتخاذ ال،رارا  "، رسالة ماجستير، جامعة راة.

رة ( "ر ررررر تطبيرررررق اةدا2019عبررررد اللطيررررف رحمررررد، مايسررررة فتحرررري وربرررررو العينرررريم، رانيررررا السرررريد إبررررراهيم ) -

دراسرررة ميدانيرررة علرررى عينرررة مرررم فنررراد  الخمررر  نجررروم بال،ررراهرة"،  –باألهرررداف علرررى ردام العرررامليم فررري الونررراد  

 .(6)جامعة المنصورة، العدد -وناد مجلة كلية السياحة وال
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 ( استبيان البحث1الملحق رقم ) – المالحق
 

 

 
 

 

 استبيان البحث

 استبيان لدراسة أثر تطبيق اإلدارة باألهداف في أداء العاملين

 المصارف الخاصة في مدينة دمشقميدانية على دراسة 

 

 تحية طيبة

رمام االختيار الذي )√(   اشارة يرجى التترم والمساعدة في اةجابة على االستبيان المرفق مم خالل وض

يعبر عم وجهة نظركم حول "ر ر تطبيق اةدارة باألهداف في ردام العامليم في المصارف الخاصة في مدينة 

دمشق"، وذل  في إيار دراسة يجري اعدادها الستتمال متطلبا  الحصول على درجة ماجستير إدارة 

 سورية.في الجامعة االفتراضية ال MBAاالعمال التخصصي 

علما بأن المعلوما  التي تدلون بها هي ألررا  البحث العلمي ف،ط وال يتم فيها ذكر اسم المجيب وسيتم 

 التعامل معها بسرية تامة.

 ولتم جايل الشتر واالمتنان على وقتتم وجهدكم....

 إشراف                                                                                                         

                                                                                                        الدكتورة ناريمان شوكي 

 

 إعداد الطالب                                                                                                        

 حسام خالد عرسان                                                                                                        

 2021-دمشق

 

 السورية العربية الجمهورية

 العالي التعليم وزارة

 السورية االفتراضية الجامعة

Syrian Arab Republic 

Ministry of Higher Education 

Syrian Virtual University 
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 البيانات الديموغرافية: -أوال

       :الجنس

     رنثى□  ذكر□ 

       العمر:

 سنة وركثر 50□  سنة 49الى  40مم □  سنة 39الى  30مم □  سنة 30اقل مم □ 

       المؤهل العلمي:

   دراسا  عليا□  جامعي□  معهد متوسط وما دون□ 

       عدد سنوات الخبرة:

   سنوا  10ركثر مم □  سنوا  10إلى  5مم □  سنوا  5رقل مم □ 
 

 أسئلة المحور األول: تطبيق اإلدارة باألهداف. -ثانيا

 ارةالعب الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 المشاركة في تحديد األهدافبعد 

1 
يتورق الرررئي  والمررهو  مسررب،ا علررى المهرام والمسررؤوليا  الترري 

 تخص كل مرهو  في المصرف. 
          

2 
يشارم الرئي  والمرهو  في تحديرد األهرداف العامرة للمصررف 

 حسب المستوى اةداري.
          

3 
يشررارم المرهوسرريم الرهسررام فرري تحديررد األهررداف فرري المصرررف 

 حسب اختصاصهم.
          

4 
يطلرررب مرررم المرهوسررريم المشررراركة فررري ترتيرررب األهرررداف وف،رررا 

 ألهميتها ورولويتها.
          

5 
يمتل  المرهوسيم الحرية التاملة ةبدام اررام واالقتراحرا  عنرد 

 تحديد األهداف.
          

 بعد االلتزام بتحقيق األهداف

6 
تشررررعر بالسررررعادة فرررري حياترررر  الوظيويررررة نتيجررررة تح،يررررق رهررررداف 

 المصرف ورهداف .
          

7 
تشعر بالسعادة عندما تناقش رمور تتعلق بتحديد رهداف المصررف 

 م  رهسائ  بالعمل.
          

           تح،يق رهداف المصرف يمنح  انتمام ركبر لعمل . 8

9 
تشررعر بواجررب رخالقرري يرردفع  لالسررتمرار فرري العمررل عنررد تح،يررق 

 رهداف المصرف.
          

10 
تحررر  علررى العمررل ضررمم فريررق عمررل واحررد لتح،يررق رهررداف 

 المصرف.
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 بعد دعم اإلدارة العليا

11 

ت،رردم اةدارة العليررا الرردعم لجميرر  المرهوسرريم لتمتررنهم مررم األدام 

 المناسب لتح،يق األهداف.
          

12 

توفر اةدارة العليا المستلاما  المادية والبشرية لتح،يق األهرداف 

 الموضوعة.
          

           تهتم اةدارة بمتابعة العمل للتعرف على المشتال  وحلها.  13

14 

تع،ررررد اةدارة العليررررا االجتماعررررا  الدوريررررة للتأكررررد مررررم تح،يررررق 

 األهداف.
          

15 

ةدارة العليررا االقتراحررا  واررام الترري تسررهم فرري تحسرريم تت،بررل ا

 األدام.
          

 بعد التقييم والمحاسبة على اإلنجاز

           يستخدم المصرف معايير واضحة لت،ييم األدام. 16

17 

تركا معايير ت،يريم األدام المسرتخدمة علرى مردى تح،يرق األهرداف 

 الموضوعة. 
          

18 

دارة رسرررلو  ت،يررريم األدام الرررذاتي مرررم ضرررمم األسررراليب تعتمرررد اة

 المتبعة.
          

19 

يررتم المراجعررة بصررورة مسررتمرة ل،يررا  مرردى الت،رردم فرري العمررل 

 وتح،يق األهداف.
          

           تتم محاسبة العامليم وف،ا لما تح،ق مم رهداف. 20

 بعد التغذية الراجعة

           م ردائ  الوظيوي.يتم ايالع  على نتيجة ت،يي 21

           يتم توفير التغذية الراجعة بعد عملية الت،ييم المباشر بدون تأخير. 22

23 

تسررمب التغذيررة الراجعررة بالتشررف عررم ن،رراي ال،رروة وال ررعف فرري 

 األدام الوظيوي.
          

           تساهم عملية التغذية الراجعة في تحويا الموظويم. 24

25 

ب علررررى عمليررررة التغذيررررة الراجعررررة تطرررروير لمسررررتوى ردام يترترررر

 الموظويم.
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 العاملينأسئلة المحور الثاني: أداء  -ثالثا

 العبارة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

           يوجد لدى العامليم إلمام بأنظمة العمل وقوانينه. 26

27 
ليم علررى تصررحيب األخطررام الناتجررة عررم توجررد قرردرة لرردى العررام

 قيامهم بأدام العمل.
          

28 
توجد قدرة لدى العامليم على التتيف عنرد حردوث حراال  يارئرة 

 في العمل.
          

           يحر  العاملون على االلتاام بأوقا  العمل الرسمية. 29

30 
مف يحرررر  العررراملون علرررى تنويرررذ العمرررل وف،رررا للخطرررط والبررررا

 المرسومة.
          

31 
يشررعر العرراملون بأهميررة التعرراون مرر  فريررق العمررل ةنجرراز المهررام 

 المطلوبة.
          

32 
يحرررر  العررراملون علرررى تطررروير مهررراراتهم وقررردراتهم العمليرررة 

 باستمرار.
          

           يبذل العاملون الجهد التافي ةنجاز االعمال بطري،ة صحيحة. 33

           انجاز العمل المطلو  في الوق  المحدد ةنجاز .يتم  34

35 
يحر  العاملون علرى ت،رديم رفترار ابتتاريرة تسراعد علرى تطروير 

 إجراما  العمل ونظمه.
          

 

 نهاية االستبيان ولكم جزيل الشكر.

 

 

 


