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إدارة فزم العنل ننتطلب مً متطلبات تيفًذ اخلطة  "
 " االسرتاتًحًة للحامعة

 د/ سحرعبده حممد الشيد

 أستاذ املناهج وطرق تدريص الرياضيات املشاعد

 جامعة األمري سطام بن عبد العزيز -بية بالدملكلية الرت 

 : ملخص 
ٌ  ؾرقم  تٓاٚيت ٚرق١ ايعٌُ إدار٠  ٔ  نُطًر   ايعُر  االسرااتٝي١ٝ  ارتطر١  تٓؿٝر   َتطًبرا   َر

يًياَع١؛ يتُثرٌ ايتٛهٗرا  اذتثٜثر١ جل ادترٛد٠ ٚاالدتُراد اينرادةٞ داَر١ر ٚتطرٜٛق ايتعًرِٝ          
املتُقنز٠ حٍٛ َعاٜري ادتٛد٠ ٚاالدتُادر ادتاَعٞ خاص١. ؾايعٌُ ايؿقٜكٞ ٖٛ هٖٛق ايكٝاد٠ 

 ؾايهٌ ؾٝٗا أنرب َٔ زتُٛع ايهزا٤ر ٚاي ٟ ٜظٗق بٛعٛح جل احملاٚر ايتاي١ٝ:
 .أ١ُٖٝ ايعٌُ نؿقٜل 
 .ٌُٚثٝك١ إدار٠ ؾقم ايع 
 .ٌَُعاٜري قٝاد٠ ؾقم ايع 

حٝث متثرٌ ؾرقم ايعُرٌ رنٝرز٠ أساسر١ٝ جل صتراح ارتطر١ االسرااتٝي١ٝ يًياَعر١ر نُرا إٔ           
ٜتحرثد هٗرارا  ايكٝراد٠ جل نٝؿٝر١ ايتعاَررٌ     -ال ٜكرٌ درٔ دٚرٖرا ايثكرراجل   -ٚر اهتُراد٢  هلرا د 

 َع ايظدضٝا  املدتًؿ١ داخٌ ؾقم ايعٌُر ٚتهٜٛٔ اجتاٖا  إجياب١ٝ هثٜث٠ ضتٛ:
 .تظهٌٝ ؾقم دٌُ ؾعاي١ 
 .ٌَُٛاه١ٗ حتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايع 
 .ٌُإدار٠ ٚقت ؾقم ايع 

 :املكــدمــة 

 خررر ٍ َرررٔ ايُٖٝررر١ برررايؼ دٚرًا ادتاَعررر١ شرررا َؤس داخرررٌ ايعُرررٌ ؾقٜرررل ًٜعررر 
ٔ  دٔ ايبحث ٞ  ايٓظراّر  ٖر ا  جل ايكر٠ٛ  َهراَ ٕ   جل يتٛطٝرثٖا  ٚايشرع  ادتاَعر١. ٚنرا
ٕ  ْظاّ تأسٝص ذيو مثار َٔ ٌ  ادتاَعر١ر  ٚحرثا   يهاؾر١  ادترٛد٠  عرُا  دًر٢  ٚايعُر

ِ  طرا١ًَ  دراسر١  ٚإصترا   َٓٗرار  ايكٝادٜر١  ايبظرق١ٜ ٚااصر١   ايهٛادر استهُاٍ  يًتكرٜٛ
 ارتطرررر١ َظررررقٚع إصتررررا  خرررر ٍ َررررٔ ادتاَعرررر١ ملشررررتكبٌ ٚايتدطررررٝ  املؤسشررررٞر

ٚايتٛهٝررر٘  برررايتدطٝ  برررث٤ً املدتًؿررر١ ايعُرررٌ ؾرررقم متثًرررٗا ٚايررري االسرررااتٝي١ٝر
 ٚايتكِٜٛ. باملتابع١ ٚاْتٗا٤ً بايتٓؿٝ ر ٚايتثرٜ ر َقٚرًا

ؾايعٌُ ايؿقٜكٞ َؿَٗٛ٘ دُٝل ٜتغح هًًٝا جل ايكقإٓ ايهقِٜ ٚايش١ٓ ايٓب١ٜٛر 
 (. ؾٗٛ:301:  ٚادتضُٛا بحبٌ ا هل يمٝعًا ٚال تؿققٛا  ااٍ دُقإ قاٍ تعاىل

 .َطً  دٜين 
 .َٟبثأ إدار 
  .ٟتٛه٘ حغار 

 ٚيعررٌ ايررثٚر ايؿعرراٍ ايرر ٟ تكررّٛ برر٘ ايكٝررادا  ايتعًُٝٝرر١ ٚا دارٜرر١ بادتاَعرر١       
ٜانز جل تضٛر أٚ تٛقع ايكغراٜا ايري قرث حترثا جل املؤسشر١ر ٚايؿرقظ احملتًُر١        
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اذتضٍٛ دًٝٗا ٚاختاذ املبادرا  املٓاسب١ يهٌ َٓٗا. ؾعٓثَا تتٛقرع   ايي َٔ املُهٔ
حثٚا إطهاٍ َا تكّٛ بٛعع خط١ يًحًٝٛي١ دٕٚ ذيو قبٌ ٚقٛد٘رأٚ تتٛقع تطٛر 

 جل زتاٍ َا ٚتكّٛ بايشعٞ يتحكٝك٘. 

ٚتظرريع ايكٝررادا  دًرر٢ ايعُررٌ بررقٚح ايؿقٜررل ٚايتعررإٚ برر  ايعرراًَ  َررٔ اهررٌ     
ش١ ايتع١ًُٝٝ ايي تهٕٛ جل حثٚد َشؤٚيٝاتِٗ. نُرا  حتكٝل غاٜا  ٚأٖثاف املؤس

تعُرررٌ جل يمٝرررع املشرررتٜٛا  جل املؤسشررر١ بايتعرررإٚ َرررع  َررر ٤ ايعُرررٌ جل ايٛحرررثا   
االخررق٣ باملؤسشرر١ يغررُإ ؾادًٝرر١ ناؾرر١ ايٛسررا٥ـ جل املؤسشرر١ ايتعًُٝٝرر١ نهررٌ    

 انٝإ ٚاحث(.

 ٚجل ع٤ٛ َاسبل ؾإٕ ايٛرق١ تثري بعض ايتشاؤال  ايق٥ٝش١ نُا ًٜٞ:
 َا أ١ُٖٝ ايعٌُ نؿقٜل؟ 
 َا ٖٞ ٚثٝك١ إدار٠ ؾقم ايعٌُ؟ 
 َا َعاٜري قٝاد٠ ؾقم ايعٌُ؟ 
 :َا أثق ايتعاٌَ َع ايظدضٝا  املدتًؿ١ داخٌ ؾقم ايعٌُ جل 

 تظهٌٝ ؾقم دٌُ ؾعاي١؟ 
 َٛاه١ٗ حتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايعٌُ؟ 
 إدار٠ ٚقت ؾقم ايعٌُ؟ 

 ٜٚتغح ذيو َٔ خ ٍ ايظهٌ ايتايٞ:    

 ٚر ٚرق١ ايعٌُ ايربع١ستا: (3طهٌا

 :أواًل: أهنًة العنل نفزيل 
ٔ  يمادر١  تتًدط ؾهق٠ ايعُرٌ نؿقٜرل جل   ِ  َعرا  زترتُع   ايؾرقاد  َر  ٜرٛهٗٗ

 يطاقررا  تٛيٝررث ستطرر١ هثابرر١ ٖررٛ حتكٝكرر٘.  ٚايؿقٜررل أهررٌ َررٔ تهرراؾح درراّ ٖررثف
ٔ  ؾقٜرث٠  َشا١ُٖ ٜكثّ ؾٝ٘ ؾقد نٌ يٕ نا١َٓر  جل صترث  ايشرب   ٚهلر ا  ْٛدٗرار  َر
 ادتز٤. َٔ ٚأدظِ أنرب ايهٌ إٔ هحايٓا ايؿقٜل

٘  ايٖرثاف  ٖٚ ٙ أٖثاؾ٘ ايعٌُ جل قثرت٘ د٢ً حتكٝل ؾقٜل ٚتتُثٌ أ١ُٖٝ  تٛهر
 ايؿقٜل. إخؿام أٚ صتاح ب٘ ٜكاض اي ٣ ايساض ٚمتثٌ ايؿقٜل أْظط١
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ؾارتط١ االسااتٝي١ٝ يًياَع١ تكثّ إطاراً  يًتدطٝ  نعٌُ ؾقٜكرٞ يهاؾر١   
 أقشاَٗا حٝث:

   ْررر٘ اسررررااتٝيٞ ٜٚتغرررُٔ اٚيٜٛرررا  يًتطرررٜٛق ٚتشًشرررر      ٜتُٝرررز ايتدطرررٝ  با
َٓاسبا يهٌ دٌُ ؾقٜكٞ جي  ايكٝاّ ب٘؛ َٔ اهٌ اذتضٍٛ د٢ً أؾغٌ ايٓتا٥ج 

 سٛا٤ً د٢ً املث٣ ايكقٜ  أٚ ايبعٝث.
  ٜغع ؾقبل ايعٌُ جل االدتبار ٚبظهٌ ناٌَ ٚٚاقعٞ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ايثاخ١ًٝ

 ع١ًُٝٝ.ٚارتاره١ٝ ايي تؤثق د٢ً تطٜٛق املؤسش١ ايت
     تشرررُح دًُٝرررا  ايتدطرررٝ  هظرررارن١ ذٟٚ ايع قررر١ املباطرررق٠ املشرررتؿٝثٜٔ جل

 شتتًـ املؤسش١ر ٚتبادٍ اآلرا٤ َعِٗ هشتٜٛا  َٓاسب١. 
           ٜتِ اد ّ نٌ َرٔ ٜعٓرِٝٗ ايَرق اطر  املؤسشر١ بظرهٌ هٝرث ٚتٛعرحٞ اثرار

ٖرررر ٙ ارتطرررر ر َٚررررا تتطًبرررر٘ َررررٔ شتتًررررـ ادتٗررررا  ذا  ايع قرررر١ باملؤسشرررر١    
 ايتع١ًُٝٝ.

          َتابعرر١ تٓؿٝرر  ارتطرر  َررع ايتأنررث َررٔ َررث٣ حتكررل االٖررثاف ققٜبرر١ املررث٣
 َٚتٛسط١ املث٣ نُا ٜتِ تكِٜٛ ايٓٛاتج.

          َقاهعرر١ ارتطرر  بضررٛر٠ َباطررق٠ بأْظُرر١ إدار٠ املعًَٛررا  ايرري تكررثّ تػ ٜرر١
راهعررر١ َٓتظُررر١ َرررٔ ايدُررراٍ املشرررتُق٠؛ يغرررُإ َشرررت٣ٛ ايتكرررثّ جل تٓؿٝررر      

َؤطقا  ايدا٤ ايق٥ٝشر١رٚغريٖا َرٔ ايبٝاْرا     املبادرا  االسااتٝي١ٝ َٔ خ ٍ 
 ٚذيو حش  ايغقٚر٠. 

         تظررررهٌٝ دًُٝررررا  تكررررثٜق املدرررراطق ٚادارتٗررررا َهًْٛاأساسررررٝا جل اسرررررااتٝيٝا
ايتدطٝ ر ٚتٛعرع اآليٝرا  املٓاسرب١ يتكرثٜق املدراطقر ٚايتكًٝرٌ َرٔ آثارٖرا جل         

 حاي١ حثٚثٗا. 

  -أذٖآْا:  جل ا٤ايطٝ ٖ ٙ ْغع إٔ ٜتع  ايعٌُ ؾقٜل أٖثاف ٚعع ٚدٓث
 ٕحتثٜررث دًرر٢ نرربري٠ بثرهرر١ تررؤثق ايظدضرر١ٝ ايؿقٜررل أؾررقاد أٖررثاف تظرراب٘ إ 

 ايؿقٜل. أٖثاف
 ؾايدغرا٤  أدغا٥٘ سًٛى جل ايؿقٜل أٖثاف ٚعع تؤثق  ٔ ٕ  اير ٜ  أٖرثاف  ٜؿُٗرٛ

 أٖثاؾ٘. يتحكٝل ايؿقٜل ًملشادث٠ حتؿٝزا ايٓاض أنثق بٛدِٝٗ ايؿقٜل
  االهتُادٝرررر١ ايٚعرررراع َثررررٌ لايؿقٜرررر ْطررررام خررررار  ايظررررقٚف َقادررررا٠ جيرررر 

 ايؿقٜل. أٖثاف ٚعع دٓث املٛهٛد٠ ٚاملٓاؾشا  اجملتُع ٚقِٝ ٚاالقتضاد١ٜر
  دغٛ. نٌ ٚدٚاؾع َٚضاذت٘ ايؿقد َٗارا  اذتشبإ جل ٜأخ  إٔ جي 
 ايؿقٜرل  أٖرثاف  دًر٢  ايدغا٤ قبٌ َٔ ادتُاد١ٝ املٛاؾك١ عقٚر٠  ٌ  جل ايبرث٤  قبر

 ايتٓؿٝ .

 َا  أساس١ٝ جل بٓا٤ ؾقٜل ايعٌُ:ٚبٓا٤ دًٝ٘ ٜٓبػٞ تٛاؾق َكٛ
 ايظررعٛر أٟ اجملتُررع جل َهاْرر١ هلررا يمادرر١ إىل ٜٓتُررٕٛ بررأِْٗ ايؾررقاد إحشرراض 

 باالْتُا٤.
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 ايعٌُ. ملٛاص١ً ٚأؾعاهلِ ايؾقاد حتثٜا  ٜثري اي ٟ احملثد اهلثف 
 ايؿقص١ إتاح١  ٞ ٌ  ٜعررب  يهر ٔ  ؾرقد  نر ٘  در ٘  ذاتر ٔ  ٚخرباتر ٍ  َر ٔ  خر   ممرا  اآلخرقٜ

 املظاى. ٚايتؿادٌ تبادٍامل ايتياٚب إىل ٜؤدٟ
 يألؾقاد. ايعاّ ايشًٛى إطارا  د٢ً ٚاالتؿام دًٝٗا َتعارف بكِٝ االرتباط 
 ِٝترقتب   أٖرثاف  زتُٛدر١  َٔ ٜتهٕٛ ٚعع٘ جل ايدغا٤ ٜظاى يمادٞ تٓظ 

 ادتُاد١. أٖثاف يتحكٝل ايؾقاد بٗا ٜكّٛ أساس١ٝ هشؤٚيٝا 
 يطبٝعرر١ َررثرى ١أساسررٝ َٚعررارف ٚاعررح١ خررربا  ذٚ طرردط ادتُادرر١ ٜكررٛد 

 ؾٝٗا. املؤثق٠ ٚايعٛاٌَ ايب١٦ٝ

 ٚقث تشِٗ ؾقم ايعًُؿٞ حٌ ايعثٜث َٔ املظانٌر حٝث متتا  ها ًٜٞ:
 .االدتُاد د٢ً قثرا  ٚإَهاْٝا  ايدغا٤ ايساس١ٝ 
 . إتباع ايسًٛب ايثةكقاطٞ ٚإتاح١ ايؿقص١ يًتعبري دٔ املظادق ٚاذتاها 
  ٍبُٝٓٗا ٚب  ادتُادا  ايخق٣.حتكٝل دره١ داي١ٝ َٔ االتضاٍ ايؿعا 
         االسرررتدثاّ ايَثرررٌ يًٛسرررا٥ٌ املٓاسرررب١ يتحكٝرررل ايػاٜرررا  ايررري تشرررع٢ إيٝٗرررا

 ادتُاد١.
 .ٍَٛاه١ٗ ايٛاقع َٔ خ ٍ اذتكٝك١ ٚيٝص ارتٝا 
 .تؿِٗ أٖثاؾٗا ٚأغقاعٗا ؾُٗا ٚاعحا 
 .َقادا٠ االرتباطا  ارتاره١ٝ ٚحتثٜث اذتاها  اذتكٝك١ٝ 
 جل تٓاٍٚ ايرباَج ٚاملظقٚدا . املٛعٛد١ٝ ٚيٝشت ايعاطؿ١ٝ 
 .ايتُٝز بايتُاسو االهتُاد١ٝ َع دثّ إُٖاٍ ايؿقد١ٜ 
 .ٞٚهٛد ايتٛا ٕ ب  ايشًٛى ايتعاْٚٞ ٚايشًٛى ايتٓاؾش 

   ٕ  تٛطٝررث إىل تشررع٢ ؾررقم ايعُررٌ جل ادتاَعررا    ٜٚتغررح َررٔ ايعررقب ايشررابل أ
ٝررًا َتُٝررز ستًٝررًا ٚإقًُٝ خررقٜج بٓررا٤ تشررتٗثف َٓظَٛرر١ ايعُررٌ جل عررُٔ أقررثاَٗا

 ايٛط١ٝٓ ايظا١ًَ. ايت١ُٝٓ ٚداملًٝار ٚحتكٝل خط 

ٚب يو قث متت ا هاب١ دٔ ايشرؤاٍ ايٍٚ َرٔ تشراؤال  ٚرقر١ ايعُرٌر ٖٚرٛ: َرا        
 أ١ُٖٝ ايعٌُ نؿقٜل؟

 :ثاىًًا:وثًكة إدارة فزم العنل 
 اٖتُت دراسا  َعظِ ؾقم ايعٌُ جل ارتط١ االسااتٝي١ٝ حٍٛ دراسا :

 ايقأٖ. ايٛعع تظدٝط 
 املشتكبٌ. فاستظقا 

 ٚايتطرررٜٛق املؤسشرررٞ ايدا٤ هرررٛد٠ عرررُإ ٚاْط قرررًا َرررٔ ايػاٜررر١ ايقابعررر١ر ٖٚرررٞ:
املشررتثا١َر ٚايػاٜرر١ ايشررابع١: تعزٜررز املهاْرر١ ايثٚيٝرر١ يًياَعرر١ر       ٚايتُٓٝرر١ املشررتُق

 ٚايي تقتهز د٢ً ايظقان١ اجملتُع١ٝ ستًًٝا ٚإقًًُٝٝا ٚداملًٝا.
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 تتُثٌ ٚثٝك١ ؾقم ايعٌُ ؾُٝا ًٜٞ:    

 وضع ىظاو حمدد لتهىيً اجلناعات:أواًل : 
ٚتظٌُ َث٣ تٛؾق ايتياْص قرثر ا َهرإ ٚتٛعرٝح أٖرثاف ادتُادر١ يألدغرا٤       

 تٛعٝح َاٖٞ طقٚط االْغُاّ َٔ قبٌ املؤسشا . –قبٌ املظارن١ ؾٝٗا 

 :ثاىًًا: حتديد األهداف 
 تغع ادتُاد١ أٖثاؾٗا ٚؾكا يًظقٚط ايتاي١ٝ: 

 ٚ أٖثاف ادتُاد١.دثّ ايتعارب ب  أٖثاف ايدغا٤ 
 .متاطٞ ايٖثاف َع قثرا  ايدغا٤ 
 .املظارن١ ب  املش٦ٍٛ ٚادتُاد١ جل ايتدطٝ  يتحكٝل تًو ايٖثاف 

 واجلناعة: الكائد أو املشئىل بني الطًبة ثالجا: العالقة 
 –تكبررٌ نررٌ دغررٛ    –أساسررٗا ايثكرر١ ٚاالحررااّ َٚررٔ أسررايٝ  حتكٝررل ذيررو       

بٗررا بايٓشررب١ يألدغررا٤. ٚدًٝرر٘ جيرر  إٔ   عررب  املظررادق ٚدراسرر١ ايررثٚاؾع ارتاصرر١   
تهٕٛ ايع ق١ اهتُاد١ٝ ١َٝٓٗ جل حثٚد ٚسٝؿ١ نرٌ دغرٛ برايؿقٜل ٚيٝشرت دًر٢      

 أساض طدضٝت٘.

 املىجه: اجلناعٌ رابعا: التفاعل 
ايتؿادررٌ ٜٛيررث ايكرر٣ٛ ايرري تٛهرر٘ سررًٛى ايدغررا٤ داخررٌ ادتُادرر١ ٖٚررٞ ايكرر٠ٛ   

 ايي َٔ خ هلا ُٜٓٛ ايعغٛ.

 لألعضاء: كدمةاملت خامشًا:اخلربات 
ال تكـ خربا  ايدغا٤ دٓث حث َع  برٌ جير  إٔ تهرٕٛ َٚقتبطر١ برايتػريا       
املٛهررٛد٠ جل ايب٦ٝرر١ر ٚإٔ ْبررثأ َررٔ ارتررربا  ايرري ٜتُٝررز بٗررا ايدغررا٤ ٚال ًُْٗررٗا        

 بظقط إٔ تهٕٛ ارتربا  ْابع١ َٔ اجملتُع ٚاحتٝاهات٘.

 اجلناعة: عً ىائبًا ولًص مشاعد عامل سادسًا: املشئىل 
ٗرررٛ  كرررل املشرررادث٠ ٚاالنتظررراف ٚا َهاْٝرررا  ٚإتاحررر١ ايؿقصررر١ يًعُرررٌ َرررع  ؾ

 ادتُاد١ ٚيٝص ْا٥با دٓٗا.

 املصري: تكزيز وحل الدميكزاطًة سابعًا: مبدأ 
ْعُرٌ َرع ادتُادرا ؛ يٕ ا ْشرإ يثٜرر٘ قرثرا  ٚطاقرا  نآَر١ ٜٚشررتطٝع إٔ        

 .ٜتحٌُ املش٦ٛي١ٝ ٚايكا٥ث ٜظارى ٜٚثدِ ايدغا٤ جل حتٌُ املش٦ٛي١ٝ

 املتاحة: املىارد ثاميًا: استخداو 
جل ادتُادا  جي  إٔ ْعتُث أساسًا د٢ً َٛارد ايدغا٤ اي ات١ٝ إٕ ٚهرث ر ثرِ   
ْشررع٢ َعررا يًحضررٍٛ دًرر٢ املررٛارد ْٚررثربِٗ دًرر٢ نٝؿٝرر١ اسررتدثاَٗا ٚاحملاؾظرر١     

 دًٝٗا ٚإْتا  َٛارد هثٜث٠.
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 للعنل: املشتنز تاسعًا: التكًًه 
ُادر١ ٚايدغرا٤ َرٔ أهرٌ املتابعر١ر ٚايتأنرث َرٔ        املظارن١ بر  املشر٦ٍٛ ٚادت     

 َث٣ ايٓياح أٚ ايؿظٌ جل ايعٌُ.

 ٚتأسٝشًا د٢ً َا سبل جي  َقادا٠ إٔ:
         ٜٔهررٕٛ ايؿقٜررل قررادرا دًرر٢ حتثٜررث اهلررثف ٚتعقٜؿرر٘ جل أٍٚ اهتُرراع إذا   ٜهرر

 اهلثف طُٛحًا أٚ َعكثا هثًا.
  ِ جل ٖررر ا  ٚدًررر٢ نرررٌ ؾرررقد َرررٔ ايؿقٜرررل ٚيمٝرررع ايدغرررا٤ إٔ ٜعرررربٚا درررٔ رأٜٗررر

 اهلثف.
      ٘إٕ إدطرررا٤ ايؿقصررر١ يًؿقٜرررل يهرررٞ ٜشرررادث جل حتثٜرررث اهلرررثف سرررٝزٚد أدغرررا٥

 ببضري٠ إعاؾ١ٝ نُا إْ٘ سٝيعًِٗ ٜظعقٕٚ بإٔ املظقٚع َظقٚدِٗ.
           جيررث بعررض ايٓرراض َتعرر١ جل ايكٝرراّ هدرراطقا  ٚذيررو بٛعررع ٖررثف ٜضررع

 حتكٝك٘ر ٖٚٓاى َٔ ِٖ أنثق حقصا ٜٚؿغًٕٛ ٚعع ٖثف ةهٔ حتكٝك٘.
 ايٛس  ٖٛ ٚعع ٖثف يرٝص َرٔ املشرتحٌٝ حتكٝكر٘ ٚيهرٔ  ترا  إىل       إٕ اذت ٌ

 دٌُ هٝث ٚهٗث طام يتحكٝك٘.
         ٔجير  إٔ ٜرتِ اختٝررار ادغرا٤ ايؿقٜرل بعٓاٜرر١ حتر٢ تهرٕٛ اجملُٛدرر١ َتٛا ْر١ َرر

 ايؾقادر ٚسٝعطٕٛ ٖثؾا ال ٖٛ سٌٗ هثا ٚال ٖٛ َشتحٌٝ حتكٝك٘.
    ٚٚإذا نإ د٢ً ايؿقٜل إٔ ٜغع أٖثاؾا ؾٝي  إٔ تهٕٛ َتض١ً باهلرثف ايعراّ أ

 َظ١ً ايٖثاف أٚ االسااتٝيٝا .

 ٚقبٌ إٔ ٜشتكق ايؿقٜل د٢ً ٖثف َا دًٝ٘ إٔ ٜقاهع ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ: 
 .قثرا  ايؿقٜل 
 .قثرا  ايكا٥ث 
 .ا طار ايزَين يًؿقٜل 
 .ايب١٦ٝ ايثاخ١ًٝ يًؿقٜل ٚقثراتٗا 
 ب١٦ٝ ارتاره١ٝ يًؿقٜل اايعُ ٤ر املُٛيٕٛر االستظارٜٕٛ ... إخل(.اي 

 ٚذيو يٕ نٌ داٌَ قث ٜعٝل قثر٠ ايؿقٜل دٔ ايٛصٍٛ إىل اهلثف. 

ٚبرر يو قررث متررت ا هابرر١ دررٔ ايشررؤاٍ ايثرراْٞ َررٔ تشرراؤال  ٚرقرر١ ايعُررٌر ٖٚررٛ:  
 َاٖٝٛثٝك١إدار٠ؾققايعٌُ؟

 :ثالجًا: معايري قًادة فزم العنل 

ارتط١  دًٝٗا تشتٓث ايي ايقاسد١ ايسص َٔ تعث ٝاد٠ ؾقم ايعٌُق إٕ ايٛاقع
 بشررقد١ ٜكرراض أٖررثاؾٗا حتكٝررل جل صتاحٗررا يٕ ٚذيررو  يًياَعرر١ر االسررااتٝي١ٝ 
 ايتؿيرررق َرررٔ اسرررتؿادتٗا َٚرررث٣ اجملتُرررعر جل املرررتػريا  َرررع ٚتؿادًرررٗا اسرررتيابتٗا
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 ايي ايدٚار صٝاغ١ د٠إدا متَّ قث أْ٘ إىل إعاؾ١  ايعا ر ٜظٗثٙ اي ٟ اهلا٥ٌ املعقجل
 اهلررثف ٖرر ا ٜتحكررل ٚال املتشررارد١ر ايتطررٛرا  يتٛانرر  ايعُررٌ ؾقٜررل  بٗررا ٜررٓٗض
 بكٝاد٠ َتُٝز٠ ٚداد١ُ.  إالإجياب١ٝ  بضٛر٠ اهلاّ

 جل: ٚتتغح َعاٜري قٝاد٠ ؾقم ايعٌُ
 ٚاملٛعرررٛد١ٝ االسرررااتٝيٞ ٚايتدطرررٝ  برررايؿهق املٛهٗررر١  ٚاذتهَٛررر١ ايكٝررراد٠ 

 ٚايعثاي١. ٚايظؿاؾ١ٝ
 ذا   ايطررررقاف يهاؾرررر١ ايؿعايرررر١ املظررررارن١ تعتُررررث ايرررري ايثةٛققاطٝرررر١  دار٠ا 

ٚتتكبررٌ  ايكررقارا  اخترراذ سررًطا  جل ٚايررتُه  املضررًح١ر ٚتشررتدثّ ايتؿررٜٛض 
 ايٓكث.

 املشتُق.  ٚايتطٜٛق ٚايتحش  اهلادف ايتػٝري بػقب ٚا بثاع االبتهار 
 إدار٠  جل ٝتٗاَٚشررررر٦ٛي ايتعًُٝٝررررر١ املؤسشررررر١ احرررررااّ هاٜغرررررُٔ االسرررررتك ي١ٝ

 ٚا دار١ٜ. اينادة١ٝ ٚأْظطتٗا دًُٝاتٗا
 ّارتاص١ ايدٚار ٖا حتثد ايي ٚايٛاهبا  املش٦ٛيٝا  دٔ ايتدًٞ ٚدثّ االيتزا 

 أٚايؾقاد. باملؤسشا 
 ًِارترررربا  َرررٔ االسرررتؿاد٠ دًررر٢ ٚاملعتُرررث املؤسشررر١ هاْررر  َرررٔ املشرررتُق ايرررتع 

 ايعا . د٢ً ٚاالْؿتاح ادتثٜث٠ر ايؾهار ٚتكبٌ املاان١ُر
 َرررٔ ايتعًُٝٝررر١ باملؤسشررر١ ايع قررر١ ذا  ايطرررقاف يمٝرررع بررر  املتباديررر١ املٓررراؾع 

 اجملتُع١ٝ. ٚايطقاف ٚداًَ  َٚعاِْٚٝٗ تثرٜص ١٦ٖٝ ٚأدغا٤ ط ب
 ّبإْتررررا  تكررررّٛ ٚايرررري املؤسشرررر١ر جل ٚايؿٓٝرررر١ ايتظررررػ١ًٝٝ بايعًُٝررررا  االٖتُررررا 

 ٚاجملتُع١ٝ. ٚايبحث١ٝ ايتع١ًُٝٝ ارتثَا 
 يررتؿِٗ  ٚتٛثٝكٗررا املعًَٛررا  يمررع دًرر٢ ٚاذتررقظ ايقاهعرر١ر بايتػ ٜرر١ ّاالٖتُررا 

 املؤسشٞ. ايٓظاّ شتقها  ٚتطٜٛق يتحش  َٓٗا ٚاالستؿاد٠ ايؾعاٍر ردٚد

 :أدوات قًادة فزم العنل 
 تعترب ايدٚا  ايتاي١ٝ َٔ أبق  ايدٚا  ايٓاهح١ يكٝاد٠ ؾقم ايعٌُر ٖٚٞ:

  ل َظررادق ايثكرر١ جل أْؿشررِٗر ٚجل ايهٝررإ  ايثكرر١: ؾايكا٥ررث املتُٝررز ٜررزرع جل ايؿقٜرر
 اي ٟ ٜٓتُٕٛ إيٝ٘ر ٚبايتايٞ ٜشادثِٖ د٢ً حتكٝل ايٖثاف.

          ٕإدطا٤ نٌ ؾقد حكر٘ َرٔ االٖتُراّ ٚايتكرثٜق: ؾايكا٥رث ايؿعراٍ ٜؿٗرِ هٝرثًا أ
ايؿطق٠ ا ْشا١ْٝ تبحث دا٥ًُا دُٔ ٜٗرتِ بٗرا ٜٚكرثرٖار ؾر  ُٜٗرٌ أبرثا تكرثٜق        

برر  اسررتثٓا٤. يررٝص ٖرر ا ٚحشرر  بررٌ جيرر  إٔ   ٚاالٖتُرراّ يُٝررع أدغررا٤ ؾقٜكرر٘
  ث أدغا٤ ؾقٜك٘ د٢ً االٖتُاّ ببعغِٗ ايبعض ن يو.

      االْغباط ايتاّ: ؾؿقٜل ايعٌُ ئ ٜٓيح َا  تهٔ يثٜر٘ رغبر١ حكٝكٝر١ ٚهراد٠
يًُظررارن١ جل ايعُررٌ املطًررٛب إصتررا ٙر ٚتٛعررٝح َُٗرر١ ايؿقٜررل يألدغررا٤ َررع      

ا٤ املظرررادق ؾُٝرررا ٜتعًرررل   طرررقح أسرررباب اختٝرررار نرررٌ دغرررٛر ايضرررقاح١ جل إبرررث      
هظررارنتِٗ جل املُٗرر١ر َررع تٛعررٝح املهاؾرر   ٚاذتررٛاؾز ايرري سررتكثّ جل حايرر١      
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ا صتررا  ايٓرراهحر ٚإٔ ارتثَرر١ داخررٌ ايؿقٜررل قررث تهررٕٛ َعررربًا إىل َٗرراّ أنثررق      
 حتثًٜا. 

   أ١ُٖٝ ايتعإٚ: جي  إٔ ٜؤَٔ ؾقٜل ايعٌُ بإٔ َضًح١ ايؿقٜل تؿٛم َضرًح١
 ٞ ٖٛ ايػا١ٜ ٚاهلثف.ايؿقدر ٚإٔ ايٓياح ادتُاد

        ٔؾعٓرررثَا ٜعرررٞ ؾقٜرررل ايعُرررٌ ٖررر ٙ ايدٚا  ايربرررع تضررربح هرررز٤ًا ال ٜتيرررزأ َررر
حٝرراتِٗر ٚسررٛف ٜهْٛررٕٛ أنثررق قررثر٠ ٚؾادًٝرر١ر يٕ ؾررقٜكِٗ ٜكررّٛ دًرر٢ أسرراض     
قٟٛ ٜشتطٝع إٔ ٜكـ جل َٛاه١ٗ أ١ٜ َظانٌ أٚ اْتهاسا  قث تعراب طقٜرل   

 ايٓياح.

ث َٔ تشاؤال  ٚرق١ ايعٌُر ٖٚرٛ: َرا   ٚب يو قث متت ا هاب١ دٔ ايشؤاٍ ايثاي
 َعاٜري قٝاد٠ ؾقم ايعٌُ؟

 :رابعًا:الشخصًات املختلفة داخل فزم العنل 
ْظرررقًا يٕ ؾرررٔ ايتعاَرررٌ َرررع ايظدضرررٝا  املدتًؿررر١ داخرررٌ ؾرررقم ايعُرررٌ يررر٘ دٚر    

 أساسٞ جل:
  .تظهٌٝ ؾقم دٌُ ؾعاي١ 
 .ٌَُٛاه١ٗ حتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايع 
 .ٌُإدار٠ ٚقت ؾقم ايع 

  اذتاهررر١ إىل ؾرررتح قٓرررٛا  االتضررراٍ ايؿعررراٍ َرررع ايطرررداظ      يررر يو سٗرررق   
 املدتًؿ  جل مساتِٗ ٚصؿاتِٗ دٔ بعغِٗ ايبعض.

ٚتهررٕٛ ٖرر ٙ ايظدضررٝا  بررثٚرٖا ترربين ؾقٜررل ايعُررٌ أٚ تٗثَرر٘ر ٚذيررو ٚؾكررًا          
 يًيثٚي  ايتايٝ :

 العنل: تتضح الشخصًات اليت تيبين  فزيل تبين اليت أواًل: أدوار الشخصًات
 مً اجلدول التالٌ: فزيل العنل

 ( اؾقم ايعٌُ ايؿعاي١(3هثٍٚا
ايثٚر ٚصـايثٚر  

ٜٚثري محاس٘ ايؿقٜلر  ٜثدِ االقااحا ر ٚ ؿز املظيع

ايؿقٜل بٗا ٜٚزٚد  ٚاذتكا٥ل  ٜبحث دٔ املعًَٛا   طبه١ املعًَٛا 

ٜٚتابع تؿعٌٝ ققاراتٗا  غق ي هتُادا ر  املشيٌ

ٚتطٜٛق ايدا٤  ر ٜٚٛهث بثا٥ٌ يتحش ٜكثّ أؾهاًرا هثٜث٠ املبتهق

ٜثٕٚ ققارا  ايؿقٜلر ٜٚغب  َشارٙ املٓشل

أدغا٥٘ر ٜٚكٛد ايٓكاش ٜشادث ايؿقٜل يبًٛؽ ايٖثافر ٜٚقدّ ايؿي٠ٛ ب  املٝشق

ٜٚتغح َٔ ادتثٍٚ ايشابل إٔ َثٌ ٖ ٙ ايظدضٝا  تطٛر ايعٌُر ٚتكٛدٙ ضتٛ 
 ايتُٝز.
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 ًًا: أدوار الشخصًات  العنل: فزيل تهدو اليت ثاى
 تتغح ايظدضٝا  ايي تٗثّ ؾقٜل ايعٌُ َٔ ادتثٍٚ ايتايٞ:  

 ( احتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايعٌُ(2هثٍٚا

ايثٚر ٚصـايثٚر

املداطق٠ ٜتيٓ  ٚاذتًٍٛر ايؾهار طقح جل تكًٝثٟصاح  املعاٜري ايثْٝا

جيابٝا .ا  دٕٚ ايشًبٝا  إسٗار د٢ً ق١ٜٛرٜٚقنز حي١ بثٕٚ ايؾهار ٜعاربايقاؾض

ًُار اآلخقٜٔ ٜٓتكثايعثٚاْٞ أؾهارِٖ. َٔ ٜٚشدق طأِْٗ َٔ ٜٚكًٌ دا٥

 درررٔ ايؿقٜرررلر باحرررث دُرررٌ جل إىل ايرررتحهِ ٚةٝرررٌ ٚب را٥ررر٘ بٓؿشررر٘ َعيررر املشٝطق

َضًحت٘ ايظدض١ٝ.

أؾهارِٖ. دقب دٓث ٜٚزديِٗ ايؿقٜل يدغا٤ ثقثاررالٜٓضتامُلكاِطع

تٓؿٝ ٖا صعٛب١ د٢ً ٜقنز ٚيهٓ٘ ايؾهار ٜثٜؤ غريصقٜحراملعًك١ املٛاؾك١ صاح 

 َٓشرل  أٚ يكا٥رث  ايساسر١ٝ  ٜٚتغح َٔ خ ٍ ادتثٚي  ايشرابك  إٔ املٗرارا      
 ايعٌُ جل سٌ ٖ ٙ ايظدضٝا  املدتًؿ١ ٖٞ:  ؾقٜل
 .ايتظيٝع 
 ارت ؾا . تش١ٜٛ 
 .املضاذترر١ 
 االتضاٍ. قٓٛا  ؾتح 
 املعاٜٝررق. ٚعع 
 ٚايتعًٝل. املقاقب١ 
 رررررررررث٠ٚ.ايكرررررر 
 املٗارا . تُٓٝر١ 
 ايٖثاف. حتررثٜث 
 .املتررررررررررررابع١ 

 ؾقٜرررل إٔ ٜتشرررِ بارتضرررا٥ط  قا٥رررث يٟ ٚملٛاهٗررر١ حترررثٜا  ؾرررقم ايعُرررٌ البرررث  
 ايتاي١ٝ:

 بايٓؿص. ايثك١ 
 ايظا١ًَ. ايضٛر٠ رؤ١ٜ د٢ً ايكثر٠ 
  صقٜح. بظهٌ املبادر٠ بزَاّ ٜأخ 
 ٘قٜٔ.االخ جل ايتأثري أٚ إقٓاع د٢ً ايكثر٠ ي 
 َؤثق. ٚبظهٌ بٛعٛح االتضاٍ ٜشتطٝع 
 االيتزاَا . ٚ اّ بايثك١ هثٜق 
 ِاآلخقٜٔ. هشادث٠ ٜٗت 
 .َِٓظ 
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 هٝث. َشتُع 
 .ٌَتؿا٥ 

ٚتأسٝشًا د٢ً َا سبل ٜتغح إٔ حتثٜث أٖثاف ؾرقم ايعُرٌ ٜشرِٗ جل تٓظرِٝ        
ال ايٚيٜٛررا  ٚإدار٠ ايٛقررت بؿادًٝرر١ر بعٝررثًا دررٔ ٖررثر ايررثقا٥ل ٚايثررٛاْٞ جل دُررٌ َررا  

طا٥ررٌ َررٔ ٚرا٥رر٘.  ؾا طررار ايررزَين يتحكٝررل ايٖررثاف ٜكررٟٛ ايانٝررز ٜٚغررعـ         
 قاب١ًٝ ارتغٛع ملغٝعا  ايٛقت.

ؾررإدار٠ ايٛقررت ٚحتثٜررث ٖررثف ؾررقم ايعُررٌ ٚهٗررإ يعًُرر١ ٚاحررث٠ر َٚعاديرر١ ال        
 ةهٔ ؾضًٗا َٔ َعادال  ايٓياح.  

ٌر ٖٚٛ: َا ٚب يو قث متت ا هاب١ دٔ ايشؤاٍ ايقابع َٔ تشاؤال  ٚرق١ ايعُ  
 أثق ايتعاٌَ َع ايظدضٝا  املدتًؿ١ داخٌ ؾقم ايعٌُ جل:

 تظهٌٝ ؾقم دٌُ ؾعاي١؟ 
 َٛاه١ٗ حتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايعٌُ؟ 
 إدار٠ ٚقت ؾقم ايعٌُ؟ 

 :اخلامتة 
 ارتطرر١ تٓؿٝرر  َتطًبررا  َررٔ نُطًرر  ايعُررٌ ؾررقم تٓاٚيررت ٚرقرر١ ايعُررٌ إدار٠ 

ادترررررٛد٠ ٚاالدتُررررراد يًياَعررررر١؛ يتُثرررررٌ ايتٛهٗرررررا  اذتثٜثررررر١ جل   االسرررررااتٝي١ٝ
 اينادةٞ دا١َر ٚتطٜٛق ايتعًِٝ ادتاَعٞ خاص١.

ؾايعٌُ ايؿقٜكٞ ٖٛ هٖٛق ايكٝاد٠ املتُقنز٠ حٍٛ َعراٜري ادترٛد٠ ٚاالدتُرادر    
 ؾايهٌ ؾٝٗا أنرب َٔ زتُٛع ايهزا٤ر ٚاي ٟ ٜظٗق بٛعٛح جل احملاٚر ايتاي١ٝ:

 .أ١ُٖٝ ايعٌُ نؿقٜل 
 .ٌُٚثٝك١ إدار٠ ؾقم ايع 
 ٠ ؾقم ايعٌُ.َعاٜري قٝاد 

حٝررررث متثررررٌ ؾررررقم ايعُررررٌ رنٝررررز٠ أساسرررر١ٝ جل صترررراح ارتطرررر١ االسررررااتٝي١ٝ   
ٜتحرررثد -ال ٜكرررٌ درررٔ دٚرٖرررا ايثكررراجل -يًياَعررر١ر نُرررا إٔ هلرررا دٚر اهتُررراد٢  

هٗارا  ايكٝاد٠ جل نٝؿ١ٝ ايتعاَرٌ َرع ايظدضرٝا  املدتًؿر١ داخرٌ ؾرقم ايعُرٌر        
 ٚتهٜٛٔ اجتاٖا  إجياب١ٝ هثٜث٠ ضتٛ:

 ي١.تظهٌٝ ؾقم دٌُ ؾعا 
 .ٌَُٛاه١ٗ حتثٜا  تظهٌٝ ؾقم ايع 
 .ٌُإدار٠ ٚقت ؾقم ايع 

ٚب يو قث متت ا هابر١ درٔ ايتشراؤال  ايربعر١ ايق٥ٝشر١ يٛرقر١ ايعُرٌر ٚايري         
ٖثؾت إىل إدار٠ ؾقم ايعٌُ نُطًر  َرٔ َتطًبرا  تٓؿٝر  ارتطر١ االسرااتٝي١ٝ       

 يًياَع١.
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 :التىصًات 
  يهاْٚرررٞ َٚٓترررثٜا  اسرررتدثاّ املشرررتحثثا  ايتهٓٛيٛهٝررر١ ٚخاصررر١ ايربٜرررث ا 

 املٓاقظ١ درب ا ْاْت ٜثدِ حتش  ايعٌُ ايؿقٜكٞ.
      تضررررررُُٝربازتتثرٜب١ٝ يدغررررررا٤ ٦ٖٝرررررر١ ايتررررررثرٜص تكَٛع٣ًاسررررررااتٝيٝا

 ايتعًُايتعاْٚٞ.
           إذترام ايطر ب ٚايطايبرا  برثٚرا  تررثربِٗ دًر٢ َٗرارا  تضرُِٝ ؾرقم ايعُررٌ؛

 يتحكٝل َبثأ ايعٌُ ايؿقٜكٞ.
  اَع١ د٢ً اسرتدثاّ ايتطبٝكرا  ايتكٓٝر١ اذتثٜثر١     تثرٜ  َٓشٛبٞ ٚط ب ادت

يألهٗررز٠ اي نٝرر١ جل ايعُررٌ ايؿقٜكررٞ ٚايرري أُٖٗررا االهتُادررا  ا يهاْٚٝرر١      
 درب طبه١ االْاْتر ٚايربٜث االيهاْٚٞ.

 : املزاجع 
 دار ايٝك  يًٓظق ٚايتٛ ٜعر ر نٝـ تضبح قا٥ثًا ؾعاال -  سحق ايكٝاد٠(:2002إبقاِٖٝ ايؿكٞ ا

ٚايتٛ ٜعرايكاٖق٠. يًٓظق أهٝاٍ دار  ايعُ دتُادٞ ر(:2002ايؿكٞا إبقاِٖٝ

.301ر آ١ٜسٛر٠ اٍ دُقإايكقإٓ ايهقِٜ: 

  ديٌٝ ادتُاد نًٝا  َٚعاٖث ايتعًِٝ (:2032اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يغُإ هٛد٠ ايتعًِٝ ٚاالدتُادا
ٜٛيٝٛر ايكاٖق٠. - ر ا صثار ايثايثايعايٞ

  َعاٜري عُإ ادتٛد٠ يررباَج ايتعًرِٝ   (:2033ٚاالدتُاد اينادةٞا اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًتكِٜٛ
 ر ايقٜاب.ايعايٞ

هاَعرر١    ر2022-2032  ارتطرر١ االسررااتٝي١ٝ (:2032هاَعرر١ ايَررري سررطاّ بررٔ دبررث ايعزٜررزا     
ايَري سطاّ بٔ دبث ايعزٜزر ارتق . 

ٗار بٓٗا.ر هاَع١ ب2022ٓ-2032 ارتط١االسااتٝي١ٝدتاَع١بٓٗا (:2032هاَع١ بٓٗاا

 ؾرررقم ٚبٓرررا٤ االتضررراٍ-ايشرررًٛن١ٝ املٗرررارا  (: َرررٓٗجيرررردار٠ا املٗٓٝررر١ ارترررربا  َقنرررز
ايكاٖق٠. ايعٌُ ر
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