
1 
 

  :األهداف وضع هميةأ
 : هناك عدة نواٍح تبرر لنا ضرورة وضع األهداف من أهمها

إذ ال يمكننن ايننام المنندير بو ي تنن   : التخطدديط عناصدد  أهدد  مدد  األهددداف تعددد .1
التخطيطينند دون ودننود أ ننراا وأهننداف واضننمد تةننلى المن منند إلننى تم ي هننا 

وال واعد ، وتلد الموازننات فتبني عمليات التنبؤ ، وتؤةس الةياةات اإلدراءات 
 . والبرامج لتم يق أهداف مليند

إن األ ننراا واألهننداف التنني تةننلى : القدد ا ا  التخددا  م شدددا   األهددداف تعددد .2
المن مد إلى تم ي ها تمثل اللامل الممدد ألنواع ال رارات المناةبد للمواانف التني 

المميطد ، وبالتنالي توادهها ، كما أنها ت ةر ةبب تأثر المن مد بال روف البيئيد 
 . فال رارات مرتبطد باألهداف ومةتمدة منها

 التالية المستويا  في األهداف وضع على العليا المستويا  في األهداف تساعد .3
إن وضننع األهننداف الخاانند بالمن منند فنني المةننتويات اللليننا يمهنند فنني وضننع : 

 . داألهداف ال رعيد لو ائف اإلدارات واألفراد في المةتويات التالي
واألهنداف تتم نق منن خن ل  : المسئولية م اكز تحديد في األهداف وضع يسه  .4

اإلدارات واألاةام وأفراد ممددين ، لكنل مننهم دور ملنين مةنب مهنام و ي تن  ، 
وبالتالي يمكن تمديد مةنئوليد كنل إدارة أو اةنم أو فنرد بنناء  علنى األهنداف التني 

 . أنيطت ب  لتم ي ها
إن ودننود األهننداف الةننليمد والواالينند  : السددلطة تفددوي  فددي األهددداف تسدده  .5

يةاعد في الت ويا الةليم للةلطد كما يةناعد فني التنةنيق بنين األنونطد والمهنام 
 . المختل د

 ببيئتهدا وعالقتهدا بالمنظمدة السدائد  العالقدا  نوعيدة بيدا  فدي األهدداف تسده  .6
دننب التركيننز فاألهننداف تةنناهم فنني بيننان الل اننات بننين الداعينند والمنندعو ومننا ي: 

علي ، كما تةاهم في بيان الل اات بين اإلدارات المتلددة بالمن مد ، ةواء كانت 
 . بوكل رأةي أو أف ي ، ع اات تلاون أو ع اات ةلطد

التني تةنتخدم فني الراابند وت ينيم  : والمقدايي  المعايي  وضع في األهداف تسه  .7
 . ك اءة اإلدارة األداء فغالبا ما يتم االعتماد على األهداف لت ييم

هنذا الت ينيم  بميث يتم االةت ادة من نتنائج : األف اد أداء تقيي  في األهداف تساعد .8
 .في وضع بلا ةياةات األفراد كالترايد والن د والتدريب والموافز .. و يرها

  

  :األهداف وضع عند م اعاتها الواجب االعتبا ا 
األهنداف يمكنننا اةنتلراا رؤيند  ابل بيان االعتبارات الوادب مراعاتها عند وضنع

 . رؤةاء بلا المن مات فيما يتللق بما هي األهداف التي يةلون إلى تم ي ها

يمكننننا بيننان أهننم االعتبننارات الوادننب مراعاتهننا عننند وضننع   وبننناء  علننى مننا ةننبق
 : األهداف وذلك على النمو التالي
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اس الكمنني انندر إذ يدننب أن تخضننع األهننداف إلننى ال ينن : الكمددي للقيددا  القابليددة (1
اإلمكان ،متى يمكن التم ق من الواول إليها ، وإن كانت هناك بلنا األهنداف 
منننن الانننلب اياةنننها كمينننا  ، كتم ينننق الرضنننا النننو ي ي ، وااللتنننزام بالمةنننئوليد 
االدتماعينند .. إال أن ذلننك يدننب أال يثننني مننن عننزم إدارة المن منند علننى مماولنند 

كمينند والوانن يد   مننع االةننتلاند وضننع بلننا الم نناييس والطننرق واألةنناليب ال
باةتمارات االةت ااء   التي يمكن أن تةاعد في الواول إلى بلا المؤونرات 

 . والنتائج الدالد على تم يق مثل هذه األهداف
يدب أن تكون األهنداف واضنمد وم هومند  : للفه  والقابلية والبساطة الوضوح (2

أن تكننون األهننداف وخاانند لكننل مننن واضننليها ومن ننذيها ، وي ضننل الكثيننرون 
 . مكتوبد وبلغد واضمد ومتلارف عليها ألعضاء التن يم

يدننب أن تكننون األهننداف موضننوعيد واابلنند للتم يننق  : والواقعيددة الموضددوعية (3
وتمثل ماالح مختلف األطراف باورة عادلد وال تميل إلى " الذاتيند " أو تتنأثر 

التكامل منع األهنداف باألوخاص والماالح المن ردة فتراعي األهداف التن يميد ب
ال رديننند ، وتراعنننى مانننالح المن مننند بالتناةنننق منننع مانننلمد البيئننند ، وتراعنننى 

 . الماالح على المدى الطويل بالترابط مع المدى ال اير .. وهكذا
يدنب أن ينتم ربنط األهنداف بلنانر النزمن أط تنرتبط  : الدزم  بعنصد  اال تباط (4

 اةننتراتيديبمواعينند زمنينند ممننددة لهننا بداينند ونهاينند مللومنند ، ولهننذا ي ننال هنندف 
 5ذلك الذط يتم تغطيت  في مدال زمني واةع ، وي ال خطط طويلد األدنل   منن 

ةنند ت رينا  ( ، وخطننط  5 2ةننوات ت ريبنا  ( ، وخطنط متوةنطد األدنل    11 –
األدل   فني مندود ةنند ت ريبنا  ( ، ولكنل ننوع منن هنذه الخطنط األهنداف  اايرة

وعلى ذلنك ندند أن النبلا اند ربنط فلاليند المن مند . التي يتم الةلي إلى تم ي ها
مننن خنن ل تم يننق أهنندافها وبننين عناننر الننزمن علننى النمننو المبننين فنني الدنندول 

 :التالى
 الزمن الل اد بين فلاليد المن مد من خ ل أهدافها وعنار

 المدى الزمني
 الطويـل المتوسـط القصـي 

 المنظمة فعالية
   

 األهداف
 ومعايي 
 التقيي 

 اإلنتاج -

 الك اءة -

 الرضا -

 التكاليف -

 الب اء - النم و -
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 النهننائي االختيننار أن إذ ، الننزمن بلناننر األهننداف ربننط أننن   الدنندول مننن ويتضننح
 أم مةننتمرة بانن د ب ائهننا تنندعيم علننى اننادرة المن منند كانننت إذا فيمننا يتمثننل لألهننداف

 المندى فني األهنداف أن ندند منين فني البليند، المندى في هدفا   يلتبر فالب اء ولهذا ال؟
  :في تتمثل ال اير الزمني

  .ال رعيين األفراد من مليند ونوعيات بكميات وذلك : اإلنتاج - 
  .المدخ ت إلى المخردات نةبد وتتمثل : لك اءةا - 
 واللمن ء اللناملين منن كنل علين  يمال التي المنافع تم يق هدف وتمثل : الرضا - 

 .والمدتمع
 : ندد أن أهداف المن مد تتمثل في المتوةط الزمني المدى وعلى

ومن خ ل  تهدف المن مد إلى التداوب مع المتغينرات التني تنونأ داخلهنا  : التخيل- 
 .وخاردها

المن مد تدعيم مركزهنا أوال  بنأول وتندريديا  بمنا ينؤدط ومن خ ل  تهدف  : النمو - 
 . إلى دعم ادرتها على الب اء في المدى البليد

ي ضننل اوننتراك مننن ةننيتولى تم يننق  : األهددداف وضددع فددي العدداملي  مشددا كة (5
األهننداف فنني وضننلها مننا أمكننن ذلننك ، ممننا يةننر أداء المهننام والو ننائف لوضننوح 

ولهننذا تةننتلين بلننا المن مننات بن ننام اإلدارة ، األهننداف وفهمهننا مننن ابننل الدميننع
باألهننداف الننذط يتضننمن مونناركد المرؤوةننين فنني تمدينند األهننداف المةننئولين عننن 

 . تم ي ها ؟

ينبغي أال تكون األهداف متلارضند خااند منا  : األهداف بي  والت ابط االنسجا  (6
ت نود بين الهدف الرئيةي واألهنداف ال رعيند ، بمينث تمثنل ةلةنلد منةندمد ملنا  

 المن مد بمختلف دهودها لتم يق أ راضها الرئيةيد بمنا ينؤدط لتم ينق رةنالتها
ن الوةائل تانبح أهندافا  فرعيند للمةنتويات التن يميند األانل، كمنا أن المةنتوى إ.

التن يمنني األعلننى هننو الننذط يتننولى وضننع األهننداف اللامنند ، فنني مننين تتنننولى 
رة أكثر ت اي   ووضوما  منع المةتويات التوغيليد واللمليد وضع األهداف باو

أال ادر من عدم التأكد ويدب تم يق التنةيق والتنرابط بنين هنذه األهنداف دميلنا  
 . بما يةاعد المن مد على النمو والب اء

 
  :األهداف تصنيفا 

  :الف عية واألهداف ال ئيسية األهداف(1) 
التندليل علنى ةنبب تمثنل تلنك األهنداف التني ال تمتناج إلنى  : ال ئيسدية األهدداف – أ

ودودها بل اكت نى بنذكرها للتندليل عليهنا ، وذلنك مثنل هندف تم ينق االنتونار األف ني 
 . والرأةي

تمثل أهندافا  ذات طبيلند وثي ند ولهنا أهميند كبينرة فني ةنبيل  : الف عية األهداف – ب
 .تم يق األهداف الرئيةيد ، وذلك مثل هدف " تم يق كميد انتوار مليند في الوهر
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  :الواقعية واألهداف المعلنة األهداف(2) 
وتمثنننل األهنننداف المنونننورة للدمهنننور منننن خننن ل ت نننارير  : المعلندددة األهددداف – أ

وتاريمات بما يهم الدماعات وانوى التنأثير الخارديند ، كمنا تهنم اإلدارة الللينا فني 
 . ع اتها بالدعاة وذلك مثل هدف المةئوليد االدتماعيد تداه المدتمع

وتمثل األهداف التوغيليد واللمليد ال زمند إلدارة اللملينات  : الواقعية األهداف – ب
داخل المن مد بما يهم إدارة الدعوة واوة االنتوار والرايد الدعوة بين الناس مثنل " 

 " اللمل على االنتوار في أوةاط مليند وكةب دديد
  :التنظيمية واألهداف الف دية األهداف(3) 
لكنل فنرد مدموعند فريندة منن األهنداف الممينزة  : الفد د مسدتو  علدى األهداف – أ

والممددة، ويمكنن االةنتلاند بنمنوذج تندرج المادنات لن  "منازلو " فني التلنرف علنى 
األهداف التي يةلى ال نرد لتم ي هنا ، مينث يمندد كنل فنرد فني كنل مةنتوى منن تلنك 

 . المةتويات إلى عدة أهداف يةلى إليها
هنناك اخنت ف منول تانني ات األهنداف  : ظيمديالتن المسدتو  علدى األهدداف – ب

التي يدب أن تةلى المن مد إلى تم ي ها وفي هذا الادد ندد أن " بيتر دراكنر " اند 
 : ااترح األهداف التاليد لمن مات األعمال

تةلى من مات األعمال إلى الةيطرة على نايب ملين  : االنتشا  م  الموقف(1) 
 . لتم يق  اياتها وكةب تأييد دمهورط اوط لهامن الدمهور يمكنها من اياة  

تمدد المن مد ملايير دعويند دديندة ، ومنا يدنب أن  يدب أن : والتجديد اإلبداع(2) 
تضي   من طرق وأةاليب لو ائ ها الدعويد والتن يميد وةبل تخ نيا المندة الزمنيند 

 . ومداالت تنميد الموارد البوريد بها وتربيتهم وتدريبهم
يدب أن يضع التن يم األهداف التي تمكن  من ايناس ك ناءة اةنتخدام  : جيةاإلنتا(3) 

 . موارده المتامد
يهننتم التن ننيم بوضننع الملننايير التنني تةنناعده علننى  : والماديددة الماليددة المددوا د(4) 

 . اةتغ ل موارده الماليد والماديد أفضل اةتغ ل ممكن
ةني وم المندير بتوانع األداء  إذ يدنب تلرينف كينف : والتطدوي  اإلدا   اإلنجداز(5) 

 . وكيف يمكن اياة  من خ ل ملايير وبرامج التنميد
تةننلى من مننات األعمننال لبننناء ملننايير تةننهم فنني اينناس اللائنند علننى  : ال بحيددة(6) 

 .الدعوة والدماعد والتي يمكن الواوف عليها من خ ل اللديد من الملدالت والنةب
تمدينند مةننتويات أداء ممننددة ل ينناس أداء  يدننب : واتجاهدداته  العدداملي  إنجدداز(7) 

 . اللاملين، والواوف على أنماط ومةتويات اتداهاتهم نمو اللمل واألداء
تضنع المن منند بلنا األهنداف التني تتللنق ب يناس دورهننا  : العامدة المسدئولية(8) 

 . االدتماعي وآثار أنوطتها ومكانتها في المدتمع الذط تليش في 
 

 


