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 :اٌّإعغٟ اٌجٕبء أسوبْ .1

ت  مإظعت أي لىطع وجأظِغ   ًجب اللُام بىطع ألاسوان ألاآجُت:حععى لخدلُم الاظخمشاٍس

 اللُم واإلابادب. 

 الاظتراجُجُاث والخؼؽ. 

  ألاظلىب ؤلاداسي. 

 .الهُيلُت الخىـُمُت للمإظعت 

 .الىـم والىاةذ وؤلاحشاءاث 

 .ت  اإلاىاسد واللذساث البؽٍش

 الخلىُاث والبرمجُاث 

 .اإلاىاسد اإلاادًت والبيُت الخدخُت 

 

 اٌّإعغٟ اٌجٕــــــــبء خغــــٛاد .2

 

 

 

 

 اٌزخغ١ظ ٌٍٛجٛد

 اٌزأع١ظ ٚاٌجٕبء

 اٌزٛعغ ٚاٌزّذد

٠ٛذ ٌزج ٚا  االسرمبء 

ّشاس ٚاالعز  ٓ ى١ ٌّز  ا
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 ٌٍٛجٛد اٌزخغ١ظ .3

Proper Preparation and Practice prevent Poor Performance 

 . ؤلاعذاد اإلاىاظب والخمشن ًلي مً ألاداء الس يء

وعذم الخخؼُؽ هى الخخؼُؽ  الخىفُز في دكاةم عؽش جىفش بها  فأهذ الخخؼُؽ في جلظيها دكُلت ول

اجاإلاهمت في هزا البرهامج أن ًخم حعلُم اإلاعشاف واإلاهشاث اإلاخعللت بالخخؼُؽ للفؽل لزا فا  م مً ألاولٍى

معاًحر ومً  التروي والخذبش كبل الفعل، هماأن الخخؼُؽ هى أن جشظم اإلاعخلبل كبل بىاةه الخخؼُؽ هى ف

اث في خُاة ؤلاوعان الخخؼُؽ العلُم  بحن ألاه و أن ٌعىغ ألاولٍى
ً
 و   ذافأن ًيىن مخىاصها

ً
أن ًيىن واكعُا

 .ًمىً جدلُم أهذافه

ً ًفلذون اإلاعاس الصحُذ ئلى أهذافهم بعبب  عذم وحىد خؼؽ و ال بشامج عملُت واضحت ججعل الىشحًر

الافخلاس ئلى معشفت وهزلً  ألاعماٌ و لِغ لؤلفشاد   ٌ ت و الاعخلاد بأن الخخؼُؽ  لشحاالافخلاس ئلى الشل

الخخؼُؽ ًخؼلب مىه ًـً البعع أن هما  الخخؼُؽ اماث التي ًخؼلبهاخب الخفلذ مً الالتز و  الخخؼُؽ

 ومً وكخا زمُى
ً
الـىىن ال الاعخماد على وبعظىا ًظُع في  ألافظل الاظخفادة مىه إلهجاص ألامىس في مىاعُذها.ا

 الخخؼُؽ.      على الحلاةم مما ًلغي

م جصمُم أعمالً هى اليؽاغ الزي ًىللً مً وطعً الحالي ئلى ما جؼمذ باالخخؼُؽ  لىصٌى ئلُه عً ػٍش

 .جصمُم أعمالً ومً زم  جدذًذ أهذافً و جدلُل وطعً الحالي مً خالٌ  و وطع بشامجً
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 ٌٛجٛد: األعئٍخ اٌثّب١ٔخ عجت ا رّش٠ٓ جّبػٟ
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 اعزشار١جٟ

 ل١بدح األػّبي

 رىز١ىٟ

 األ٘ذاف اٌمظ١شح

 رشغ١ٍٟ

 رٕف١ز اٌّٙبَ

 

 اٌزخغ١ظ ِغز٠ٛبد .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً٘ أٔذ لبدس ػٍٝ اٌزخغ١ظ؟رّش٠ٓ جّبػٟ : 
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 االعزشار١جٟ اٌزخغ١ظ .5

لي والتي حعني " فً الحشب " وهلل هزا اإلاصؼلح ئلى خلل ؤلاداسة  جشحع حزوس ؤلاظتراجُجُت ئلى ألاصل ؤلاغٍش

عىذما  1591اللُادة "، وكذ بذأ جؼبُم مفهىم ؤلاظتراجُجُت في مُذان ألاعماٌ عام ظُعني " فً ؤلاداسة أو 

أؼاس هُىمان ئلى أهمُت ؤلاظتراجُجُت في الخخؼُؽ للمؽشوع الاكخصادي، وفي العخِىاث وطعذ ألاظغ 

دخل العمل الشاةذ لـ أهذسوص مياهت باسصة في حؽىُل خلل  ؤلاداسة الشةِعُت إلافهىم الخخؼُؽ الاظتراجُجي، ٍو

ؤلاظتراجُجُت وكذ ظاعذه في رلً هخاب آخشون، مما أدي رلً ئلى ؿهىس همارج جدلُل مدفـت وفي ملذمتها 

ً وهمىرج ماهُجزي، وفي مؼلع الشماهِىاث  ت ومصفىفت حجراٌ الُىتًر مصفىفت حماعت بىظؼً الاظدؽاٍس

ُجُاث الخىافعُت التي حععى ئلى كذم ماًيل بىسجش همىرحه، خُث اهخم بخدلُل اإلاحزة الخىافعُت والاظتراج

جدلُم اإلاحزة الخىافعُت اإلاخىاصلت، وفي بذاًت علذ الدععُىاث ؿهشث مفاهُم حذًذة مشل مفهىم الىفاءة 

املحىسٍت واإلاىافعت على اللذساث ومذخل اإلاىاسد وغحرها غحرث اججاه جؼبُم اظتراجُجُاث ألاعماٌ مً خالٌ 

 ُمُت وعلى هفاءة ؤلاداسة في ئداسة وجىحُه اإلاىاسد. الترهحز على اإلاهاساث واإلاىاسد الخىـ

الخخؼُؽ الاظتراجُجي هى وظُلت اإلاإظعت إلًجاد ألاحىبت على ألاظئلت ألاسبعت الشةِعت ، وهي أًً هى 

ئلى أًً ظخإوٌ اإلاإظعت خالٌ خمغ ظىىاث كادمت؟ وهل ؤلاحابت  -اإلاإظعت آلان؟ وئرا لم ًدذر أي حغُحر 

حابت غحر ملبىلت ،ما هى الخصشفاث التي ًجب أن جخخزها الاداسة؟ وما هى املخاػش ملبىلت؟ فارا واهذ الا 

 والعىاةذ الىاججت عنها؟ 

وباخخصاس فان الخخؼُؽ الاظتراجُجي ٌؽخمل على اإلاسح البُئي ليل مً البِئت الخاسحُت وهزلً البِئت 

ًؼلم عليها العىامل إلاإظعت الذاخلُت ومً زم ًخم جدذًذ العىامل التي حعذ أهثر أهمُت إلاعخلبل ا

بىاء على جلُُم الخفاعالث بحن هزه العىامل ًخم جدذًذ الشؤٍت اإلاعخلبلُت وسظالت اإلاإظعت ، و  الاظتراجُجُت

وفي طىء الشؤٍت اإلاعخلبلُت وسظالت اإلاإظعت ًمىً جدذًذ ألاهذاف والاظتراجُجُاث والعُاظاث 

تراجُجُاث والعُاظاث مً خالٌ البرامج واإلاىاصهاث الخىـُمُت ومً زم جلىم اإلاإظعت بدىفُز هزه الاظ

 ًخم جلُُم ألاداء والخأهذ مً الشكابت اإلاالةمت على ألاوؽؼت الخىـُمُت.
ً
فىاةذ ومً  وؤلاحشاءاث، وأخحرا

 الخخؼُؽ الاظتراجُجي: 

 .ذعم ئداسة اإلاإظعت  ًىضح ؤلاػاس والاججاه الزي ًلىد ٍو

 باإلاإظعت. ًدذد سؤٍت وغاًت مؽترهت لجمُع العاملحن 

 .ذ معخىي الالتزام هدى اإلاإظععت وأهذافها  ًٍض

 .ًدعً هىعُت الخذماث اإلالذمت للعمالء وػشق كُاط هزه الخذماث 

 .ش ألافشاد ذ مً اخخماٌ جىفحر الذعم وجؼٍى  ًٍض
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 .اث واإلاصادس الالصمت  جدذًذ ألاولٍى

 .ادة اللذسة على الخعامل مع املخاػش الخاسحُت  ٍص

  صماث.اإلاعاعذة فى ئداسة ألا 

 ، مً أهمها: و للخخؼُؽ ؤلاظتراجُجي مخؼلباث

 الاظتراجُجي بالخخؼُؽ جإمً علُا ئداسة وحىد. 

 للمإظعت ومىاظب واضح جىـُمي هُيل. 

 بالخخؼُؽ لللُام واإلاخىىعت اإلاىاظبت واإلاهاساث اإلاادًت ؤلامياهاث جىفش. 

 املحُؼت باإلاإظعت.  بِئت عً واضحت صىسة 

 خخؼُؽبال ملتزمحن وئداسة مىؿفحن. 

 ؤلاظتراجُجُت الخؼت جؼبُم على اإلاترجبت الفىاةذ بحجم بالخؼت للمؽاسهحن واملت كىاعت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   اخزبس االعزشار١ج١خرّش٠ٓ جّبػٟ : 
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 االعزشار١جٟ اٌزخغ١ظ خغٛاد .6

 

 ٚاٌشعبٌخ اٌشؤ٠خ .7

الخؼىاث ألاولى التي جخخزها عىذ بذء  حعخبر الشؤٍت والشظالت مً اإلاشحعُاث ألاظاظُت للمإظعت، وهما مً

هفعها في اإلاعخلبل؟ هُف  فالشؤٍت هي بُان حعبر فُه اإلاإظعت عً هـشتها للمعخلبل، هُف جشي ئوؽائها ، 

ملهمت وئًجابُت للمعخلبل، وحصجع أعظاءها  جشي الفئاث الزًً جخذمهم في اإلاعخلبل؟ فالشؤٍت هي صىسة

تي جشغب اإلاإظعت في ًلصذ بالشؤٍت اإلاياهت اإلاعخلبلُت الل خُث للمعخلب واملحُؼحن بها على الىـش باًجابُت

جدلُلها و الىصٌى اليها، أي ما جشغب اإلاإظعت  أن جيىن علُه في اإلاعخلبل ، و هى ٌعىغ الحلم اإلاعخلبلي 

 و كصحرة و معبرة ، ومً ألامشلت على رلً وأن هلٌى 
ً
)و١ٍخ لها، جخم صُاغخه في ؼيل عباسة بعُؼت حذا

١ج١خ رغّخ ألْ رىْٛ سائذح ٌٍّؼشفخ فٟ إٌٙذعخ اٌىٙشثبئ١خ ثجٕغبصٞ ٚاٌٍّّٛوخ ٌٍذٌٚخ اٌٍ

 .َ(2225شّبي افش٠م١ب ثذٍٛي اٌؼبَ 

اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ  

 ٚاٌم١ُ

اٌزذ١ًٍ 

 االعزشار١جٟ

اٌّٛجٙبد 

 االعزشار١ج١خ

األ٘ذاف 

 االعزشار١ج١خ

اٌّجبدساد  

 اٌزٕف١ز٠خ

اٌزخغ١ظ  

 اٌزٕف١زٞ

رٕف١ز اٌخغظ 

 ٚاٌّشبس٠غ

 رم١١ُ األداء
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جلذمها؟ مً حعتهذف؟ وهُف  أما الشظالت فهي بُان ًىضح أظباب وحىد اإلاإظعت، ما الخذماث التي

 لخصىصُت مظمىوي الشؤٍت   .جخذمهم وحعاعذهم؟ فالشظالت جىضح هُف ظخدلم اإلاإظعت سؤٍتها
ً
وهـشا

ليافت حهىد ووؽاػاث اإلاإظعت وجىحهاتها، فأهذاف اإلاإظعت ًجب أن   "اٌجٛطٍخا جمشالن "والشظالت فاجهم

، وهزلً  والخؼت الاظتراجُجُت جأحي بأهذاف اظتراجُجُت حعخجُب لشظالت اإلاإظعت حعبر عً سظالتها،

إلاإظعت ، والخذماث ًإدي جؼبُلها ئلى ئخذار آزاس وحغُحراث في املجخمع ججذ صذاها في سظالت ا اليؽاػاث

وسغم أهمُت الشؤٍت   .سؤٍتها فأي ش يء جلىم به اإلاإظعت ًجب أن ًإدي بالظشوسة ئلى جدلُم سظالتها وبالخالي

باعذادهما وحعخبر أن ألاهذاف اإلاىصىص عليها في هـامها  والشظالت ئال أن الىشحر مً اإلاإظعاث جلىم

ع اإلاإظعاث أن الشؤٍت والشظالت زابخحن ال الاخؼاء الؽاتعت هزلً اعخباس  بع ألاظاس ي جفي بالغشض ، ومً

وسظالتها ولما  حغُحرهما أو حعذًلهما، وعلى العىغ مً رلً فاهه على اإلاإظعت أن جشاحع سؤٍتها ًمىً

ولىً ججذس ؤلاؼاسة ئلى  معخجذة عليهما. اكخظذ الحاحت ئلى رلً وأن حعذلهما أو حغحرهما ئرا ما ػشأث أمىس 

أن جدعم بالذًمىمت أهثر مً الشظالت، خُث ئن الشؤٍت عادة  إلاعخلبلُت، ًمىًأن الشؤٍت، وبدىم ػبُعتها ا

ظىىاث عليهما ، أما الشظالت فمً اإلامىً أن ًخم حعذًلها أو حغُحرها  ما ًخم حعذًلها بعذ مشوس زالر أو خمعت

  .بؽيل ظىىي 
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 بدُث ًخمىً اإلاىؿفىن مً خفـه.ًفترض ببُان الشؤٍت أن ًيىن مخخصش  االخزظبس
ً
 ا

 ًفترض ببُان الشؤٍت الجُذ أن ًجخاص اخخباس الىاكعُت. اٌٛالؼ١خ 

 لخدلُم الؼمىخاث اإلاعخلبلُت. ِإعشًا ص١ًِٕب
ً
 صمىُا

ً
 ًدذد بُان الشؤٍت الجُذ ئػاسا

فترض  جىفعال تالشؤٍت اللذًم ِؼبطشًا  .بؽيل معخمش وخاإلاا جخدلمجدذر الشؤٍت أن بٍو

 وضًاِش
لِغ بُان الشؤٍت الجُذ مجشد كاةمت باإلاهماث، بل ئهه ًشهض على بظع بىىد جخعلم 

 بأداء اإلاإظعت باعخباسها مهمت لىجاخها اإلاعخلبلي.

 ىخب بأظلىب مباؼش وواضح بدُث ًمىً فهمه مً كبل حمُع اإلاىؿفحن.ًًجب أن  ِفَٙٛ

 ًٍِّٙب
 
ً
 خُاٌ جىحه مإظعتهم، ًجعل بُان الشؤٍت الجُذ اإلاىؿفحن ٌؽعشون ؼعىسا

ً
حُذا

خدفضون للمعاعذة في جدلُم هزه الشؤٍت.  ٍو

 سوضد ِؼظُ اٌّإعغبد ػٍٟ اخز١بس ط١غ ِخزظشح ٚل٠ٛخ ٌٍشؤ٠خ

 ٚػب١ًٌّب اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌظٙٛس ٚاالٔزشبس ِذ١ًٍب ٚد١ًٌٚب

 ٘ذفذ ِؼظُ اٌشؤٜ ٌٍز١ّض فٟ  ِجبٌٙب ٚخذِخ اٌّجزّغ

 اٌزأو١ذ ػٍٟ سٚح اٌزٕبفظ األدغٓ أداء ، األفضً ِشوضا ، األوثش رفٛلًب
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٠ذث ػٍٝ 

 اٌزٛعغ

، خشذ على  سؤٍت ماًىشوظىفذ لىطع حهاص وىمبُىجش على ول ػاولت في ول مجٌز

 ها لىن  الخىظع
ً
لم حعذ جدث على الخىظع لزا فان لذي ماًىشوظىفذ سؤٍت حذًذة

 حُب. هي: وطع حهاص وىمبُىجش في ول ظُاسة وول
 

 

 

 

 

 

 اٌشعبٌخ ث١بْ ِضّْٛ ِٛاطفبد .9

ختي جإدي الشظالت الىؿُفت والغاًت اإلاشحىة منها، ًجُب بُان الشظالت على ظإاٌ "ما ظبب وحىد اإلاإظعت؟"

 في مؼابلت أعمالها مع الشظالت، ال بذ أن ًخم مشاعاة بعع اإلاىاصفاث وختي ال جىاحه اإلاإظعت
ً
 اطؼشابا

  :ن بُان الشظالت، ومً أهمهاواإلاعاًحر عىذ ئعذاد مظمى 

 ٠ذذد اٌغب٠خ ِٓ ٚجٛد اٌّإعغخ:  

 لللشاساث التي جخخزها اإلاإظعت
ً
، فمً العهل  ئن فهم الغاًت مً وحىد اإلاإظعت ووؽشها مهم حذا

ئرا واهذ الغاًت مً وحىدها  على اإلاإظعت أن جلىم بخدذًذ اإلاهام و الخخؼُؽ لبرامج وخذماث

والصعىباث في ؼشح أظباب  بعع العلباث خىاحه اإلاإظعتواضحت ، وبذون وحىد الغاًت ظ

في بُان  الغاًت مً اإلاإظعت وحىدها ووؽش وؽاػاتها والخعٍشف بها ، لزا عىذ جدذًذ وصُاغت

بُت أن جفىش وجىؼلم مً ماهي ؤلاطافت اإلاهمت التي ظخظُفها اإلاإظعت  الشظالت على اإلاشاهض الخذٍس

  .للمجخمع أو للفئاث اإلاعتهذفت

 ١ٌبد اٌؼ٠ًّظف آ:  

 مً آلُاث العمل التي  غاًاتها، ًجب أن ًىضح مظمىن بُان الشظالت هُف ظخدلم اإلاإظعت
ً
فمشال

بُت معُىت أو خذماث  بُت لخدلُم سظالتها هي أن جلىم بخصمُم بشامج جذٍس جدبعها اإلاإظعاث الخذٍس

 وخلٌى مإظعُت في مجاالث مدذدة أو وؽاػاث مجاهُت.

 ٠ذذد اٌفئبد اٌّغزٙذفخ:  

 ط١بغخ اٌشؤ٠خ ألٚي ِشحرّش٠ٓ جّبػٟ : 
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وجدعع وجظُم الفئاث  ًلىد ئلى جدذًذ اإلاعخفُذًً منها، جدذًذ الغاًت مً وحىد اإلاإظعت

  .اإلاعتهذفت بدعب غاًاث اإلاإظعت

 ٠ظف ل١ُ رمذ٠ُ اٌخذِخ:  

للفئاث الزًً  ئن املجخمع وأفشاده حهخمىن باللُم التي جىؼلم منها اإلاإظعت في جلذًم خذماتها

هزه اللُم دًيُت أو  هش كُمها في جلذًم خذماتها، كذ جيىن حعتهذفهم ، ولزلً على اإلاإظعت أن جز

ت... الخ، اإلاهم أن جلىم اإلاإظعت بخدذًذها والعمل على جؼبُلها و وؽشها ، وال  ئوعاهُت أو فىٍش

جيس ي اإلاإظعت أن ججعل كُمها ملمىظت ليل مً ًخعامل معها ، فاإلاإظعت التي جخخز مً الصذق 

 لها ًجب أن ٌعدؽ
ً
 عش ول مً ًخىاصل معها جلً اللُم في حعامالجه معها.وألاماهت كُما

 ِضّْٛ ِشَوض ِٚخزظش ٚٚاضخ:  

 في حىاهب واضحت ٌعاعذ اإلاإظعت
ً
ً  ئن جشهحز مظمىن بُان الشظالت وحعله مدصىسا في جيٍى

على ظهىلت خفـه و جزهشه  صىسة حلُت عنها لذي املجخمع، والاخخصاس في مظمىن الشظالت ٌعاعذ

واضحت وبعُؼت وال  إظعت واملجخمع ، وال بذ أن جخم صُاغت بُان الشظالت بلغتأعظاء اإلا مً كبل

ل وال ًىخىفها الغمىض   .جدخمل الخأٍو

 

 اٌشعبٌخ ث١بْ ئػذاد خغٛاد .12

  :ًخؼلب ئعذاد أو حعذًل بُان الشظالت اللُام بعذة خؼىاث، وهي

 رشى١ً فش٠ك ئػذاد ث١بْ اٌشعبٌخ 

مً ألافشاد ، ومهمت  عُت جلخض ي مؽاسهت ومعاهمت عذدئن مهمت ئعذاد بُان الشظالت مهمت حما

م ئعذاد وسخت أولُت لبُان الشظالت لُخم عشطها على ت لخخم مشاحعتها  هزا الفٍش الهُئت ؤلاداٍس

 ًمشلىن وافت أحهضة  .ودساظتها وفي النهاًت ئكشاسها
ً
م أفشادا  أن ًظم هزا الفٍش

ً
وهُاول  ومً اإلاهم حذا

 .اإلاإظعت

 ٚ ِؼب١٠ش ث١بْ اٌشعبٌخرذذ٠ذ ِٛاطفبد 

وطع طىابؽ ومىاصفاث أخشي لظمان  وجم اظخعشاض أهمها في الجضء العابم، وباميان اإلاإظعت

  .دكت صُاغت بُان الشظالت

 ٚضغ ط١غ ا١ٌٚخ ٌج١بْ اٌشعبٌخ 
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م ، مىفشدًً أو مجخمعحن ، بىطع صُغ أولُت لبُان الشظالت التي ًلترخىجها  ًلىم أعظاء الفٍش

خم بعذ رلً مىاكؽت هزه اإلالترخاث باالعخماد على اإلا ىاصفاث واإلاعاًحر التي جم الاجفاق عليها ، ٍو

  .بُان أو بُاهحن بؽيل حماعي مً أحل اخخصاسها في

 رم١١ُ اٌّمزشدبد 

م هىا بخلُُم اإلالترخاث النهاةُت لبُان الشظالت ومً زم اخخُاس بُان سظالت جهاتي ًخم  ًلىم الفٍش

  .حعذًله وصُاغخه بصىسة جهاةُت

 

 ٖئلشاس ث١بْ اٌشعبٌخ ٚٔشش:  

لذساظخه ومشاحعخه ومً زم ئكشاسه ووؽشه على  ًخم عشض بُان الشظالت النهاتي اإلالترح على ؤلاداسة

  .وافت الاعظاء

 

 

 

 

 

 اٌّإعغ١خ اٌم١ُ .11

اللُم هي اإلاعخلذاث الذاةمت خٌى الخصشفاث وجفعحرها خٌى ما هى صحُذ وما هى خاػئ منها ،  وحؽيل 

اث ، خُث جضود اللُم اإلاإظعت بلىاعذ هزه اإلاعخ لذاث أظاط حمُع اللشاساث الهامت وئػاس جشجِب ألاولٍى

اللعبت وػشق الخىافغ ، ألجها جىحذ على اإلاعخىي الفشدي ومعخىي اإلاإظعت ، وجيبع كُم اإلاإظعت مً 

ً : ألاٌو هى  خ اإلاإظ ل١ُ أفشاد اٌّإعغخمصذٍس  في جاٍس
ً
 اإلاىخشػحن منهم مبىشا

ً
ربس٠خ عت والشاوي هى وجدذًذا

أو الخدذًاث واإلاؽاول التي واحهتها اإلاإظعت وهُفُت حعاملها معها ، أو ما ٌعخلذ بأهه ظاهم في  اٌّإعغخ

 هجاح أو فؽل اإلاإظعت

ئن كُم اإلاإظعت والصجشة ، جبذأ بؽخلت صغحرة وجىبر وجىمى مع همى اإلاإظعت واهدؽاسها ، وولما ساعذ 

ذ هزه الصجشة وعلذ ، وولما عملذ اإلاإظعت باللُم راث الخأزحر بأفشاد اإلاإظعت كُمها واهخمذ بها هم

املجخمع ، بشصث وباهذ هزه اللُم وأبشصث معها اإلاإظعت هعلم ٌعخذٌ به وهـل ًدمي املجخمع مً 

 .مإظعاث الخعلم والخعلُم  العلبُاث وباألخص في

  ألٚي ِشح اٌشعبٌخرّش٠ٓ جّبػٟ : ط١بغخ 
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عخخذم ؤلاوع اث هفعُت عمُلت ، َو م جىحذ اللُم لذي الىاط على معخٍى ان اللُم في خُاجه وعمله للخلٍى

ـعشَّف اللُم بمصؼلحاث ظلىهُت جصف هُف ًفترض بأفشاد 
ُ
ً ، وح ومداهمت ظلىهه الخاص وظلىن آلاخٍش

ت هي اإلابادب اإلاىحهت ، وعادة جمُل  م أن ًخصشفىا أزىاء مداولتها جدلُم أهذافهم ، فاللُم الجىهٍش الفٍش

ت جش   ماجيىن اللُم معشوفت اإلاإظعاث ئلى إلاخالن بظع كٍُم حىهٍش
ً
 بحن زالزت وخمعت وغالبا

ً
اوح عادة

 منها  وغحرها. وبٌظذق ٚاٌثمخ ٚاٌذذاثخ ٚاٌجٛدح ٚاٌّذبعجخ
ً
ئن اللُم اإلاإظعُت جخم مً خالٌ اهخلاء عذدا

خم رلً باإلحابت  مً بحن ألاهماغ العلىهُت لخخخصش اللاةمت ئلى زالزت أو خمعت أهماغ ظلىن ليل كُمت ، ٍو

 ي:على آلاح

 ٠ّىٓ رمذ٠ش ِذٜ ئظٙبس شخض ِب ٌٙزا اٌغٍٛن ِٓ خالي ِشالجخ رفبػٍٗ ِغ ا٢خش٠ٓ؟ ً٘ 

  ٟ٠ّىٕٕٟ "رغج١ً اٌؼالِبد" ثشىً ِٛثٛق ٌٙزا اٌغٍٛن ث١ٓ ِٕخفض ِٚؼزذي ِٚشرفغ ف ً٘

 أٞ ٚلذ؟

 ٠ؼزجش ٘زا اٌغٍٛن فش٠ذًا ثبٌٕغجخ ٌٛظ١فخ أٚ ٚدذح ِذذدح؟ ً٘ 

 اٌزذ١ًٍ االعزشار١جٟ .12

ذ أن أوىن ؟ و ما هي ػمىخاحي اإلاعخلبلُت  أًً أها آلان ؟ و ما هى وطعي الحالي ؟ف و اظأٌ هفعً ك أًً أٍس

  هُف أعشف أهني خللذ ما أصبى ئلُه ؟ هُف ظأبلغ جلً اإلاشخلت ؟ ما هي الىظاةل اإلاؼلىبت ؟ ؟

م.ظأٌ أخذهم آلاخش هُف لي أن أصل ئلًُ فشد علُه :أخبروي أًً مىكعً آلان ألصف ل ئن  ً أكشب ػٍش

لئلحابت  معشفت وطعً الحالي كبل  بل و أزىاء الخخؼُؽ و الخىفُز هى أمش أظاط مً أظاظُاث الخخؼُؽ

على العإاٌ أعاله ، هىان عذة أظالُب حعاعذ على جدلُل الىطع الحالي و رلً مً خالٌ معشفت ما لً و ما 

جدلُل ول الـشوف املحُؼت وجدذًذ ول ن أي هذف ال ًخم جدلُله مالم ًخم دساظت و ، ورلً إل  علًُ 

الامياهُاث اإلاخاخت الظخغاللها ليي ًخم الىصٌى للهذف ، وهزه الخؼىة مً طمً خؼىاث الخخؼُؽ حعشف 

 و مً أهث بالخدلُل الاظتراجُجي
ً
  ر هزه ألاظالُب ؼُىعا

ً
 : و اظخخذاما

 جدلُل البِئت الشباعي SWOT Analysis امج.ظِخم الخذسب علُه خالٌ هزا البره 

  ألٚي ِشحٚضغ اٌم١ُ رّش٠ٓ جّبػٟ : 
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 ى إلاا ظُدذر للمإظعت ومً زم  جدذًذ الاخخماالث الشةِعت:  Scenario Anlysis الخدلُل بالعِىاٍس

وعبت ليل اخخماٌ ليل خذر سةِغ مدخمل ومً بعذ رلً  ًخم جدذًذ  جدذًذ الاخخماالث الفشعُت

حلاةم ال وهي الجضء الصعب في عملُتالخدلُل والتي ًجب أن حعخمذ على الىكاتع وال سةِس ي زم فشعي

جدذًذ اإلاعاس ألاهثر العىاػف وألاخالم لىطع كشاءة للحاطش ومً زم جخُل اإلاعخلبل وبعذها ًخم 

 
ً
 فُه ووطع ألاهذاف الظخغالٌ هزه اإلاعاس ووطع الخؼؽ الدؽغُلُت. اخخماال

ً
 للعحر كذما

 همىرج فُفش Pfieffer Model  : (3-1)للمإظعت والتي ًجب أن جيىن مابحن جدذًذ مجاالث العمل 

ب  –مجاٌ)الخعلُم  خذاث العمل جدذًذ و الخجاسة(  ومً زم  –الاظدشماس العلاسي –الخذٍس

مً خالٌ مجاالث العمل ، وبعذها ًخم أي الخذماث واإلاىخجاث التي ظخلذم  الاظتراجُجي ليل مجاٌ

 )، وأن هلٌى مإؼشاث  (11-3) وهي عادة مابحن وطع مإؼشاث ألاداء ليل وخذة عمل
ً
ال جلل مشال

( فشوع حذًذة ول ظىت على ألاكل 3فخذ %( أو )11ال جلل ألاسباح عً أو ) (ملُىن  111اإلابُعاث عً 

ارا واهذ ف اإلاىطىعت ليل وخذة عمل ُل الفجىاث بحن الىاكع واإلاإؼشاثجدلومً زم البذء في عملُت 

للُل جئما  واسفع ػمىخً ئرا واهذ الفجىة هبحرة فأمامً خُاسان ر اإلاإؼشالفجىة صغحرة فغح

 جىفُز الخؼت خعب الخغُحراثًخم ومً زم  جشبُذ اإلاإؼش والعمل بابذاعش أو ػمىخً بخغُحر اإلاإؼ

 الذمج مع الخخؼُؽ الدؽغُلي.وآخش خؼىة في عملُت الخدلُل هي 
 

 اٌزذ١ًٍ اٌج١ئٟ اٌشثبػٟ .13

 

 

 

لىة والظعف هى أداة مفُذة لخدلُل الىطع العام للمإظعت على أظاط عىاصش ال   SWOTجدلُل 

ت باكخذاس وهفاءة الخىـُم واللذسة  والفشص والتهذًذاث، فعىاصش اللىة في اإلاىـماث جخمشل بصىسة حىهٍش

على الحشهت وجدلُم أفظل الاهجاصاث الصىاعُت الاكخصادًت ، أما عىاصش الظعف حعني طعف اللذسة على 

 ٔمبط اٌضؼف

Weakness  

 ٔمبط اٌمٛح

Strengths  

 اٌّخبعش ٚاٌزذذ٠بد

Threats  

 اٌفشص اٌّزبدخ

Opportunities  

SWOT 
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التهذًذاث هي ألاخذار املحخملت  صىع اللشاس اإلاىاظب في طىء جدلُل ئمياهُاث ومىاسد اإلاإظعت وأما

واإلاعلىلت التي ئرا ما ؿهشث حعبب طشس خلُلي للمإظعت ، أما الفشص فهي وكاتع مىحىدة في ميان معحن 

مً العىق خالٌ فترة صمىُت مدذدة والتي جيخج فىاةذ مادًت وغحر مادًت للمإظعت ئرا جم اظدشماسها على 

 الىحه الصحُذ. 

 ًخيىن ألاظلىب مً حضةحن:

 مً هلاغ كىة 
ً
جدلُل الىطع الذاخلي )هلاغ اللىة والظعف(: والزي ًجب أن ًلخصش على ما هى فعال

 وطعف وأن ًبخعذ الخدلُل عً الخىكعاث والاخخماالث.

جدلُل البِىت الخاسحُت )الفشص والتهذًذاث(: والزي ًأخز بعحن الاعخباس الىطع الفعلي خُث التهذًذاث 

 لت مً هاخُت، هما ًدلل الخغُحر املحخملت في ول منهما مً هاخُت أخشي.اإلاىحىدة والفشص غحر اإلاعخغ

 

 

 

اث  ت لخدذًذ أولٍى عىذما جأخز الىكذ اليافي إلحشاء الخدلُل الشباعي ، ظخيىن معلًحا باظتراجُجُت كٍى

 .العمل الزي جدخاج ئلى اللُام به لخىمُت عملً

كذ حعخلذ أهً حعشف بالفعل ول ما جدخاج ئلى اللُام به لخدلُم الىجاح ، ولىً جدلُل العىاث الشباعي 

ظُجبرن على الىـش ئلى عملً بؼشق حذًذة ومً اججاهاث حذًذة. ظدىـش في هلاغ اللىة والظعف لذًً ، 

 ٔفغه !!دًٍ :  فشدٞ رّش٠ٓ 

ئرا وٕذ  ئرا أشبس رذ١ٍٍه ٌٛضؼه اٌذبٌٟ ئٌٝ أْ ٕ٘بن ثمجًب فٟ دٌٛن ، ػ١ٍه ثاطالدٗ دباًل.

 .ساض١ًب ػٓ ٚضؼه اٌشا٘ٓ ، ئرًا فأٔذ جب٘ض ٌززمذَ ٚ رضغ خغغًب ٌزذمك أ٘ذافه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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بِئت العمل باليعبت فشص والتهذًذاث اإلاىحىدة في وهُف ًمىىً الاظخفادة منها لالظخفادة مً ال

 .للمإظعاث

 ، ًجب أن ٌؽاسن مإظعى الؽشهت وكادتها بعمم. هزه لِعذ مهمت ًمىً 
ً
ليي ًيىن الخدلُل الشباعي فعاال

ظها لآلخٍشً  .جفٍى

الىخاةج ، ظخدخاج ئلى حمع  ًجب أال جلىم كُادة الؽشهت بالعمل بمفشدها أًًظا. للحصٌى على أفظللىً ، 

خٌى الؽشهت. خذد ألاشخاص الزًً ًمىنهم  مجمىعت مً ألاشخاص الزًً لذحهم وحهاث هـش مخخلفت

ش اإلاىخجاث جمشُل حىاهب مخخلفت مً ؼشهخً ، مً م وجؼٍى . ًجب أن اإلابُعاث وخذمت العمالء ئلى الدعٍى

 .على الؼاولت ًجلغ الجمُع

الخاصت عىذما جلىم باحشاء جدلُل ظىاث الشباعي  ختي أن الؽشواث اإلابخىشة جىـش خاسج صفىفها الذاخلُت

ج والحصٌى على مذخالث مً ذ ئلى هزا اإلاٍض  .العمالء إلطافت صىتهم الفٍش

ا
ً
ا أو جذًشه بىفعً ، فال ًضاٌ بامياهً  ئرا هىذ جبذأ وؽاػ وحهاث  كم بخجىُذ .SWOT ئحشاء جدلُلججاسًٍ

ختي الباتعحن واإلاىسدًً. اإلافخاح  هـش ئطافُت مً ألاصذكاء الزًً ٌعشفىن الللُل عً عملً أو مداظبً أو

 .هى أن ًيىن لذًً وحهاث هـش مخخلفت

كذًما. لىً ، جزهش  لخلُُم وطعها الحالي وجدذًذ اظتراجُجُت للمض ي SWOT للؽشواث ئعذاد جدلُل ًمىً

الجذًذ ول ظخت  SWOT اظتراجُجُخً ، بذًءا مً جدلُل أن ألامىس جخغحر باظخمشاس وظخدخاج ئلى ئعادة جلُُم

 .ؼهًشا 11ئلى 

 باليعبت للؽشواث الىاؼئت ، ٌعذ الخدلُل الشباعي حضًءا مً عملُت جخؼُؽ ألاعماٌ. ظِعاعذ رلً في جلىحن

لت الصحُدت وحعشف ألاؼُاء التي ي جخؼؽ لها ئظتراجُجُت  .بدُث جبذأ بالؼٍش

م. ظخجذ أن  احمع أشخاًصا مً أحضاء مخخلفت مً ؼشهخً وجأهذ مً أن لذًً ممشلحن مً ول كعم وفٍش

ت إلهجاح  فتاملجمىعاث املخخلفت داخل ؼشهخً ظُيىن لها وحهاث هـش مخخل جماًما والتي ظخيىن طشوٍس

 .جدلُل ظىاث الخاص بً

وخاػئت لدؽغُلها.  احخماعاث العصف الزهني ، وهىان ػشق صحُدت SWOT ٌؽبه ئحشاء جدلُل ظىاث

الجمُع ًبخىشون أفياًسا بمفشدهم بهذوء لبذء  أكترح ئعؼاء ول شخص وسكت مً اإلاالخـاث الالصلت وحعل

ظمً ظماع حمُع ألاصىاث ألامىس. هزا ًمىع الخفىحر  .الجماعي ٍو

الزهني الخاص ، طع ول اإلاالخـاث الالصلت على الحاةؽ وكم  دكاةم مً العصف 11بعذ خمغ ئلى 

واهذ فىشة  اإلادؽابهت مًعا. اظمذ ألي شخص باطافت مالخـاث ئطافُت في هزه اإلاشخلت ئرا ع ألافياسبخجمُ

 .شخص آخش جشحر فىشة حذًذة

https://motaber.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
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ذ خُث ًدصل ول  بمجشد جىـُم حمُع ألافياس ، خان الىكذ لترجِب ألافياس. أخب اظخخذام هـام الخصٍى

لت ًشغبىن فيها ًمىنهم جىصَعها بأي” أصىاث“شخص على خمعت أو عؽشة    .ػٍش

ذ ، ًجب أن ًيىن لذ ً الخصٍى ت. بالؼبع ، اللاةمت مؼشوخت  ًًبىاًء على جمٍش كاةمت باألفياس راث ألاولٍى

جب ت آلان للىلاػ ، ٍو عادة ما  .أن ًيىن شخص ما في الغشفت كادًسا على ئحشاء اليلمت النهاةُت بؽأن ألاولٍى

ظه ئلى شخص آخش  ل.معإوٌ عً ئظتراجُجُت العم ًيىن هزا هى الشةِغ الخىفُزي ، ولىً ًمىً جفٍى

دعُنها لخيىن كادًسا مل ظلبُت جيخلص مً كىجً. هزه هي ألاؼُاء التي كذ جدخاج ئلى جلاغ الظعف هي عىاه

ت التي  هل هىان أؼُاء ًدخاحها عملً لخيىن كادسة على اإلاىافعت؟،  تىافععلى اإلا ما هي العملُاث الخجاٍس

ان سغشاث هل هى هل هىان أصٌى ملمىظت جدخاحها ؼشهخً ، مشل ألامىاٌ أو اإلاعذاث؟ جدخاج ئلى جدعحن؟

لً؟  هل مىكعً مشالي لىجاخً؟ في فٍش

هل ًىمى ظىكً وهل هىان ، ًملً مً املحخمل أن حعاهم في هجاخالفشص هي عىامل خاسحُت في بِئت ع

ذ مما جبُعه؟ هل هىان أخذار كادمت كذ جخمىً  اججاهاث مً ؼأجها أن حصجع الىاط على ؼشاء اإلاٍض

ت؟ؼشهخً مً الاظخفادة منها لخىمُت ألاعماٌ ا هل هىان حغُحراث كادمت على اللىاةذ التي كذ جإزش  لخجاٍس

 ئرا وان عملً كاةًما ، فهل ًفىش العمالء بً هشحًرا؟ بؽيل ئًجابي على ؼشهخً؟

ىاسب للخعامل معها في هي عىامل خاسحُت ال جخدىم فيها. كذ جشغب في الخفىحر في وطع خؼؽ ػ التهذًذاث

هل ظِخمىً اإلاىسدون داةًما مً جىفحر هل لذًً مىافعىن مدخملىن كذ ًذخلىن ظىكً؟ا، خالت خذوثه

هل ًمىً للخؼىساث اإلاعخلبلُت في الخىىىلىحُا أن حغحر  اإلاىاد الخام التي جدخاحها باألظعاس التي جدخاحها؟

لت عملً؟ لت كذ جإزش ظلًبا على عملً؟ ػٍش في العىق  هل هىان اججاهاث  هل ًخغحر ظلىن اإلاعتهلً بؼٍش

 ًمىً أن حؽيل تهذًًذا؟

 .عذم جىشاس الفلشة لخجىب الخىاكع في البُاهاث وبالخالي طعف في صحت اإلاعلىمت 

  خعاسف عليها داخل دًىان الفشع وىحىد ازار مىخبي أو وحىد
ُ
عذم رهش البُاهاث البذحهُت واإلا

ت لخفادي وىفُذ  ، أو ؤلاداسة  15مىـىمت للمعاؼاث أو صشف اإلاشجباث أو أخز ؤلاحشاءاث الاختراٍص

ت، ألخ....  الحىُمت، دعم ؤلاداسة ، وحىد هفاءاث بؽٍش

 .ماًزهش في هلاغ اللىة ال ًزهش هلُظه في هلاغ الظعف 

  الخىاصن في عذد الفلشاث لالبخعاد عً املحاباة و بالخالي طعف في هخاةج الخدلُل أو سصذ أهذاف غحر

 اجُجُت ألاسبعت.خلُلُت مع مشاعاة أهمُت سبؽ الىخاةج باإلاىحهاث الاظتر 
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  في خاٌ حعزس سبؽ اإلاىحىداث مً الخدلُل باإلاىحهاث الاظتراجُجُت ألاسبعت ًخم اعخباس أن الىدُجت

 غحر راث أهمُت والًمىذ جظمُنها واخذي أهم الىخاةج لظعف جأزحرها على أداء اإلاإظعت.

 ؼلىب مً الفلشة أما الابخعاد عً الؽشوح الخفصُلُت في ول فلشة والاهخفاء بصُاغت حعؼي اإلاعني اإلا

 أجها كىة أو طعف.

  وال ًمىً جللُذه ً محزها عً آلاخٍش هلاغ اللىة هي أمش مىحىد ومخدلم طمً ميىهاث اإلاإظعت ٍو

أو اًجاده بعهىلت، أمش ال ًخدلم بعهىلت وال جدعؼُع اإلاإظعاث اإلاىافعت الخغلب علُه، هما ًجب 

له لهذف ًخذ  -الخعلم -العملُاث -م اإلاىحهاث ألاسبعت )الشبذأن جخىفش فُه ئمياهُت اظدشماسه وجدٍى

 اإلاعخفُذًً(. 

  )مشاعاة أن هلاغ الظعف هي هلاغ داخل اإلاإظعت وحعُلها مً سفع مً معخىي ألاداء )غحر ُمخاخت

مىً اظخخذامها في أي وكذ )ُمخاخت(.  و أن هلاغ اللىي هي هلاغ جمخلىها اإلاإظعت وٍُ

 في الغالب خاسحُت  كذ جإدي ئلى طعف ألاداء أو حعؼُل  التهذًذاث واملخاػش هي هلاغ ومإزشاث

مىً الاظخفادة منها وكذ جيىن في بعع الاخُان ُمخاخت  ًُ العمل وحغُحر معاسه، والفشص هي هلاغ 

جب العمل عليها وعذم اظخغفالها.  ٍو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّٛجٙبد االعزشار١ج١خ .14

لىصٌى ئليها في اإلاعخلبل والتي حعبر عً غاًت جهاةُت هي املحشواث الخىحيهُت اإلاىـمت للىخاةج اإلاشغىب ا

 ًجب أن ًشاعى اإلاعاًحر آلاجُت: الىاجح  اإلاىحهو  مدذدة.

 .جدذًذ اججاه هؼاق العمل بىطىح 

 .مشاعاة الشؤٍت العامت للمىـمت 

 .حعبحر اإلاىحه عً مىـىس معخلبلي 

  دًٍ ث١ئزهرّش٠ٓ جّبػٟ : 
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زه اإلاىحهاث إلاؼابلتها ومذي اإلاىحهاث الشةِعُت لصُاغت هلاغ الخدلُل  بدُث حعشض ول هلؼت على ه

 صحتها لخدعحن معخىي ألاداء وهي:

  ،عخفُذًً مً خذماث اإلاإظعت وهم أصحاب الاؼتراواث
ُ
مذي جأزحر الفلشة في الخدلُل على اإلا

 اإلاىؿفحن، مجلغ ؤلاداسة واملجخمع.

 .مذي دعم الفلشة للجاهب الشبحي لذًىا ، أو الخيالُف 

 ت الذاخلُت للفشع وأكعامه ووخذاجه واإلاياجب الخابعت له مذي اظخجابت الفلشة للعملُاث ؤلاد اٍس

ش البىاء الذاخلي وجىـُم العملُاث.  ومعاهمتها في جؼٍى

  مذي جأزحر الفلشة على عملُت الىمى والخعلم لذي اإلاىسد البؽشي إلاىؿفي الصىذوق لشصذها في

ب.  خؼؽ الخذٍس

ت والخأزحر في جدذًذ مىً الاعخماد على مصفىفت الجاهٍض اإلاعاس الاظتراجُجي الزي جشغب اإلاإظعت  ٍو

ت ألاهبر ، زم الخدشن فُه  ت للمدشواث راث الخأزحر ألاهبر والجاهٍض الخأزحر ألاهبر خُث حعؼى ألاولٍى

ت ألا ت ألاهبركل لالظخعذاد له ، زم والجاهٍض  الخدشن في اججاه اإلاعؼُاث الخأزحر ألا والجاهٍض
ً
كل ، وأخحرا

 .تحاهٍضوألاكل  جأزحرألاكل 
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 ٚضغ األ٘ذاف .15

ئن ألاهذاف الخىـُمُت للمإظعت هي الغاًاث والنهاًاث التي حععى ؤلاداسة ئلى الىصٌى ئليها مً خالٌ 

 والتي ًمىً الحصٌى عليها في اإلاعخلبل.
ً
 الاظدشماس ألامشل للمىاسد ؤلاوعاهُت واإلاادًت اإلاخاخت لها خالُا

ُمُت واكعُت ومعبرة بصىسة صحُدت عً الخعامل مع مخغحراث البِئت وبلذس ما جيىن ألاهذاف الخىـ

الذاخلُت والخاسحُت للمإظعت  بىفغ اللذس جيىن ؤلاداسة أمام فشصت الىجاح في جصمُم وجؼبُم 

 اظتراجُجُت هفإة وفعالت.

 وجىطع ألاهذاف في طىء عذة عىامل مإزشة منها: 

  ٚاٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍّإعغخ. ػاللبد اٌزأث١ش ٚاٌزأثش ث١ٓ اٌج١ئخ اٌخبسج١خ 

 . و١ّخ ٚٔٛػ١خ اٌّٛاسد اٌّزبدخ 

 .اٌمذسح ػٍٝ رذم١ك اٌّٛاصٔخ ث١ٓ اٌّإعغخ ٚاٌج١ئخ 

 .ثمبفخ ٚل١ُ اإلداسح اٌؼ١ٍب 

 .ٓػاللبد اإلداسح اٌؼ١ٍب ِغ اٌؼب١ٍِ 

 .ُرٛص٠غ اٌّغئ١ٌٛخ ٚاٌظالد١خ ث١ٓ أفشاد اٌزٕظ١ 

 .أعٍٛة ارخبر اٌمشاساد اإلداس٠خ ثبٌّإعغخ 

ت بيلمت  ٌؽترغ في أهذاف أي مإظعت أن جخصف بعذد خمعت خصاةص هامت ٌعبر عنها في اللغت الاهجلحًز

 ،  على الىدى الخالي:(SMART)مً خمغ أخشف هي ولمت روي  

  أْ رىْٛ ِذذدح (Specific) .رذذ٠ذًا دل١مًب ٚ ١ٌغذ ػبِخ 

  لبثٍخ ٌٍم١بط ٚ اٌّؼب٠شح اٌى١ّخ(Measurable) ّؼ١بس ِذذد ٚ ثبإلِىبْ ِمبسٔزٙب ث

(Benchmark). 

  أْ رىْٛ ٘زٖ األ٘ذاف ِزفك ػ١ٍٙب ث١ٓ اٌج١ّغ(Agreed Upon) .ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّإعغخ 

  أْ رىْٛ ٘زٖ األ٘ذاف ٚالؼ١خ(Realistic)  َِّىٕخ اٌزذم١ك خالي فزشح ص١ِٕخ ِؼ١ٕخ ثبعزخذا

 ِٛاسد ِزبدخ.

 دذد ِٛجٙبره رّش٠ٓ جّبػٟ : 
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  أْ رىْٛ ٘زٖ اال٘ذاف ِذذدح ص١ًِٕب(Time Specific)زُ رذم١ك اٌٙذف فٟ ئعبس ، ثّؼٕٝ أْ ٠

 صِٕٟ ِؼ١ٓ.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٘ذافه دذد أرّش٠ٓ جّبػٟ : 
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 رّبس٠ٓ اٌجشٔبِج

 

 

 

 ٌذبٌخ األٌٚٝ : أٔذ ربئٗ فٟ اٌظذشاءا

 جدؼمذ الؼاةشة التي واهذ جللً 
ً
في ًىم الشالث عؽش مً ؼهش ًىلُى ، وفي جمام العاعت العاؼشة صباخا

 بأن ػاكم الؼاةشة كذ جىفى باليامل وظلؼذ في الصحشاء الىبري ، ولم ًبم مً الؼاةشة ظىي الهُيل ،علم
ً
ا

بما فيهم الؼُاس والؼُاس اإلاعاعذ ، وأهذ جملً في حُبً دًىاس وهصف مً فئت الىلىد اإلاعذهُت ،وماةت دًىاس 

علىغ بلحـاث أؼاس عبر مىبر الصىث أن الؼاةشة آلان حىىبب ؼشق أخذ ل الوسكُت ، وابتن الؼاةشة كب

ر ، ألاسطُت معؼدت مع وحىد أؼىان هشُفت ، وأهذ جلبغ خزاء حُذ هُلىمت 19خلٌى البتروٌ وعلى بعذ 

ت( وفي  64ولباط خفُف ، دسحت الحشاسة في الؽمغ هي ) ت( وأزىاء بدشً جدصلذ  11) اللُلمئٍى مئٍى

على أؼُاء مخخلفت ًمىىً الاظخفادة منها في ئهلار هفعً ، وهي ظلُمت ، مؼلىب مىً جشجِب هزه اللؼع 

تها في  ئهلار خُاجً. خعب أولٍى
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 اٌذبٌخ اٌثب١ٔخ : ػ١ٍّخ ئٔمبر

 ، اخخجص )0202( من شهس فبرايس من العام )5في يىم )
ً
 00( ، وفي جمام الساعت الثامىت صباخا

ً
( شخصا

على سطذ أخد العمازاث الشاهقت باملديىت هديجت لحسيق هائل في املبنى ولكن فسيق إلاهقاذ في طائسة 

 ملحدوديت سعت الطائسة والخقديساث حشير إلى 6ه إال إهقاذ عدد )الهليكىبتر ال يمكى
ً
( أشخاص فقط هظسا

( دقيقت، لرا 05( دقيقت وعمليت إهقاذ السخت أشخاص حسخغسق على ألاقل )02أن املبنى سيسقط بعد )

أهذ املسؤول عن جدديد من هم ألاشخاص السخت الرين سدىقرهم  ال يمكن السجىع إلهقاذ البقيت .

 ِٓ عزخزبس؟ئسة ، الطا

    

   طبيب جساح ماهس 0

   إمسأة خامل في شهسها الثامن 0

   العب جمباش مسشح مليداليت ذهبيت في الاوملبياد املقبل 3

   فىان مشهىز  4

   خسيج ثاهىيت مخدصل على جقديس ممخاش 5

   عالم دين وفقيه مشهىز  6

   عضى مجلس الشعب 7

   طفلت معاقت في السادست من عمسها 8

   أخىك ، عاطل عن العمل 9

   مليىهير يديس عدد من الشسكاث واملصاوع 02

   عجىش في الثماهين من عمسها 00

   أب ألسسة فقيرة من خمست أطفال 00
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 ئػذاد اٌشؤ٠خ ألٚي ِشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِب ٟ٘ سؤ٠زه ٌٍّإعغخ؟.1

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 ِبٟ٘ سؤ٠خ ِجّٛػزىُ  ٌٍّإعغخ؟.2

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 ِبٟ٘ اٌشؤ٠خ إٌٙبئ١خ ٌىً اٌّجّٛػخ ٌٍّإعغخ؟.3

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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 ئػذاد اٌشعبٌخ ألٚي ِشح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِب ٟ٘ سعبٌخ اٌّإعغخ ِٓ ٚجٙخ ٔظشن؟.1

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

  

 ِبٟ٘ سعبٌخ اٌّإعغخ ثذغت سأٞ ِجّٛػزه؟.2

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

  

 ِبٟ٘ سعبٌخ اٌّإعغخ اٌزٟ ارفك ػ١ٍٙب وً اٌّجّٛػبد؟.3

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 
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 رذذ٠ذ ل١ُ اٌّإعغخ ألٚي ِشح

أدهاه كاةمت باللُم التي مً اإلامىً أن جدملها اإلاإظعت. مهمخً هي اخخُاس كاةمت بخمغ كُم حعخلذ أجها 

: 1خُث ًيىن  9ئلى  1ألاهم إلاإظعخً. كم بخلُُمها مً 
ً
 هى ألاهم واجشن الباقي فاسغا

 عً أفعالهم وهخاةجها( ______________املحاظبت )اعخباس أفشاد اإلاإظعت معإولحن

ادة اإلاعإولُاث(  ______________الخلذم )الترهحز على الخلذم، وكبٌى ٍص

اث، جىاصن العمل والعاةلت(  ______________الخىاصن )الحفاؾ على اهخـام الترهحز وألاولٍى

 ______________اإلاىافعت )الخغلب على اإلاىافعحن، وجدذي اإلاىافعت(

 )اإلاعاعذة اإلالصىدة في جدعحن املجخمع(______________اإلاىاػىت 

ً، ججىب الجزاع، والحلٌى الىظؽ(  ______________الخعاون )العمل بؽيل حُذ مع آلاخٍش

 ______________ؤلابذاع )أن جخدلى بالخُاٌ، ؤلابذاع، وحلب ألافياس الجذًذة ئلى الحُاة(

 ______________خذمت العمالء )ئًالء العمُل ألاهمُت(

 _______الخىىع )العمل على جدلُم وجلذًش كىة العمل اإلاخىىعت(________

ل ألامذ(  _______________ألامان الاكخصادي )جىفحر مذخٌى زابذ مىاظب، ودعم مادي ػٍى

ت( ً، والحشص على العذٌ والفشص اإلادعاٍو  _______________اإلاعاواة )ؤلاًمان بأن ألافشاد خللىا مدعاٍو

 ىفحر ججاسب ممخعت، والاظخمخاع اإلالصىدان(_______________اإلاخعت )ج

 _______________الصحت )حصجُع اللُاكت الجعذًت والعللُت(

 _______________اإلاعاعذة )جىفحر الخىحُه واإلاعاعذة للمدخاححن(

 _______________الصىسة )الؽيل الحعً أو اعخباس اإلاإظعت ساةذة(

 ت عالُت والخدلي بالجزاهت(_______________الجزاهت )ابخاع كىاعذ أخالكُ

، وجىكع أن ًدبعً آلاخشون(  _______________اللُادة )اجخار اإلاىكع ألاٌو

ل ألامذ، الشلت، والؼاعت(  _______________الىالء )ئؿهاس الذعم الؼٍى

ش مهاساث حذًذة، وجىكع الخدعً مً اإلاىؿفحن( ش الفشدي )حصجُع حعلم وجؼٍى  _______________الخؼٍى
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 _______الشبدُت )الترهحز اإلاباؼش على الخؽ ألاخحر، والترهحز اإلاعخمش على هعب اإلااٌ(________

 _______________الىىعُت )الالتزام بعذم وحىد عُىب وبصىع الص يء بؽيل خعً مً اإلاشة ألاولى(

)ً  _______________الاخترام )ئؿهاس الخلذًش وؤلاعجاب باآلخٍش

 ىكعاث وأهذاف العمل(_______________الىخاةج )جدلُم ج

 _______________املخاػشة )حصجُع الاخخباساث وججشبت ألامىس الجذًذة، وألاعماٌ الجذًذة(

 _______________ألامان )الحشص على ألامان وجىفحر الحماًت(

 _______________الشوخاهُت )الترهحز على اللُم الذًيُت(

م(______________العمل الجماعي )اظخخذام أظلىب ا  لفشق وميافأة أفشاد الفٍش

 

 ِبرا رؼٕٟ ٌه ٘زٖ اٌم١ُ؟اوزت فٟ األعفً ِؼبٟٔ اٌم١ُ اٌزٟ اخزشرٙب

 .........................................ٌعني لي .........................................................................................

 ...ٌعني لي ...............................................................................................................................

 .........................................ٌعني لي .........................................................................................

 ...................................ٌعني لي ...............................................................................................

 ..............................................ٌعني لي ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOT ANALYSIS اٌج١ئٟ اٌزذ١ًٍ  ػًّ ٚسشخ

 ل١ّٕب اٌّزفك ػ١ٍٙب 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اٌجضء األٚي : رم١١ُ جٛأت اٌمٛح ٚاٌضؼف )داخ١ًٍب ٚخبسج١ًب(

 ٔمبط اٌمٛح

 ٚٔمبط اٌضؼف

 دزجتألاهـميت

(12إلى  2)  

 دزجت الخأثير

(5إلى + 5-)  

 الىشن

(52إلى + 52-)  
 اٌزشر١ت
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 اٌجضء اٌثبٟٔ : رم١١ُ جٛأت اٌفشص ٚاٌزذذ٠بد )داخ١ًٍب ٚخبسج١ًب(

 اٌفشص ٚاٌزذذ٠بد
 دزجتألاهـميت

 (12إلى  2)

 دزجت الخأثير

 (5إلى + 5-)

 الىشن

 (52إلى + 52-)
 اٌزشر١ت
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 اٌجضء اٌثبٌث : رذذ٠ذ اٌّٛجٙبد االعزشار١ج١خ

 اٌّغبس -اٌّجبدسح  –اٌغش٠مخ  –اٌٙذف اٌؼبَ  –شٚع اٌّٛجٗ ِش ِذٛس اٌّٛجٗ

 ِذٛس اٌّغزف١ذ٠ٓ

 

 

 اٌّذٛس اٌّبٌٟ

 

 

 اٌؼ١ٍّبد اٌذاخ١ٍخ

 

 

 إٌّٛ ٚاٌزؼٍُ
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 اٌجضء اٌشاثغ : ط١بغخ األ٘ذاف االعزشار١ج١خ

  ِذذد اٌٙذف
لبثً 

  ٌٍم١بط

ِزفك 

 ػ١ٍٗ
 ٚالؼٟ

ِذذدح 

 ص١ِٕب
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 اٌجضء اٌخبِظ :رشر١ت األ٘ذاف دغت األ٠ٌٛٚخ

 األٚي اٌٙذف

 

 اٌثبٟٔ اٌٙذف

 

 اٌثبٌث اٌٙذف

 

 اٌشاثغ اٌٙذف

 

 اٌٙذف اٌخبِظ

 

 


