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ن حامعتع  الصفت الاطم و الللب السجبت 
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2012/2012الظىت الجامعُت:   

  الاطتراجُجي للمعلىمت على ألاداء املخميز في املإطظت الاكخصادًتأثس الدظُير 

ت جىشَع الكهسباء و الغاش بمظخغاهم ) طىهلغاش(. دزاطت حالت مدًٍس  



 

 

أعطاوي  الريهللا  الري زشكىا من العلم ما لم هكن وعلم. فـالحمد هللا ئن الشكس والعسفـان أوال وأخيرا 

 اللىة وامللدزة ما مكىني من الىصىل ئلى هرا املظخىي إلجمام هرا

 العمل املخىاضع.   

 وئهني ألزحىه طبحاهه أن ًجعل فُه الصىزة امللبىلت وإلافـادة املأمىلت.         

الري أفـادوي   بن شني ًىطفوبعده طبحاهه ال ٌظعني ئال أن أجلدم بخالص الشكس لألطخاذ املشسف د/ 

من خبرجه وجفضل علي بالىصائح والخىحيهاث التي طاهمذ في ججاوش  العلباث وجرلُل الصعىباث.... 

ده في علمه وفضله.هللا اطأل   حعالى أن ًٍص

مالشكس كل الشكس لصوجي        الظىد،الري كان لي وعم السفُم ووعم  محمد كٍس

 ولم ًدخس حهدا في مظاعدحي على اهجاش هرا العمل.

 كبىلهم  على املىاكشت لجىت أعضاء ألافاضل ألاطاجرة ئلى والخلدًس بالشكس أجلدم كما

 .العمل هرا وئثساء مىاكشت

ري  الظُد عىام محمد زأطهم وعلى طىهلغاش مإّطظت على اللائمين الّظادة أشكس كما
ّ
 مهّمت لي طّهل ال

 . البحث

 

 

 

 

 

 



 

 

 عملي هرا ئلى أغلى ما أملك في الىحىد '' أمي الحبِبت'' أهدي

 -زحمه هللا -و أبي 

 -زحمها هللا -و حدحي شهسة 

 ئلى من أكاطمهم أحصاوي و أفساحي '' أخىاحي''

 ئلى زفُم دزبي الري صبر و ضخى و اهخظس بشىق لسؤٍت هره املركسة

 جكخمل ئلى شوجي الغالي.

 كسة عُني '' أطامت'' حفظه هللا و أطال من عمسه. ئلى

 ئلى كل أفساد عائلتي و أصدكائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اث  فهسض املحخٍى

 الصفحت العىىان

  حشكراث

  إهداء

 I فهرش املحخىياث

 III ألاشكال  فهرش

 IV فهرش الجداول 

 01 مقدمت

  مدخل عام إلى الدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت. الفصل ألاول3

 05 جمهيد

 06 إلاطار الىظري للدضيير الاصتراجيجي.املبحث ألاول3 

 06 مفهىم الدضيير الاصتراجيجي.املطلب ألاول3 

 11 الدضيير الاصتراجيجي ) ألاهميت و الخحدًاث(. 3الثاوياملطلب 

 13 مراحل و مضخىياث الدضيير الاصتراجيجي.3 الثالثاملطلب 

 23 رئيس ي للمؤصضت.املعلىمت مىرد  الثاوي3املبحث 

 23 ألاول3 أصاصياث حىل املعلىماث.املطلب 

 28   .أهىاعها خصائص املعلىماث، أهميتها واملطلب الثاوي 3 

 30  .جىدة املعلىماث ومراحل إدارتهاالثالث3 املطلب 

 33 خالصت الفصل

  للمعلىمت. بالدضيير الاصتراجيجيالفصل الثاوي3 ألاداء املخميز و عالقخه 

 35 جمهيد

 36 املبحث ألاول3 إلاطار العام لألداء املخميز.

 36 املطلب ألاول3 ماهيت ألاداء املخميز. 

 41 املطلب الثاوي3 أصاصياث ألاداء املخميز.

 46 املطلب الثالث3 أهميت ألاداء املخميز ، أهدافه و عالقخه بالدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت.

 54 الثاوي3 ماهيت املهاراث. املبحث

 54 املطلب ألاول3 مفهىم املهاراث.

 54 املطلب الثاوي3 خصائص املهاراث و مضخىياتها.

 56 املطلب الثالث3 أهىاع املهاراث.

 59 خالصت الفصل

  دراصت ميداهيت ملدًريت الكهرباء و الغاز بمضخغاهم3 لثالفصل الثا



 16 جمهيد

 16 والغاز. للكهرباء الىطىيت للشركت شامل عرض  ل3املبحث ألاو 

 16 .والغاز للكهرباء الجسائريت الشركت جقدًم املطلب ألاول3

 16 .مضخغاهم بىالًت والغاز الكهرباء جىزيع مدًريت جقدًماملطلب الثاوي3 

 11 واقع اصخخدام الدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت في املؤصضت ) محل الدراصت(. املبحث الثاوي3        

 11 3 حالت اهخقال املعلىماث باملرفقاث إلاداريتاملطلب ألاول 

 12 شروط و ألاهداف املرجىة عن ربط السبىن بالكهرباء و الغاز.املطلب الثاوي3 

 07 في مدًريت الكهرباء و الغاز هجاح الدضيير الاصتراجيجي للمعلىمتالث3 ثاملطلب ال

 06 مالمح ألاداء املخميز في مدًريت جىزيع الكهرباء و الغاز محل الدراصت. املبحث الثالث3

 06  كيفيت الاعخماد على املهاراث في مدًريت جىزيع الكهرباء و الغاز محل الدراصت. املطلب ألاول3

جحقيق ألاداء املخميز.أثر الاعخماد على املهاراث في املطلب الثاوي3   01 

اوعكاش جطبيق الاصتراجيجيت من قبل العاملين على جحقيق ألاداء املخميز. املطلب الثالث3  01 

 02 خالصت الفصل.

 16 .الخاجمت

 18 قائمت املراجع.

 11 قائمت املالحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.......................ملدمت:.......................................................................................................................  

 

 

 



 

هللا  الري زشقىا من العلم ما لم هكن وعلم. فـالحمد هللا إن الشكس والعسفـان أوال وأخيرا 

 الري أعطاوي القىة واملقدزة ما مكىني من الىصىل إلى هرا املسحىي إلثمام هرا

العمل املحىاضع.     

 وإهني ألزجىه سبحاهه أن ًجعل فيه الصىزة املقبىلة وإلافـادة املأمىلة.         

  بن شني ًىسفوبعده سبحاهه ال ٌسعني إال أن أثقدم بخالص الشكس لألسحاذ املشسف د/ 

الري أفـادوي من خبرثه وثفضل علي بالىصائح والحىجيهات التي ساهمت في ثجاوش  العقبات 

ده في علمه وفضله.هللا وثرليل الصعىبات.... اسأل   جعالى أن ًٍص

 السىد،الذي كان لي وعم الرفيق ووعم  محمد كريمالشكر كل الشكر لسوجي      

 ولم ًدخر جهدا في مساعدتي على اهجاز هذا العمل.

  قبىلهم على املىاقشة لجىة أعضاء ألافاضل ألاساثرة إلى والحقدًس بالشكس أثقدم كما

 .العمل هرا وإثساء مىاقشة

ري  محمدالسيد عىام  زأسهم وعلى سىهلغاش مؤّسسة على القائمين الّسادة أشكس كما
ّ
 ال

 . البحث مهّمة لي سّهل

 

 

 



 

 

'' أمً انحبٍبت'' أىدي عمهً ىذا إنى أغهى ما أمهك فً انٌجٌد  

-رحمو هللا -ً أبً   

-رحميا هللا -ً جدتً سىزة   

 إنى من ألاسميم أحشانً ً أفزاحً '' أخٌاتً''

 إنى رفٍك دربً انذي صبز ً ضحى ً انتظز بشٌق نزؤٌت ىذه انمذكزة

 تكتمم إنى سًجً انغانً.

حفظو هللا ً أطال من عمزه. '' أسامت'' لزة عٍنًإنى   

أفزاد عائهتً ً أصدلائً.إنى كم   



 فهرس املحتويات

 الصفحت العىىان

  حشكراث

  إهداء

 I فهرش املحخىياث

 III ألاشكال  فهرش

 IV فهرش الجداول 

 01 مقدمت

  اجيجي للمعلىمت.مدخل عام إلى الدضيير الاصتر  الفصل ألاول3

 05 جمهيد

 06 .إلاطار الىظري للدضيير الاصتراجيجيبحث ألاول3 امل

 06 .الدضيير الاصتراجيجيمفهىم ول3 املطلب ألا 

 11 .الدضيير الاصتراجيجي ) ألاهميت و الخحدًاث( 3الثاوياملطلب 

 13 .مراحل و مضخىياث الدضيير الاصتراجيجي3 الثالثاملطلب 

 23 .املعلىمت مىرد رئيس ي للمؤصضت الثاوي3املبحث 

 23 .أصاصياث حىل املعلىماث ألاول3املطلب 

 28   .أهىاعها املعلىماث، أهميتها وخصائص املطلب الثاوي 3 

 30  .جىدة املعلىماث ومراحل إدارتها3 الثالثاملطلب 

 33 خالصت الفصل

  .للمعلىمت بالدضيير الاصتراجيجيالفصل الثاوي3 ألاداء املخميز و عالقخه 

 35 جمهيد

 36 إلاطار العام لألداء املخميز.املبحث ألاول3 

 36 ألاول3 ماهيت ألاداء املخميز.  املطلب

 41 املطلب الثاوي3 أصاصياث ألاداء املخميز.

 46 املطلب الثالث3 أهميت ألاداء املخميز ، أهدافه و عالقخه بالدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت.

 54 املبحث الثاوي3 ماهيت املهاراث.

 54 املطلب ألاول3 مفهىم املهاراث.

 54 الثاوي3 خصائص املهاراث و مضخىياتها. املطلب

 56 ث3 أهىاع املهاراث.املطلب الثال

 59 خالصت الفصل

  يداهيت ملدًريت الكهرباء و الغاز بمضخغاهمدراصت م3 لثالفصل الثا



 16 جمهيد

 16 والغاز. للكهرباء الىطىيت للشركت شامل عرض  ل3ألاو  املبحث

 16 .والغاز للكهرباء الجسائريت الشركت جقدًم املطلب ألاول3

 16 .مضخغاهم بىالًت والغاز الكهرباء جىزيع مدًريت جقدًماملطلب الثاوي3 

 11 .واقع اصخخدام الدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت في املؤصضت ) محل الدراصت( املبحث الثاوي3        

 11 3 حالت اهخقال املعلىماث باملرفقاث إلاداريتاملطلب ألاول 

 12 شروط و ألاهداف املرجىة عن ربط السبىن بالكهرباء و الغاز.املطلب الثاوي3 

 07 هجاح الدضيير الاصتراجيجي للمعلىمت في مدًريت الكهرباء و الغازالث3 ثالاملطلب 

 06 الكهرباء و الغاز محل الدراصت. جىزيع مالمح ألاداء املخميز في مدًريت املبحث الثالث3

 06  .الكهرباء و الغاز محل الدراصت جىزيع كيفيت الاعخماد على املهاراث في مدًريت املطلب ألاول3

.أثر الاعخماد على املهاراث في جحقيق ألاداء املخميزاملطلب الثاوي3   01 

.اوعكاش جطبيق الاصتراجيجيت من قبل العاملين على جحقيق ألاداء املخميز املطلب الثالث3  01 

 02 خالصت الفصل.

 16 .الخاجمت

 18 قائمت املراجع.

 11 قائمت املالحق.

 



:...............................................................................................................ةــــــــــدمــــــــــقـم  

 

1 
 

   : مقدمة

 ؤوشؼتها و عملُاتها حمُع في الخميز و الخفىق  و الىجاح جدلُم بلى الُىم ألاعماٌ ميشأث معظم جخؼلع            

 ومخميز كىي  اطتراجُجي مسهص بىاء و ، غاًاتها و ؤهدافها جدلُم بالخالي و ، ؤدائها جميز جدلُم ؤحل مً وطخدظابم

س و جدظين و البلاء و الىمى لها ًدلم  و ، املظخمس بالخغُير جدظم التي و فيها، حعمل التي البِئت ظل في ألاداء جؼٍى

 املىظماث هره جمخلً ؤن ًخؼلب ألامس فةن ألاهداف هره بهجاش لغسض و ؤهىاعها بيل املىازد على الحامُت املىافظت

 ببصيرة املظخلبل آفاق بلى الىظس ذلً خالٌ مً حظخؼُع زصِىت، واضحت زطالت و عمُلت، اطتراجُجُت زئٍت

 و املعلىماجُت و البُئُت املخغيراث ظل في البعُد املدي في علُه جيىن  ؤن ًمىً ما ملعسفت صائبت زئٍت و ثاكبت

ت و الاحخماعُت و الظُاطُت و الاكخصادًت و الخىافظُت و الخىىىلىحُت  ظل في ألاعماٌ مىظماث جىاحه التي إلاداٍز

 . مخاػس و فسص مً به ًدُؽ ما و العىملت عصس

اتها حمُع في إلادازة بعملُت ًلىم مً ًىاحه الري إلادازي  الخددي هى السئِس ي الخددي ؤن بُد               مظخٍى

 على جيىن  ؤن عليها ًيبغي التي الاطتراجُجُت اللُادة باعخبازها العلُا إلادازة في املخمثل ألاعلى مظخىاها في وخاصت

 بدازة في العلمُت ألاطالُب اجباع في الخؼبُلُت املهازة و العلمُت املعسفت و العلم و إلادزان و الىعي مً عالُت دزحت

 وهفاءاث كدزاث ًخؼلب العصس هرا ظل في البلاء و الخميز و الخفىق  و الىجاح جدلُم ألن ذلً و املىظماث،

ت  كساءة و البِئت جدلُل و دزاطت على كادزة اطتراجُجُت على ًلىم زصين و زاسخ اطتراجُجي فىس ذاث عالُت بداٍز

 ألاعماٌ ميشأث فيها حعمل التي الخىافظُت البِئت ظل في الخإهد عدم خاالث مع الخعامل و املظخلبل جىكعاث

 بجباع خالٌ مً بال ًإحي ال هرا و ، املىظماث هره كامذ ؤحلها مً التي ألاهداف بهجاش ؤحل مً ذلً ول  ،الُىم

 ؤداء في الخميز لخدلُم مخياملت بصىزة و مفسداجه بيل  الاطتراجُجي الدظُير عنها ٌعبر التي الحدًثت إلادازة مدخل

نها الري ألاعماٌ مليشأث املظخلبلي و الحالي إلادازة همىذج الاطتراجُجي الدظُير مفهىم ًمثل و ، املىظماث هره
ّ
 ًمى

 طمً ؤهدافها جدلُم في الىجاح لها ًظمً ملا اللدزاث جلً بدزان و الخىافظُت، بمياهُاتها و كدزاتها جددًد مً

 .فيها املىحىدة التهدًداث و الفسص و ، املخغيرة الخازحُت البِئت اعخبازاث

 خُث الُىم حعِشها التي الخدىالث خظم في الحالي العصس ًميز ما ؤهم الخىىىلىجي املجاٌ دًىامُىُت حعّد  و            

 ، وشسها و املعلىماث بمعالجت منها حعلم ما خاصت ، العملُاث و ألاوشؼت وافت في ماثس هعامل الخىىىلىحُا ظهسث

 و مالُت مىظىمت في العاملُت ألاػساف مخخلف بدماج في برلً طاهمذ و ، املعلىماث هظم في هائلت ثىزة فجسث التي

ت ولمت به جىحي بما صغيرة حغسافُت زكعت العالم حعلذ و . واخدة معلىماجُت و بعالمُت  و كسابت عالكاث مً اللٍس

 . امليان و الصمان في مددودًت و حىاز

 و املىظماث، و لألفساد الاعخُادًت الحُاة ػسق  مً الىثير حشىُل بعادة في الىبير ألاثس للمعلىماث وان كد و          

 هىرا ،جيلفت ؤكل و هفاءة ؤهثر شً بدون  لىً و حعلُدا ؤهثر و وطىخا ؤكل عالكاث ،حشابً عالكاث بىاء

 جفعُل في علُه حعخمد ؤطاطُا مىزدا و املعاصسة املىظمت في إلادازة وظُج مً ًخجصؤ ال حصء املعلىماث ؤصبدذ 

ت العملُت  وجخفُع ، املهام جإدًت طسعت عىه ًىجس مما ، للمىازد ألافظل الاطخغالٌ و اللسازاث جدعُم و إلاداٍز

 ؤداء جميز وبالخالي الجىدة مظخىي  وجدظين الظىكُت، الحصت وشٍادة حدًدة، مىخىحاث وخلم  إلاهخاج جيلفت

 . املىظماث
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 التي ، املعاصسة ألاعماٌ مىظماث على املدُؽ ًفسطها التي الجدًدة الخددًاث و الخدىالث هره خظم وفي           

عت الاطخجابت بلى الُىم جدخاج  الخىافع شدًدة بِئت فعالُاث طمً ، التهدًداث و املخاػس ججىب و للفسص الظَس

ت املاطظت ججد ،  ؤعماٌ مخؼلباث ٌعىع ما هى و ، ملدُؼها إلاصغاء و الخفاعل على مجبرة هفظها الجصائٍس

ع، الخدسن حظخىحب حدًدة  ؤحل مً للمعلىمت الاطتراجُجي بالدظُير باالطخعاهت الىاجحت املىظماث ملىاهبت الظَس

   .بلائها طمان و ؤدائها  جميز

  الدراسة إشكالية :أوال

ٌ  التي إلاشيالُت فةن ألاطاض هرا على و  :الخالي الىدى على ػسخها ًمىً البدث هرا خالٌ مً عنها إلاحابت هداو

ت املاطظت جؼبُم مدي ما  ؟ املخميز ألاداء  لخدلُم وىطُلت للمعلىمت الاطتراجُجي للدظُير الجصائٍس

 :الخالُت الفسعُت باألطئلت العامت إلاشيالُت جدلُل ٌظخدعي الؼسح هرا بن

 ؟ املخميز الاداء جدلُم في للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير دوز  ما -1

ت املاطظت ػسف مً للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير على الاعخماد ًخم هل -2   ؟ املخميز ألاداء لخدلُم الجصائٍس

 الدراسة فرضيات :ثانيا

 : الفسطِخين هاجين مً دزاطدىا جىؼلم آهفا املؼسوخت ألاطئلت على لإلحابت

ٌ  حظتهدف الجىاهب مخعددة ظاهسة للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير -1  مخياملت وخدة بلى باملاطظت الىصى

ت املاطظت لدًمىمت املىخهج املخميز ؤدائها ػٍسم عً ألاصعدة مخخلف على ومخجاوظت  . الجصائٍس

ت املاطظت -2 لت للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير على حعخمد  الجصائٍس  .املخميز ألاداء بخدلُم لها حظمذ التي بالؼٍس

 الدراسة أهمية :ثالثا

 الىظسي  املظخىي  على حىاهبه مخخلف و للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير بخعٍسف الدزاطت هره حظمذ             

ت املاطظاث مظخىي  على الحلُلي واكعه جبُان والخؼبُلي  دزحت و املجاٌ، هرا في عمالها ثلافت مدي و الجصائٍس

 ٌعخبر املىطىع وؤن خاصت ،حدًدة مصؼلحاث عً الغؼاء ًىشف و ًىضح البدث هرا ؤن هما .به العمل و جلبله

ٌ  و خىله بدزاطاث اللُام ٌظخدعي مما خدًثا،  .املاطظاث في جؼبُله خى

 الباخثين جدعُم في ٌظاهم كد بطافُا مسحعا باعخبازها العلمُت املىخبت جثري  الدزاطت هره فةن آخس حاهب مً و

 .العسبُت اللغت في باألخص حدا كلُلت املىطىع هرا في الدزاطاث بن و ، املجاٌ هرا في

 

 الدراسة أهداف :رابعا

 :  ًلي فُما هىحصها الىلاغ مً حملت جىطُذ بلى الدزاطت هره تهدف

ت املاطظاث حعِشه الري الحلُلي الىطع جبُان -  . املعلىماث مجاٌ في الجصائٍس

 ملاذا الخىطُذ مع الحاطس الىكذ في ؤهمُخه و عمله هُفُت و الاطتراجُجي الدظُير عً مبظؼت دزاطت جلدًم -

 . امللبلت اطتراجُجُاتها في الاعخباز بعين ؤخره و فُه الخفىير املاطظت على ًجب

ت ألاطالُب في زغبتها و الاطتراجُجي الدظُير مجاٌ في املاطظت جؼلعاث معسفت -  ألاداء خالٌ مً الحدًثت البشٍس

 .املخميز
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 املوضوع اختيار أسباب :خامسا

 :املىطىع لهرا اخخُازها طبب ٌعىد

 بعؼاء بظسوزة الدظلُم و الُىم، املاطظاث حشهده التي املعلىماحي الاهفخاح ظل في خاصت املىطىع ؤهمُت -

 مع حعامله مىهجُت بلى بالىظس ؤهفعها و ؤهمها الاطتراجُجي الدظُير ٌعخبر التي و ، حظخدلها التي املعلىماجُت ألاهظمت

  . الىكذ هفع في خاللها مً الخإثير و اطخغاللها هُفُت و املعلىمت

ت بماطظت الخعٍسف  -  .طىهلغاش شسهت في جخمثل زائدة حصائٍس

 الدراسة منهج :سادسا

 ألاداء على للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير ؤثس وجبُان املؼسوخت لإلشيالُت منهجي و علمي بخدلُل اللُام بلى نهدف  

 مظاهس جدلُل هرا و البدث هلاغ ؤهم وصف جم خُث ،الخدلُلي الىصفي املىهج باطخخدام كمىا ،خُث املخميز

ت املاطظاث في للمعلىمت الاطتراجُجي الدظُير  . الجصائٍس

 بطافت ،(الفسوظُت و العسبُت ) باللغخين الىخب مً املعلىماث حمع في الاعخماد جم الىظسي  الجاهب مظخىي  على و

 على الاعخماد جم فلد الخؼبُلي الجاهب مظخىي  على ؤّما ألاهترهذ، مىاكع و وامللخلُاث واملجالث ، ألاػسوخاث بلى

 .طىهلغاش مدًس مع املفخىخت الشخصُت امللابلت

 الدراسة هيكل :سابعا

:فص تثالث بلى البدث جلظُم دزاطدىا اكخظذ املىطىع هرا ملعالجت ت  ٌى خُث فصلين منهما ًمثالن دزاطت هظٍس

جىاولىا في الفصل ألاٌو مدخل عام بلى الدظُير الاطتراجُجي للمعلىمت ، فخؼسكىا في املبدث ألاٌو إلاػاز الىظسي 

 الاطتراجُجي ؤما املبدث الثاوي فهى املعلىمت مىزد زئِس ي للماطظت. للدظُير 

في املبدث ألاٌو إلاػاز العام لألداء املخميز، ؤما في املبدث  املخميز فخىاولىافي الفصل الثاوي جؼسكىا بلى ألاداء 

 الثاوي جددثىا عً ماهُت املهازاث. 

ت الىهسباء والغاشدزاطت مُداهُت  عىىان ًدمل و :لثالثا لالفص ؤما   ؤّما ، مباخث ثالثت بلى كّظمخه كد ، ملدًٍس

ٌ  املبدث ت جىشَع الىهسباء و الغاش بلى خصصخه فلد ألاّو واكع  الثاوي املبدث وؤّما ، دزاطت مُداهُت ملدًٍس

واكع اطخخدام الدظُير  فُه جىاولذ فلد اطخخدام الدظُير الاطتراجُجي للمعلىمت في املاطظت مدل الدزاطت،

مالمذ ألاداء املخميز في  فُه دزطذ فلد الثالث املبدث وؤّماالاطتراجُجي للمعلىمت في املاطظت)مدل الدزاطت( ،

ت   الىهسباء و الغاش.جىشَع مدًٍس

تي الّىخائج حملت طّمىتها بخاجمت البدث وؤنهُذ
ّ
 .الدزاطت هره خالٌ مً بليها جىّصلذ ال

 



 
 

 جمهُض

بن الخىحه هدى بىاء مغيؼ اؾتراجُجي جىاقس ي  للمىظمت ٌػخمض باألؾاؽ غلى زُاعاتها الاؾتراجُجُت ألاقًل      

في ظل البِئت التي حػمل قيها مىظماث ألاغماُ مؼ مغاغاث غىامل ؤلابضاع و الابخٍاع ، يما جمثل الغئٍت 

ُت ، و حؿاعع الخُىع الخٌىىلىجي و زانت اإلاؿخهبلُت غامال مازغا ٌػخمض غلى جدلُل مػُُاث الخؿحراث البُئ

 جٌىىلىحُا اإلاػلىماث.   

و غلُه قةن الدؿُحر الاؾتراجُجي يكُل بخدهُو َظٍ الخٍامالث و الخكاغالث و الخىحهاث بدُث ًًبِ و      

 ًكػل خغيت اإلاىظمت باججاٍ يمان اإلاؿخهبل الاؾتراجُجي لها. َظا ٌػني ؤن اإلاؿخهُل ًخُلب نضعاث و يكاءاث

ًاة  ت و غلمُت ناصعة غلى صعاؾت و جدلُل و اؾدُػاب اإلاؿخهبل و جهلُل غضم الخإيض ، و مدا اؾتراجُجُت قٌٍغ

 اإلاخؿحراث الخاؾمت في البِئت الخىاقؿُت . ًًمً البهاء و الىمى و جدؿحن ؤصاء اإلاىظمت.

في بيُت مهاصع الثروة بإيثر مما و لهض ؾحرث زىعة اإلاػلىماث زالُ الػهىص ألاعبػت ألازحرة مً الهغن اإلااض ي      

ؾحرتها الثروة الهىاغُت طاتها، قلم ٌػض مهب الثروة ماصًا بل ؤنبذ مػلىمت ًخم جُبُهها في الػمل مً ؤحل 

ت و غمُهت و بػُضة اإلاضي، بل جدؿم  زضمت هاجج طي نُمت انخهاصًت. لهض ؤخضزذ زىعة اإلاػلىماث حؿحراث حظٍع

الظي ًخُلب منها الخػلم و مػالجت اإلاػلىماث و جدضًث مػغقخىا باؾخمغاع ،  بسهاثو مثل الاهكجاع اإلاػلىماحي

 بُغم و ؤؾالُب حضًضة.

  مباخث: مبدثحنو ختى هلهي الًىء غلى مسخلل َظٍ الىهاٍ، نمىا بخهؿُم َظا الكهل بلى 

اع الىظغي للدؿُحر الاؾتراجُجي. - :   ؤلَا  اإلابدث ألاُو

 الثاوي:  اإلاػلىمت مىعص عثِس ي للماؾؿت. اإلابدث -

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 إلاطاز الىظسي للدسيير الاستراجيجي  :املبحث ألاول 

حػخبر بصاعة اإلااؾؿاث وزانت الانخهاصًت منها غلى صعحت غالُت مً الخػهض والدكابَ والخضازل هظغا لٌثرة  

ما جخكاغل مػه مً مخؿحراث جخهل بالخُىع والخغيُت الضاثمت وجخؿحر جبػا لظلَ البنى الخىظُمُت للماؾؿاث 

ت والهاهىهُت وجخػهض َُاًلها وجدىىع ؤَضاف ألاقغاص الػاملحن بها وجخػهض يظلَ  ؤَضاف الصخهُاث الاغخباٍع

ؼ ألازغي التي جخػامل مػها اإلااؾؿاث.   واإلاكاَع

 الدسيير الاستراجيجي   اهيتاملطلب ألاول: م 

اإلااؾؿاث الانخهاصًت الظي حاء هدُجت غملُت الخكٌحر الاؾتراجُجي ؤنبذ  الخؿحر الضًىامٍُي الظي جدُاٍ

يغوعة خخمُت وؾغ هجاخها وجكىنها الخىاقس ي ويمان صًمىمتها زانت مؼ ؾغغت الخدىالث التي ٌكهضَا ًل 

 مً اإلادُِ واإلااؾؿت غلى خض ؾىاء. 

  :الاستراجيجيتحعسيف  /أوال

وهي حػني قً الهُاصة ؤو قً الججراُ، وهي    STRATEGOS 1ُىهاهُت مً الٍلمت ال الاؾتراجُجُتاقخهذ ًلمت  

ت، وحػمم بػض طلَ اؾخسضامها في غضة مُاصًً منها: الاحخماغُت،  غلى َظا الىدى، جغجبِ باإلاهام الػؿٌٍغ

ت....الخ.    الؿُاؾُت، الانخهاصًت وؤلاصاٍع

قالبػٌ ٌػني بها  لالؾتراجُجُتو في خهل غلم ؤلاصاعة ًخكو الٌثحر مً الباخثحن غلى حػٍغل قامل و مدضص -

الؿاًاث طاث الُبُػت ألاؾاؾُت و البػٌ ًُلهها غلى ألاَضاف اإلادضصة ، و ويؼ البضاثل اإلاسخلكت ، زم 

ل التي جبحن مػنى ازخُاع البضًل و جدضًض اإلاضة الؼمىُت الهابلت للخىكُظ لظلَ حػضصث الخ  .الاؾتراجُجُتػاٍع

بإنها'' جدضًض اإلاىظمت ألَضاقها و ؾاًاتها غلى اإلاضي البػُض، و  الاؾتراجُجُت( Chandler 1988غغف قاهضلغ )-

 .2جسكٌُ اإلاىاعص لخدهُو جسهُهها حػض مً مؿاولُت ؤلاصاعة الػلُا''

هت جًمً زلو صعحت  الاؾتراجُجُت( THOMASٌػغف ) - بإنها " زُِ وؤوكُت اإلاىظمت التي ًخم ويػها بٍُغ

مً الخُابو ما بحن عؾالت اإلاىظمت وؤَضاقها وبحن َظٍ عؾالت والبِئت التي حػمل قيها بهىعة قػالت و طاث 

 . 3يكاءة غالُت"

ت التي غلى ؤنها '' مجمىغت مً الهغاعاث و ال الاؾتراجُجُت(   2004Wheelen_ Hungerٌػغف ) - خهغقاث ؤلاصاٍع

ل''جدضص ؤصاء اإلاىظمت في ألا   . 4مض الٍُى

 

 
                                                           
1 Dominique Siegel:  Stratégie et Organisation, Revue des Sciences de gestion, N 160, p: 13.   

ب و اليكغ ، 2 ُبػت الغابػت،  الهاَغة، الالؿػُض مبروى ببغاَُم : اإلاػلىماث و صوعَا في صغم و اجساط الهغاع الاؾتراجُجي ، اإلاجمىغت الػغبُت للخضٍع

 .105، م:   2015مهغ، 
 . 106الؿػُض مبروى ببغاَُم: اإلاغحؼ الؿابو، م : 3
دان اإلادمضي: ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت و   4 بصاعاث مػانغة ، ؤؾاؾُاث و مباصت ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت ، صاع الُاػوعي الػلمُت لليكغ و الخىػَؼ ،  ؾػض غلي ٍع

 .  19، م:  2017ألاعصن ، –غمان 

يال خػماهظغا لػضم وحىص اجكام غام خُى الخكغنت الضنُهت بحن مهُلح الدؿُحر الاؾتراجُجي و مهُلح ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت قهض اعجإًىا ؤخُاها اؾ ُ

 الػغبُتاإلاهُلخحن للضاللت غلى هكـ اإلاػنى هظغا الزخالف الدؿمُاث بحن اإلاغاحؼ الكغوؿُت و 

 



 
 

وكاٍ قمىلي ًخًمً زُِ و ؤؾالُب و ؾُاؾاث و نغاعاث  الاؾتراجُجُتو غلى ؤؾاؽ ما جم غغيه قةن 

بحن ؤوكُت اإلاىظمت و الخٌُل  الاوسجامًخم نُاؾتها لخدهُو ؤَضاف مىيىغت مً زالُ زلو اإلاىاثمت و 

 مؼ البِئت. 

 حعسيف الخخطيط الاستراجيجي   /ثاهيا

ٌػغف الخسُُِ الاؾتراجُجي  غلى ؤهه " غملُت مىظمت و ميؿهت حػخمض بُاهاث الخايغ لغؾم نىعة -

ل الخُاعاث اإلاخاخت بلى زُِ و ؾُاؾاث و بغامج و مخابػت جىكُظَا و  اإلاؿخهبل بخكٌحر مىُهي ممىهج لخدٍى

 .  1نُاؾها''

ػخبر الخسُُِ الاؾتراجُجي ؤخض مضازل مماعؾت وظُكت الخسُُِ خُث ًخمحز َظا ألازحر بغبِ بِئت - َو

 اإلااؾؿت الخاعحُت ببِئتها الضازلُت ولِـ الػٌـ.  

الخسُُِ الاؾتراجُجي بإهه" غملُت اجساط نغاعاث مؿخمغة بىاء غلى مػلىماث ممٌىت غً P.DRUCKERٌػغف  -

 .   2الىخاثج"اؽ مؿخهبل جلَ الهغاعاث مؼ نُ

دان اإلادمضي ههال غً  - " بإهه غملُاث مؿخمغة و مػهضة وواخضة مً  Anthonyيظلَ ٌػغقه ؾػض غلي ٍع

الىظاثل ألاؾاؾُت لئلصاعة التي جخػلو بةغضاص الخُِ و جىكُظَا  و مغانبت غملُاث الخىكُظ و جهُُمها، في 

خُث ؤن الخُِ هي واخضة مً غىانغ و مٍىهاث غملُت الخسُُِ يىخاثج نهاثُت ًخم ويػها بجهض غهلي 

 .3لخدضًض ؾلىى ًلتزم به''

 مفهىم الدسيير الاستراجيجي  /ثالثا

ل التي جىاولذ مىيىع الدؿُحر  وطلَ خؿب جباًً وازخالف وحهاث  الاؾتراجُجيلهض حػضصث وجىىغذ الخػاٍع

 هظغ الباخثحن ،خُث غغقذ غلى ؤنها :  

ُو "مجمىغت الهغاعاث و ألاقػاُ التي تهضف بلى زلو ألاقًلُت الخىاقؿُت الضاثمت، و ال ًخىنل ألامغ غىض جده-

 . 4مىنؼ مالثم مهاعهت مؼ اإلاىاقؿت "

الدؿُحر الاؾتراجُجي بإهه " الخُت اإلاىخضة اإلاخكاغلت والكاملت التي جغبِ اإلاؼاًا   GLUEK ,JAUCHEٌػغف  -

للمىظمت بخدضًاث البِئت، ونض نممذ َظٍ ألازحرة لًمان جدهُو ؤَضاف اإلاىظمت ،مً زالُ  الاؾتراجُجُت

 .  5الخىكُظ اإلاالثم للمىظمت"
                                                           

دان اإلادمضي: اإلاغحؼ الؿابو، م  : 1  .  87ؾػض غلي ٍع
2 Dominique Siegel: op cit , p: 79. 

ل الخسُُِ الاؾتراجُجي ألن جُىعٍ مكاَُمُا سُا ؤصي بلى ظهىع ما ٌػغف بالدؿُحر الاؾتراجُجي ؾىاء غلى مؿخىي  *جم  الخُغم بلى حػٍغ و جاٍع

 الضعاؾاث و غلى مؿخىي الػملي. 
دان اإلادمضي: اإلاغحؼ الؿابو، م:  3  . 88ؾػض غلي ٍع
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 . 88، م: 2006
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قُػغف الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى اهه "جهىع اإلاىظمت لػالنتها اإلاخىنػت مؼ بِئتها بدُث  H.ANSOFFؤما  -

غلى اإلاضي البػُض الظي ًجب ؤن جظَب بلُه اإلاىظمت،  بها ًىضح َظا الخهىع هىع الػملُاث التي ًجب الهُام

 .1 جدههها"والؿاًاث التي ًجب ؤن 

ا "غلم وقً نُاؾت، جىكُظ، وجهُُم الهغاعاث الىظُكُت اإلاسخلكت والتي جمًٌ بإنه DAVID, FRيما ٌػغقها  -

  . 2اإلاىظمت مً جدهُو ؤَضاقها"

كاث - مهل الجىاهب  اإلاسخلكت بن جكدو الخػٍغ الؿابهت الظيغ ًىضح ؤن ًل حػٍغل ًدىاُو حاهب مػحن ٍو

ل الدؿُحر الاؾتراجُجي قالبػٌ ًغيؼ غلى جهىع صوع اإلاىظمت غلى اإلاضي البػُض و  مل يهألازغي في حػٍغ

 الػالناث البُئُت وبػًها يهخم بغؾالت وؾاًت اإلاىظمت بِىما ًغيؼ البػٌ آلازغ غلى غملُت اجساط الهغاعاث.  

جمؼ البػٌ غلى ؤن الخػٍغل الخالي َى قامل ًل الجىاهب الؿابهت  "جهىع الغئي اإلاؿخهبلُت للمىظمت  - ٍو

وجهمُم عؾالتها وجدضًض ؾاًتها غلى اإلاضي البػُض وجدضًض ؤبػاص الػالناث اإلاخىنػت بُنها وبحن بِئتها، بما 

صف اجساط والًػل اإلامحزة لها وطلٌَؿاَم في اؾدككاف الكغم واإلاساَغ اإلادُُت بها ويظلَ ههاٍ الهىة 

مها " الاؾتراجُجُتالهغاعاث     . 3اإلاازغة غلى اإلاضي البػُض وجهٍى

بخػبحر آزغ الدؿُحر الاؾتراجُجي َى" ألاؾلىب ؤلاصاعي اإلاخمحز الظي ًىظغ بلى اإلاىظمت في ًلُتها هظغة قاملت، في  -

 مداولت حػظُم اإلاحزة الخىاقؿُت التي حؿمذ بالخكىم في الؿىم واخخالُ مغيؼ جىاقس ي نىي " 

  4 : وطلَ مً زالُ

بها في  التي جخػامل مؼ زهاثو اإلاىظمت الظاجُت والظغوف اإلادُُت الاؾتراجُجُتالتريحز غلى اجساط الهغاعاث  -

 الىنذ الخايغ وحؿدكغف جُىعاتها اإلاؿخهبلُت وحؿخػض لها. 

اؾدثماع الكغم اإلاخاخت للمىظمت في اإلاىار اإلادُِ وحػظُم نضعاتها غلى مغيؼ جىاقس ي ؤنىي في مىاحهت - 

 اإلاىاقؿحن الخالُحن واإلادخملحن. 

باإلاىظمت مً مساَغو تهضًضاث هدُجت اإلاخؿحراث في الظغوف اإلادُُت وجإزحراث الهىي  ججىب ما ًدُِ -

اإلاخهاعغت في مجاالث وكاٍ اإلاىظمت والخُىعاث الؿُاؾُت والانخهاصًت والخهىُت والثهاقُت اإلاؿخمغة 

 واإلاخجضصة. 

 لهىة في جدهُو الخكىم وجىظُل اإلاىاعص وؤلامٍاهُاث اإلاخاخت للمىظمت واؾدثماع ما جخمخؼ به مً مهاصع ا -

 الخمحز.   

ا الؿلبُت غلى الػملُاث و -  ألاوكُت.   مػالجت الهُىص وههاٍ الًػل، التي حػاوي منها اإلاىظمت وجسكٌُ آزاَع

  

  
                                                           

دان اإلادمضي: ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت، الهُاؾت و البضاثل و الازخُاعاث و الخىكُظ ، صا 1 ألاعصن،  –ع الُاػوعي الػلمُت لليكغ و الخىػَؼ ، غمان ؾػض غلي ٍع

 .  13م :  ، 2017
2 DAVID , FR , Stratégic Management , printice hall , new jersy , 1995, p: 128. 
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 الخطىز الخازيخي للدسيير الاستراجيجي   /زابعا

وجُبُهاتها في مجاُ بصاعة ؤلاغماُ مً زالُ  الاؾتراجُجُتًمًٌ جدضًض اإلاغاخل ألاؾاؾُت التي مغث بها  ؤلاصاعة 

خي إلاكهىم  في ؾُام جُىع بصاعة مىظماث ألاغماُ. خُث ًغحؼ جُىع الكٌغ  الاؾتراجُجُتجدبؼ اإلاؿاع الخاٍع

اإلااؾؿت ولىظام  ؾتراجُجُتالا الاؾتراجُجي بلى قترة الؿخِىاث مً الهغن اإلااض ي التي غغقذ الهُاؾت ألاولى 

يىمىطج قٌغي وغملي اهبثو ؤؾاؾا مً مدايغاث الؿُاؾت الػامت )بجامػت َاعقاعص(  الدؿُحر الاؾتراجُجي

 LEARNED, CHRISTENSEN, (ANDREWS etإلصاعة ألاغماُ خُث ٌػخبر الىمىطج الظي انترخه ًل مً  

GUTHوالظي ًدمل اؾم ) 1 ( ؤؾاجظة بجامػت َاعقاعصL.C.A.G - غف ألاولى مً ؤؾماء وؿبت بلى ألاخ

ً ،خُث ًخًمً مجمىغت م الاؾتراجُجُتمً بحن ؤَم الىماطج اإلاؿاغضة في اجساط الهغاعاث (ألاؾاجظة

 الخُىاث ًىضخها الكٍل الخالي: 

 الاستراجيجيت( اجخاذ القسازاث 1-1الشكل زقم )

 
 

 . 225-213 :اإلاغحؼ الؿابو م ببغاَُم،الؿػُض مبروى  اإلاهضع: مً بغضاص الُالبت باالغخماص غلى

الظي ًخٍىن مً غضص مً الػملُاث اإلادضصة   UNI-DIRECTIONاإلاضزل اإلاػغوف   ANDREWSونض اؾخسضم  

غ َظا  الاؾتراجُجُتطاث الخُىاث الىاضخت والىخاثج اإلاترابُت مثل الخدلُل البُئي الزخباع وجُبُو  ،بن حَى

غلى ؤنها مدىع امتزاج  الاؾتراجُجُتٌػخمض غلى ؤؾاؽ الىظغ بلى   2'' الخهمُم'' اإلاضزل الظي ٌػغف بمضعؾت 

ؤي جدلُل   -* SWOT –الهضعاث الخىظُمُت والكغم في صازل البِئت الخىاقؿُت، وفي الؿالب ٌؿخسضم جدلُل 

 ) التهضًضاث( لخدهُو َظا الؿغى. غىانغ الهىة والًػل، الكغم واإلاساَغ

                                                           
1 Michel  Marchesnay : Management Stratégique , Les éditions L’ADREG, France , 2004 , p : 40.  
2 Emmanuel Metais : Stratégie d’entreprise , Evolution de la Pensée , groupe EDHEC. France: vol 4, N1. Mars 2001, p : 21.  

 صياغت الهدف

  حشخيص

 املشكل
اقتراح حلىل 

 بديلت

 عمليت الخقييم
اخخياز الحل 

 املىاسب

 الخىفير



 
 

غ مضعؾت   MINTEZBERG, ANSOFF SNOW,HAMERMESH:  1ونض ؾاَم يخاب آزغون مً ؤمثاُ في جٍُى

غ ؤلاصاعة  ا وجُبُهُا. وفي َظا الؿُام ظهغث هماطج جدلُل مدكظت ألاغماُ  الاؾتراجُجُتالخهمُم وجٍُى هظٍغ

ت  َ BCGوفي مهضمتها: مهكىقت بىؾًُ الاؾدكاٍع وؤصواث ؤزغي انل  GE، ومهكىقت حجراُ بلٌتًر

 اؾخسضاما.  

 COMPÉTITIVE( همىطحا حضًضا في يخابه اإلاػغوف )PORTERومؼ مُلؼ الثماهِىاث مً الهغن اإلااض ي، نضم )

STRATEGY)  خُث جخمدىع الكٌغة الغثِؿُت التي ًُغخها َظا الىمىطج خُى ؤن ٍَُل الهىاغت َى الظي

ًؼ ؾُانا لؿلىى مىظماث ألاغماُ ؤي؛ الؾتراجُجُاتها. وفي صازل الهىاغت  ًدضص خالت اإلاىاقؿت صازلها، ٍو

ٍَُلُت ؤَلو غليها حؿمُت الهىي الخمؿت جدضص مػضُ عبدُت الهىاغت ،ولها جإزحر بالـ جىحض نىي ؤو غىامل 

، ومٍىهاتها الاؾتراجُجُت( بخدلُل اإلاحزة الخىاقؿُت Porterغلى ألاعباح اإلاخدههت الؾتراجُجُاث ألاغماُ،  واَخم )

في ؾُام جدلُل ٍَُل  والاؾتراجُجُاث الخىاقؿُت التي حؿعى بلى جدهُو محزة جىاقؿُت مخىانلت ،وطلَ

 الهىاغت، وصعاؾت الظاَغة غلى اإلاؿخىي الهىاعي. 

ومؼ بضاًت الدؿػُىاث مً الهغن اإلااض ي ظهغث مكاَُم حضًضة مثل مكهىم مدكظت الٌكاءاث ألاؾاؾُت 

 : 2ومكهىم مهكىقت الهغاعاث....الخ. وبهكت غامت مغ الدؿُحر الاؾتراجُجي بإعبػت مغاخل ؤؾاؾُت هي

ل اإلاضي  مغخلت الخ-1  ىحه بالخسُُِ ٍَى

حؿمى َظٍ اإلاغخلت يظلَ )بالكترة الخاقخت( في صعاؾاث ومماعؾاث الدؿُحر الاؾتراجُجي لػضم ويىح مػاإلاه 

ًان التريحز ًىهب غلى اجساط الهغاعاث طاث الخإزحر الٌبحر في خُاة اإلاىظماث وبالخالي جمثلذ  الغثِؿُت خُث 

دهُو الىمى الضازلي ؤو جىػَؼ اإلاىخجاث ؤو جسكٌُ حجم الػملُاث ؤو في الػمل غلى ج الاؾتراجُجُتالجهىص 

 التريحز الؿىقي.  
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جمحزث َظٍ اإلاغخلت بظهىع الخدلُل البُئي وازخُاع البضًل الاؾتراجُجي اإلاىاؾب الهتهاػ الكغم وججىب اإلاساَغ، 

ابت جلَ الخُىاث وجهُُمها  يما جمحزث َظٍ اإلاغخلت بىيىح الغئٍا بياقت بلى الخُبُو الاؾتراجُجي مؼ عن

 ) الكترة اإلاىحرة (.   الاؾتراجُجُتإلااَُت 
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َظٍ اإلاغخلت اههب اَخمام الباخثحن بضعاؾت وجدلُل الػىامل البُئُت الضازلُت والخاعحُت زانت البِئت  في 

ا غلى ؤوكُت ومهام اإلاىظماث بط لىخظ ؤن مخؿحراث البِئت مػهضة وؾحر  الخىاقؿُت وطلَ إلاػغقت مضي جإزحَر

ف غلى ههاٍ الهىة وههاٍ الًػل مؿخهغة وجغيؼ الاَخمام بلى ما وعاء اإلاىعصًً واإلاىاقؿحن. وطلَ للىنى 

جمًٌ اإلااؾؿت مً الخػامل مؼ اإلاخؿحراث اإلاسخلكت ) الكترة  اؾتراجُجُتباإلاىظمت، مما ٌؿاغض غلى بىاء 

 اإلاؼصَغة (.  

 
                                                           

ا في عقؼ ؤصاء اإلاىظماث، ميكىعاث حامػُت، صمكو ، 1  . 22، م:2005ؾىما غلي ؾلُحن : ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت وؤزَغ

هي: ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت ، ٍ  2  . 16، م : 2011جامعي ، نىػاء ، ، صاع الٌخاب ال2مىهىع مدمض بؾماغُل الػٍغ

SWOT : S ---Stronglh , W---Weakness , O---Opportunity, T---Threat.*  
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ا حػهُضا و هي جمثل اإلاغخلت اإلاػانغة خُث جهىم اإلاىظمت في َظٍ  َظٍ اإلاغخلت مً ؤنػب اإلاغاخل وؤيثَر

مىاعصَا بٌكاءة وقػالُت تهضف جدهُو محزة جىاقؿُت ) الكترة الؿاَػت ( مً ؤَم  باؾخؿالُ وحؿُحر اإلاغخلت 

   ًإحي: اإلاغخلت ماألابػاص التي محزث َظٍ 

 ويىح الغئٍت اإلاؿخهبلُت للمىظمت وجدضًض واضح لغؾالتها وؤَضاقها وؾاًاتها، -

 ؤنبدذ وؾُلت لخدهُو جماؾَ الخىظُم صازلُا وزاعحُا، وغالنخه باإلادُِ؛   الاؾتراجُجُت -

 جؼاًض ؤَمُت الخدلُل الاؾتراجُجي للىنىف غلى غىانغ الهىة والكغم والتهضًضاث التي جىاحهها اإلاىظمت.   -

 املطلب الثاوي: الدسيير الاستراجيجي) ألاهميت والخحدياث (  

جبرػ ؤَمُت الدؿُحر الاؾتراجُجي في الخػامل مؼ الخدضًاث و اإلاخؿحراث اإلادلُت و الػاإلاُت  التي جىاحه اإلاىظماث  

هت وهظام ماؾس ي إلخضار حؿحراث  الاؾتراجُجيو ٌػض  في خُاة اإلاىظماث ججػلها جهىم باألغماُ  اؾتراجُجُتٍَغ

 الصخُدت.   

 أهميت الدسيير الاستراجيجي  /أوال

 :  1م الدؿُحر الاؾتراجُجي في جمحز ؤصاء اإلاىظماث مً زالُ ٌؿاَ 

ض مً حىصة  - ى ما ًٍؼ الهغاعاث الجماغُت: حؿخمض الهغاعاث الجماغُت في الػاصة مً ؤقًل البضاثل اإلاخاخت َو

 وقػالُت الخُِ اإلاسخاعة. 

-  ً في جدؿحن قهم الػالنت بحن ؤلاهخاحُت  الاؾتراجُجُتمكاعيت الػاملحن: حؿاَم مكاعيت الػاملحن في جٍٍى

ى الش يء الظي ًثحر صاقػُتهم للػمل والاهجاػ.    والخاقؼ َو

غلى جىيُذ ألاصواع بحن ألاقغاص وألاوكُت و  الاؾتراجُجُتجىيُذ ألاصواع: خُث حؿاغض اإلاكاعيت في بغضاص  -

 بُان الػالنت بُنهما. 

م و ؤلانىاع و جىلُض الالتزام ألازالقي ٌؿاغض غلى صغم و بهجاح الخض مً مهاومت الخؿُحر: اإلاكاعيت حػني الكه -

غملُاث الخؿُحر التي جيش ئ غً اؾخسضام مضازل و ؤهظمت حضًضة للػمل هدُجت جبني اؾتراجُجُاث مدضصة.  

ص بياقت بلى اإلاؼاًا الؿلىيُت الىاججت غً جبني الكٌغ الاؾتراجُجي قان َىاى الػضًض مً اإلاؼاًا ألازغي التي حػى 

 غلى اإلاىظماث ًإحي في مهضمتها ما ًلي :  

نضعا يبحرا مً صنت جىنؼ ألاخضار اإلاؿخهبلُت  الاؾتراجُجُتويىح الغئٍا اإلاؿخهبلُت: خُث جخُلب نُاؾت  -

والخيبا بما ؾخٍىن غلُه بِئت اإلاىظمت في الؿض، الش يء الظي ٌؿاغض غلى الخػامل الكػاُ مػها ومً زم جىقحر 

 الىمى. يماهاث الاؾخمغاع و 

ل: مً اإلاػغوف ؤن مىظماث الػمل  - الخإزحر اإلالمىؽ في  ال حؿخُُؼجدهُو الخكاغل البُئي في اإلاضي الٍُى

ًاهذ َظٍ الظغوف انخهاصًت،  احخماغُت ؾُاؾُت، ظغوف ومخؿحراث بِئتها الضازلُت في ألاحل الههحر) ؾىاء 

ل مً زالُ ن .الخ (..زهاقُت و التي حؿاغضَا غلى اؾخؿالُ  الاؾتراجُجُتغاعاتها لًٌ ًمٌنها طلَ في ألاحل الٍُى

 الكغم اإلاخاخت والخض مً ازغ اإلاساَغ البُئُت.  
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ًهىي مً مغيؼ اإلاىظمت في ظل الظغوف الخىاقؿُت ؾىاء غلى  الاؾتراجُجيجضغُم اإلاغيؼ الخىاقس ي: الدؿُحر  -

ظغا لكهمها الصخُذ لبِئتها الخاعحُت مؿخىي ألاؾىام اإلادلُت ؤو الخاعحُت و ًمٌنها مً بىاء مؼاًا جىاقؿُت ه

هت جكىم مىاقؿيها.     وما جكغػٍ مً قغم ًخم اؾخؿاللها بٍُغ

اإلاىظمت غلى جىحُه مىاعصَا الخىحُه  الاؾتراجُجيالخسهو الكػاُ للمىاعص وؤلامٍاهُاث: ٌؿاغض الدؿُحر  -

هت صخُدت و يظلَ الخؿلب غلى هىاحي  هت قػالت، بما ًمًٌ مً اؾخؿالُ َظٍ الكغم بٍُغ الصخُذ و بٍُغ

 الًػل. 

ت طاث يكاءة غالُت ونضعة غلى  الاؾتراجُجيالهضعة غلى بخضار الخؿُحر: بط ٌػخمض الدؿُحر  - غلى مىاعص بكٍغ

غ وانؼ اإلاىظمت بلى ألاقًل خُث؛ ًجُض الهاثمىن غلى نُاؾت    الاؾتراجُجُتمىاحهت الخدضًاث و عؾبت في جٍُى

 نىاغت الخؿُحر و ٌػخبروهه قِئا مغؾىبا ًبػث غلى الخدغي ولِـ مػىنا لخدهُو ألاَضاف.   

 الاؾتراجُجُتاإلاالُت اإلاغيُت: ؤزبدذ هخاثج بػٌ الضعاؾاث ؤن جُبُو ؤلاصاعة جضغُم ألاصاء و جدهُو الىخاثج  -

قهي بخضي الػىامل اإلاازغة غلى ألاصاء، مػبرا  ىاءمت مؼ بِئت وكاَها، وبالخاليجمًٌ اإلاىظماث مً جدهُو اإلا

 و الػىاثض غلى ألاؾهم، ؤو ؾحر طلَ.  ؤ ألاعباحغىه بٌمُت اإلابُػاث ؤو 

   الاستراجيجيتالخحدياث التي جىاحه إلادازة /ثاهيا

 :  1عؾم اإلاؼاًا التي ًدههها الدؿُحر الاؾتراجُجي للمىظماث بال اهه ؾالبا ما ًىاحه الػضًض مً الخدضًاث ؤَمها

ؼ الخؿحر و الخػهض و الدكابَ بحن مسخلل  - حؿاعع الخؿحراث الٌمُت في بِئت ألاغماُ: وػِل الُىم في غالم ؾَغ

ه و ًظهغ َظا الخؿحر في البِئت الؿُاؾُت، الاحخماغُت، الانخهاصًت، الخٌىىلىحُت و اإلاػلىماجُت و مً زم مخؿحراج

قهض ؤنبذ ويؼ الاؾتراجُجُاث و الخػامل مؼ الكغم و التهضًضاث ؤمغ خُىي و َام في مسخلل ؤهىاع 

 اإلاىظماث.  

ًاهذ في الؿابو بل حػضصث اػصًاص خضة اإلاىاقؿت: لم حػض اإلاىاقؿت مهخهغة غلى الؿػغ وح - ىصة اإلاىخج يما 

يكاة وبػُضة   اؾتراجُجُتآلان لدكمل ًل ؤوكُت اإلاىظمت، ألامغ الظي ًكغى غلى ؤلاصاعة الػلُا ويؼ زُِ 

 .م مسخلكتاإلاضي إلاػالجت ويؼ اإلاىظمت في ؤؾىا

: لهض جالقذ مً غالم ألاغماُ خضوص الؿُاصة بحن الضُو وطلَ مؼ جؼاًض  الُبُػت الاؾتراجُجُتالخدالكاث  -

ت الخباصُ الخجاعي، َظٍ  الاغخماصًت اإلاخباصلت لالنخهاصًاث و همى اإلاىاقؿت ألاحىبُت هضعة اإلاىاعص الُبُػُت وخٍغ

ًاث هدى بنامت جدالكاث  ا صقػذ الػضًض مً الكغ ًاث الػاإلاُت  مكخىخت مؼ اؾتراجُجُتالػىامل وؾحَر الكغ

 ألازغي،  بدُث ًخػغف ًل َغف غلى غىانغ الهىة الخهىُت غىض الُغف آلازغ.  

هضعة اإلاىاعص: ؤنبذ  الهغاع غلى مىاعص الُانت و اإلااء والٌكاءاث الػلمُت الىاصعة، ؾمت الػهغ وجغجب غلى  - 

 نكاث اإلاُلىبت، في الىنذ اإلاىاؾب.   اإلاىظماث ويؼ الاؾتراجُجُاث التي جًمً جىقحر اإلاىاعص بالهضع و باإلاىا

ػت  ؤنبذ لؼاما غلى اإلاىظماث امخالى الهضعة غلى  ظهىع اإلاىظماث اإلاخػلمت: ؤمام الخؿحراث البُئُت الؿَغ

ً محزة  اؾتراجُجُتالخىاقـ الىاجح في مثل َظٍ البِئاث ،وال ًخإحى لها طلَ بال بامخالى مغوهت  جمٌنها مً جٍٍى

غ و جىمُت اإلاىاعص طاث ألاَمُت الاؾخثىاثُت يما جخُلب بلؼامُت ؤن جهبذ جىاقؿُت مؿخضامت، ًخُ لب طلَ جٍُى
                                                           

ت ،  1  . 27 – 26، م :  1993بؾماغُل مدمض الؿُض: ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت ، مكاَُم و خاالث جُبُهُت، اإلاٌخب الػغبي الخضًث ؤلاؾٌىضٍع



 
 

في ؤي  اؾتراجُجُتاإلاىظمت مخػلمت وجغيؼ بكٍل مباقغ غلى الخهُى غلى اإلاػغقت، خُث حػخبر َظٍ ألازحرة محزة 

غ  اإلاىخجاث الخالُت، و  مٍان غلى اإلاضي البػُض، وهي ؤؾاؽ الهضعة في غملُت زلو اإلاىخجاث الجضًضة ؤو جٍُى

 جهىم اإلاػغقت بضوع اإلاًاغل للثروة و الهىة.  

اصة صوع حماغاث الًؿِ: قاإلاىظماث الضولُت لخماًت البِئت، و خهىم ؤلاوؿان و يظا مىظماث اإلاىانكاث  - ٍػ

ؤنبدذ الهُاؾُت للجىصة و اإلاىظماث الضاغُت لاللتزام بالؿلىى ألازالقي اػصاص يؿُها و حػضصث مُالبها التي 

ا  يثحرة غلى الاؾتراجُجُحن.    حكٍل يؿَى

ا: خُث ؤنبذ الخىاقـ بحناهسكاى جٍالُل اؾخػماُ قبٍاث الخاؾب آلالي  - الكبٍاث بضال مً  واهدكاَع

خُلب الىجاح والبهاء والخمحز في َظٍ الظغوف الجضًضة ، اؾتراجُجُاث ؤيثر ابخٍاعا ويكاءة.  ًاث، ٍو    الكغ

   الاستراجيجيمساحل و مسخىياث الدسيير  لث:املطلب الثا

دؿم بالخؿحر اإلاؿخمغ وبما ؤن الخؿحر   بن الدؿُحر الاؾتراجُجي ًمًٌ اغخباٍع مً مظاَغ جُىع غلم ؤلاصاعة ٍو

والخُىع َى ؾمت مً ؾماث الخُاة وزانت الانخهاصًت،  قال بض للدؿُحر الاؾتراجُجي مً الخُىع وفي 

اث مسخلكت جبػا لخُىع ا اتها، وطلَ الن الثابذ الىخُض في خُاة اإلاىظماث َى الخؿحر.  مؿخٍى  لخُاة ومؿخٍى

 مساحل الدسيير الاستراجيجي    /أوال

 :   1ؤعبػت مغاخل) زُىاث ( عثِؿُت هي  الاؾتراجُجيًخًمً الدؿُحر  

 الخدلُل والغنض البُئي؛ -

 ؛ الاؾتراجُجُتنُاؾت -

 ؛ الاؾتراجُجُتجىكُظ -

 . الخهُُم والغنابت-

ىضح الكٍل   الاعجباٍ والخكاغل بحن َظٍ الػىانغ.   الخالي يُكُتٍو

 .الاستراجيجيالعىاصس السئيسيت لعمليت الدسيير :( 2-1شكل زقم )ال

 

دان اإلادمضي ، ؤلاصاعة إلاهضعا  .16و الخىكُظ م  الازخُاعاثالهُاؾت و البضاثل و   الاؾتراجُجُت: ؾػض غلي ٍع

 

 

 
                                                           

دان اإلادمضي ، ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت ، الهُاؾت و البضاثل و الازخُاعاث و الخىكُظ. 1  ًىظغ : ؾػض غلي ٍع

نُاؾت  جدلُل البِئت

 الاؾتراجُجُت

جىكُظ 

 الاؾتراجُجُت

الخهُُم و 

 الغنابت



 
 

 هي اخل بجملت مً  الخهاثو ألاؾاؾُت وجخمحز َظٍ اإلاغ 

  .الؿابهتؤهه ال ًمًٌ البضء في مغخلت بال بػض الاهتهاء مً اإلاغخلت 

بن حىصة ًل مغخلت جخىنل غلى حىصة اإلاغخلت الؿابهت لها ؤي؛ ؤن الخؿُحر الظي ًدضر في ؤي منها ًازغ في 

اإلاغاخل ألازغي قالخؿُحر في عؾالت اإلاىظمت ًازغ غلى حؿحر ؤؾلىب حػاملها مؼ البِئت الضازلُت والخاعحُت التي 

ٌظا.  ؾىف ًخم جهُُم ًل منها يما ؤن هخاثج جهُُم البِئت نض جاصي ب  لى حػضًل الغؾالت َو

ت ألازغي، التي جهىم بها اإلاىظمت. الاؾتراجُجُتبن ؤلاصاعة     غملُت مؿخمغة، قإنها قان ؤي مً الػملُاث ؤلاصاٍع

ت جخُلب وحىص جضقو مخمحز  للمػلىماث، جخم بىاؾُت مغاحػت مغاخل َظٍ  الاؾتراجُجُتؤلاصاعة   غملُت يغوٍع

 الخصخُدُت في ؤي مً مٍىهاتها.ث الػملُت، و بحغاء الخُىا

 والكٍل الخالي ًىضح ؤَم مغاخل الدؿُحر الاؾتراجُجي. 

 .الخفصيلي الاستراجيجيت( : همىذج إلادازة 3-1الشكل زقم )

 
 

دان اإلادمضي، ؤلاصاعة  املصدز : و الخىكُظ م  الازخُاعاث، الهُاؾت و البضاثل و الاؾتراجُجُتمً اغضاص الُالبت اغخماصا غلى: ؾػض غلي ٍع

172. 

 :1و قُما ًلي قغح مكهل لهظٍ اإلاغاخل

 الخدلُل والغنض البُئي  -ؤ/

 ً َى اؾخػغاى وجهُُم وجىػَؼ اإلاػلىماث التي جم الخهىُ غليها مً البِئت الخاعحُت والضازلُت بلى اإلاضًٍغ

ىدهغ َضف الخدلُل الاؾتراجُجي في الخػغف غلى الػىامل ؤلاؾتراجُجُت التي ؾىف جدضص  الاؾتراجُجُحن ٍو

 خهبل اإلاىظمت. مؿ
                                                           

1
 اإلدارة االستزاتيجيت ، الصياغت و البدائل و االختياراث و التنفيذ.ينظز : سعد علي ريحان المحمدي ،  

 الخدلُل البُئي ) الضازلي و الخاعجي(

 نُاؾت الاؾتراجُجُت

 الؿُاؾاث -

 الاؾتراجُجُاث -

 ألاَضاف -

 الغؾالت -

 الاؾتراجُجُتجىكُظ  الخهُُم و الغنابت

 ؤلاحغاءاث -

 اإلاىاػهاث -

 البرامج -

م ألاصاء -  جهٍى



 
 

هت إلحغاء مثل َظا الخدلُل َى جدلُل  ؿخسضم لخدضًض الكغم والتهضًضاث  )اإلاساَغ(  SWOTوابؿِ ٍَغ َو

في البِئت الخاعحُت للمىظمت والتي هي لِؿذ جدذ ؾُُغتها في ألاحل ؤو اإلاضي الههحر، وحكٍل َظٍ اإلاخؿحراث 

اع الظي حػمل قُه اإلااؾؿت   ؤلَا

والاججاَاث الاحخماغُت والثهاقُت والانخهاصًت والؿُاؾُت ويظلَ الهىي الخٌىىلىحُت لهىي با وجخمثل

   وبػٌ الػىامل الخانت في البِئت الهىاغُت للمىظمت.

ؿخسضم مهُلح  يظلَ لخدضًض غىامل الهىة والًػل والتي لِؿذ بالًغوعة جدذ ؾُُغة ؤلاصاعة  SWOTَو

 مل في: ٍَُل اإلاىظمت، زهاقت اإلاىظمت واإلاىاعص اإلاسخلكت للمىظمت. الػلُا في ألامض الههحر، وجخمثل َظٍ الػىا

 وحكٍل ههاٍ الهىة، الخهاثو الغثِؿُت التي حؿدىض بليها اإلاىظمت في الخهُى غلى محزة جىاقؿُت.  

   والكٍل اإلاىالي ًدضص ؤَم مخؿحراث بِئت اإلااؾؿت الضازلُت و الخاعحُت.

 

 .البيئت الخازحيت والداخليت للمىظمت مخغيراث :(4 -1)شكل زقم ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاهضع: جم بغضاصٍ بىاءا غلى ما ؾبو.

هت التي ًخم بها جباصُ الاجهاالث ومماعؾت الؿلُت وجضقو الػمل ؤو ما ٌػبر  ًههض و بالهٍُل الخىظُمي الٍُغ

ُت الخىظُمُت للماؾؿت.    غىه بؿلؿلت ألاوامغ والتي حػٌؿها الخٍغ

ؤما الثهاقت الخىظُمُت قهي حػٌـ ؤهماٍ اإلاػخهضاث والخىنػاث والهُم اإلاكتريت بحن ؤغًاء الخىظُم والتي 

 في النهاًت ؤهماٍ الؿلىى اإلاغؾىب مً الػاملحن.  جدضص 

ت التي ٌػخمض غليها الخىظُم في جهيُؼ مىخجاجه ؤو جهضًم  و ٌكحر مكهىم اإلاىاعص بلى جلَ ألانُى اإلااصًت والبكٍغ

 زضماجه.  

 

 البيئت الخازحيت الخاصت

 

 املىافسىن املحخملىن                                                      املىافسىن الحاليىن 

 

 

 

 

 الزبائً                            املىخجاث البديلت          ن                       املىزدو    

 

 البيئت الداخليت

 الهٍُل الخىظُمي

 الثهاقت الخىظُمُت

 اإلاىاعص



 
 

 

   الاؾتراجُجُتنُاؾت  -ب/

لت اإلاضي، لخمًٌ ؤلاصاعة الػلُا مً بصاعة الكغم والتهضًضاث  الاؾتراجُجُتًههض بهُاؾت  ويؼ زُِ ٍَى

الخدضًض الضنُو لٍل مً  الاؾتراجُجُتوههاٍ الهىة والًػل بإؾلىب قػاُ. وجخًمً غملُت نُاؾت 

 اإلاجاالث آلاجُت:  

 جدضًض عؾالت اإلاىظمت    -1

ت في غملُت ؤلاصاعة  ٍغ نُاؾت عئٍا قاملت للمىظمت بط ًجب ؤن ًٍىن لٍل  في الاؾتراجُجُتجٌمً الخُىة الجَى

ا غً اإلاىظماث ألازغي. قغؾالت اإلاىظمت هي الؿغى ؤو ؾبب وحىص  مىظمت قلؿكت وقٌغ زام بها ًمحَز

اإلاىظمت في بِئت مػُىت، ؤنها وزُهت مٌخىبت جمثل صؾخىع اإلاىظمت واإلاغقض الغثِس ي لٍاقت الهغاعاث والجهىص 

ٍلت ألامض. وعؾالت اإلاىظمت نض جدؿم بالخدضًض ، يما جدؿم بالػمىمُت ؤو الاحؿاع وحؿُي غاصة قترة ػمىُت َى 

والغؾالت الًُهت جدضص بىيىح هُام ؤوكُت اإلاىظمت مً خُث اإلاىخجاث ؤو الخضماث التي جهضمها 

ازظ غلى الغؾالت الًُهت ؤنها نض جدض مً نضعة اإلاىظمت غ لى والخٌىىلىحُا اإلاؿخسضمت وألاؾىام اإلاؿتهضقت ٍو

اؾخؿالُ قغم الىمى اإلاؿخهبلُت في بِئتها والتي ال جغجبِ مباقغة بإوكُتها ؤو مىخجاتها الخالُت مً هاخُت 

ؤزغي، ٌػاب غلى الغؾالت الىاؾػت ؤنها ال جدضص بىيىح الخاالث التي جغؾب اإلاىظمت في التريحز غليها، ألامغ 

مالء.  وفي خهُهت ألامغ قان جدضًض عؾالت الظي نض ًىلض الؿمىى وؾىء الكهم بحن ؤوؾاٍ الػاملحن والػ

 واضخت ومدضصة للمىظمت، ًجُب غلى ؤؾئلت َامت ؤعبػت هي:  

 ماطا ؾٍُىن في اإلاؿخهبل ؟    -ما َى غمل اإلاىظمت  ؟         -

 إلااطا جىحض اإلاىظمت   ؟    -إلاً ًاصي َضا الػمل ؟         -

ًٍ في ججىب زُغ الىنىع في بقٍالُت الخىحه باججاَاث ؤلاحابت غلى َظٍ الدؿائالث ألاؾاؾُت، ٌؿاغض اإلاضًغ  

ى في  مخػضصة في لخظت واخضة، قػىضما ًكهض ناثض الؿكُىت بىنلت اإلاالخت جدؿاوي ؤمامه الاججاَاث ألاعبػت َو

 وؾِ البدغ.

 جدضًض ألاَضاف الهابلت للخدهُو   -2

ت ؤو بجباع الاؾتراجُجُاث اإلاُبهت وجدضص ألاَضاف هي الىخاثج النهاثُت اإلاغؾىبت مً مماعؾت ألاوكُت اإلاسُُ 

 ًكًل ؤن ًخم طلَ بإؾلىب يمي ًلما ؤمًٌ. و ًجب ؤن ًخم ؟ و ''متى'' ًجب اهجاٍػ و ''ما الظي ''ألاَضاف 

ألاَضاف غً الؿاًاث قالؿاًت هي غباعة ؤو خالت غامت إلاا جغؾب اإلاىظمت في جدهُهه مؿخهبال صون ؤن  جسخلل

ًٍىن طلَ مدضص بةَاع ػمني وؤن ًخم الخػبحر غىه يمُا، ؤما ألاَضاف قهي حكخو مً الؿاًاث. بنها الؿاًاث 

ا ًجب ؤن جٍىن نابلت للخكاوى، يمُت بٍىنه  1جخمحز ألاَضاف النهاثُت الىاحب جدهُهها مثل: حػظُم ألاعباح. و

ومسُُت َغمُا ومدضصة، نابلت للخدهُو، جٌخب في احل واضح وصنُو، جخىاقو مؼ ألاوكُت ومخىاؾهت 
                                                           
1 Jacques Castel Nau, Loïc Daniel, Bruno Meeting : Le Pilotage Stratégique  (Comment Mobiliser L’énergie Collectif), 

 2° éd, éd d’organisation, paris, 2002, p: 96. 

  



 
 

اث ألاَضاف مً خُث َبُػتها) ؤؾاؾُت، قغغُت، وظُكُت ( ؤو مً خُث  غمىصًا وؤقهُا. و جسخلل مؿخٍى

لت ألاحل (.              ؤبػاصَا )نهحرة، مخىؾُت، ٍَى

لت ألاحل وؿبُا وهي  وجخسظ زالزت ؤقٍاُ؛ بما حػبر غً َمىح ومهمت اإلااؾـ  قاألَضاف ألاؾاؾُت جٍىن ٍَى

البدث غً البهاء ؤو البدث غً الخىؾؼ والؿُُغة غلى ألاؾىام وبما البدث غً الاؾخهاللُت في اجساط 

 منها.     الاؾتراجُجُتالهغاعاث زانت 

ؤما ألاَضاف الكغغُت جٍىن نهحرة ومخىؾُت ألاحل مكخهت مً الهضف الغثِس ي ) ألاؾاس ي ( للماؾؿت ،  

جخهل بإنها يمُت ومدضوصة وحكٍل في مجمىغها الهضف ألاؾاس ي. ؤما  ألاَضاف الىظُكُت قهي نهحرة 

كغعي. ومً بحن ومخىؾُت ألاحل يظلَ جخػلو بٌُكُت جدضًض مهام ًل وظُكت، حؿاغض غلى اهجاػ الهضف ال

 اإلاجاالث التي جخجه اإلاىظمت بلى جدضًض الؿاًاث وألاَضاف قيها ما ًلي:  

...الخ.(؛    -الٌكاءة ) اهسكاى الخٍلكت (؛  -الغبدُت ) ألاعباح الهاقُت (؛  - اصة في اإلابُػاث، ألانُى  الىمى ) الٍؼ

 ُ اإلاىاعص ) الػاثض غلى الاؾدثماع (؛  اؾخؿال -زغوة اإلاالى ؤو اإلاؿاَمحن ) الػاثض، ؤؾػاع ألاؾهم (؛   -

    البهاء ) جكاصي ؤلاقالؽ (؛   - الهُاصة الؿىنُت ) الخهت الؿىنُت (؛ -  الؿمػت والكهغة؛ -

 اإلاؿاَمت في زضمت اإلاجخمؼ ) الًغاثب، الخىظُل، الخبرغاث (؛ -

غ (؛   -    مان، ألاحىع، اإلاؼاًا الىظُكُت (.   عقاَُت الػاملحن ) ألا  -الهُاصة الخٌىىلىحُت ) الابخٍاع، الخٍُى

 َظا وجخٍىن ألاَضاف مً ؤعبػت والخاعحُت هي :  

 بَاع ػمني لخدهُو الهضف ) ؾىت مثال (.  -

   غليها:وبمجغص ازخُاع ؤلاصاعة للمهاًِـ الكغصًت لٍل مً ؤَضاقها قاهه ًخىحب 

 الخإيض مً بمٍاهُت جدهُو ألاَضاف قغصًا وحماغُا؛    -

اث جدهُهها؛   -  جغجِب ألاَضاف اإلاسخاعة واإلاػضلت َبها ألولٍى

 جكهُل ألاَضاف اإلاسخاعة بلى ؤَضاف قغغُت خؿب ؤهىاع ؤوكُت ألاغماُ التي جؼاولها اإلاىظمت؛    -

الخإيض مً غضم حػاعى ألاَضاف الكغغُت مؼ اؾتراجُجُاث ألاغماُ واؾتراجُجُاث اإلاىظمت و بمٍاهُت جدهُو  -

 .   َظٍ ألاَضاف

ا   -3 َغ  ويؼ الاؾتراجُجُاث وجٍُى

الخانت باإلاىظمت هي زُت عثِؿُت قاملت جدضص يُل ؾدىجؼ اإلاىظمت عؾالتها وؤَضاقها. وطلَ  الاؾتراجُجُت

 مً زالُ: الاؾخكاصة الههىي مً اإلامحزاث الخىاقؿُت وجهلُو آلازاع الؿلبُت للمساَغ التي جكغػَا اإلاىاقؿت. 

بها اإلاضًغون مً احل جدهُو مؿخىي مخكىم مً ألاصاء للمىظمت.  هغاعاث التي ًًُلؼؤنها مجمىغت ألاقػاُ وال

دت ؤو مٌخىبت يما نض جٍىن يمىُت ؤو ؾحر مٌخىبت والاؾتراجُجُت الجُضة هي جلَ  والاؾتراجُجُت نض جٍىن نٍغ

ؿػىن بلى جدهُهها بكٍل ال ًبػث غلى ؾىء الكهم ؤو ا لخًاعب ؤو التي ًجب ؤن ٌػغقها حمُؼ الػاملحن َو

 الخضازل. 



 
 

ويؼ الؿُاؾاث   البض غلى ؤلاصاعة الػلُا ؤن جًؼ مجمىغت مً الؿُاؾاث جهل مً زاللها الهىاغض  -3

اإلاسخاعة لدكٍل زٍُى بعقاص غٍغًت ٌؿترقض بها  الاؾتراجُجُتألاؾاؾُت للخىكُظ، وجيبؼ الؿُاؾاث مً 

ت طاث اإلاضي الؼمني ا ٍغ  لبػُض في مسخلل ؤحؼاء اإلاىظمت.  الػاملىن في اجساط الهغاعاث الجَى

ت غىض ويؼ   بنها مجمىغت اإلاباصت واإلاكاَُم التي جًػها ؤلاصاعة الػلُا لٍي تهخضي بها اث ؤلاصاٍع مسخلل اإلاؿخٍى

لتزم بها اإلاىكظون ؤزىاء  ً غىضما ًخسظون نغاعاتهم في وكاَهم الُىمي، ٍو ؿترقض بها اإلاضًٍغ زُُها وجىكُظَا، َو

اع الضاثم الظي ًىحه الكٌغ في اجساط ُامهم بىاحباتهم الىظُكُت، بنها ن بػباعة ؤزغي صؾخىع الػمل، قهي ؤلَا

ت ما ًلي :    الهغاعاث.  ومً ؤمثلت الؿُاؾاث  ؤلاصاٍع

 بن قغيخىا جغقٌ ؤي جسكٌُ في الخٍالُل بط انترن بخسكٌُ حىصة مىخجاجىا بإي قٍل مً ألاقٍاُ.  

   الاؾتراجُجُتجىكُظ  -ث/

، الػملُت التي بىاؾُتها ًخم ويؼ الاؾتراجُجُاث والؿُاؾاث مىيؼ الاؾتراجُجُتًههض بدىكُظ ؤو جُبُو 

خم جىكُظ َظٍ الػملُت مً نبل مؿحري ؤلاصاعة الىؾُى و  الخىكُظ، مً زالُ البرامج واإلاحزاهُاث وؤلاحغاءاث. ٍو

كاع بليها بالخسُُِ الدكؿُلي وهي تهخم باإلاكٌالث الُىمُت ولٌنها جغاحؼ مً نبل ؤلاصاعة الػلُا  ُتالاقغاق َو

 لخىػَؼ اإلاىاعص ونض جخًمً َظٍ الػملُت حؿُحر في زهاقت اإلااؾؿت و الهٍُل الخىظُمي وهظام ؤلاصاعة.... الخ. 

 وآلاحي قغح مسخهغ لٍل مً البرامج واإلاىاػهاث وؤلاحغاءاث:  

ث الالػمت لخدهُو زُت طاث ؾغى مدضص ؤي ؤنها حػمل غلى مجمىغت مً اليكاَاث والخُىا : هيالبرامج-*

 ونض جخًمً بغاصة ٍَُلت اإلاىظمت ؤو حؿُحر في زهاقتها ؤو البضء بجهىص بدثُت حضًضة.   الاؾتراجُجُتجكػُل 

هي جغحمت البرامج بلى نُم ههضًت ؤي ؤنها جخًمً ويؼ نىاثم للخٍالُل الخكهُلُت لٍل بغهامج   :اإلاحزاهُاث-*

غ.   ألؾغاى ًان هًؼ محزاهُت لئلغالن وؤزغي للخىاقؼ وزالثت للبدث والخٍُى  الخسُُِ واإلاخابػت 

جهل جكهُلُا ألاوكُت اإلاسخلكت التي ًجب الهُام  الدكؿُلُت بنهاٌكاع بليها ؤخُاها باإلحغاءاث   :ؤلاحغاءاث-*

بغهامج اإلاىظمت. غلى ؾبُل اإلاثاُ نض جًؼ اإلاىظمت بحغاءاث مدضصة لٌُكُت التزوص باإلاىاعص ألاولُت  إلهجاػ بها 

غم  مً الؿىم اإلادلُت ؤو اؾخحراصَا، ونض جخًمً ؤلاحغاءاث ناثمت باإلاىعصًً الظًً ًجب الاجهاُ بهم َو

 يخابت هماطج مىاقهت وجكانُل الضقؼ.  

 الخهُُم والغنابت   -ر/

م وا ، َما غملُت مغانبت ًدضص قيها مضًغو ؤلاصاعة الػلُا مضي جدهُو الخُبُو الاؾتراجُجُتإلاخابػت الخهٍى

م غلى مؿخىي اإلاىظمت  خم الخهٍى م ؤَضاف اإلاىظمت وؾاًاتها ومضي هجاخهم في طلَ. ٍو الاؾتراجُجي الزخُاَع

ت اإلا اث ؤلاصاٍع ؿخسضم اإلاضعاء في حمُؼ اإلاؿخٍى ػلىماث اإلاخىقغة غىض ألاصاء ومؿخىي وخضاث ألاغماُ ؤًًا َو

،مً احل اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت وخل اإلاكٌالث وجكُض َظٍ الػملُت ) الخهُُم والغنابت ( في جدضًض 

ظا ًدكؼ ؤلاصاعة غلى غملُت الخصخُذ.  الاؾتراجُجُتههاٍ الًػل في غملُت جىكُظ   الؿابهت َو

ىاى زالزت ؤوكُت عثِؿُت لخهُُم    هي:  الاؾتراجُجُتَو

   و الخاعحُت.ىامل الضازلُت الػ مغاحػت -1



 
 

نُاؽ ألاصاء وطلَ بمغاحػت الىخاثج والخإيض مً ؤن ألاصاء الخىظُمي الجماعي والكغصي ٌؿحران  -2

 في الاججاٍ الصخُذ.  

 اجساط ؤلاحغاءاث الخصخُدُت.   -3

م  ا، بط ؤن الىجاح في الؿض ًخىنل غلى الىجاح في ؤصاء ؤوكُت  الاؾتراجُجُتبن مغاحػت وجهٍى ٍغ ٌػض ؤمغا حَى

 الُىم. 

 مسخىياث الدسيير الاستراجيجي وشسوط جطبيقه  ثاهيا/ 

اث الدؿُحر الاؾتراجُجي مؼ َبُػت اإلاىخجاث ؤو الخضماث اإلاهضمت مً نبل  ًغجبِ حػضص وازخالف مؿخٍى

ًاهذ اإلاىظمت جهضم ؾلػت  ؤو زضمت واخضة هجض ؤنها جمخلَ مؿخىي اؾتراجُجي واخض حؿخُُؼ اإلاىظمت، قةطا 

 الؿلػت ؤو الخضمت.   إلهجاػ بىاؾُخه الهُام بجمُؼ ألاغماُ 

ولًٌ قهضث مىظماث ألاغماُ في الؿىىاث ألازحرة بغوػ مىظماث جخمحز بدىىع ؾلػها وزضماتها مما اؾخىحب 

اث مسخلكت للدؿُحر  حػضص وجىىع ألاوكُت التي جهىم بها اإلاىظمت  يما  جدىاؾب مؼ الاؾتراجُجيظهىع مؿخٍى

ًهخض ي ؤؾلىب الدؿُحر الاؾتراجُجي جىقغ مجمىغت مً الكغوٍ طاث الُابؼ الانخهاصي والاحخماعي 

ا.     والؿُاس ي و اإلاػلىماحي وؾحَر

 اث    الاؾتراجُجي الدؿُحر مؿخٍى

اث للدؿُحر الاؾتراجُجي وهي :               ًمًٌ الخمُحز بحن زالر مؿخٍى

 الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى مؿخىي اإلاىظمت؛  -           

 الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى مؿخىي وخضاث ألاغماُ؛  .   -           

 الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى مؿخىي الىظاثل.  -           

 خىي اإلاىظمت  الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى مؿ-ؤ/

غملُت جسُُِ ًل ألاوكُت اإلاخهلت بهُاؾت عؾالت اإلاىظمت  الاؾتراجُجُتفي َظا اإلاؿخىي جخىلى ؤلاصاعة 

وجسهُو اإلاىاعص الالػمت لبلىؾها ويظلَ جدضًض الاججاٍ الػام للمىظمت مً خُث؛ مضي الىمى ويُكُت بصاعة 

ا هي مجمىغت ألاغماُ التي ًيبغي ؤن حػمل ؾلػها وهي تهخم بؿااُ ؤؾاس ي َى: م وزٍُى ؤوكُت اإلاىظمت

ضزل قيها، ؤو جسغج منها. قيها اإلاىظمت ؟ ؤي ؤنها جتهخم بخدضًض الهىاغاث التي ًيبغي ؤن حػمل قيها اإلاىظمت، ؤو ج

اإلاىظمت بلى  وجدضًض الؿاًاث التي تهضف الاؾتراجُجُتاإلاىظمت تهخم بخدلُل الكجىة  اؾتراجُجُتن  ةوغلُه ق

 جدهُهها.  

لت ألاحل، جازغ غلى ًل اإلاىظمت، وجإزظ واخضة مً ؤقٍاُ  وجخمحز الاؾتراجُجُاث الٍلُت بٍىنها اؾتراجُجُاث ٍَى

 زالزت وهي: الاؾخهغاع، الىمى، الخهلو ؤو الاهٌماف.   

  :1جخمثل ؤَضاف الدؿُحر الاؾتراجُجي في َظا اإلاؿخىي قُما ًلي 

 (؛   الاؾتراجُجُتجدضًض الخهاثو اإلامحزة للماؾؿت ) الغئٍت، الغؾالت و ألاَضاف  -
                                                           

دان اإلادمضي : ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت و بصاعاث اإلاػانغة ، ؤؾاؾُاث و مباصت ؤلاصاعة الاؾتراجُجُت، م: 1  . 34ؾػض غلي ٍع

 



 
 

 جدضًض الؿىم الظي ؾدخػامل قُه اإلااؾؿت؛   -

 جسهُو اإلاىاعص اإلاخاخت؛   جدضًض و -

  ألاغماُ.زلو عوح الخػاون بحن وخضاث  -

 :1الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى مؿخىي وخضاث ألاغماُ  -ب/

ىا ًٍىن التريحز غلى   اؾتراجُجُتاإلاىظمت قان  جُتالؾتراجُزالقا  ألاغماُ جدضر غاصة في مؿخىي ألانؿام َو

يُكُت جدؿحن الىيؼ الخىاقس ي إلاىخجاث ؤو زضماث اإلاىظمت في الهىاغت التي جيخمي بليها ؤو الهُاع الؿىقي 

ا  الاؾتراجُجُت الظي ًخم زضمخه بىاؾُت طلَ الهؿم وغاصة ما حػامل ؤلاصاعة الػلُا وخضة ألاغماُ باغخباَع

وخضة مؿخهلت، جمخلَ الؿلُت في جىمُت اؾتراجُجُاتها الخانت وطلَ في بَاع ألاَضاف والاؾتراجُجُاث الػامت 

 للمىظمت.  

 الخىػَؼاإلاىخجاث، جىمُت الؿىم،  في َظا اإلاجاُ جلَ الخانت بخدضًض زِ الاؾتراجُجُتومً ؤَم الهغاعاث 

ل غ، جهمُم هظم الخهيُؼ وجدلُل ألاوياع البُئُت لخدضًض الكغم واإلاساَغ الخمٍى ، الػمالت، البدث والخٍُى

 اإلادخمل ؤن جىاحهها اإلاىظمت.  

 بن الدؿُحر الاؾتراجُجي في َظا اإلاؿخىي ًداُو ويؼ ؤحىبت لػضة ؤؾئلت ؤَمها :  

 الػمالء اإلادخملحن لها ؟  ما اإلاىخىج ؤو الخضمت التي ؾىف جهضمها الىخضة لؤلؾىام ومً َم  -

   يُل ًمًٌ للىخضة ؤن جىاقـ بٌكاءة مؼ مىاقؿيها في هكـ الهُاع ؟  -

 يُل حؿاَم الىخضة في جدهُو ؤَضاف اإلااؾؿت ؟.   -

 الخٍلكتؤقٍاُ ؤبغػَا الهُاصة في الخىاقؿُت غضة  باالؾتراجُجُتألاغماُ ؤو ما ٌػبر غىه  اؾتراجُجُتوجإزظ 

ؼ     ، التريحز. الخىَى

 الدؿُحر الاؾتراجُجي غلى اإلاؿخىي الىظُكي   -ث/

ل  هي غباعة غً الاؾتراجُجُاث التي جخسظ في ًل مجاُ مً اإلاجاالث الىظُكُت ) مثل: ؤلاهخاج، الخمٍى

و... الخ ( ومً الًغوعي ؤن جٍىن َىاى مالثمت بحن الاؾتراجُجُاث في وظُكت مػُىت واؾتراجُجُاث  ،الدؿٍى

ويظلَ ؤن حؿهم الاؾتراجُجُاث الىظُكُت بكػالُت ويكاءة في جدهُو الاؾتراجُجُاث غلى الىظاثل ألازغي 

وجىكُظي نهحر ألاحل ال  2مؿخىي اإلاىظمت. وجخمحز الاؾتراجُجُاث في َظا اإلاؿخىي بإنها طاث َابؼ حكؿُلي

لت ومً ؤمثلت الاؾتراجُجُاث الىظُكُت الهغاعاث الخانت بازخُا ا لكترة ٍَى ع اإلاىعصًً، اإلاىاَو ٌؿخمغ جإزحَر

 الجؿغاقُت، الخدكحز، ؤمايً جهضًم الخضمت الخانت بالهُاهت.... الخ.   

اث الثالزت للدؿُحر الاؾتراجُجي جٍىن ما ٌؿمى بهغمُت  الخظ ؤن اإلاؿخٍى في اإلاىظماث الٌبري  الاؾتراجُجُتٍو

ًاهذ َىاى عؾبت في جدهُو  َظٍ الاؾتراجُجُاث الثالزت ًجب ؤن ًٍىن َىاى جىاؾو وجكاغل قُما بُنها بطا ما 

 الىجاح للمىظمت بىحه غام.  
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 ( : هسميت الاستراجيجيت.5 -1الشكل زقم ) 

 
 .46، م 2007مىظىع منهجي مخٍامل' ، صاع واثل لليكغ و الخىػَؼ، غمان ، ألاعصن ،   الاؾتراجُجُتاإلاهضع: الؿالبي ، َاَغ مدؿً و آزغون : 'ؤلاصاعة 

اث  للمؿخىي الخالي  الاؾتراجُجُتجمُل البِئت  الاؾتراجُجُتًخطح مً الكٍل ؤغالٍ ؤن ًل مؿخىي مً اإلاؿخٍى

 في اإلاىظمت. 

 ي   الاستراجيج الدسيير جطبيق شسوط 

  1عة جىقغ مجمىغت مً الكغوٍ جخمثل في الجىاهب آلاجُتو غلى يغ ُبُو الدؿُحر الاؾتراجُجي ٌػخمض ج: 

 الجاهب الانخهاصي   -ؤ/

ًان لؼاما غليها  حؿعى  اإلااؾؿاث بلى جدهُو ؤَضاقها مً زالُ اإلادُِ الخىاقس ي الظي جيكِ قُه لظلَ 

خطح َظا الخدلُل مً زالُ ؤلاحابت غلى مجمىغت  جدلُله ) اإلادُِ ( للىنىف غلى ههاٍ الهىة والًػل ٍو

ض ؤن جكػل ؟ ماطا ؾ ؤَمها: ماطامً ألاؾئلت  ض ؤن جهبذ غلُه اإلااؾؿت ؟ ماطا جٍغ  خكػل ؟.  جٍغ

ض ؤن جهبذ غلُه  وغلُه قاإلااؾؿت جهىم بخدضًض ًل مً عؾالتها، ؤَضاقها ومدكظت ؤوكُتها إلاػغقت ماطا جٍغ

م مسخلل مىاعصَا، بػضَا جهىم اإلااؾؿت بالخػغف ُمؿخهبال زم جهىم بخدلُل اإلادُِ الظي جيكِ قُه وجهُ

ها اوؿب للخُبُو وويؼ البرامج وجهمُم غلى مسخلل الاؾتراجُجُاث اإلامًٌ جُبُهها وجهُُمها الزخُاع ؤي

 اإلاسخاعة.   الاؾتراجُجُتالخُِ وجدضًض اإلاحزاهُاث الالػمت لخُبُو 

 الجاهب الؿُاس ي   -ب/
                                                           
1 Alain Charles Martinet : Management Stratégique ( Organisation et Politique ) , Edition Science, Paris, 1994,p:34.   

 املسكز السئيس ي للمىظمت

 وخضة ؤغماُ
 وخضة ؤغماُ 

 اؾتراجُجُت

 وخضة ؤغماُ

ل ؤلاهخاج و الخمٍى غ الدؿٍى ت البدىر و الخٍُى  اإلاىاعص البكٍغ

 استراجيجيت املىظمت

)1( 

 استراجيجيت ألاعمال

)2( 

 استراجيجيت اليشاط

 )الىظيفت(

)3( 



 
 

اإلاػلىت و ؾحر اإلاػلىت حكٍل ؤَغاقا  حػمل غلى جدهُو  1جًم اإلااؾؿت يٌُان ؾُاس ي مجمىغت مً الخدالكاث

اإلاىاعص اإلاخاخت بها وغلُه قاإلااؾؿت جازغ وجخإزغ بالػضًض مً مهالخها الظاجُت و جدىاقـ قُما بُنها غلى 

غاف طاث اإلاهالح. ومً احل اجساط الهغاع  الجماغاث التي لها مهالح مكتريت مػها وحػغف َظٍ ألازحرة باأَل

غاف. ومً احل  الاؾتراجُجي اإلاالثم ال بض غلى اإلااؾؿت ؤن جهىم بالخىقُو بحن اإلاهالح اإلاخػاعيت لهظٍ ألَا

اإلاىاؾبت للماؾؿت وقو َظا البػض الؿُاس ي قهي جداُو ؤلاحابت غلى مجمىغت مً  الاؾتراجُجُتاؾت نُ

 ألاؾئلت منها:  

غاف طاث اإلاهالح اإلاازغة غلى اإلااؾؿت ) صازلُا و -  زاعحُا ( ؟   ماَُت ألَا

 ماطا ًمًٌ ؤن جكػله َظٍ الجماغاث ؟   -

 يُل ًمًٌ مىاحهت َظٍ الجماغاث ؟   -

 يُل ًمًٌ الاؾخكاصة مً جهغقاث َظٍ الجماغاث ؟.   -

 الجاهب الخىظُمي   -ث/

الظي جُبهه اإلااؾؿت،  2ث اإلااؾؿت، خُث ٌؿمذ هىع الخىظُمًلػب الخىظُم صوعا َاما في جدضًض اؾتراجُجُا

ؼ اإلاؼاًا الخىاقؿُت. ولخكػُل َظا الجاهب ًيبغي غلى  بخُبُو اؾتراجُجُاتها بكٍل قػاُ مما ًاصي بلى حػٍؼ

  اإلااؾؿت ؤلاحابت غلى الػضًض مً ألاؾئلت ؤَمها:  

هت اجساط الهغاعاث ؟    -ما َى هىع الخىظُم الظي ًجب ؤن جخبىاٍ اإلااؾؿت ؟   -  ما هي ٍَغ

 ماَُت بحغاءاث الغنابت اإلاخبػت ؟ .   -ى همِ اليكاٍ ؤلاصاعي ؟  ما َ -

ولخكاصي جإزحر حماغاث الًؿِ ) اإلاهالح ( غلى وكاٍ اإلااؾؿت، ًجب غليها جدلُل مسخلل  الػالناث التي 

غاف اإلاػاعيت وطلَ بخدلُل  جغبُها بهظٍ ألازحرة، مؼ البدث غً الضغم الؿُاس ي وجهُُم بمٍاهُاث ألَا

ث الؿُاؾُت الضازلُت والخاعحُت لهظٍ الجماغاث غلى اإلااؾؿت ويُكُت الاؾخكاصة منها ويظلَ مػغقت الخإزحرا

عصوص ؤقػالهم وازخُاع الخلكاء ومكاويت الاثخالقاث غىض الًغوعة. وغلى ًل ماؾؿت ؤن جدبؼ جىظُما مػُىا 

ُو وهىع جهؿُم الػمل مً ولظلَ قهي جهىم بخدضًض حجم الىخضاث الػملُت وازخُاع وؾاثل الخيؿ  زام بها

هت اجساط الهغاع قاإلااؾؿت غليها  . ؤما قُما ًخػلو بالدؿاُئ خُى ٍَغ احل مػغقت هىع الخىظُم الظي ؾخسخاٍع

هت اجساط الهغاع. ولخبُان همِ اليكاٍ ؤلاصاعي  بخدضًض مغاخل اجساط الهغاع ألاؾاؾُت وآقانها وبغضاص ٍَغ

ض مؿخىي مكاعيت ألاقغاص في غملُت اجساط الهغاع وبغضاص هظام الظي جدبػه اإلااؾؿت غليها ؤن جهىم بخدضً

ت  واإلاٍاقأث وازخُاع للخهُُم  صعحت الاؾخهاللُت. وباليؿبت إلحغاءاث الغنابت غلى اإلااؾؿت جدضًض صعحت اإلاغيٍؼ

اث الغنابت  وازخُاع اججاٍ الغنابت...الخ  .  في غملُت الغنابت وجدضًض وجحرة ومؿخٍى

حؿخجُب لخُلػاتها وؤَضاقها ًيبغي  اؾتراجُجُتوختى جخمًٌ اإلااؾؿت مً جُبُو الدؿُحر الاؾتراجُجي ونُاؾت 

غليها جدهُو الخىاػن والخىاقو بحن مسخلل الجىاهب ) الانخهاصًت، الؿُاؾُت، اإلاػلىماجُت والخىظُمُت( ًي 

  جهبذ مخٍاملت. 

  يالجاهب اإلاػلىماح -/ر
                                                           

 .60زًغ مهباح بؾماغُل الُُُي : اإلاغحؼ الؿابو ، م :  1
2 Alain Charles Martinet : op cit , p: 36.   



 
 

ػت مما ًاصي بلى جخمحز مجخمػاث الُىم ب خػهض اإلادُِ الظي حػِل قُه خُث يثرث الخؿحراث والخهلباث الؿَغ

ىهت بهضعة  اقخضاص اإلاىاقؿت بحن ماؾؿاث َظا اإلادُِ وؤنبدذ غملُت البهاء ؤو الاؾخمغاع في الؿىم مَغ

ل غليها َظٍ اإلااؾؿاث غلى مىاحهت َظٍ اإلاىاقؿت، َظٍ الهضعة جخإزغ بىىغُت وجىنُذ اإلاػلىماث التي جخده

اإلااؾؿت. و ٌؿاغض هظام اإلاػلىماث الخام باإلااؾؿت في خهىلها غلى اإلاػلىماث الالػمت و اإلاكُضة و اإلاازغة في 

 غملُت اجساط الهغاع.

ىوحػغف هظم اإلاػلىماث غلى 'مجمىغت مً ؤلاحغاءاث التي جه ى جىػَؼ ىم بجمؼ اؾترحاع و حكؿُل و جسٍؼ

   1 'الهغاعاث والغنابت صازل اإلااؾؿت اإلاػلىماث لخضغُم غملُاث اجساط

اصة خضة اإلاىاقؿت بحن اإلااؾؿاث ؤنبذ ًىظغ للمػلىماث يمىعص اؾتراجُجي ومهضع لخهُى اإلااؾؿت     ومؼ ٍػ

تها وبظلَ ظهغ بما  الاؾتراجُجُتغلى مؼاًا جىاقؿُت صاثمت وصغامت الجساط الهغاعاث  الكػالت لًمان اؾخمغاٍع

والظي ٌػخبر بمثابت هظام الؾدكػاع مخؿحراث اإلادُِ اإلاسخلكت  (SIS) تراجُجُتالاؾٌؿمى بىظم اإلاػلىماث 

ومخابػتها وجهُُمها النخىام الكغم وحصخُو التهضًضاث، التي نض جخػغى لها اإلااؾؿت وجمٌنها مً 

 الاؾخجابت بؿغغت لهظٍ الخؿحراث، لخجػلها في ويػُت حؿمذ لها بمىاحهت اإلاىاقؿت، وايدؿاب مؼاًا جىاقؿُت

   .صاثمت

ا في جدضًض  الاؾتراجُجُتوجلػب هظم اإلاػلىماث     اإلااؾؿت ومضي جدهُهها لهظٍ  اؾتراجُجُتصوعا َاما وخٍُى

                  وفي جهُُم الىخاثج اإلاترجبت غً طاى وبظلَ جداُو اإلااؾؿت ؤلاحابت غً ألاؾئلت الخالُت: الاؾتراجُجُت

  قُه اإلااؾؿت ؟الظي ًجب ؤن حػمل  ما َى اإلاجاُ - 

   ما هي اإلاىاَو الؿىنُت التي ًمًٌ ؤن جدىاقـ قيها ؟ -

 ما هي حكٌُلت اإلاىخجاث التي ًجب َغخها في الؿىم ؟   -

   ما هي اإلاىاعص اإلاخاخت واإلاىاعص اإلاُلىب الخهُى غليها ؟ -

  ؟ اإلاىاعص َظٍ ؾخسضاماثا ؤَم هي ما -

غ مً اإلاػلىماث اإلاكُضة واإلاخجضصة غً ظغوف  الاؾتراجُجُتبن اجساط الهغاعاث  اإلاىاؾبت ًدخاج بلى جضقو ؾٍؼ

ى ما ًخُلب هظام مػلىماث اؾتراجُجي لِـ غلى مؿخىي اإلااؾؿاث قدؿب، وبهما ًخػضي  اإلادُِ اإلاخؿحرة، َو

ني. ني في بَاع هظام اإلاػلىماث الَى   لِكمل اإلاؿخىي الَى

 ست.مىزد زئيس ي للمؤس تملعلىماملبحث الثاوي :ا
ـي ال  ًهاُ بن ؤيثر مسلكاث ؤلاوؿان بهاء ومهاومت للؼمً َـي ًلماجـه ؤي اإلاػلىمـاث الـتي زلكهـا قهـى ًمـىث َو

ش قاَض غلى طلَ ومً اإلاػلىم ؤن غهـغها الخايـغ وبـال ؤصوى قـَ َـى غهـغ اإلاػلىمـاث ؤو يمـا  جمىث والخاٍع

ل جلَ الدؿمُاث ؤضخذ ؾمت الػهغ ولم ًُلو غلُه البػٌ غهغ اهكجاع اإلاػلىماث ؤو زىعة اإلاػلى  ماث ًو

جإث مً قغاؽ وبهما حاءث للضوع الظي جلػبه وماػالذ جلػبه اإلاػلىماث في حؿُحر خُاة اإلاىظماث واإلاجخمػاث 

غلـى خض ؾىاء، َظا ما ًضقػىا في َظا اإلابدث للبدث غً مكهىم اإلاػلىماث وبػالت الؿمىى بُنها وبحن 
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ا وصوعَا في جدهُو اإلاحزة الخىاقؿُت مهُلخاث ؤزـغي غضًضة والىنى  ف غلى ؤَمُتها وؤهىاغها ومهـاصَع

 إلاىظماث ألاغماُ.  

 املطلب ألاول: أساسياث حىل املعلىماث.  

 بها جسلِلٍي هكهم مهُلح اإلاػلىماث ال بض ؤن هكغم في البضاًت بُنها وبحن غـضة مكاَُم ومهُلخاث ؤزـغي، 

 والتي ًمًٌ جغجِب الػالنت اإلاىُهُت بُنهما غلى الىدى الخالي:   واإلاػغقت،ًالخهاثو والبُاهاث)اإلاػُُاث( 

         
 .اإلاهضع: مً بغضاص الُالبت    

و اإلاالخظت بهضع ما حؿمذ به الهضعة ؤلاوؿاهُت *   .  1قالخهاثو: هي مجمىغت مً ألاقُاء جبِىذ نضقت غً ٍَغ

ؤما البُاهاث )اإلاػُُاث (: َـي مجمىغـت غىانـغ زـام لم حػـالج ولم جـترحم بػـض قهـي غىانـغ مجـغصة َـي جمثـل 

ا هدُجـت مالخظـت ؤو نُـاؽ نـض جٌـىن هىغُـت مثـل اللـىن ألاخمـغ ونـض جٌـىن   خـضر في قـٍله الخـام مهـضَع

 .  2وهي صوما جدؿم باإلاىيىغُت°52يمُت مثل صعحت الخغاعة 

البُاهاث يظلَ هي ؤحؼاء ؾحر مىظمت مً اإلاػلىماث الـتي جم اؾـخهائها مـً مهـاصع ؤولُـت مثـل ؤحهـؼة الهُـاؽ، 

غ والؿـجالث  ًالخهـاٍع ـت  .. الخ، جم الخهـُى غليهـا مـً صازـل ؤو الٌخِبـاث. وألاشخام.... الخ ومً مهـاصع زاهٍى

 .   3زاعج اإلااؾؿت

مجمىغت مً الخبراث واإلاػلىماث والهُم والبُاهـاث اإلاترابُت واإلاؿلماث البضيهُت  اإلاػغقت: حػغف غلى ؤنها

جىقغ البِئت اإلاىاؾبت التي حؿاغض غلى الخهُُم، الخٌم، الخػلم والاؾخكاصة  ًي ،مؼ بػًها البػٌ ججمؼوالتي 

 . 4اإلاػلىماث مً الخجاعب والجمؼ بحن الخبراث و

والهـضعاث الـتي ًخمخـؼ بها قـسو مـا في جدلُـل وصمـج اإلاػلىمـاث، عؾـم وحػغف يـظلَ غلـى ؤنها ؤلامٍاهُـاث 

نضعة  حُتالاؾتراجُجُاث، ويؼ الخُِ وبًجاص خلُى للمكاًل اإلاُغوخت، ؤي نضعاث جدلُلُت، نضعة اؾخيخا

ت  .   5الخداوع، ؤلاقغاف، الاؾخهاللُت، نضعة الهُام ببػٌ ألاقُاء بهىعة جلهاثُت وغكٍى

 املعلىماث  حعسيف /أوال

هـت َاصقـت لخٌـىن ؤؾـاؽ الجسـاط الهـغاعاث قهـي ولُـضة  اإلاػلىماث هي البُاهاث التي جمـذ مػالجتهـا بٍُغ

البُاهـاث التي جم حمػها غً مىيىع مػحن وبطا ما جم بغاصة جىظُمها وجغجُبها ومػالجتها بكٍل صخُذ ومىظم 
                                                           

ت ، صاع اإلاىاهج ، غمان  1  .15، م :  2005ألاعصن ،  –غالء الؿالمي و آزغون : ؤؾاؾُاث هظم اإلاػلىماث ؤلاصاٍع
2 Jean Yves Prax: Le Manuel du Knowledge Management, Une  approche de 2 ème génération , dunod , Paris , 2003, p: 06.    

3 Jean Brilmon, Lesmeilleurs Pratiques du Management, dunod, Paris , 2003, p: 444.  
4 Dominique Foray: L ‘économie de la connaissance , 3ème édition, la découverte , Paris, 2004, p:09.  

ت ، مضزل مػانغ ، ٍهجم  5  .35، م: 2005ألاعصن ، –، صاع واثل لليكغ ، غمان  1غبض هللا الخمُضي و آزغون : هظم اإلاػلىماث ؤلاصاٍع

 اإلاػغقت
البُاهاث    

(اإلاػُُاث)   

 الخهاثو



 
 

وؿـان وبالخـالي ؾـىف جـازغ في غملُـت اجسـاط الهـغاع ؾـىاء ؾخػمل غلى حؿُحر ؤو حػـضًل الخالـت اإلاػغقُـت لئل

 خمػاث .  إلاجباليؿـبت لؤلقـغاص ؤو اإلاىظماث ؤو ا

(: ' بإنها بُاهاث   Atlerحػضصث وحهاث الىظغ بكإن اإلاػلىماث يمهُلح جبػا للجهت التي جخضاولها ، قُػغقها )

 قٍلُت و مدخىاَا مالثم الؾخسضام اإلاػىُحن.

: ' بإنها بُاهاث خىلذ لخهبذ مكُضة و طاث مػنى إلاؿخسضميها اإلاػىُحن .' و ًظَب  Obrien)' و ًغاَا )  

(Gandhiا بلى مػغقت غىضما ًخم جدلُلها يمً زهاقت اإلاىظمت َغ  .1( بلى ؤن اإلاػلىماث ًمًٌ جٍُى

وبمهـُلح اإلاػغقت مـً حهـت ؤزغي. وان اإلاػغقـت هي قمهـُلح اإلاػلىمـاث مغجبِ بمهـُلح البُاهـاث مً حهـت ،

ً الظًً  الخهُلت الهامت والنهاثُت الؾخسضام واؾدثماع اإلاػلىماث مً نبل نىاع الهغاع واإلاؿخسضمحن آلازٍغ

 ًدىلىن اإلاػلىماث بلى مػغقت.   

  .واملعسفتعالقت املعلىماث بالبياهاث  /ثاهيا

 غالنت اإلاػلىماث باإلاػغقت والبُاهاث مىضخت في الكٍل الخالي :  

 .(: جصىز العالقت بين البياهاث واملعلىماث واملعسفت6 -1شكل زقم )ال

 
ت ، صاع اإلاؿحرة ، غمان، ألاعصن، املصدز  13، م: 2007: غامغ ببغاَُم نىضًلجي ، غالء الضًً غبض الهاصع الجىابي : هظم اإلاػلىماث ؤلاصاٍع

ـو ونـكها ؤو جؼوٍـضَا  بطن قاإلاػلىماث هي البُاهاث ) اإلاػُُاث ( التي جمذ غملُت جغحمتها وجدلُلها غً ٍَغ

بما بمجاُ ؤو ظـغف ؤو مىنـل مػـحن للخهـُى غلـى بُاهـاث مىهدـت ومهـىكت حػـبر غـً ؾـغى مػـحن بدُـث 

 ًمٌـً جغحمت طلَ باإلاػاصلت الخالُت:  

 الظسفاملعلىماث = املعطياث + 

ضف وؾغى   قػىض مػالجت البُاهاث وجىهُدها وجغجُبها وجهيُكها جخدىُ بلى مػلىماث طاث صاللت ومػنى َو

 جصييف املعلىماث ومصاد زها /ثالثا  

 :    جصييف املعلىماث -1

 :  1ًمًٌ الاؾخضالُ غلى مسخلل جهؿُماث اإلاػلىماث باالغخماص غلى مجمىغت مً اإلاػاًحر ؤَمها
                                                           

1
 .17الؿػُض مبروى ببغاَُم ، اإلاغحؼ الؿابو ، م:  



 
 

 عؾمُت ؤو ؾحر عؾمُت    اإلاػلىماث بلىجهيُل  -ؤ

ػااإلاػلىماث الغؾمُت : وحكمل الاخخُاحاث الغنابُت، الدك* محزاهُاث  ،بُتالخٍىمُت، ؤلاحغاءاث اإلاداؾ ثَغ

 اإلاىظمت، غملُاث اجساط الهغاعاث، اإلاخُلباث الخسُُُُت....الخ  .

ـي نـض جٌـىن مٌملت ؿحر الغؾمُت: وجخمثـل في آلاعاء وألاقٌـاع والخـبالاإلاػلىماث * راث الصخهـُت والكـاجػاث َو

 للمػلىماث الغؾمُت ؤو بضًلت لها في خالت جىقغ ألاولى.  

 مػلىماث صازلُت.   -جىهؿم بلى: مػلىماث زاعحُت: اإلاػلىماث مً خُث غالنتها باإلااؾؿت جهيُل -ب

 لىماث غكىاثُت.  مػ -مىظمت مػلىماث : البُاهاث غالنتها بمهضعجهيُل اإلاػلىماث مً خُث  -ج

ت مػلىماث : إلاؿخسضمهامً خُث وظُكتها  جهيُل اإلاػلىماث -ص  مػلىماث قىُت.   -خٍُى

 مػلىماث صوعٍت.   -مػلىماث ؾحر نالخت -مػلىماث نالخت :للخىظُمجهيُل اإلاػلىماث مً خُث نُمتها  -ٌ

هت جضقهها -و    مػلىماث ؤقهُت.   -مػلىماث جهاغضي -مػلىماث جىاػلُت : جهيُل اإلاػلىماث مً خُث ٍَغ

سُت، مػلىماث خالُت،  :جهيُل اإلاػلىماث مً خُث َبُػت اإلاػلىماث هكؿها  -ي وههؿمها بلى: مػلىماث جاٍع

  .مػلىماث مؿخهبلُت

 مصادز املعلىماث    -2

 :2اإلاػلىماث التي جدهل غليها اإلااؾؿت جٍىن مً مهاصع مسخلكت و ًمًٌ جىيُذ طلَ يما ًلي

اإلاىحىصة في اإلاٌخباث الػامت والخانت  اإلاجالثت: مثل اإلاغاحؼ والٌخب والضوعٍاث واليكغاث و مهـاصع زاهٍى -أ

ا في ؤوناث ؾابهت.    خم ججمُػها وججهحَز  وصوع اليكغ ومغايؼ البدث، ٍو

ا جم بُاهاث ؤي: ؤولُت مهاصع -ب  الاؾخههاء  الصخهـُت اإلاالخظـت اإلاهـاصع، َظٍ مً الُلب غىض ججهحَز

 والازخباع.  والخجغبت

ه ججمُؼ ايبر نضع مً اإلاػلىماث زالل مً ًخم والظي وؿبُا خضًثا ظهغ مهضع َى: اإلاػلىماث بىىى -ج

نها خؿب قئاث ًمًٌ اؾترحاغها بؿغغت لدؿهُل الاؾخكاصة منها.    اإلاغجبُت مؼ بػًها البػٌ وجسٍؼ

ًاقت ؤهداء الا  -ص ا اإلاىظماث مً   الػالم وحػغيهاهترهِذ: وهي البُاهاث واإلاػلىماث التي ججمػها وجىظمها وججهَؼ

 غلى مىانػها غلى قبٌت الاهترهِذ للجمُؼ والاؾخكاصة منها.  

 ؤما غً مهاصع اإلاػلىماث اإلاخضقهت في ؤي هظام مػلىماث ًخىاحض في اإلاىظمت قُإزظ غضة ؤقٍاُ منها:  

 وزاثو الػمل اإلاؿخسضمت في ألاوكُت الغوجُيُت مثل الكىاجحر، الكٍُاث..... الخ؛   -

غ ألاصاء ؤو ؤوياع ا - غ اإلاسؼون؛   جهاٍع غ اإلاالُت ويكىف اإلاهغوقاث وجهاٍع ًالخهاٍع  لػمل 

 الخػلُماث وؤلاحغاءاث والهغاعاث والهىاغض اإلاىظمت لؤلصاء والبرامج واإلاىاػهاث؛   -

 ت.          صًت والخُىعاث الػلمُت والخٌىىلىحُاجدلُل الؿٍان والخيبااث الانخه البُئي مثلالبُاهاث  -

ت اإلاسخلكت اإلاخىاحضة والكٍل الخالي ًىضح  اث ؤلاصاٍع مهاصع البُاهاث اإلادُُت باإلاىظمت واإلاخكاغلت مؼ اإلاؿخٍى

 بها.

 

                                                                                                                                                                                     
 .  250، م: 1992ًخي مهُكى خلمي وآزغون : مباصت الٌمبُىجغ للمىظماث اإلاالُت واإلاداؾبُت ، مٌخبت غحن قمـ ، الهاَغة، 1
 . 30-29الؿػُض مبروى ببغاَُم : اإلاغحؼ الؿابو ، م :  2



 
 

 

 

 

 (: مصادز املعلىماث في املىظمت.7 -1الشكل زقم )

 

 

 بياهاث اقخصاديت                     

 بياهاث ماليت               

   

      بياهاث إهخاج 

 

 

 

 

 

 

 

     
، م:: حػكغ الجاؾم: مغحؼ املصدز  .  52ؾبو طيٍغ

اث ؤلاصاعة مهاصع مػُىت حؿخهي منها اإلاػلىماث ت  ًخطح مً الكـٍل ؤغالٍ ؤن لٍل مؿخىي مً مؿخٍى الًغوٍع

اث.        التي جسضم ؤَضاف َظٍ اإلاؿخٍى

 واإلاػلىماث التي جدخاحها اإلاىظمت نض جخدهل غليها مً:  

ا مهاصع  * ً بمسخلل مؿخٍى م صازـل تهصازلُت: جخمثل في ألاشخام مثل اإلاكغقحن وعئؾاء ألانؿام و اإلاضًٍغ

ـخم ججمُؼ اإلاػلىمـاث َىـا بما غلـى ؤؾـاؽ عؾمي َبهـا لؤلخـضار التي ونػـذ بالكػـل، وؤًًا نض  اإلاىظمـت، ٍو

 ؾمُت.   ًخم الخجمُؼ غلى ؤؾاؽ ؾحر عؾمي مً زالُ الاجهاالث واإلاىانكاث ؾحر الغ 

مهاصع زاعحُت : مثل الػمالء واإلاىعصًً واإلاىاقؿحن واليكغاث اإلاهىُت والاجداصاث الهىاغُت والهُئاث  *

ً ناغضة َامت مً  الخٍىمُت.  و َظٍ اإلاهاصع جمض اإلاىظمت باإلاػلىماث البُئُت والخىاقؿُت التي حػُي اإلاضًٍغ

 اإلاػلىماث حؿاغضَم في اجساط الهغاعاث اإلاىاؾبت.

 

 

ألاَضاف و الاؾتراجُجُاث و 

 الؿُاؾاث

 ؤلاصاعة الػامت

 الهغاعاث

 نىاغض البُاهاث

 مً اإلاػلىماث الاؾخكاصةمغايؼ 

غ   الخهاٍع

 الٌكىف

 ؤلاخهاءاث

 الىزاثو

 بُاهاث

 ؤلاصاعة الىؾُى

 قغاقُتؤلاصاعة الا 

 الغنابت



 
 

 

 

    

 أهىاعها   ىماث، أهميتها واملطلب الثاوي: خصائص املعل

حػخبر اإلاػلىماث ؤَـم مىعص مً مىاعص اإلااؾؿت وؤصاة َامت وقػالـت في جدهُو محزة جىاقؿُت وهظغا لهظٍ 

ا مً مىاعص اإلاىظمت اإلااصًت.    ألاَمُت قهي جمخاػ بسهاثو جكغنها غً ؾحَر

 خصائص املعلىماث  /أوال

اإلادؿاعغت التي امخاػث بها اإلاػلىماث، و الكًاء اإلاػلىماحي الظي جغجٌؼ حظوعَا في جغبخه ؾحر حػض الخُىعاث 

   :1اإلاغثُت ، حػلها جثمغ بسهاثو يثحرة هجمل بػًها بما ًإحي

اث زهاثو ث يؿلػت: ًثحر مكهـىم اإلاػلىماث يؿلػت غضة نػىباث غلى اغخباع ؤن للمػلىمااإلاػلىم -

ماث في َظٍ الخالت لِؿذ ؾلػت زانـت ؤو ؾـلػت غامـت بهـكت ًلُـت باغخبـاع ؤن انخهاصًت ممحزة قاإلاػلى 

خم اؾتهاليها ًلُا بىاؾُت شخو واخض، والؿلػت الػامت هي ؾلػت ؤو زضمت ال جخإزغ ًالؿلػت الخانت 

ؼ  جٍالُكها الٍلُت بػضص ألاشخام الظًً ًخم زضمتهم. ؤما ؼ ؤي جَُى اإلاػلىماث قخخهل بةمٍاهُت الخَُى

ً للمػلىماث هكؿها صون خاحت بلى  اإلاػلىماث الؾخسضام اخض ألاقغاص مػىاٍ بمٍاهُت اؾخسضام ؤقغاص آزٍغ

 بهخاحها مغة ؤزغي يما ؤن اإلاػلىماث لها جٍالُل مىسكًت باليؿبت للمؿخكُضًً ؤلاياقُحن.   

بِ بمكهىم الخباصُ الانخهاصي واإلاػلىماث ًخم جباصلها مً زالُ مىخجاث : قٌغة اإلاىخج جغجاإلاػلىماث يمىخج -

 .بهااإلاػلىماث وبالخالي حػُي نُمت للمؿخكُض باليؿبت للمهمت التي ًهىم 

الخٍالُل والهُمت والاخخٍاع : جغجبِ اإلاػلىماث في ظغوف يثحرة بالخٍالُل الانخهاصًت يما ؤن لها نُمـت  -

ؾـغاى مسخلكـت قهـي نـض حؿـخسضم الجسـاط الهـغاعاث ولالؾـتهالى الصخهـي اإلاباقـغ انخهـاصًت في جدهُههـا أل 

وفي ألاؾغاى الخػلُمُت ؤو نض ًـخم الخهـُى غليهـا لبُػهـا  ومـً زم جسًـؼ للػـغى والُلـب يمـا جسًـؼ 

هاصًاث الدجم. يل للخدلُـل الجضي بما في طلَ اإلاىكػت الخضًت اإلاخىانهت ، وإلاكاَُم اإلاغوهت وجسًؼ النخ

ت  بلى طلَ ؤن بػٌ مماعؾاث الخدٌم الاخخٍاعي نض جماعؽ غليها يمـا َى الخاُ في اإلاػلىماث الؿٍغ

 لَ الاخخٍاع غلى خهىم الُبؼ والبراءاث الازتراغاث.   الخانت، واإلاػلىماث الخٍىمُت ويظو 

ًاؾدثما - ا  ع في الكغص والظي ؾِخدُى باإلاػلىمـاث اإلاػلىماث يمىعص عؤؾمالي : ؤي ؤن اإلاػلىماث ًمٌـً اغخباَع

 ازتزانهاالهامت والهـالخت بلى غامل ايـبر جإزحرا في ؤلاهخاحُـت مً احـل طلَ ًمٌـً الخهُى غلـى اإلاػلىماث 

 ضم الاؾخدىاط الٍامل.   زهاثهها اإلاخهلت بػضم الىًىب وغ ىكـاخخكاظها ب  ؼًاؾدثماع ولِـ لالؾتهالى  م

ا في آلاحي وبازخهاع ًمًٌ ؤن جٍىن    :2اإلاػلىماث مكُضة وطاث هكؼ ًجب ؤن جدؿم بمجمىغت مً اإلامحزاث هىحَؼ

 الضنت: ؤي ؤن جهل اإلاػلىمت خضر ؤو مىنل مػحن بكٍل صخُذ يما َى في خهُهخه؛   -

 الكٍل: نض جٍىن اإلاػلىمت يمُت  ونكُت  عنمُت ؤو بُاهُت مُبىغت غلى ؤوعام ؤو مػغويت غلى قاقت.. الخ؛    -
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  الخٌغاع: ؤي ؤن اإلاػلىمت جسضم ؤيثر مً مؿخكُض؛   -

ى هُام ألاخضار وألامايً وألاقغاص قهض جٍىن غامت ؤو يُهت؛   -  اإلاجاُ: َو

 مً مهاصع صازلُت ؤو زاعحُت؛   إ: قهض جيكاإلاهضع -

  اإلاضي الؼمني: قاإلاػلىماث حؿُي ألابػاص الؼمىُت الثالزت) جسو اإلااض ي والخايغ ؤو اإلاؿخهبل(؛  -

 الٌماُ: ؤي نضعة اإلاػلىمت غلى ؤلاخاَت بجمُؼ حىاهب اإلاىيىع؛   -

 لَ نالخُت اإلاػلىمت ؤو جهاصمها؛  ى اإلاػلىمت غىض الخاحت بليها ويظالخىنُذ: بمٍاهُت الىنُى بل -

 اإلاغوهت: نابلُت اؾخػمالها مً َغف ؤيثر مً مؿخكُض في ؤيثر مً مجاُ؛   -

 : ًجب ؤن جخهل اإلاػلىمت بالىيىح لخٍىن مكهىمت وان جٍىن ؾحر مػهضة لِؿهل اؾخػمالها.  الىيىح -

 أهميت املعلىماث      / ثاهيا

بن جىقغ اإلاػلىماث اإلاىاؾبت وفي الىنذ اإلاىاؾب ًاصي بلى جدهُو مجمىغت مً اإلاٍاؾب هظغا ألَمُتها في 

 :    1تها في الىهاٍ آلاجُتخُاجىا الخانت وإلااؾؿاجىا ومجخمػاجىا، خُث جٌمً ؤَمُ

غ نـغاعاث الكـغص  ت ومُلىبـت لخُـٍى ولهـا صوع ؤؾاؾـي في بهجـاح ؤي وكـاٍ ؤو ؤي  اإلاجخمؼاإلاػلىمـاث يـغوٍع

 مكغوع؛  

اث اإلاؿاولُت؛   -  يمان الهغاعاث الؿلُمت في حمُؼ الهُاغاث وغلى مسخلل مؿخٍى

 اإلاػلىماث صغامت ؤؾاؾُت مً صغماث البدث الػلمي في مسخلل اإلاىيىغاث والخسههاث؛   -

 جىقحر بضاثل وؤؾالُب خضًثت لخل اإلاكٌالث الكىُت وازخُاعاث جٌكل الخض مً َظٍ اإلاكٌالث في اإلاؿخهبل؛   -

ً وغلى الاؾخكاصة مً اإلاػغقت اإلاخاخت بالكػ -  ل؛  حؿاغض اإلاػلىماث في ههل الخبراث لآلزٍغ

ـاصة مؿـخىي اإلاػغقـت لـضي اإلاؿـخكُض مـً اإلاػلىمـاث خُـث جـؼوصٍ بخهـىع غهلـي غىـض قـغص ؤو مجمىغـت مـً  - ٍػ

 ألاقغاص ؤو مجمىغت مً ألاوكُت ؤو ألاَضاف؛  

اجه، ويـظلَ الاجهـاُ اإلاؿـخػحن  اإلاجخمؼاإلاػلىماث هي ؤؾـاؽ غملُـت الاجهـاُ ؤلاوؿـاوي في  - بٌـل مؿـخٍى

 خاؾباث الالٌتروهُت وبالخالي قهي مدىع غمل ًل ماؾؿاجه اإلاسخلكت؛  بال

خػاظم صوعَا زالُ ألاػماث ولخجىب َظٍ اإلاىانل الخغحت البض ؤن ًىقغ هظام  - اإلاػلىماث جؼصاص نُمتها ٍو

ت في اإلاىظمت اإلاػلىماث التي حؿاغض مخسـظ الهـغاع غلـى الخيبـا بمـا ًمٌـً ؤن ًدٌم ـه اإلادـُِ اإلاػلىماث ؤلاصاٍع

ضًضاث وطلَ بالٌم اإلاىاؾب والىنذ اإلاىاؾب والجىصة والىىغُت اإلاُلىبت وطلـَ لهـىاغت تهمً قغم و 

 نـغاعاث إلاىاحهت التهضًضاث والاؾخكاصة مً الكغم وبمٍاهُت ؤلاإلاام بٍل ما ًخػلو باألػمت ومؿاعاث جُىعَا؛   

ا نهي الهىمي خُث ؤاإلاػلىماث لها صوع مهم وخُىي غلى اإلاؿخىي الاؾتراجُج - ا ؤنبدذ نىة ومهضعا خٍُى

متزاًضا ًضغم مهاصع الهىي ألازغي وطلَ لخدهُو ؤَضاف مثل الضبلىماؾُت ،اإلاىاقؿت الانخهاصًت، 

 اؾخسضام الهىاث اإلاؿلخت..... الخ .

 أهىاع املعلىماث التي جحخاج إليها املىظماث    /ثالثا

ا وطلَ  ًل اإلاػلىماث مكُضة باليؿبت إلاىظماث ألاغماُ، بال ؤن َىاى ؤهىاع نض ٌؿخكاص منها ؤيثر مً ؾحَر

 :   1لكضة اعجباَها بىظاثل ألاغماُ، وجخمثل َظٍ ألاهىاع قُما ًلي
                                                           

و اإلاػلىماث و زضماث اإلاػلىماث، صاع الهكاء لليكغ ، غمان     1 .25، م: 2010 ألاعصن ، –عبخي مهُكى غلُان ، بًمان قايل الؿمغاجي، حؿٍى



 
 

ـظٍ اإلاػلىمـاث غـاصة مـا جٌـىن مخـىقغة في  اإلاػلىماث - غً ؤوياع اإلاىظمت الخالُت واإلاايُت واإلاؿـخهبلُت، َو

 ألاعقُل ؤو مغايؼ جىزُو مػلىماث اإلاىظمت؛  

 اإلاػلىماث غً الػمالء واإلاىظماث التي جخػامل مػها اإلاىظمت؛   -

م(؛   -  اإلاػلىماث غً اإلادُِ الخاعجي للمىظمت) اإلاىاقؿحن وؾحَر

 اإلاػلىماث غً اإلاىاعص واإلاىخجاث والؿلؼ ههل مهىػت؛   -

 ا؛  تهاإلاػلىماث غً مهاصع اإلاػلىماث طا -

غ الخػضاصاث؛   -  البُاهاث الٌمُت مثل اإلاػلىماث ؤلاخهاثُت مً وانؼ جهاٍع

ًاهذ ميكىعة ؤو ما ػالذ جدذ الضعاؾت؛   -  اإلاػلىماث غً البدىر والخُىعاث اإلاخالخهت ؾىاء 

 جخابػها ما الظي خضر؟ وؤًً ومتى وإلااطا؟.    اإلاػلىماث غً ألاخضار و -

اؤوكحر َىا بلى  و ت في غملُت تههه ًىحض زالر قئاث عثِؿُت مـً اإلاػلىماث في اإلاىظمت وجدىاؾب ومؿخٍى ا ؤلاصاٍع

   اجساط الهغاعاث وهي: 

 ؛  الاؾتراجُجُتهغاعاث : مغجبُت باإلصاعة الػلُا وحؿخسضم في اجساط الاؾتراجُجُتمػلىماث  -

 مػلىماث جٌخٌُُت: مغجبُت باإلصاعة الىؾُى وحؿخسضم في اجساط الهغاعاث الخٌخٌُُت؛   -

 مػلىماث حكؿُلُت: مغجبُت باإلصاعة اإلاباقغة وحؿخسضم في اجساط الهغاعاث الدكؿُلُت.   -

 املطلب الثالث: حىدة املعلىماث ومساحل إدازتها 

ىن بىىغُـت اإلاػلىمـاث اإلاؿـخػملت قيهـا ؤي ؤن َـظٍ ألازـحرة ًجـب ؤن جدهـو  هجاح غملُت اجساط الهغاع  مَغ

الٌكـاءة والكػالُت اإلاُلىبت الجساط الهغاع اإلاىاؾب، واغخباعا غلى طلَ ًجب اإلاداقظت غلى َظا اإلاىعص الهام ) 

  .  اإلاػلىماث ( وطلَ بدؿً اؾخؿالله وحؿُحٍر

 ماهيت حىدة املعلىماث  /أوال

حػخبر حىصة اإلاػلىماث في الىنـذ اإلاػانـغ زـغوة َامـت بط ؤن الـخدٌم والاؾـخؿالُ ألامثـل لهـا ًدهـو ؤعباخـا  

 وهجاخا للخُِ اإلاؿخهبلُت ويماها الؾخمغاع وجُىع اإلاىظمت. 

 حعسيف حىدة املعلىماث   -1

ضمي اإلاػلىماث ؤو مً نبل مه اثصعحت ؤلاًكاء باالخخُاحاث والخىنػ  إنهااث" بًمًٌ حػٍغل حىصة اإلاػلىم

 .  2غماُ اإلاػغقت غىض نُامهم بإغمالهم"

اإلاُاف "غىاثض مسغحت ويكاءة في ؤلاهخاحُت بِىما جٍىن الىخاثج غٌـ  نهاًت اإلاػلىمـاث الػالُت الجىصة حػني في

ًاهذطلَ      .اإلاػلىماث عصًئت وهانهت " بطا 

ًاهـذ مُابهـت لخاحـت اإلاؿـخكُض  ٍىن لها نُمت اؾـخػمالُت بال بطا   الن اإلاػلىماث ال جغقى بلى مؿخىي الجىصة ٍو

منها والظي ًىظكها في مجاُ مػحن لخل مكـٍلت ؤو نًـاء خاحـت، بخػبـحر آزـغ قاإلاػلىمـاث الـتي حؿـاَم في جغقـُض 
                                                                                                                                                                                     

ل و الخىعٍضاث، الهاَغة ، 1 ت ، الكغيت الػغبُت للخمٍى ان ، ؤهظمت اإلاػلىماث ؤلاصاٍع  .31، م:2010مهغ ، الُبػت  مدمض بَغ

 
ًاء الاؾتراجُجي في بىاء اإلاىظماث اإلاػانغة، الُبػت ألاولى، صاع مٌخبت الخامض 2 لليكغ و  لُث غبض هللا الههُىي و آزغون : حىصة اإلاػلىماث و الظ

 .114، م : 2013ألاعصن ،  –الخىػَؼ، غمان 



 
 

اإلاالثمت هي قهِ اإلاػلىماث طاث الجىصة الػالُت والٌكاءة  غملُت اجساط الهغاع في الىنذ اإلاىاؾب وبالخٍلكت

 والكػالُت مً خُث ما جمخاػ به مً زهاثو.  

   :1عىامل جحديد حىدة املعلىماث: جخمثل فيما يلي -2

 : ًمًٌ جهؿُم اإلاػلىماث مً هاخُت اإلاىكػت الىاججت غنها بلى ؤعبػت مىاقؼ هي:   اإلاىكػت -ا

 الكٍلُت: جؼصاص نُمت اإلاػلىماث ًلما جُابو قٍل اإلاػلىماث مؼ مخُلباث مخسظ الهغاع؛  اإلاىكػت

 اإلاىكػت الؼمىُت: جغجكؼ نُمت اإلاػلىماث بطا جىقغث لضي مؿخسضميها في الىنذ اإلاىاؾب؛ 

ض نُمت اإلاػلىماث بطا ؤمًٌ الخهُى غليها بؿهىلت؛    اإلاىكػت اإلاٍاهُت: جٍؼ

اإلاػلىماث ًلما ً إلاؿخسضم اإلاػلىماث مماعؾت الغنابت غلى غملُت جىػَؼ ووكغ َظٍ اإلاىكػت اإلالٌُت: بطا ؤمٌ

 نُمت اإلاػلىماث.    اػصاصث

بصعاى مخسظ الهغاع للكاثضة التي حػىص غلُه مً وحىص هظام  اإلاػلىماث: بنمضي عيا اإلاؿخسضم غً -ب

 َظا الىظام جؼصاص، والػٌـ صخُذ. للمػلىماث قان صعحت عياٍ غً

وحىص ؤزُاء: جخإزغ حىصة اإلاػلىمـاث بازخالف حجم ألازُاء وصعحت الخمحز اإلاىحىصة بخلَ اإلاػلىماث، مضي -ج

 حىص ؤزُاء في اإلاػلىماث ما ًلي: ومً ؤَم ألاؾباب التي جاصي بلى و 

 ُاهـاثالب قهـضان بػـٌ -ـت حمـؼ البُاهـاث غـضم صن -غضم صنت غملُت الهُـاؽ -

 ؤزُاء في غملُت حكؿُل البُاهاث.   خـضور  - في مغخلـت الدكـؿُل

 اؾخسضام بغامج ؾحر مالثمت. .. الخ.   -

و مػالجت الىهو اإلاكاع بلُه في الىهاٍ الؿابهت الظيغ.   مًٌ الخهلُل مً صعحت َظٍ ألازُاء غً ٍَغ  ٍو

 ؤبػاص حىصة اإلاػلىماث    -3

 ًمًٌ جىيُذ ؤبػاص حىصة اإلاػلىماث في الكٍل الخالي: 

 املعلىماث.أبعاد حىدة : (8 -1)شكل زقم ال

                      

 الخىنُذ، الخٌغاع، الخضازت. البعد الزمني:                               

 البعد الشكلي:              

 الىيىح، الخكهُل،                        

 الخهضًم،                        

 الترجِب،                        

 الىؾاثل.                        

 

 
ـ: اإلاغحؼ الؿابو م اإلاهضع:   .88زابذ غبض الغخمً بصَع

                                                           
ت ،مػالي قهمي خُضع: هظم اإلاػلىماث مضزل لخدهُو اإلاحزة  1  .  22 -20،  م: 2002الخىاقؿُت، الضاع الجامػُت، ؤلاؾٌىضٍع

 الضنت، الاعجباٍ، الايخماُ، بعد املحخىي:

 ؤلاًجاع، اإلاضي.



 
 

 مساحل إدازة املعلىماث    /ثاهيا

ألاؾاؾُت في غملُاث ؤلاصاعة والدؿُحر حػخبر اإلاػلىمت في ونخىا الخايغ مً بحن ؤَم مىاعص اإلااؾؿاث والغيحزة 

وغلُـه ًجب الػمـل غلى جكػُـل جلَ الػملُـاث وبزغائها والاؾـدثماع قيها، باغخبـاع ؤن اإلاػلىمت الُـىم ؤؾاؽ 

ؼ الهضعة الخىاقؿُت إلاىظماث ألاغماُ، وجمغ غملُت بصاعة اإلاػلىماث باإلاغاخل الخالُت  :   1لخلو الهُمت وحػٍؼ

مغخلت جدضًض الاخخُاحاث الكػلُت للمػلىمـاث؛ اإلاغخلـت الثاهُـت : البدـث الخهُهـي غًـ  -اإلاغخلت ألاولى

ػلىماث غلى اإلاُلىبت؛ اإلاغخلت الثالثت: مغخلت ومػالجت اإلاػلىماث؛ اإلاغخلت الغابػت: مغخلت جىػَؼ اإلا اإلاػلىمـاث

 مؿخدهيها.

 ظٍ اإلاغاخل:والكٍل اإلاىالي ًىضح بىىع مً الخكهُل خُثُاث ًل مغخلت مً َ

 (: مساحل إدازة املعلىماث.9 -1لشكل زقم )ا

 
                                                           

1Patrick Romagn,Valerie Wild: L’intelligence Économique au Service de L’entreprise  . (L’information comme Outil de Gestion ) : 

Dunod, paris, 1999, p : 48   

جدضًض الخاحت 

 الكػلُت للمػلىمت

جدضًض ألاَضاف 

 الاؾتراجُجُت

جدضًض مجاالث 

 البدث لٍل َضف

جدضًض مػاًحر 

 مجاالث البدث

البدث الخهُهي 

 غً اإلاػلىماث

جدضًض الىؾاثل 

الالػمت لجمؼ 

 اإلاػلىماث

مسخلل  جدضًض

مهاصع حمؼ 

 اإلاػلىماث

جهُُم اإلاػلىماث و 

ازخُاع مضي 

 صختها و مالثمتها

مػالجت و جدلُل 

 اإلاػلىماث

صعاؾت و مػالجت 

و جدلُل 

 اإلاػلىماث

و  الصخُذالكهم 

الضنُو إلادخىي 

 اإلاػلىماث

الخدلُل باؾخػماُ 

يكاءاث و نضعاث 

ت مخمحزة  بكٍغ

جىػَؼ و وكغ 

 اإلاػلىماث

اإلاػلىماث  جىػَؼ

اإلاػالجت غلى 

 مؿخدهيها

في الىنذ و اإلاٍان 

 اإلاىاؾب

الجساط الهغاع 

 الالػم

 خطىاث إدازة املعلىماث



 
 

 Source : Patrick Romagn,Valerie Wild: L’intélligence Economique au Service de L’entreprise, )L’information comme outil de 

gestion) : Dunod, Paris :1999, p :51. 

ـاث الـتي حكـٍل مـىعص جباع اإلاغاخـل الؿـابهت الـظيغ بكـٍل نـدُذ ًـاصي بلى حؿـُحر يكـا للمػلىماوؿخيخج ؤن 

 قيها. لمىظمت وبالخالي جغقُض غملُت اجساط الهغاع ل اؾتراجُجي

:خالصت  

 

ًاث الػمالنت ، حكهض مىظماث ألاغماُ الُىم حؿحراث َامت غلى مسخلل ألانػضة ، ناخبها ظ هىع الكغ

الاؾخسضام اإلاتزاًض  الخٌخالث الانخهاصًت الطخمت، الخُىعاث الخٌىىلىحُت الهاثلت زانت الػىإلات،

ؼ و اإلاىاقؿت الكضًضة و ؤنبذ مً للمػلىماث،  ًل َظٍ الخضاغُاث ؤصث بلى احؿام بِئت ألاغماُ بالخؿُحر الؿَغ

ث جمٌنها مً اإلاىاقؿت ، البهاء في ظل َظٍ الظغوف . قالُىم الهػب غلى اإلاىظماث التي ال جدبنى اؾتراجُجُا

اججهذ ًل مىظماث ألاغماُ بلى البدث غً ؤصواث و آلُاث جضغم بها مٍاهتها الخىاقؿُت و َى ما ًكغى غليها 

ت التي جمٌنها مً  الخسلي غً الاؾالُب الخهلُضًت و اهتهاج الخُبُهاث الخضًثت ، و ؤهجؼ ألاؾالُب الدؿُحًر

خؿالُ ألامثل إلاىاعصَا و بمٍاهُاتها . و ٌػخبر الدؿُحر الاؾتراجُجي اصاة َامت حػخمضَا اإلاىظماث للخػامل مؼ الاؾ

الخُىعاث البِئت الجضًضة زانت مؼ بغوػ هىع حضًض مً اإلاىاقؿت باإلبضاع ًضغمها الخُىع الخٌىىلىجي اإلاؿخمغ 

 و اإلاخجضص.

لدؿُحر الاؾتراجُجي للمػلىمت في مىظماث ألاغماُ ٌػمل غلى مً َىا ؤنبدذ الخاحت ملخت بلى اجباع ؤؾلىب ا

صعاؾت الىيؼ الخىاقس ي و ويؼ ألاَضاف الاؾتراجُجُت الٌكُلت بخدهُهها و حصخُو بِئتها الضازلُت و 

الخاعحُت للىنىف غلى ههاٍ نىتها و مىاًَ الههىع قيها و طلَ الؾخؿالُ الكغم و ججىب التهضًضاث و 

غلى جهُُم الىخاثج و غلى الػٌـ مً طلَ ، قةن الاؾخمغاع بالػمل غكىاثُا صون ؤن  اإلاساَغ و حػمل يظلَ

جٍىن َىاى ؤَضاف مدضصة و اؾتراجُجُاث واضخت لخدهُهها ، قؿُاصي بلى قكل اإلاىظمت في البهاء و 

 الاؾخمغاع.

ألاغماُ غلى و غلُه ؾاَمذ اإلاػلىماث في بخضار زىعة َاثلت في صهُا ألاغماُ مً زالُ مؿاغضة مىظماث 

ت.  زلو محزة جىاقؿُت باالغخماص غلى مىهج لؤلغماُ ؤلالٌتروهُت يبضًل لئلصاعة الخهلُضًت في بهجاػ ألاهظمت ؤلاصاٍع

وفي ظل َظٍ الخؿحراث ؤصعيذ اإلاىظماث ؤن اإلاىهج الاؾتراجُجي له صوع قػاُ في مىاحهت َظٍ الخُىعاث و 

ا، الخؿحراث و ٌؿاغض في عؾم اإلاؿاع اإلاؿخهبلي له  
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 جمهُذ:

 الباخثحن وشف مً املتزاًذ الاهخمام لزا املىٍماث، حعُحر في هبري  بإهمُت املخمحز داءلا  مفهىم ًدٍى    

ً  ؤًت لىحىد ظاس يلا  الذافْ ًمثل داءلا  ؤن مىىلم مً وهزا والدعُحر، إلاداسة مجاٌ في واملماسظحن واملفىٍش

 وجدذًذ مفهىمه لبي فةن خللخه، الزي الخىفُم ؤو الىجاح معخىي  ٌّىغ وىهه مىىلم ومً ِذمه مً مىٍمت

ً ؤمام همُتلا  بالٕت اؼيالُت زم ومً ملحت لشوسة ًبلى ٌٕىُه، الزي الذاللي املجاٌ  خذ ِلى والباخثحن املعحًر

 .ظىاء

في  ًىمُا املعحرون مّها ًخّامل خلُلت ًمثل خمحزامل داءلا  ؤو الدؽُٕلي داءلا  ؤو فشادلا  ؤداء وان وبن    

 والخّلُم مىه، الجذًذة الخٕحراث جفشلها ؤخشي  الجذًذة الخٕحراث جفشلها ؤخشي  خلاثم هىان فةن املاظعاث

 اظتراجُجي بمىىملاداء  جفىس  حّلذ التي الحلاثم وهي بها، الاظتراجُجُت لاحضاء وسبي املهاساث، بىاء الخىٍُمي،

 . املىٍماث في هفعه ًفشك

 :ِلى ًدخىي  والزي الففل هزا في بلُه ظيخىشق  ما وهزا

: إلاواس الّام لألداء املخمحز.املبدث   لاٌو

 املبدث الثاوي: لاداء املخمحز و ِالكخه بالدعُحر الاظتراجُجي  ملّلىمت.
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 .لألداء املخميزإلاطار العام املبحث ألاول: 

ش و الخجذًذ ، بدُث وحذث  اصدًادبن  ِذد املىٍماث و احعاُ هىاق ِملها و همىها ، ؤدي بلى لشوسة الخىٍى

ىٌ  املىٍماث هفعها مىالبت بخدلُم الخمحز في لاداء ، و لِغ لاداء فلي . و ٌّخبر لاداء كذسة املىٍمت للـى

 دسحت مً الخمحز . بإكص ىبلى ؤهذافها ، و رلً 

 املخميز.اء ماهيت ألاد ألاول:املطلب 

 كبل الخىشق بلى مفهىم الخمحز ظىف هخىشق بلى مفهىم ول مً لاداء و الخمحز.

 حعريف ألاداء./ أوال

ت''دساهش'' ِلى ؤهه : كذسة املاظعت ِلى حٍّشف لاداء خعب  و البلاء مدللت الخىاصن بحن سلا  الاظخمشاٍس

 1 املعاهمحن و الّماٌ. 

فه ِلى ؤهه اللُام بالص يء ؤو جإدًت ِمل مدذد ؤو بهجاص مهمت ؤو وؽاه مّحن، بمّنى ؤن لاداء  هما ًمىً حٍّش

هى كُام الصخق بعلىن ما لخدلُم هذف مدذد، فلذ ًيىن بؼباُ خاحت مُّىت ؤو خل مؽيلت ما ؤو 

فه'' ِلى   ؤهه املخشحاث راث اللُمتالخخىُي ملؽشوُ ما......، ؤما في بواس املاظعاث ؤو الخىٍُم ًمىً حٍّش

 2 التي ًيخجها الىٍام في ؼيل ظلْ و خذماث.

له و سبىه باللذسة الخىافعُت للؽشواث، بال ؤهه خعب  الاظتراجُجي: ؤي بِىاء الىابْ  اظتراجُجُاحٍّشف لاداء 

اث إلاداسة (   3، الخىخُيي و الّملي).  الاظتراجُجيسؤًىا فةن لاداء ًخىاحذ في ول معخٍى

فاث املخخلفت العابلت و التي اِخمذث ِلى ِذة ِىاـش في جدذًذ مفهىم لاداء بفملها و  مً خالٌ الخٍّش

اهىالكا مً مّىُاتها ، اللٌى ؤن لاداء هى مذي كذسة جدلُم املاظعت ألهذافها ِلى املذي البُّذ مً خالٌ 

خب ُف مخخلف مىاسدها في بواس لاخز بّحن إلِا اس جإزحراث البِئت الذاخلُت و الخاسحُت سؼذها في اظخٕالٌ و جٌى

 ألوؽىتها.

 حعريف الخميز ثانيا/

بلى كذسجه ِلى بهجاص هخاثج ٔحر معبىكت   -هما ٌؽشح ِلي العلمي –ٌؽحر مفهىم الخمحز ِلى معخىي الفشد 

ً ، و ؤن ًداش ي كذس إلاميان الخّشك للخىإ ، ؤو الاهدشاف مً خالٌ  ًخفىق بها ِلى هفعه و ِلى آلاخٍش

خماد ِلى ولىح الشئٍت ،و جدذًذ لاهذاف ، و الخخىُي العلُم، و الخىفُز العلُم ،  الِا

م املعخمش.    4و الخلٍى

ت مً املّاسف و املهاساث و اللذساث التي ًمخلىها ؤصحاب  eribariMهما ٌّشفه '' محرابُل  '' ِلى ؤهه مجمِى

 5لاداء املخمحز.

                                                           
 

  .17، ؿ:2016،  1مفىفى ًىظف ، بداسة الاداء ، داس و مىخبت الحامذ لليؽش و الخىصَْ ، الىبّت 1

ب و  املخمحز،لاداء إلاداسي  الىفش،مذخذ ؤبى  2  ت الّشبُت للخذٍس   .65، ؿ: 2012، 1الىبّت اليؽش،املجمِى
 .20مفىفى ًىظف، املشحْ العابم، ؿ :   3

 .67 ؿ:املشحْ العابم،  الىفش:مذخذ ؤبى 4 

 . 67 ؿ:مذخذ ؤبى الىفش: املشحْ العابم،  5 
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لت الصحُدت. ل '' الخمحز ِلى ؤهه جيبْ مً بهجاص البىىد الصحُدت بالىٍش  1و ٌّشف '' ماهغ ٍو

لى بّذًً هامحن في إلاداسة الحذًثت ، هما ًدذدها اما باليعبت ملفهىم الخمحز ِلى معخىي املىٍمت فةهه ٌؽحر ب

 ِلي العلمي في هخابه '' بداسة الخمحز'' والخالي: 

:البّذ  ؤن ٔاًت إلاداسة الحلُلُت هي الععي بلى جدلُم الخمحز بمّنى بهجاص هخاثج ٔحر معبىكت جخفىق بها  لاٌو

 بل و جخفىق بها ِلى هفعها بمىىم الخّلم. ًىافعها،ِلى ول مً 

البّذ الثاوي : ؤن ول ما ًفذس ًِ إلاداسة مً ؤِماٌ و كشاساث وما حّخمذه مً هٍم و فّالُاث ًجب ؤن ًدعم 

بالخمحز ؤي الجىدة الفاثلت الياملت التي ال جترن مجاال للخىإ ؤو الاهدشاف ، و ًيهئ الفشؿ الحلُلُت وي ًخدلم 

ماٌ الصحُدت جىفُزا صحُدا و جاما مً ؤٌو مشة.  جىفُز لِا

و البّذان مخيامالن و ٌّخبران وحهحن لّملت واخذة و ال ًخدلم ؤخذهما دون جدلُم آلاخش، هما ؤن بّذي 

ُذ املّشفي املتراهم و املخجذد باظخمشاس و حعُحر العبل  الخمحز ٌّخمذان اِخمادا ولُا و جاما ِلى اظدثماس الـش

 للخّلم الخىٍُمي ختى ًخم جفُّل جلً املّشفت ِلى ؤسك الىاكْ.

هما ؤن العلمي ًاهذ مفهىم الخمحز ِلى معخىي إلاداسة هى معخىي لاداء الىخُذ امللبٌى في ِفش الخىافعُت و 

 الّىملت ، ِفش لاهترهذ و ظُادة جلىُاث الاجفاالث و املّلىماث.

 ألاداء املخميز.  -ثالثا/ 

فاث جىىلم   الذساظاث ؤو الىخب خالٌ مً ظىاء املفىلح، لهزا املّاـشة جىاوالث  صخم مً املخمحز لاداء حٍّش

 ؤهمُت الخّذد هزا ٌّىغ بدُث ؤخشي، ؤخُان في والصحف بل الّلمُت واملاجمشاث الجامُّت واملدالشاث

ه املفىلح خ بلى ممّىت هٍشة ولّل. وؼُِى  التي الجهىد ضخامت حّىغ املخخلفت، ومذاخله إلاداسي  الفىش جاٍس

 مثال الّلمُت إلاداسة فمذخل و مىىللاتها، فلعفتها خعب مذسظت ول ومّاًحره، الخمحز مفاهُم لخدذًذ هشظذ

 الخمحز كامىط بلى ؤلُفذ فلذ إلاوعاهُت الّالكاث مذخل ؤما لاداء، لخمحز هإظاط" الىفاءة" مفهىم خذد

م ِمل"و" الجماعي الّمل" ِذة مفىلحاث باألداء  الجهىد اظخمشث وكذ ،"الخىٍُمُت الحُاة حىدة"و" الفٍش

 الّملُاث، بدىر ؤو إلاداسة ِلم مذسظت حاءث ختى املخمحز، لألداء واضح مفهىم جلذًم مداوالث في الّلمُت

ملُت حهت، مً والىفاءة إلاهخاج بحن سبىذ التي الُت الىمارج و الىمُت لاظالُب واظخخذام الخخىُي ِو  الٍش

 ٌ ى  الؽمىلُت الىٍشة اِخمذث التي الىٍم مذسظت خاولذ وهزا ؤخشي، حهت مً باألداء الخمحز بلى للـى

 2 الخمحز. لخدلُم املخخلفت ؤحضائها فشوِها بحن املدؽابىت الّالكاث حّشف ولشوسة للمىٍمت،

 ول ، جخىكف لم باألداء الخمحز ومّاًحر مفاهُم جدذًذ بلى الشامُت إلاداسة  ِلماء حهىد ؤن ًخطح ظبم مما 

ٌ  ظبُل في رلً ى ت املفاهُم حّذد ولّل لاداء، لخمحز ؤمثل همىرج بلى الـى  بهما بالخمحز، املشجبىت إلاداٍس

بت ٌّىغ ل في للمماسظحن الذاثمت الٔش  جمش التي واملخٕحراث الٍشوف الحعبان في جإخز ؤداء همارج بلى الخـى

  واملىافعت الخذمت مخللى ؤو املعتهلً ؤن ؼً فال لاداء، جمحز مّادلت لمً لخذخلها املىٍماث،  بها

  3   لاداء.و 

                                                           
ب لليؽش و  املخمحز،بداسة لاداء  العلمي:ِلي  1    .11، ؿ:2002مفش،  اللاهشة، الخىصَْ،داس ٍس

ت ، اللاهشة ، صاًذ ِادٌ : لاداء الخىٍُمي املخمحز، املىٍمت الّاملُت   2  .09:، ؿ2003للخىمُت إلاداٍس

ت الحذًثت، مشهض الىخب، لاسدن،  3    .09، ؿ:1990الؽُخ ظالم فااد و آخشون: املفاهُم إلاداٍس
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لى  م ِو  ٔحرهم، ؤم إلاداسي  باملجاٌ املهخمحن ؤولئً كبل مً ظىاء جىاوله وهثرة الخمحز، مفهىم ؼُُى مً الٔش

 لهزا دكُم حٍّشف جلذًم مداوالث ان بال املخمحز، لاداء حىاثض كبل مً له التروٍج حهىد ًِ ِذا هزا

 بداسة ومفاهُم حهت، مً الخمحز مفاهُم بحن الخلي بلى ٌّضي  هزا ولّل وهادسة، بل كلُلت واهذ املفىلح

 مفىلح اخخفاً املىٍمت، بإداء الاسجلاء بلى يهذفان املفهىمحن هال ألن مبرس خلي وهى ؤخشي، حهت مً الجىدة

 . آلاخش ِلى والخفىق  املىافعت ِلى الحشؿ بخاـُت الخمحز

ماٌ املىلىبت منهم بذسحت ِالُت مً  و ًمىً حٍّشف لاداء املخمحز ِلى ؤهه كذسة الفشد ؤو املىٍمت ِلى ؤداء لِا

ادة، و  إلاجلان و الاهمباه و الجىدة بذون جشن مجاال للخىإ ؤو الاهدشاف، بىحىد بداسة جخمحز بالخفىق و الٍش

 1مهاساث كادسة ِلى بهجاص هخاثج معبىكت.

لت هما ٌّشف بإهه جلً ا لخبرة التي حّىغ لاداء الىاجح و الىفء ملهمت مّلذة مً املهام ٔحر الهُيلُت بىٍش

 2مخمحزة. 

ت و مّشفُت ِالُت ًخمخْ بها لافشاد الّاملىن  ت ظلىهُاث و كذساث ، و مهاساث فىٍش و ٌّشف ؤًما بإهه مجمِى

ُف جلً املهاساث و املّشفت و الع لىن في مجاٌ ِملهم و جخففهم في املىٍماث ليي جفبذ لهم اللذسة لخٌى

ا و  بما ًجّلهم ًىجضون ؤِماال ال جخجاوص خذود املّاًحر املىٍمُت و جخفىق ِلى ما ًلذمه آلاخشون هما و هِى

الت و إلابذاُ.  3جلذًم ؤفياس و مىخجاث جدعم بالحذازت و لـا

 رابعا/ نماذج الخميز:

بّن الىمارج في مىلُى الخمحز، و جمثل هزه الىمارج ؤظلىبا ِلمُا يهذف بلى الاظخفادة مً خبراث  ٌهشث

ؤصحاب لاداء املخمحز في املىٍماث لخدعحن ؤداء بلُت الّاملحن بها ٌعهم في جدلُم ؤهذاف هزه املىٍماث 

 بىفاءة و فّالُت.

 ي الفشد ، و الثاوي ًِ الخمحز ِلى معخىي املىٍمت.و آلاحي مثالحن ِلى همىرححن ، لاٌو ًِ الخمحز ِلى معخى 

 4الخميز على مسخىي الفرد -/1

فُت جدذد الخفاثق  rMgnrspMi  &Luciaولْ ول مً  همىرحا للخمحز ِلى معخىي الفشد وىظُلت ـو

ُفي مّحن بذسحت ِالُت مً الىفاءة و الفّال ُت الصخفُت و العلىهُت و املّاسف و املهاساث الالصمت ألداء ٌو

 داخل املىٍمت بما ٌعهم بذوسه في جدلُم ؤهذاف املىٍمت.

هزلً كذم ''ِبذ الباسي ببشاهُم'' همىرحا آخش ؤولم ِلُه '' همىرج لاداء الفّاٌ" و ٌؽشح ِبذ الباسي 

 همىرحه والخالي:

 لاداء الفّاٌ املخمحز: هى هخاج الّىامل الخالُت: -ؤ/

  ف ؤي مّلىماجه و مهاساجه و  اججاهاجه.هفاًاث املٌى

  بِئت الخىٍُم الذاخلُت مً خُث املىاسد و اللُىد، و الهُيل الخىٍُمي و هٍام إلاجفاٌ و العلىت، و

 ؤظلىب اللُادة ، و هٍام الحىافض، و الّلاب.

                                                           
 

1
  .76: الورجع السابق، ص: هذحث أبو النصر 

  .06، ؿ:2009مدمذ الفحرفي: الخمحز إلاداسي للّاملحن بلىاُ التربُت و الخّلُم ، ماظعت حىسط الذولُت لليؽش و الخىصَْ،  2 
 .179، ؿ:2013، 34الجامُّت، الّذد:  الاكخفادًتخمضة مدمذ الجبىسي: حىدة الخذمت و دوسها في لاداء املخمحز، مجلت ولُت بٕذاد للّلىم   3

  .70ىفش: املشحْ العابم، ؿ مذخذ ؤبى ال 4 
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  ًُفت مً خُث الىاحباث و املعاولُاث و لادواث و الخىكّاث املىلىبت م مخىلباث الّمل ؤو الٌى

ف ، و هزلً الىشق و لا   ظالُب و لادواث و املّذاث املعخخذمت.املٌى

 البِئت الخاسحُت بإهٍمتها املخخلفت.

ُفُت،  ٌى بلى رسوة لاداء الصخص ي بال ؼً ظىف ًدلم لإلوعان الىجاح في خُاجه الصخفُت و الٌى  بن الـى

 و ظىف ًجّله سالُا ًِ هفعه و ِمله، و ظىف ًشجلي باإلوعان بحن ؤكشاهه فُفبذ را شخفُت حزابت و 

ت و ٌؽاس بلُه بالبىان، هزلً ًشجلي به في ِمله لُفبذ سثِعا ؤو مذًشا هٍشا لخفىكه في لاداء.  كٍى

ت و ـبر  ٌى بلى رسوة لاداء الصخص ي ِملُت لِعذ ظهلت، بل هي ِملُت ؼاكت جدخاج بلى بداسة كٍى و الـى

ل و سئٍت واضحت و مشاحّت للىفغ باظخمشاس و الاظخفادة مً خبراث الفؽل و   الىجاح. وٍى

 (: نمىذج ألاداء الفعال1 -2الشكل رقم ) 

 

 .71املفذس : مذخذ ؤبى الىفش ، املشحْ العابم، ؿ:

ىٌ بلى رسوة لاداء الصخص ي هزهش منها:  و هىان وشق ِذًذة للـى

 .الخىمُت الّللُت 

 .جدعحن مهاساث بداسة الزاث 

العمل كفاياث  

العمل  مخطلباث  

(الىظيفت)  

  الخنظيم بيئت      

 الداخليت

األداء 

 الفعال

 البيئت الخارحيت
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 .الخىمُت الزاجُت 

 .جدعحن الصخفُت إلاوعاهُت 

 .دساظت العلىن إلاوعاوي و جىحيهه 

 .فهم الذوافْ و بؼباُ الحاحاث إلاوعاهُت 

 .ُف الحىافض إلاًجابُت و العلبُت  جٌى

 .ٌجدعحن مهاساث إلاجفا 

ادة اهدعاب بّن الففاث الاحخماُِت املىحُت.  ٍص

 1الخميز في العمل -/2

همىرحا للخمحز في الّمل ًجب ِلى املذساء ؤن ٌعخفُذوا   cbcre rbnDMiiMn & caa  MbDaDmkولْ ول مً 

مىه ، و رلً برا ؤسادوا ؤن جىجح املىٍماث التي ٌّملىن بها ؤن التي ًلىدون الّمل بها ختى جفبذ هزه 

 املىٍماث في الففىف لاولى في اظىق الّمل ؤو الخذماث. 

 و ًمىً جلذًم هزا الىمىرج في:
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 (: نمىذج الخميز في العمل.2 -2الشكل رقم ) 

                                                                                                                   

 .73املفذس: مذخذ ؤبى الىفش: املشحْ العابم، ؿ:

فُخخلف رلً  زابخا،هامت في هزا العُاق و هي: ؤن مفىلح لاداء إلاداسي املخمحز لِغ مُّاسا ِلمُا  هلىت

ُفت بلى ؤخشي، و هزلً ًخخلف مً مىٍمت بلى ؤخشي. آخش،املفهىم مً ِمل بلى   و مً ٌو

فً مذًشا مً املهم ؤن حّشف الّمل الزي جشاه مخمحزا  و ليي جفّل رلً ًجب ؤن جمْ بّىاًت  بالفّل.و بـى

اث التي جبذؤ منها ول امليافأث الىلذًت و الٕحر الىلذًت و  و لخداٌو الخإهذ مً ؤهه ًخم ميافإة  جثبُتها.املعخٍى

اث اللمت. و ظخجذ ؤهه مً  ٌى بلى معخٍى الّمل الجُذ فلي بميافأث حُذة. ِلى ؤهه لِغ مً املعخدُل الـى

 عبت مً املداولت و الخىإ ؤًما في هزه الّملُت.المشوسي ؤن جيىن هىان و

هزا و ًمىً ؤن هلٌى ؤن لاداء إلاداسي ِىذما جخىفش به امللىماث التي ظىزهشها في املىلب الثاوي فةهه ًخفف 

 بففت الخمحز.

 القيادة

 إدارة ألافراد

باث لافشاد.  جدلُم ٔس

إلابذاُ الابخياسي و 

 إلاهخاحُت.

 السياساث و الاستراجيجياث

 ولْ لاهذاف.   /جدذًذ         

 الّمل بالىخاثج    /الاججاه      

 املشحىة.                     

          

 إدارة املىارد

 إلاظتهالن ، الفاثذة،

لاسباح ، الخذفم الىلذي، 

 جدلُم الىخاثج املشحىة. 

  

 إدارة العملياث و إدارة الدشغيل

بسلاء الّاملحن و هعب 

 .والئهم

بسلاء الّمالء و هعب 

 والئهم

 اكخفادًاالخإزحر في املجخمْ 

 و خذمت املجخمْ.

 النخائج املحققت ) معنىيت ، ماليت ، معلىماجيت(

 الخٕزًت الّىعُت
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 املطلب الثاني: أساسياث ألاداء املخميز

 1أوال/مبادئ الخميز.

ًمىً اللٌى ؤن املّاًحر التي جاظغ ِليها حاثضة مً الجىاثض كذ ؤـبدذ ِاملُت في ؼمىلُتها ؤو ملضمت بإي  ال 

شها لخخىافم مْ املىٍماث التي ظِخم الخىبُم ِليها ، و  خاٌ مً لاخىاٌ ، و لىنها حّخبر مذاخل بذًلت ًخم جىٍى

بلى ؤهثر املىٍماث املخمحزة ؤو التي خفلذ ِلى  هي بمثابت بلىسة الّىاـش و مبادت الخمحز بر حؽحر الذساظاث

حىاثض الخمحز هي املىٍماث التي جيخهج جىبُم جلً الّىاـش و املبادت و بالخالي فةن جىبُم حىاثض الخمحز ما هى بال 

ًِ ؤهمُت هزه املبادت فةهه ٌؽحر بلى ؤن مبادت الخمحز  (Swanwik , John )وظُلت لخىبُم هزه املبادت خعب 

ت مً املّخلذاث و اللُم التي هي ِبا حعىد في املىٍمت التي ًيىن الخمحز هذفها و ٔاًاتها و ًمىً سة ًِ مجمِى

   بحماٌ هزه املبادت فُماًلي:

إلاداسة بالىخاثج: الخمحز ٌّني جدلُم الىخاثج التي جشض ي حمُْ ؤصحاب املفلحت في املىٍمت.  -  

ُل املعخذام.الترهحز ِلى الضبىن: الخمحز ٌّني اًجاد الّم -  

 اللُادة و ولىح الهذف: الخمحز ٌّني كُادة ملهمت جخمخْ بىلىح الشئٍت و الهذف. -

الخّلم املعخمش و الابخياس و الخدعحن : الخمحز هى جدذي الىلْ الشاهً و بخذار الخُٕحر مً خالٌ الاظخفادة  -

 مً الخّلم لخلم الابخياس و فشؿ الخدعحن.

ش و الحفاً ِلى اللُمت املمافت للؽشواء.جىمُت الّالكاث و  - الؽشاواث : الخمحز هى الخىٍى  

املعاولُت الاحخماُِت للؽشهت : الخمحز هى ججاوص الحذ لادوى لإلواس الخىٍُمي الزي حّمل فُه املىٍمت و  -

 الععي لفهم و الاظخجابت لخىكّاث ؤصحاب املفالح في املجخمْ.

ت مترابىت و مدؽابىت مً الىٍم و إلاداسة بالّملُاث و الحلاثم: ال - خمحز هى بداسة املىٍمت مً خالٌ مجمِى

 الّملُاث و الحلاثم.

شهم و اؼشاههم و  - ش لافشاد و اؼشاههم : الخمحز هى سفْ معاهمت لافشاد بلى ؤكص ى خذ مً خالٌ جىٍى جىٍى

 .جمىُنهم ختى مً اللشاساث لُخم جىفُزها بعهىلت و دون ملاومت

 ) مبادت الخمحز.-2م (و ًلخق الؽيل سك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، م 1 ش لاداء في اللىاُ الحيىمي، املاجمش الذولي للخىمُت إلاداٍس ّهذ إلاداسة ِلي ؤخمذ زاوي بً ِبىد، دوس حىاثض الجىدة و الخمحز في كُاط و جىٍى

 .13-12، ؿ:  2009هىفمبر 4-1الّامت، اململىت الّشبُت العّىدًت، 
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 (: مبادئ الخميز. 3-2)الشكل رقم

                                                      

   
, Consulter le 02/03/2018.http://www.bexcellence.org/EFQM.html:  Source 

 

 1مراحل الخميز املؤسس ي:ثانيا/ 

ال ؼً ؤن الخمحز ًفىْ و ال ًىهب، فالخمحز هى هخاج سخلت معخمشة مً الّمل الجاد املبني ِلى الخخىُي 

العلُم وفم سئٍت ـاثبت و ؤهذاف واضحت جىمذ املاظعت لخدلُلها و ال ًمىً ألًت ماظعت ؤن جدلم الخمحز 

ش في لاداء املاظس ي و العااٌ املهم: دون بزٌ الجهىد و الّىاء و الّمل املعخمش مً ؤح ل الخدعحن و الخىٍى

 هُف ًمىً ـىاِت الخمحز في لاداء املاظس ي؟

للذ ؤـبدىا بحن الفُىت و لاخشي وعمْ ًِ ماظعاث كذ هالذ ؼهشة هبحرة حذا ملا جدلله مً بهجاصاث و ملا 

ذة للمجخمْ ، و جشهخه مً بفماث هجاح ِلى ؤسك الىاكْ ، و ملا كذمخه مً بظهاماث و ؤِم اٌ مخمحزة و فٍش

 لىً هل ظإلىا ؤهفعىا راث ًىم ما العش الزي ًىمً وساء جمحز املاظعت دون ؤخشي؟

  .ؤدسهذ ظش ـىاِتبن العش ًىمً في ؤن املاظعاث املخمحزة  -

                                                           
 وهُتمدمىد ظّذ، ـىاِت الخمحز املاظس ي، مجلت ظاظت بىظذ إلالىتر 1

http://www.sasapost.com/opinion/organizational-excellence-industry,Consulter le 03/02/2018.   

http://www.bexcellence.org/EFQM.html
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الخمحز املاظس ي جمش  و ظاسث ِلى دسبه خىىة وساء لاخشي ختى خللذ الخمحز. و ـىاِت الخمحز املاظس ي

 بخمغ مشاخل و خىىاث مخخابّت ختى جدلُم املاظعت ؤِلى معخىي ممىً مً جمحز لاداء بها.

ش لاداء حىدة للُادة فٍشم حؽىُل فيها ًخم التي املشخلت في الخمحز ـىاِت في لاولى املشخلت -  لاداء وجىٍى

 املاظس ي،

لى م هزا ِو ُت بّملُاث ًلىم ؤن الفٍش لُه الخمحز جدلُم ألهمُت الالصمت الخِى ش داِمت زلافت ًبني ؤن ِو  للخىٍى

لُه الّلُا، إلاداسة مً بذِم يس املاظ ش لخدلُم الؽاملت والخىي الخفىساث ًمْ ؤن هزلً ِو  لاداء جىٍى

 .ِامت بفىسة واملجخمْ مىدعبيها جىلّاث ًلبي بما يس املاظ

 الخىىة هزه ؤن ؼً وال للماظعت، الزاحي الخلُُم مشخلت في يس املاظ الخمحز ـىاِت في الثاهُت املشخلت ؤما -

 مً املاظعت جخمىً الزاحي الخلُُم ِملُت خالٌ فمً ، الخمحز جدلُم هدى ولاخىش لاهم حّذ املشخلت وجلً

الخلُُم الزاحي ؤًما ؤهه  كىة وجىمً بها، الّمل مجاالث مخخلف في المّف ومىاوً اللىة مىاوً ِلى الخّشف

 ومخىلباتها اخخُاحاتها وهزلً املخخلفت، وكذساتها وبمياهاتها الحالي ولّها ِلى الخّشف مًًمىً ول ماظعت 

ض و دِم لممان  ، الخمحز جدلُم هدى ففي هزه املشخلت جدذد هلاه اللىة في لاداء و التي جدخاج بلى حٍّض

تها،  ش بلى جدخاج يوالت والخلل المّف وهلاهاظخمشاٍس لها ِليها الخٕلب بهذف وجدعحن جىٍى  هي كىة لىلاه وجدٍى

 .لاخشي 

 بذون  الىاكْ ؤسك ِلى ومىىلُت واكُّت بفىسة للماظعت الزاحي الخلُُم ًجشي  ؤن المشوسي  ومً املهم ومً 

م ًخدلى ؤن ًجب املىلىبت بالفىسة رلً ًخم وليي رلً، ؼابه وما للحلاثم جٍضُف ؤو مجامالث  والزي الّمل فٍش

م بماهُت وإلاملام والجزاهت لاماهت بشوح الخلُُم بمهام ظُلىم ٌ  امليؽىد والخمحز وؤهذافه الخلٍى ى  وؤن بلُه، الـى

بت وهزلً املجاٌ هزا في الالصمت والخبرة الثاكب الفهم لذيهم ًيىن  ش في امللحت الٔش  املعخذام والخدعحن الخىٍى

 . للماظعت

اث جدذًذ مشخلت في يس املاظ الخمحز ـىاِت في الثالثت املشخلت ؤما - ش ؤولٍى   املشخلت هزه وجإحي ي،س املاظ الخىٍى

جدذد فجىاث لاداء لاؼذ جإزحرا ظلبُا في بهخاحُت املاظعت و  املشخلت هزه وفي الزاحي، الخلُُم مشخلت بّذ

اث جدلُم ؤهذافها وفم سئٍتها و سظالتها، و مىاكؽت ؤظباب جلً الفجىاث و اجخار اللش  اساث املىاظبت بإولٍى

ش و الخدعحن و جدذًذ الخىىاث الخالُت لها وفلا لألهمُت و  ش: ؤي جدذًذ هلىت البذاًت في الخىٍى الخىٍى

 الاخخُاج و املفلحت الّامت للماظعت.

ش لاداء  - ؤما املشخلت الشابّت ـىاِت الخمحز املاظس ي فهي مشخلت جفمُم و بِذاد الخىت إلاحشاثُت لخىٍى

املاظس ي ، و هىا ٌؽيل الّمل اللادس ِلى بىاء مثل جلً الخىي ، و ًدذد الجذٌو الضمني الالصم إلداسة هزه 

ش املاظس ي ، و م اث لاداء الخىت و جىفُزها، و جدذًذ لاهذاف الّامت للخىٍى ه بنهاًت جدلُم عخٍى املخىكْ بلٔى

و جىفُز الخىت ِلى ؤسك الىاكْ، و هزلً جدذًذ اظتراجُجُاث الّمل و جىصَْ لادواس و املعاولُاث و جدذًذ 

 ماؼشاث الىجاح في جدلُم ؤهذاف الخىت و الىكذ الالصم للخىفُز و املخابّت.

م لاداء املشجبي بدىفُز الخىت و املشخلت الخامعت في ـىاِت الخمحز املاظس ي هي  - مشخلت مخابّت و جلٍى

ُخه بإظالُب مخابّت و جلُُم إلاحشا م مخابّت و جلُُم لاداء، و جِى ش لاداء املاظس ي و هىا ٌؽيل فٍش ثُت لخىٍى

آلُاث و ؤدواث املخابّت الالصمت، و الاجفاق خىٌ لاداءاث وفلا لألوؽىت املشحىة بالخىت، و هزلً الاجفاق ِلى 

ُت لاداءاث و الؽىاهذ و لادلت املىلىب مخابّتها و الخإهذ مً جىافشها ِلى ؤسك الىاكْ، و هُفُت جدلُلها و ه ِى
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لى معخىي  ٌى أِل ش لاداء بهذف الـى ت جىٍى جلُُمها الجخار اللشاساث املىاظبت بؽإنها و رلً لممان اظخمشاٍس

 مً الخمحز.

 ./العىامل الدافعت لألداء املخميز الثثا

ً ( للذ ت ، فٍهش ما ٌعمى بالخىحه 20ؼهذ الىفف الثاوي مً اللشن الّؽٍش ) حٕحر الّذًذ مً املفاهُم إلاداٍس

م ، و الترهحز ِلى الضبىن الذاخلي و الخاسجي مّا، الترهحز ِلى سؤط املاٌ الفىشي .....، و لجاث مٍّم  بلى الدعٍى

 ً حعخجُب للّذًذ مً اللىي الذاِمت للخمحز.املىٍماث بلى جبني فىش بداسي حذًذ مً ؤحل الخمحز . و لزل

 و الؽيل الخالي ًىضح ؤهم اللىي الذاِمت للخمحز .

 ( : العىامل الدافعت للخميز.4 -2الشكل رقم )

  
 .180خمضة مدمذ الجبىسي: املشحْ العابم، ؿ :  املصدر:

ّت: فلذ ٔذا الخٕحر هى الثابذ الىخُذ الزي جخّامل -1 مّه املىٍماث في ِفشها الحذًث مّذالث الخُٕحر العَش

ال "س  ، خُث جدعم الٍشوف البُئُت الحذًثت، بذسحت ِالُت مً الخٕحر لذسحت ًفذق مّها اللٌى املؽهى 

إلاوعان ؤن ٌعبذ في النهش هفعه مشجحن"، ولِغ مً هافلت اللٌى ؤن الّفش الحذًث الزي وِّؽه  ٌعخىُْ

 1.ًمخلئ بالخٕحراث واملفاحأث 

ادة خذة امل-2 فمً الخفاثق املمحزة لهزا الّفش الزي جدعاُس ؤخذازه، وجتراهم مّاسفه،  ىافعت الّاملُت:ٍص

وجدىُى ؤؼياٌ الفشاُ فُه، ؤهه ِفش ًخمحز بذسحت ِالُت مً الخىافعُت، حعىد مخخلف مجاالث الحُاة، ظىاء 

ياتها في مجاٌ اليؽا ـٌى ى ه هفعه، للِلى معخىي لافشاد بحن بّمهم البّن، ؤم بحن املاظعاث مْ ؼٍش

اث لاداء، وجضداد خذة جلً املىافعت باليعبت  بلى دسحت ِالُت مً اجلان الّمل وجدلُم ؤِلى معخٍى

ت، ِلى اِخباس ؤنها مً ؤهم املاظعاث الاحخماُِت التي جخىلى جشبُت لامت مً خالٌ الّملُت  للماظعاث التربٍى

                                                           
ذ، 274ِلي هبُل: الثلافت و ِفش املّلىماث، مجلت ِالم املّشفت ، الّذد  1    .10، ؿ:2005، اليٍى

 العىامل

• ّت  مّذالث حُٕحر ظَش

• ادة خذة املىافعت  ٍص

 الدافعت

•  خفَ املياهت الحالُت

•  جىامي الؽّىس بالجىدة

•  اكخفاد املّشفت

 للخميز
•  جىىىلىحُا املّلىماث



...ألاداء املخميز و عالقخه بالدسيير الاستراجيجي للمعلىمت....................................................الفصل الثاني:.  

 

 ؤظاظُا ً
ً
ت ماهلت في س ىامضود ماظعاث املجخمْ املخخلفت، بالخّلُمُت التي جلىم ِليها، خُث حّذ سافذا د بؽٍش

 1معخىي مً الجىدة ًدىاظب مْ اخخُاحاث ومخىلباث الّفش.

املدافٍت ِلى اظخلشاس املىٍمت ومياهتها: خُث ٌعاِذ جمحز لاداء في املدافٍت ِلى اظخلشاس املىٍمت ومياهتها، -3

ٍمت راتها، فالخمحز هى اللذسة ِلى جشجِب البِذ الذاخلي، ؤما" الاظخلشاس الذاخلي" فهى اللذساث الزاجُت للمى

خُث حّذ لاخحرة هلىت  الاهىالق لاظاظُت لخمحز لاداء املىٍمي. وبىاء ِلى هزا فةن ِملُت بداسة الخمحز 

 الاظتراجُجيباِخباسها ؼلا ؤظاظُا مً ِملُاث الخخىُي  'الذاخلُت هى' املشاحّتجخممً ميىها ؤظاظُا 

الٕاًت، وظُّا للخإهذ مً كذسة املىٍمت ِلى جدلُم محزة  هّاملت في املجاٌ هفعه، وجدلُم لهذللمىٍمت ال

جىافعُت، ال بذ ؤن ؤداء املىٍماث املىافعت، وبٕن الىٍش ًِ هُى املىٍمت ووؽاوها، فان املىٍمت ًمىً ؤن 

ت ودسحت هفاًخجمخلً محزة جىافعُت داثمت، مً خالٌ ال تها وجمحزها، ومذي جمىُنها ذكُم بحن املذخالث البؽٍش

لت  مً مّاٌؽت خلىكها ومعاولُتها مً حهت، والاهخمام باملىاسد املادًت وهٍم املّلىماجُت مً حهت ؤخشي، بىٍش

ذة جادي الى جدلُم املحزة الخىافعُت امليؽىدة   2.فٍش

ً وؤـبدذ الاهخمام بمىلُى الجىدة ِاملُا خالٌ الّلذًً لا  جضاًذ فلذ بالجىدة: الؽّىس  جىامي -4 خحًر

الجىدة ٌاهشة ولٕت ِاملُت للخمحز بحن العلْ و الخذماث املخذاولت، هما ؤـبدذ املىٍماث و الحيىماث في 

الّالم جىليها اهخماما خاـا، ليىنها جمثل فلعفت وؤظلىبا هاحّا ًمىً املىٍماث مً الحفٌى ِلى محزة 

هىس لاظىاق الّاملُت. جىافعُت حعاِذها ِلى البلاء و الاظخمشاس، في ٌل املخٕحر   اث البُئُت املخالخلت، ٌو

ت حّني بلُمت إلاهخاج ٔحر الشبدُت، التي حؽمل    ؤما في التربُت، فان الجىدة التي حععى اليها املاظعاث التربٍى

ًً هم الىلبت زمىاـفاث مُّىت جخذم ٔشك املجخمْ، وجدلُم ؤهذافه هما جدم الشلا للمعخفُذًً ال

 3واملجخمّاث.

زىسة جىىىلىحُا املّلىماث: فلذ والذ جىىىلىحُا املّلىماث حمُْ حىاهب الّمل الخىٍُمي بال اظخثىاء  -5

حرها مً إلاداساث، ؤـبدذ مشجبىت اسجباوا مباؼشا بالخلذم  ل ٔو ،فمماسظاث بداسة الخخىُي ولافشاد والخمٍى

دذ مىٍمت الىتروهُت في مٍّم الحادر في مجاٌ جىىىلىحُا املّلىماث، بل ؤمىً اللٌى ؤن املىٍماث ؤـب

وؽاواتها، مْ إلاؼاسة في هزا الفذد بلى ؤن امخالن املىٍمت لخىىىلىحُا املّلىماث وجفُّلها، ًىفش جىافعُت 

ّضص ِلى  الاظخجابت للمخٕحراث البُئُت املخخلفت.   َو

م مً لاظباب التي ظبم رهشها، بال ؤن البّن كذ ًشاها ٔحر وافُت في د      لى الٔش فْ املاظعاث للبدث ِو

، بل آخشون ؤن الذساظت ًِ الخمحز بهما ًذخل جدذ معمُاث 
ً
ًِ  الخمحز، ؤو ؤن جيالُف الخمحز باهٍت حذا

الترف إلاداسي الزي ال ًمىً ؤن جدلم ول املىٍماث، ٔحر ؤن مثل هزا الىمي مً الخفىحر إلاداسي ًذخل لمً 

خلبلُت، مفاهُم الخخىُي إلاظتراجُجي، فلذ جيىن مىٍىس الخخىُي كفحر لاحل، بُّذا ًِ الشئٍت املع

الخيلفت الخمحز باهٍت الثمً بّن الص يء، لىً جيلفت ِذم الخمحز ؤِلى، فالخيلفت في جلً الحالت اللماء ِلى 

                                                           
  .10، ؿ: 2004اِخماد الجىدة، داس املعحرة، ِمان،  سؼُذي ؤخمذ: الجىدة الؽاملت في الخّلُم بحن ماؼشاث الخمحز و مّاًحر  1 

 
2
ت، اللاهشة، ؿ:    .11ًىوغ واسق: الفىش الاظتراجُجي لللادة، املىٍمت الّشبُت للخىمُت إلاداٍس

 
3
في جطوير أداء الوحذات اإلدارية في وزارة الحربية و الحعلين في األردى ، رسالة دكحوراه ( 1009 آيسو)فاعلية اسحخذام إدارة الجودة : الحويوي 

  .99:، ص1099غير هنشورة، جاهعة عواى العربية للذراسات العليا، عواى، األردى، 



...ألاداء املخميز و عالقخه بالدسيير الاستراجيجي للمعلىمت....................................................الفصل الثاني:.  

 

امُت بلى الخمحز بملاومت مً ض معخلبل املىٍمت، مْ إلاؼاسة هىا ؤهه مً الىبُعي ؤن ججابه الجهىد الخىٍُمُت ال

  1.وألظباب مخّذدة، ٔحر ؤن جلً امللاومت ال ًجب ؤن جىكف ماهُىت الخمحز ًِ الّمل ولاداءمفادس ِذة 

 /مقىماث ألاداء املخميز :رابعا

 ٌعدىذ لاداء املخمحز في جدلُله بلى ِذة ملىماث و املخمثلت فُما ًلي:

 املعخلبلُت و ًمم الّىاـش الخالُت:بىاء اظتراجُجي مخيامل ٌّبر ًِ الخىحهاث الشثِعُت للماظعت و هٍشتها  -1

الشئٍا املعخلبلُت للماظعت و جفىساث إلاداسة ًِ مىكّها املعخلبلي و التي جمثل املبرس مً وحىدها في 

ىت الفىاِت و مشهضها الخىافس ي و وبُّت املاظعت و املىخجاث التي جخمحز  العىق، ؤي الّشك الشثِس ي ِلى خٍش

ذاف الاظتراجُجُت التي حّمل إلاداسة ِلى جدلُلها و جخخزها ؤظاظُاث في في جىفحرها مً املىافعحن. لاه

 جخىُي ِملُاتها و جدذًذ املىاسد و املذخالث املخخلفت التي جدخاحها.

مىٍمت مخياملت مً العُاظاث التي جدىم و جىٍم ِمل املاظعت و جىحب اللاثمحن بمعاولُاث لاداء بلى  -2

 كىاِذ و ؤظغ الجخار اللشاساث.

هُاول جىٍُمُت مشهت و مخىاظبت مْ مخىلباث لاداء و كابلُت للخّذًل و الخىُف مْ املخٕحراث الذاخلُت و  -3

خباس جذفم املّلىماث و  الخاسحُت ، و ًخخز لاداء املخمحز الخىٍُم ِلى ؤظاط الّملُاث ، هما جإخز في إلِا

و جخممً هُاول املاظعاث راث لاداء  حؽابً ِالكاث الّمل ِىذ حؽىُل ؤو حّذًل الهُاول الخىٍُمُت ،

لهم الفالخُاث ول في مجاٌ ِمله فمال ِلى ِمم  ت هدُجت اِخمادها ِلى جمىحن و جخٍى املخمحز الالمشهٍض

 اظخخذامها لخلىُاث الاجفاالث و املّلىماث.

ؼشوه  هٍام مخىىس لخإهُذ الجىدة الؽاملت ًدذد آلُاث الخدلُل للّملُاث و ؤظغ جدذًذ املىاـفاث و  -4

 الجىدة و مّذالث العماح فيها و آلُاث سكابت و لبي الجىدة و مذاخل جصحُذ اهدشافاث الجىدة.

ذ املّلىماث املىلىبت و جدذًذ مفادسها ووظاثل ججمُّها و كىاِذ  -5 هٍام مّلىماث مخيامل ًمم آلُاث لـش

ُفه اظترحاِها،مّالجتها و جذاولها و خفٍها و   ا لذِم اجخار اللشاس.فمال ًِ كىاِذ و آلُاث جٌى

م و ؤظغ  -6 ت و جىمُتها و جىحُه ؤدائها هما ًخممً كىاِذ و آلُاث جلٍى هٍام مخىىس إلداسة املىاسد البؽٍش

ن الّاملحن وفم هخاثج لاداء.   حٍّى

 للمعلىمتبالدسيير الاستراجيجي أهدافه و عالقخه  ، ألاداء املخميز  أهميت املطلب الثالث:                       

و الخدالفاث الاظتراجُجُت بحن املاظعاث الّمالكت و جالخم الابخياساث و  الاهذماحُاثالاكخفاد ، ِىملت ؤمام 

الخمحز في الابذاِاث، ؤـبذ ال مىاؿ مً ظعي املاظعاث التي حّمل في بِئت ؤهثر جللبا و جىافعُت بخشاص 

. فاألداء املخمحز هى جلً املماسظت املخإـلت في بداسة ؤِمالها ختى جخىكْ بفشاظت هبحرة مياهتها املعخلبلُت 

.ً  املاظعت و املاؼش ِلى جفشدها في ؤدائها ملاسهت باملىافعحن آلاخٍش

 

 

 

 

                                                           
 

1
  .91:الورجع السابق، ص: زايذ عادل  
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 أوال/ أهميت ألاداء املخميز

  1جيبْ ؤهمُت لاداء املخمحز مً خالٌ:

ض اللذسة الخىافعُت للماظعت، فاألداء املخمحز هى العبُل الىخُذ  - لبلاء املاظعاث و اظخمشاسها في ِالم حٍّض

ت.  خافل بخدذًاث جىافعُت مخىِى

 اللذسة ِلى جدلُم ؤهذاف املاظعت مً خالٌ ؤداء لاوؽىت املىىوت لها . -

 جدلُم دسحت سلا ؤِلى للّاملحن باملاظعت و جخفُن مّذالث الُٕاب. -

 ثانيا/أهداف ألاداء املخميز

  2منها :للخمحز في لاداء ِذة ؤهذاف ًدللها 

 جدلُم جىمُت معخذامت للماظعت. -

 بًجاد زلافت جشجىض بلىة ِلى الّمالء. -

 جدعحن املؽاسهت و املعاولُت املجخمّت. -

 الحفاً ِلى الضباثً و بسلاء الّمالء. -

 خلم بِئت جذِم و جدافَ ِلى الخدعحن املعخمش. -

ادة الخّاون بحن إلاداسة و حصجُْ الّمل - ادة الىفاءة بٍض  الجماعي. ٍص

اث بهخاحُت ؤفمل. -  جدلُم معخٍى

ُت املخشحاث. -  جدعحن هِى

مً خالٌ هزه لاهذاف ًخطح حلُا ؤن املاظعت راث لاداء املخمحز هي جلً املاظعت التي جىجح في بلىسة ول 

.ً  اللىي الذاِمت للخمحز لخدلُم ؤهذافها بإِلى معخىي ممىً ملاسهت باآلخٍش

 زالثا/ؤهىاُ الخمحز

 ٔحر كذساث ِلى بىاءا املعخلبل في مخمحزة مماسظاث و افياس املىٍمت جدبنى ان ٌّني: الاظتراجُجُت في الخمحز -ؤ

 و داخلُا بفّالُت املخاوش اداسة و ووعي بدىمت الفشؿ اظخٕالٌ و رهُت و مبخىشة وظاثل باظخّماٌ و ِادًت

لت فلذان ِىه ًيخج املىٍمت في الاظتراجُجُت ُٔاب ألن .خاسحُا  سوجُيُت اِماٌ في ٔاسكت فخجذها املعخلبلُت البـى

 الاظتراجُجُت فةن لزلً البُّذ، املذي ِلى مىخذة سئٍت لمً خلُلُت اظهاماث لها لِعذ مىّضلت و جىخُىُت

ت و مهمت  اداسة و الفشؿ اظخٕالٌ و الخدذًاث مىاحهت افاق لها جفخذ و ِضلتها مً املىٍمت جخشج ألنها مفحًر

 .للمعخلبل واضحت سئٍت و هذف هدى حهىدها وخذ ث و املخاوش

 مُّىت مهاساث جفترك ؤنها خُث الخّلُذ مً دسحت ِلى فيها الخمحز و الاظتراجُجُت فةن الفىشة جخطح ختى و لىً

ٌ  الى املّلىم مً لالهخلاٌ شجاِت و رواء مً حماُِت و فشدًت  ًدىافغ ـبذؤ باظخمشاس، مخٕحر ِالم في املجهى

                                                           
ت مفذس لاداء املخمحز، املاجمش ا 1 لّلمي الذولي خٌى لاداء املخمحز للمىٍماث و الحيىماث ، ولُت الحلىق و الّلىم سكام لُىذة، املىاسد البؽٍش

 .15، ؿ: 2005ماسط 08/09الاكخفادًت ، حامّت وسكلت، الجضاثش ، 
ىػ، هاـىس ِبذ اللادس: الخلىُاث الحذًثت همذخل لألداء املخمحز باليعبت للماظعاث الفٕحرة و املخىظىت، وسكت ِمل 2 ملذمت  دخماوي مدمذ دٍس

لُا، حامّت  في بواس امللخلى الذولي خٌى مخىلباث جإهُل املاظعاث الفٕحرة و املخىظىت في الذٌو الّشبُت، مخبر الّىملت و اكخفادًاث ؼماٌ افٍش

لي، الؽلف ، الجضاثش،  ل  17/18خعِبت بً بِى  .734، ؿ: 2006ؤفٍش
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 مً املخمحز الاظتراجُجي البىاء فهم وحب الاظتراجُجُت في الخمحز ًيىن  ختى و املعخلبل، في هماب و  فلي خالشا لِغ

 :الخالي الؽيل خالٌ

 (: الخميز في الاستراجيجيت.5 -2الشكل رقم)

 

 
 

ت لاوادًمُاث الذولُت، ؤبى ٌبي ، إلاماساث ، الا  ـذاس لاٌو املفذس: مً بِذاد الىالبت، بىاءا ِلى ادَسغ اوهالٌ، بلاءاث في الاظتراجُجُت، مجمِى

2015 . 

 : 1الاظتراجُجُت/ ؤهمُت 1

لت و باملىهج و زاهُا، بعُاكه و ؤوال، الفّل بٕاًاث الّلم هي ''الاظتراجُجُت  الاظتراجُجُت و  "زالثا الىظُلت و الىٍش

 :ًلي فُما اهمُتها ابشاص ًمىً و املىٍمت زلافت في ؤو اللاثذ رهً في جىحذ كذ

ت -  .املعخلبل اِذاد ِلى بلذستها جشجبي املىٍمت اظخمشاٍس

ماٌ جيعُم -  .الجهىد جىخُذ و لِا

-  ٌ  .ًمخلىها مً ِلى الخإزحر ؤو ِليها الحفاً و جىافعُت محزة ِلى الحفى

 .اللشاس ـىاِت ِملُت هي -

 .الخمحز و الخىىس  و الىمى بلى الىمىح ًِ حّبر -

                                                           
 .19-18ادَسغ اوهالٌ : املشحْ العابم، ؿ: 1

 الخمحز في الاظتراجُجُت 

/ؤهمُت 1

 الاظتراجُجُت
/اليعم 2

 الاظتراجُجي

/الزواء 4

 الاظتراجُجي

/الخخىُي 3

 الاظتراجُجي 

 
/الفّل 5

 الاظتراجُجي

 

/الحلل 6

 الاظتراجُجي

 

اظتراجُجُاث /7

 مجالُت
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ُفت/اليعم الاظتراجُجي: 2  بإفمل الىلُّت، واهذ هُفما مؽشوُ هدى جىٍُم، كُادة هي الاظتراجُجُت ٌو

 .جلىُت افمل و مىهجُت

خىاء وحب لزا املخمحزة لالظتراجُجُت الاظاط املفخاح الخىٍُم ٌّخبر  هى الفّاٌ الخىٍُم و داثم، بؽيل به الِا

 لزلً املىٍمت، ؤهذاف ًخذم الزي بالؽيل جىحيهها و لبىها و جيعُلها ِلى ٌّمل و افشاده مبادساث ًدشس  الزي

 هجذها املىٍماث   بحن الاخخالفاث في دكلىا ارا و املّخمذ، لاداء في البؽشي  الّىفش جمىحن و جىمُت ؤهمُت جبرص

 للمىٍماث لافمل فمً لزلً بالخُٕحر ًفىذم فةهه فّالُخه واهذ مهما و داخلها، الخىٍُم خفاثق في حلُت

ت جىاهب ختى  02 خالٌ جىىسه و جىٍُمها ججذد ؤن ِليها الفؽل جخجىب و العىق  في الحادزت الخٕحراث ظِش

ادة ظىىاث ت و والبحروكشاوُت الخىٍُم ؤمشاك مً الخدشس  و الخيالُف خفن و املّلىماث اظخخذام بٍض  .املشهٍض

  جدخاج الثاهُت الحالت في و مىافعىن ًمخلىها ؤو املبادسة جمخلً ؤن بما ولُّخان هىان الاظتراجُجي العُاق ففي

ت باِخباسها " هُيلُت اكخفادًت ؤصماث خالُا ٌؽهذ ِالمي ولْ في الخىُف ِلى اللذسة و للمشوهت املىٍمت  فـش

ىت بامخُاص  .ؤمثل بؽيل اظخٕاللها ِلى الّمل زم فهمها و هي هما كبىلها ؼٍش

لتزم املىٍماث، بخذي خاللها مً جىافم هٍامُت ِملُت هى الاظتراجُجي الخخىُي :الاظتراجُجي / الخخىُي3  ٍو

اث ِلى املىٍمت في الشثِعُىن  الؽشواء بزلً ت حّخبر التي لاولٍى   الىكذ هفغ وفي هذفها، لخدلُم لشوٍس

شؼذ .بها املدُىت للبِئت حعخجُب  جلً جدلُم باججاه وجخفُفها املىاسد امخالن بلى الاظتراجُجي الخخىُي ٍو

اث  .لاولٍى

فه ًمىً" / الزواء الاظتراجُجي:4 1 "املخاخت الفشؿ اظخٕالٌ ِلى اللذسة بإهه حٍّش
 املىٍماث ِلى و مخىُى هى و 

 جدالفاث او ؼشاواث و ِالكاث سبي لها ًدُذ احخماعي رواء الى جدخاج كذ فمثال اهثر ًىاظبها الزي اخخُاس

 و املّشفت ُٔاب ِىذ الصحُذ الخفشف ِلى اللذسة هى الزواء و الخيالُف، بإكل اهذافها بها جدلم اظتراجُجُت

 خذيب في الاظتراجُجُت الُلٍت " اما الُلحن الى ًفخلذ اظتراجُجي مىكف في هخفشف هُف وّشف ان مّىاه

اثف ذ و املدُي مشاكبت و املّلىمت ًِ املعخمش البدث ِلى جلىم و املىٍمت، في الاظتراجُجُت الٌى  الّالماث ـس

ت  ."المُّفت و اللٍى

 جشبي التي الحشهُت و الٕاًاث و الىظاثل :اسوان زالزت مً الاظتراجُجي الفّل هٍام ًخيىن / الفّل الاظتراجُجي: 5

ى املعماة و بُنهم  .اظتراجُجي ظِىاٍس

 مجاٌ باِخباسه )الاظتراجُجي الحلل( للمىاحهت خلل لمً الا لها وحىد ال الاظتراجُجُت/ الحلل الاظتراجُجي: 6

 في مخمحزة املىٍمت جيىن  ختى و .املىٍمت بها جلىم مىافعت افّاٌ خالٌ مً الخذافْ ظاخت و الاظتراجُجي الفّل

 ٌ ت ئوط امىاٌس  الى جدخاج املىاحهت هزه الاظاظُحن، الفاِلحن مْ بىفاءة املىاحهت جذًش ان ًجب الحلى  لشوٍس

 و مىاحهت بذون  الاهذاف جدلم التي هي اظتراجُجُت افمل و الاكخفادي و البؽشي  و الاحخماعي املاٌ ساط منها

 .املىافعحن ًِ مخخلف بؽيل الاِماٌ اهجاص اخخُاس هى فيها ما اهم
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  1الخمحز في الخىٍُم: -ب

 و الافشاد ِلى جىصَّها زم لها املىلىبت املخخلفت الاخخفاـاث جدذًذ لشوسة ًخىلب الخىفُز مىلْ الخىي ولْ

لت املىٍمت داخل املخخلفت الجماِاث  .بُنهم املؽترهت الاهذاف جدلُم احل مً مّا حّاونهم جدلم مىٍمت بىٍش

ُفت حىهش بن ت املذخالث ججمُْ ؤظاط ِلى ًلىم الخىٍُم ٌو  مخخلفت جىٍُمُت وخذاث في الاكخفادًت و البؽٍش

 املىلىبت الاهذاف جدلُم احل مً بُنهما الخيعُم و الخيامل ًدلم بما الىخذاث هزه بحن الّالكاث جدذًذ زم

 .فّالُت و بىفاءة

ُفت فةن باخخفاس ش و تهُئت و املىاظب، الخىٍُمي الهُيل ولْ :حؽمل الخىٍُم ٌو اثف بيُت جىٍى ت الٌى  الاداٍس

 .املىاـب مخخلف بحن الخىٍُمُت الّالكاث جدذًذ و املعاولُاث، جىصَْ و الخخىُي مخىلباث ِلى بىاء املخذاخلت

 في خعاظُت الاهثر الّىفش و العشي، مفخاخها فهى ، س ياملاظ الخمحز مىٍىمت في ؤظاظُا ِىفشا ًمثل الخىٍُم

خىاء ًجب الزي و املىٍىمت  املاظعاث بحن فالفشوق مىٍمت، ؤي في الاظتراجُجي الّىفش هى و داثم، بؽيل به الِا

ّها اخخالف الى جشحْ ال  خالله مً ار الخمحز لخدلُم الفّالت الىظُلت و جىٍُمها، خفاثق اخخالف الى بل مؽاَس

 املىافعت و املىاسد اظخخذام جشؼُذ و الىخاثج جدلُم و لإلهجاص املىلىب الضمً جللُق و الاهذاف جخىُي ًخم

ادة ِلى  .الٍش

غ( الياجب ًشي  و  اهجاص ِلى ِادًحن ألفشاد اللذسة بجاخت في ًخجلى الخىٍُم وحىد مبرس ؤن") 2015 اوهالٌ ادَس

ت الىاكاث مْ حّاملها في الخىٍُماث ألن .ِادًت ٔحر اِماٌ ان  Transistors الىاكت همدىالث البؽٍش هِى

ت للىاكت سافّاث  :سثِعُان  ''.لها خافماث ؤو البؽٍش

 هي و الذاخلي، جىٍُمها حؽىُل في مهما دوسا الخاسجي مدُىها ًلّب مىٍماث هي الّالي الاداء راث املىٍماث بن

 .ولّها في حعاهم او املدُي في اللّب كىاِذ جفشك التي املىٍماث اًما

 املبادساث ٌّشكل و الجمىد الى ًادي املدىم المبي مْ املىٍماث داخل الجُذ الخىٍُم ان الى الاؼاسة ججذس و

ت مْ الجُذ الخىٍُم ان هما الفشدًت،  هامً هُف الحلُلي الخدذي لىً هزلً، الخفىً الى ًادي املىللت الحٍش

 الاهذاف لخدلُم وظُلت مجشد الخىٍُم ألن .الىكذ هفغ في املبادسة و الفّالُت هامً و جماظىه و الخىٍُم وخذة

 .المبي و الشكابت الى خاحخه مً اهثر املبادسة و الاكتراح الى و جدفحزها و الجهىد جيعُم الى خاحخه و الىخاثج و

ٌ  كُادجه و الخىٍُم اداسة جذوس  اثف زالر خى  ،بالخىٍُم الذاخلي الاؼخٕاٌ ًففان اللزان الخيعُم و المبي :ٌو

 .مدُىه مْ الخىٍُم ِالكت ًفعش الزي الاوسجام و

 2الخمحز في لاداء: -ج

 اللادة ٌعخخذم و خاـت، اهمُت اللُادة جىليها التي الاوؽىت في الّمل اهمُت ماظعت اًت في الّاملىن  ًذسن

ُل الاداء مّاًحر   كُم اظاط ِلى لألداء الجُذة اللُاظُت املّاًحر جفمُم ًخم و للّاملحن، الهامت الاوؽىت لخـى

 .ِمالئها كُم و املاظعت

اثلا  و اللُم ول الجُذ الخفمُم ادواث مّاًحر حؽمل و  مّاًحر  نةف ظاظاؤ )الّمالء و للماظعت( للىشفحن ولٍى

 :الخالُت الاظئلت ًِ الاحابت مً املاظعت جمىً داءلا 
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 مىه؟ امللفىد الهذف داءلا  ًدلم مذي يؤ بلى -

 فيها؟ الحادزت الخُٕحراث جإزحر كُاط ِلى كادسة املاظعت هل -

لت مىاسدها خففذ نهاؤ املاظعت حّشف هُف -  ظلُمت؟ بىٍش

اث هزلً و للماظعت الاظتراجُجُت باألهذاف حُذ بؽيل املشهبت املّاًحر سبي ًخم ان املهم و  و الّمالء، بإولٍى

بت جضداد   هي لالظخخذام اللابلُت ان هما .شخفُا بالفشد مشجبىت جيىن  ِىذما الاداء مّاًحر اظخخذام في الٔش

ُفت اًما  و الٕاممت املّاًحر مً داللت اهثر جيىن  املخخفشة و بىلىح املىخىبت اللُاظُت فاملّاًحر مهمت، ٌو

لت باجه و الّمُل اخخُاحاث جشحمت ًجب بدُث .الىٍى   .لألداء كُاظُت مّاًحر الى جىكّاجه و مخىلباجه و ٔس

 الخمحز في اللُادة:  -د

 اللاثم الخللُذي الىمي ًِ بُّذا الفّالت اللُادة ِلى الاظاط في حّخمذ الخمحز ِلى املبيُت الىاجحت الاظتراجُجُت

اثف و املىاسد و الاسباح و املبُّاث ِلى الترهحز ِلى ظاظاؤ  .الٌى

له و الخىفُزي الشثِغ سئٍت مً ًبذؤ اللُادة مً الىمي هزا  هحزر الت و العىق  في املخاخت الفشؿ مً لالظخفادة فٍش

 و اللُم و املبادت ِلى مشجىضة للمىٍمت الخمحز و الىجاح جدلم اخشي  محزة اي او جىافعُت، اظتراجُجُت ِلى

  اللُم و الفّالُت ي الاظاط هذفها وكذ اي في املىٍمت، في فشد اي وشف مً املىلىِت الخىي و اللشاساث

 و لخدلُم الخمحز في اللُادة ًجب ؤن جخىفش ؤسبْ هلاه سثِعُت و هي : .املمافت

ش الى يهذف والخخىُي :  -1 ش هزلً البُّذ، املذي ِلى للىجاح و الٕاًت زباث لٕشك الشئٍت جىٍى  و وؽش و جىٍى

 .باظخمشاس الاظتراجُجُاث و العُاظاث جدذًث

 .الشثِعُت الاداء مجاالث جدذًذ خالٌ مًلاداء :  -2

 .الحالي الاداء معخىي  كُاط

 .الاهجاص وعبت كُاط و الاهذاف جدذًذ

 .املعىشة الاهذاف مْ اهجاصاتهم ًخق فُما الافشاد ليل الّىعُت الخٕزًت جىفحر

 الّملُاث :  -3

ش لمان  .الّملُاث اداسة هٍام جىبُم و جىٍى

ه و جىبُله و الىٍام وحىد ِلى الافشاد مؽاسهت خالٌ مً الخإهذ  .املعخمش للخدعحن خمِى

تلا  ِىاءب  .حُذة بفىسة جخىُىها ِلى الحشؿ و وؽىتلا لخدعحن ولٍى

 لافشاد: -4

ب  .املؽاول خل و اللُادة مهاساث ِلى الفشق  كادة و املذساء جذٍس

 .الابخياس و الابذاُ لدصجُْ هفٍشم الّمل و لافشاد رو هفاءة جدفحز

ب اوؽىت مخشحاث ِلى بىاء الخفشف و الذِم و الدصجُْ  .الخّلُم و الخذٍس

 .املشظىمت الاهذاف و الخىي جدلُم ِلى الافشاد معاِذة

 .املعخمش الخدعحن ِملُاث في املؽاسهت و املعاهمت ِلى الافشاد حصجُْ

 الّمالء: -5

 .املفالح اصحاب مً ٔحرهم و الّمالء مْ حؽاسن ان

 .لها الاظخجابت و الخاسجي و الذاخلي الّمُل اخخُاحاث فهم مً الخإهذ
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 .الّمُل ًىلبه جدعحن اي في الاهخشاه

 الالتزام: -6

 .الخدعحن ِملُاث و الجىدة في فّاٌ بؽيل و شخفُا املؽاسهت

 .اليل مً حضء باِخباسها الصخفُت اللُادة هفاءة جدعحن و مشاحّت

 الثلافت:  -7

ش  .ولها الخىسٍذ ظلعلت ِبر الخمحز زلافت اوؽاء لذِم الاخالق و اللُم جىٍى

 .العلىهُاث و الاحشاءاث وٍشم ًِ الاخالق و اللُم جىبُم

ش ِلى الحشؿ  .الخّلم و الابخياس و الابذاُ جىبُم و جىٍى

 الاجفاٌ:  -8

 . الخّاون  و الاجفاٌ حصجُْ و جدفحز

 .شخفُا اظتراجُجُاتها و كُمها و سظالتها و املىٍمت سئٍت ؼشح

 .الجُذ الاظخماُ و الاهفخاح

 ./ عالقت ألاداء املخميز بالدسيير الاستراجيجي للمعلىمترابعا 

للمّلىمت و لاداء املخمحز خُث ؤن املفهىمان مخذاخالن و مً خالٌ ما رهش بن الّالكت بحن الدعُحر الاظتراجُجي 

ذ مدُي املاظعت و هي ِملُت مىٍمت و معخمشة بٕشك  آهفا ، فالدعُحر الاظتراجُجي يهخم في مممىهه بـش

الّملُت البلاء ِلى ِلم بيل املعخجذاث البُئُت التي حّني املاظعت و التي لها جإزحر ِلى وؽاوها و جيخهي هزه 

بخدفُل و جدلُل و وؽش املّلىماث . ؤما لاداء املخمحز هى لاداء الزي ٌعاِذ املىٍمت ِلى جدلُم ؤهذافها 

الاظتراجُجُت، ًخممً بلافت بلى هخاثج ِملُت الدعُحر الاظتراجُجي اللُام بترحمت هزه املّلىماث هماؼشاث 

 ظعت.الجخار اللشاساث الاظتراجُجُت التي جخىافم ؤهذاف املا 

و مً خالٌ هزا ًمىً ؤن وعخيخج الّالكت بحن الدعُحر الاظتراجُجي للمّلىمت و لاداء املخمحز ؤنهما مفىلحان 

مخيامالن فاألداء املخمحز هى الجضء و الدعُحر الاظتراجُجي هى لاؼمل خُث ؤن جىبُم لاداء املخمحز ًيىن ِلى 

  الدعُحر الاظتراجُجي للمّلىمت ًيىن ِلى املعخىي الىلي.املعخىي الجضجي ؤي '' املاظعت'' في خحن ؤن 

ٌؽحر مفهىم الدعُحر الاظتراجُجي بلى املىاثمت و الخىُف و الاظخجابت و الخإزحر بحن املاظعت و بِئتها في ما جشهض 

بداسة الّملُاث الاظتراجُجُت ِلى صحت املاظعت و لاداء مً ؤحل بهجاص مّاًحر الدؽُٕل املثبخت، فةن ِملُاث 

لاداء الخاـت بإدائهم ول منها جشهض ِلى صحت ؤداء لافشاد الّاملحن مً ؤحل جدلُم مّاًحر الّمل املثبخت 

جشاكب و جمبي ؤفّاال مخبادلت الّالكت، خُث حععى املاظعاث مً ؤحل جدلُم ما تهذف بلُه مً لاسباح ، 

املت للماظعت و جدُذ املجاٌ في الىكذ الحفت العىكُت و املحزة الخىافعُت مً  ولْ خىت اظتراجُجُت ؼ

ماٌ وإلاداساث و لاكعام و مجامُْ الّمل و لافشاد داخل املاظعت مً مالثمت اظتراجُجُاتها  راجه لىخذاث لِا

 1و وؽاواتها بؽيل وعُج مترابي و مخىاظم مْ الاظتراجُجُت اليلُت.

                                                           
م الخىاق، مٍاهش لاداء الاظتراجُجي و املحزة الخىافعُت، املاجمش الّلمي الذولي خٌى لاداء املخمحز للمىٍماث و الحي 1  ىماث، ولُت ظىاء ِبذ الىٍش

 .37، ؿ: 2005ماسط  8/9الّلىم الاكخفادًت، حامّت وسكلت،  الحلىق و 
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هما ٌّذ الدعُحر الاظتراجُجي لشوسة و لِغ جشفا و رلً ألهه ًادي بلى سفْ و جمحز ؤداء املاظعاث خالشا و 

معخلبال و رلً برا ما جم جىبُله بؽيل حُذ و هزا ما ججمْ ِلُه ول املاظعاث الّاملُت التي حعخخذم 

ت مً الفىاثذ باليعبت للماظعت  ؤظلىب الدعُحر الاظتراجُجي و ظاِذ جبني هزا لاظلىب ِلى جدلُم مجمِى

 مً ؤهمها: 

ماٌ في املعخلبل. - م للماظعت جدذد مىكّها لمً حٕشافُت لِا  جدذًذ خاسوت وٍش

ادة كذسة املاظعت ِلى مىاحهت  -  املىافعت الؽذًذة املدلُت منها و الذولُت.ٌعاهم في في ٍص

 ًمىذ للماظعت بمياهُت امخالن محزة جىافعُت معخمشة. -

 اظعت مً اظخخذام املىاسد اظخخذاما فّاال.ًمىً امل -

ت في الّملُت لامش الزي ًادي بلى جللُل امللاومت و التي كذ  - اث إلاداٍس ًىفش فشؿ مؽاسهت حمُْ املعخٍى

ت لذي مذًشي  جدذر ِىذ اللُام بالخُٕحر باإللافت بلى ؤن رلً ًىفش ججاوغ الفىش و املماسظاث إلاداٍس

 املاظعت.

ى الخفىحر الاظتراجُجي الخالق لذي املذساء و ًجّلهم ًبادسون بلى ـىْ لاخذار و لِعىا مخللحن ًىمي اللذسة ِل-

 لها.

 

 (: عالقت ألاداء املخميز بالدسيير الاستراجيجي للمعلىمت6 -2الشكل رقم ) 

 
 املفذس : مً بِذاد الىالبت، بىاءا ِلى ما ظبم.

 

هما ؤهه ٌّذ لاداء املخمحز ؼّاس جشفّه املىٍماث و جخخزه سظالت لها، بلافت بلى رلً ؤن الدعُحر الاظتراجُجي 

للمّلىمت ًمىً ؤن ًادي هخاثج حُذة باليعبت لألداء الفّلي ، و رلً ساحْ  لىحىد جلىُاث جيخهجها املىٍماث 

ا في معخىي لاداء لبلٓى الخمحز. ٌى بلى لاداء املخمحز ، و التي جادي دوسا خٍُى  الاكخفادًت للـى

                                                                                                                                                                                     
 

املّلىماث التي حّخمذ ِليها  الدعُحر الاظتراجُجي

 املاظعت

 جدلُم لاداء املخمحز للماظعت
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 املبحث الثاني: ماهيت املهاراث

ت مً الخىىس و الخٕحر و اخخذام الخىافغ بُنها مً ؤحل هعب سهان  جيؽي املاظعاث في مدُي ًدعم بالعِش

ت، و في خمم هزا الجى ا ٌى الالمادًت العالح لاهثر جمحزا في مّشهت البلاء و الاظخمشاٍس لخىافس ي ؤـبدذ لـا

ٌى الالمادًت  الخلذم و الشقي، ران ؤن ؤٔلب الخىىساث التي ٌؽهذها الّالم حّضي بليها . و بما ؤن ؤخذ ؤهم لـا

ُي في التي جمثل زشوة املاظعت و سؤظمالها و مفذس جفىكها هي املهاساث هزا املىسد البع املىٍىسةؤو املىاسد الٕحر 

 هُيله و املّلذ في جشهُبخه.

 املطلب ألاول: مفهىم املهاراث

با فُما  م اجفاكها جلٍش اخخلفذ آساء الباخثحن و حّذد وحهاث هٍشهم خٌى جدذًذ مفهىم مؽترن للمهاساث ٔس

 -rbcari- rbcari ibriMاسد املؽيلت لها و املخمثلت في املّاسف ، املماسظاث و العلىهُاث( ًخّلم بميىهاتها ؤو املى 

Savoir etre ( ًِ هزا مً حهت و مً حهت ؤخشي اسجباوها املباؼش بىلُّاث الّمل خُث ال ًمىً الخدذر

 املهشاث بال في بواس ِمل مّحن.

ت،مّاسف  املّاسف،ِشفذ املهاساث ِلى ؤنها'' زالزت ؤهىاُ مً  - مماسظاث و جدلي كابلت للخّبئت ٌعخّملها  هٍٍش

لت ؤفمل. 2ؤي ؤن املهاساث هي مجمُى املّاسف املماسظاث و الخدلي. 1الفشد إلهجاص مهامه بىٍش
 

هما ِشفذ املهاساث ِلى ؤنها '' الاظخّذاداث املّشوفت لللُام بالّمل في ٌشوف مدذدة، ظىاء واهذ شخفُت -

ُفُت، احخماُِت ؤو   زلافُت. ، ٌو

سبي بّن الباخثحن املهاساث بخذمت الضبىن خُث اِخبروا ؤن املهاساث جشجبي ؤهثر فإهثر بلذسة الفشد ِلى  -

الاهذماج وظي ولُّت مُّىت ، هزا الاهذماج ًٍهش في الخّبئت و لاداء . فالّامل ًجب ؤن ًثبذ اللذسة ِلى 

 لضبىن.''الاهذماج و الخىفُز في ولُّاث مخخلفت و مّلذة لخذمت ا

ف ؤن املهاساث جٍهش في كذسة الفشد ِلى الاهذماج في ولُّت الّمل و التي جىّىغ  ِلى معخىي ًبحن هزا الخٍّش

 ؤداثه الزي ًيىن الهذف مىه خذمت الضبىن.

لمً  لالهذماجاملهاساث '' ِباسة ًِ سهان ؤظاس ي في خالت الابذاُ هّملُت داثمت و اللذسة ِلى الخُٕحر -

 اظتراجُجُت املاظعت لخدلُم املحزة الخىافعُت.''

ًىضح هزا الخٍّشف ؤن املهاساث حعاِذ ِلى إلابذاُ و الخُٕحر الزي ًيىن مً وسائها جدلُم محزة جىافعُت 

ت بال بامخالن للماظعت ألنها  حِّؾ جدذ المٕىه املتزاًذة للخىافعُت خُث ال حعخىُْ البلاء و الاظخمشاٍس

 جمحزها ًِ ٔحرها و الحفاً ِليها. محزة جىافعُت

 املطلب الثاني: خصائص املهاراث و مسخىياتها.

 ؤوال/ خفاثق املهاساث.

ت سد الفّل ، الخىُف مْ  حؽيل املهاساث ؤخذ ؤهم املىاسد الىادسة باليعبت للماظعت ملا جخمخْ به مً ظِش

املىافعحن بامخالن محزة جىافعُت معخذامت، مخخلف الخٕحراث الخىٍُمُت ، بوؽاء اللُمت جدلُم الخماًض ًِ 

فاملهاساث لها اللذسة ِلى املضج بحن مخخلف ِىاـش الشؤظماٌ املّشفي و املىاسد لاخشي للماظعت في ولُّت 

 ِمل مُّىت.

                                                           
1 Jean Marie Pretti, Dictionnaire des ressources humaines, Vuibert, Paris, 1999,p: 58.  
2 Guy Le Boterf, Construire les competences individuelles et collectives, Les editions d’organisation, Paris, 2001, p:35.  
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 لزا ؤحمْ حل الباخثحن خٌى ؤهم الخفاثق لاظاظُت للمهاساث و هي : -

 1ت ِمل مُّىت ألنها خاـت جخّلم بالفشد في ولُّت ِمل.املهاساث ِملُت مىحهت ؤي ؤنها مشجبىت بىلُّ -

املهاساث مىٍمت بر جلىم باملضج بحن مخخلف الّىاـش امليىهت لها، و مهُيلت خُث ؤن ول ِملُت لها جشجِب  -

 مّحن و ال جدخاج في ول مشة للبدث ًِ جشجِب لها ؤو هُفُت اللُام بها.

ً الذاثم.املهاساث هي ِملُت بىاء داثمت جخٕزي مً خ -  الٌ الخّلم و الخيٍى

املهاساث جيىن ِادة خفُت و ال جٍهش بال مً خالٌ املماسظت خُث ًخم اهدؽافها مً خالٌ لاداء املىجض مً  -

  2وشف الفشد.

 املهاساث بىلُّاث الّمل ًجّلها ٌشفُت و جخٕحر خعب الىلُّاث. اسجباه -

 ؤي جٍهش في ِذة وؽاواث. جملً املهاساث محزة الخلاوُّت -

اث املهاساث.  زاهُا/ معخٍى

اث هي: A.D’Iribarneهٍم   3املهاساث خعب زالر معخٍى

  املعخىي لاٌو : ''مهاساث الخللُذ'' وفلا لهزه املهاساث ًلىم الفشد هىا بةِادة و جللُذ ول ما ًالخٍه

إلاِادة املىابلت لبّن  بؽيل آلي و سوجُني بمّنى آخش هيمً خشواث و ؤوؽىت و هُفُاث الّمل 

ماٌ و املهام.  لِا

 و ٌعمذ هزا الىُى مً املهاساث بخىشاس املهام املدذدة مً خالٌ بحشاءاث معبلت.           

 مً كبل  املعخىي الثاوي: '' مهاساث إلاظلاه'' ًىاحه الفشد هىا ولُّاث ِمل حذًذة ٔحر التي ًىاحهها

لىنها ؼبيهت بالىلُّاث العابلت و املّشوفت لذًه، فُلىم بةظلاه الىلُّاث الجذًذة ِلى 

 الىلُّاث العابلت بإكلمتها و حّذًلها بىاءا ِلى ؤوحه الدؽابه بُنهما.

  املعخىي الثالث: '' مهاساث إلابذاُ'' في ٌل هزا املعخىي ًىاحه الفشد ولُّاث حذًذة جماما لم

خماد ِليها فُلجإ بلى مهاساث إلابذاُ ٌّشفها مً كب ل و ال ًملً همارج ظابلت مً كبل ًمىىه مً إلِا

التي حعمذ له بالبدث ًِ ؤفمل الىشق و الحلٌى ملىاحهت هزه الىلُّاث مً خالٌ سؤظماله 

 املّشفي ، جفىساجه، ببذاِاجه....الخ.

حن العابلحن ملا ًخمحز به مً اللذسة  ما ًالخَ ِلى هزا املعخىي مً املهاساث هى اخخالفه ًِ املعخٍى

ِلى إلابذاُ املعخمش ملىاحهت الاؼيالُت الفّبت و خلها و الخجذًذ الذاثم الزي ٌعمذ للماظعت 

لت املذي.  بامخالن محزة جىافعُت وٍى

 

 

                                                           
1 Olivier Vaisman, La gestion des connaissances au service de l’organisation, 2003, p:12. ( http:// ovaisman.online.fr//Dossier-km-

internet.pdf), consulté le (29/05/2018).  

-www.Stratégiedes competences, p:158.(  Cécile Dejoux, Organisation qualifiante et maturité en gestion 2

), consulté le 31/05/2018.aims.com//lille/com.1802.pdf  

). rh.org-www.eférantes disciplines.( Jacques Aubert, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeryre, Les notions de competence dans les dif 3

Consulté le (31/05/2018).  

http://www.stratégie-aims.com/lille/com.1802.pdf
http://www.stratégie-aims.com/lille/com.1802.pdf
http://www.e-rh.org/
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 املطلب الثالث: أنىاع املهاراث

هدُجت ٌهىس املهاساث في ولُّاث ِمل مخخلفت و مخفاوجت املعخىي حّذدث الخفيُفاث ألهىاُ املهاساث فهىان 

 مً كعم املهاساث خعب املعخىي الدعُحري بلى:

ؤًً ًيىن الهذف مً اليؽاه مدذد  مخىشس،و هي جلً املهاساث املىحهت ملماسظت وؽاه سوجُني  جلىُت:مهاساث  -

 1معبلا.

 بالّمل.املهاساث في خالت جدذًذ الهذف ؤزىاء اللُام  جٍهش هزهىخُىُت: مهاساث ج -

مهاساث اظتراجُجُت: و ٌعميها البّن باملهاساث املفخاخُت، و هي جلً املهاساث التي ٌعمذ ٌهىسها باهدعاب  -

ج مً املضاًا الخىافعُت للماظعت ألنها هادسة و ـّبت الخللُذ مخفُت باليعبت للمىافعحن و ٌّشف ِلى ؤ نها املٍض

املّاسف ، املهاساث الفشدًت و مخخلف املىاسد و هي جيخج ًِ الخيعُم و ججمُْ لافملُاث بحن املهاساث الفشدًت 

ت  لزا جداٌو املاظعت الترهحز ِليها الظخٕاللها الاظخٕالٌ لامثل ألنها و خعب بّن الباخثحن جمثل كلب هٍى

    في لاداء لها. املاظعت لخدلُلها للخمحز 

 و هىان مً ـىف املهاساث خعب الخخفق بلى: 

 مهاساث مخخففت: و هي التي جخّلم بمجاٌ مدذد. -

 و هي جلً املهاساث التي جخق ؤهثر مً مجاٌ واخذ و ًمخلىها ٔالبُت لافشاد في املاظعت. ِامت:مهاساث  -

 بلى:هما ـىفذ املهاساث ؤًما 

 ف بها الفشد و جٍهش ؤزىاء مماسظخه لّمله.مهاساث ٌاهشة: و هي جلً املهاساث التي ٌّش  -

 و هي جلً املهاساث التي ال جٍهش بال في خالت هادسة و هي ـّبت الىلل و الخلعُم.مهاساث باوىت:  -

 و كذ جيىن املهاساث ؤًما: 

 مّشفُت: جىدعب ِادة مً خالٌ الخّلم و الخبرة.-

 ظلىهُت: جىدعب بمماسظت اليؽاه.-

 املّاسف و الخىىىلىحُاث التي حعمذ للماظعت بخلذًم محزة خاـت بالضبىن. جىىىلىحُت: و هي مجمُى-

ذه آلاخشون خُث جخّلم  - ِالثلُت: وهي مجمُى املّاسف و اللذساث املعخّملت ملّشفت الخفشف و فهم ما ًٍش

 بّالكاجه مْ سئظاثه و مّاوهُه. بالجاهب العلىوي للفشد 

ا هى جفيُف برن هىان ِذة جىبُلاث للمهاساث لىً ًبلى   Cécile Dejouxؤخذ الخفيُفاث لاهثر ؼُِى

اث للمهاساث.  الزي خذد زالر معخٍى

الفشدي و ًىافله املهاساث الفشدًت، املعخىي الجماعي و ًىافله املهاساث الجماُِت و املعخىي الخىٍُمي  املعخىي 

 و ًىافله املهاساث الخىٍُمُت ؤو هما ٌعميها لبّن باملهاساث لاظاظُت.

ُفُت مُّىت. ؤو هي مماسظاث الّامل  فاملهاساث الفشدًت حّشف ِلى ؤنها مماسظاث ِملُت زابخت في ولُّت ٌو

ت للّملُاث بّلالهُت. اثف الىٍام ؤو بدخاٌ مىاسد مخىِى  2املاهش اللادس ِلى حّبئت الّمل بفّالُت ملخخلف ٌو

 

                                                           
 

1 Jaques Aubert, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeryre, op cit.  
2 Alain Meignant, Les competences de la formation ressources humaines, Editions liaison, Paris, 1995, p:20.  
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اسف و املماسظاث و املاهالث الفشدًت بر ًلىم و املهاساث الفشدًت جيخج ًِ ِملُت الخيامل و الترابي بحن املّ

ذ مً اخترافُت، و حّخبر املهاسة الفشدًت هي جشهُبت مً املّاسف و اللذساث و  الفشد بخّبئت هزه امليىهاث لحًز

 العلىهُاث التي جماسط في بواس مدذد و جخم مالخٍتها مً خالٌ الّمل املُذاوي.

م ؤهمُت هزه املهاساث و جدلُلها ملعخى  ي ؤداء مخمحز بال ؤنها لم حّذ وافُت ملىاحهت جللباث املدُي و ٔس

مخىلباث املاظعت بفاِلُت ؤهبر و هى ما ؤدي بلى ٌهىس هُى آخش مً املهاساث و هي املهاساث الجماُِت بيل ما 

 جدمله مً مضاًا.

م ( هخاثجه)حّشف املهاساث الجماُِت ِلى ؤنها: '' ِملُت املضج بحن املهاساث التي ًمخلىها الافش  -  .اد و ؤِماٌ الفٍش

م.-  و هي مجمُى جشابي املهاساث الفشدًت التي جماسط في وؽاه الفٍش

آخش املهاساث الجماُِت هي ؤفمل مضج بحن املّاسف، اللذساث و الاظخّذاداث التي ًمخلىها لافشاد في  بمّنى -

م ؤو هخاثج ِمل  م (املخذاخلت) ظىاء بدشهُت الفٍش ماء الفٍش م و جخيىن اهىالكا مً املهاساث الفشدًت أِل الفٍش

م.  الفٍش

لخدلُم ؤداء مخمحز بعبب وحىد الخفاِالث و برن فاملهاساث الجماُِت هي هدُجت مضج املهاساث الفشدًت 

 الخيامالث و ؤفملُت الخجمُْ بحن مخخلف مىاسد املاظعت ( ميىهاتها).

ؤي ؤن ما ًمحز املهاساث الجماُِت ؤنها ال جخيىن مً مجمُى املهاساث الفشدًت فلي جشجىض ِلى الجى و الحشهُت و 

ت.  الخفاِل و الذًىامُىُت بحن املجمِى

ضها للحفاً هما ؤنها ؤـبد شها و حٍّض و رللً مً خالٌ  ِليها،ذ مدىس الدعُحر باملهاساث فيان البذ مً جىٍى

 جىفحر الؽشوه الخالُت:

ِلى املاظعت ؤن جىكف بحن ؤهذافها و مفالحها مً حهت و بحن ؤهذاف ؤفشادها مً حهت ؤخشي، بمّنى ؤن -

 جيىن لاهذاف بحن املؽاسهحن في إلاهخاج.

 الزي ٌعمذ بخىوُذ الّالكاث بحن لافشاد. الص يءليافت الجماِت  باالهخماءالؽّىس  -

وحىد اجفاٌ فّاٌ بمّنى وحىد دلُل ؤو لٕت مؽترهت بما ِلى املعخىي الؽفىي ؤو ٔحر الؽفىي خُث ؤن  -

 ُٔابه مً ِملُت الاجفاٌ و ًٍهش املؽاول.

جىلُذ و جثمحن دوس و ؤهمُت ول فشد في مً بٌهاس و بٌهاس املعاهمت الفشدًت في لاداء الجماعي ؤي البذ  -

 الىفاءة الجماُِت ألنها حعاهم في بِىاء الاخعاط باألهمُت .

ً لشفْ معخىي جإهُل  - وحىد جىٍُم ماهل : بمّنى ؤن املىٍمت املاهلت هي التي جلجإ ملخخلف ؤؼياٌ الخيٍى

 لافشاد و سفْ مهاساتهم.

املّاسف لاظاظُت للماظعت خاـت في املجاٌ الخىىىلىجي و اللذساث املهاساث الخىٍُمُت: و جخمثل في مجمُى 

ُت في الّمل ج لّىاـش مخخلفت مً  1الخاـت و املماسظاث التي جىفش الىِى ؤي ؤنها جىفُلاث اظتراجُجُت و مٍض

 .2مهاساث فشدًت ، حماُِت، ِىامل جىٍُمُت و الؽشوه الاكخفادًت و الخىىىلىحُت

                                                           
1 Evelyne Rouly, Catherine Thomas, La codification des competences organisationnelles l’épreuve des fais , Revue Françaisse , 

Mar/Apr,2004, p:54.  
2 Claude Levry le Boyer, La gestion des competences, Les editions d’organisations, Paris, 1996, p:151.  



...ألاداء املخميز و عالقخه بالدسيير الاستراجيجي للمعلىمت....................................................الفصل الثاني:.  

 

خاحاث الضباثً و ها ِمل مؽترن ملذم مً وشف لافشاد و الّملُاث جىٍُمُت جلبي و جخمحز هزه املهاساث بإن

حعاِذ ِلى بوؽاء اللُمت، هما ؤنها جخجعذ مً خالٌ ؼبىت ِالكاث جمامىُت ما بحن مخخلف املىاسد و 

 ٌعخّص ي ِلى املىافغ جللُذها.

 للماظعت.ما ٌّني ؤن كُمتها جٍهش بال باليعبت 

 خالـت:

داخل ول مىٍمت ملىماث للىجاح و ؤخشي للفؽل ، و ما ًمحز املىٍماث بّمها ًِ بّن هى كذستها بن في      

ها في الخمحز، هما ؤن الاججاه املّاـش في مُذان بداسة  ِلى الاظخفادة مً ملىماث الىجاح في جدعحن فـش

ماٌ ًىفب ِلى زباث الشئٍت املخياملت و الؽمىلُت ألوؽىت املىٍمت، لخدلُم الت رابي و الخفاِل و الابخّاد لِا

ماٌ بدُث جيىن املىٍمت هخلت واخذة جامً بفلعفت ِىاـش اللىة  ًِ الىٍشة الجضثُت ألوؽىت مىٍماث لِا

 في لاوؽىت لاخشي.

هما ٌّذ لاداء املخمحز ؼّاس جشفّه املىٍماث و جخخزه سظالت لها، بلافت بلى رلً ؤن وحىد في املاظعت    

ي هخاثج حُذة باليعبت لألداء الفّلي و رلً ساحْ بلى وحىد جلىُاث جيخهجها املاظعاث املهاساث ًمىً ؤن جاد

ا  ٌى بلى الخمحز، و التي جادي دوسا خٍُى     في معخىي الاداء لبلٓى الخمحز.الاكخفادًت للـى
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 جمهيد:

 الجاهب بالجاهب هظا عبِ مً بض ال الىٓغي  الجاهب مً الاهتهاء واحؿاٖه، وبٗض الضعاؾت مىي٘ ألهمُت هدُجت 

خماص جم ٣ٞض اإلاىيٕى مً ٖملي هى ما بزباث الخُب٣ُي، وبهضٝ  اإلاٗلىماث لجم٘ اإلاُضاهُت الضعاؾت ٖلى الٖا

٣ت ومٗالجتها، وحصخُهها بالضعاؾت الخانت  ،  الىنٟي الخدلُلي باإلاىهج الىخائج جدلُل لٛغى ٖملُت بٍُغ

 .الىخائج اؾخسالم بلى الخىنل الضعاؾت، وبالخالي ٞغيُاث وازخباع جدلُل بٛغى وطل٪

 :مباخثبلى زالر  الٟهل هظا ٢ؿم ٣ٞض الخُب٣ُي بالجاهب ؤلاإلاام وبٛغى

ىُت الكغ٦ت خى٫  قامل ٖغى ألاو٫: اإلابدث  .و الٛاػ لل٨هغباء الَى

 وا٢٘ اؾخسضام الدؿُحر الاؾتراجُجي للمٗلىمت في اإلااؾؿت) مدل الضعاؾت(. الشاوي: اإلابدث

ت اإلابدث الشالث:  .بمؿخٛاهمالٛاػ ال٨هغباء و  جىػَ٘ مالمذ ألاصاء اإلاخمحز في مضًٍغ
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 والغاز. للكهرباء الوطىيت للشركت شامل عرض : ألاول  املبحث

خي لكغ٦ت ؾىهلٛاػ  ٖام ًىضح الخُىع  ؾيخُغ١ زال٫ هظا اإلابدث بلى اَاع و ؤٖمالها و مهامها و  الخاٍع

 الخٍٗغ٠ بإهم مىخجاتها زم صعاؾت ه٩ُلها الخىُٓمي.

 .والغاز للكهرباء الجسائريت الشركت جقديماملطلب ألاول: 

ىُت الكغ٦ت ؤوكإث  ت الَى ضة في اإلايكىع  6959 ألامغ بم٣خض ى ؾىهلٛاػ الجؼائٍغ  ألاو٫  في الهاصعة الغؾمُت الجٍغ

اػ ٦هغباء مدل وخلذ 1969ؤوث   الخإمحن ٢ىاهحن خؿب ؤوكإث و٢ض اإلاغؾىم بىٟـ خلذ التي الجؼائغ ٚو

ت اصة اإلااؾؿت ٢امذ بوكائها ومىظ 1947 ؾىت الجؼائٍغ  ال٨هغو مجزلُت آلاالث ونُاهت بخجهحز الُا٢ت بُ٘ بٍؼ

ت،  بهخاج مهمت لها ؤو٧لذ و٢ض ألازغي، واإلاجاالث الهىاعي اإلاجا٫ في وال٨هغباء الٛاػ اؾخٛال٫ ٖلى وؾهغث والٛاٍػ

ذ 1962 ؾىت الاؾخ٣ال٫ مغخلت ومىظ ، الُبُعي، والٛاػ ال٨هغباء وجىػَ٘ وه٣ل  حهىصها حسخحر ٠َُ الجؼائغ ٖٞغ

اصة  ججهحزاث با٢خىاء ألاولى الكغ٦ت ب٣ُام وطل٪ الاحخماُٖت الخاحُاث إلاسخل٠ لالؾخجابت ا٢خهاصها جىُٓم إٖل

 الاؾتهال٥ لدصجُ٘ % 50 بيؿبت الٛاػ حؿٗحرة بخسٌُٟ 1967 بلى 1962 مً الٟترة زال٫ ٦بري  وؤقٛا٫ ومٗضاث

.الخىمُت إلوٗاف الشالسي اإلاسُِ هظا ؤهضاٝ بخضي ٢غاع ٧ان 1969 بلى 1967 ٞترة وفي اإلادلي
1

 

 لخيخ٣ل وميكاتها ٢ىاٖضها حك٨ُل بةٖاصة 1973 ؾىت ٢امذ اإلااؾؿت زضماث ٖلى اإلاتزاًض الُلب ٖلى وبىاءا   

 اإلاغا٦ؼ بًٟل وطل٪ 1974 ؾىت مُٛاواث 1200 بلى 1969 ؾىت مُٛاواث 624 مً للماؾؿت ؤلاهخاحُت الُا٢ت

ت ت اإلاىلضاث بلى باإلياٞت وهغان ٖىابت، مً ٧ل في اإلاخىاحضة الخغاٍع  ٚغصاًت، ج٣غث، الجؼائغ، في اإلاىحىصة الٛاٍػ

 .وؤعػٍى مؿٗىص خاس ي

 ولخد٤ُ٣ الاهجاػ طاجُت للىؾائل بةوكائها ه٩ُلتها في الخ٠ُ٨ ٖلى زضماتها اإلااؾؿت َىعث 1978 ؾىت وفي *

ني اإلاسُِ ؤهضاٝ  واؾخدضزذ مكتر٥، ومائتي ملُىن  خىالي خاحُاث جلبُت بُٛت ال٨هغباء تهُئت بةٖاصة الَى

ُت ماؾؿاث ؤوكإث 1983 ٖام وفي ، ٧لم 60000 :ب َىلها ٢ضع حضًضة زٍُى  لىخضاث زلٟا مؿخ٣لت ٖٞغ

ني الا٢خهاص إلاخُلباث الاؾخجابت ٖلى ٢اصعة بظل٪ لخ٩ىن  مُضانها في مجها واخضة ٧ل جخسهو ألاقٛا٫،  وهظه الَى

 :هي اإلااؾؿاث

 ال٨هغباء؛ تهُئت بٖاصة ماؾؿت -

 الٗالي؛ الخىجغ طاث الخٍُى جشبُذ ماؾؿت -

 الهىضؾت؛ ؤٖما٫ ماؾؿت -

ما٫ ماؾؿت -  الهىاُٖت؛ ألٖا

 والغ٢ابت؛ ال٣ُاؽ وآالث ال٨هغبائُت اإلاٗضاث نىاٖت ماؾؿت -

        .الخالُت اليكاَاث الضولت لخؿاب جدخ٨غ والتي وججاعي  نىاعي َاب٘ طاث ٖمىمُت ماؾؿت هي ؾىهلٛاػ *وقغ٦ت

                                                           
 .52مجلت صوهلغاز و خبراء الطاقت، ص: 1



الكهرباء و الغاز بمضخغاهم جوزيع دراصت ميداهيت ملديريت...................................................لث:الفصل الثا  

 

63 
 

 ال٨هغباء؛ وجىػَ٘ ه٣ل بهخاج، -

 الٛاػ؛ وجىػَ٘ ه٣ل -

 :ب جلتزم و٦ظل٪

ُت اإلاىحىصة الكب٨ت يمً والٛاػ ال٨هغباء ٖلى َلب ٧ل جلبُت *  الخضمت؛ في واهخٓام بىٖى

غ ببرامج ال٣ُام يمان * ت ال٨هغبائُت ال٣اٖضًت الهُا٧ل جٍُى  والخىػَ٘ ال٨هغباء بًها٫ بغامج وزانت والٛاٍػ

 للٛاػ؛ الٗمىمي

 الؼبائً؛ ل٩ل اإلاٗالجت في اإلاؿاواة جُب٤ُ *

 نىاعي َاب٘ طاث قغ٦ت مً ؾىهلٛاػ ماؾؿت جدىلذ مازغا َغؤث التي الا٢خهاصًت الخدىالث بَاع وفي ؤهه بال   

ش اإلااعر 201 ع٢م مغؾىم بمىحب وهظا ؤؾهم، طاث ماؾؿت بلى وججاعي   ٫ اإلاىا٤ٞ 1422 ال٣ٗضة طي 22 بخاٍع

 .2002ُٟٞغي 5

 قغ٧اث ًًم مجم٘ ًٖ ٖباعة بظل٪ ٞإنبدذ الدؿُحري، اإلاجا٫ ؤو الخىُٓمي اإلاجا٫ في ؾىاءا حضًضة َغ١  

اث ًٖ ٖباعة ؾاب٣ا ٧اهذ ت، مضًٍغ ٤ صًمىمتها بظل٪ ًٞمىذ مغ٦ٍؼ . اإلاٗاف الىا٢٘ الا٢خهاصي ٣ًخًُه ما ٞو
2
  

ائُت ماصًت زغواث للماؾؿت   حًز  اإلايكأث و٦ظل٪ الخىػَ٘ الى٣ل، ؤلاهخاج، ميكئاث في ألازحرة هظه وجخمشل ٞو

 به جخمحز الظي اله٨ُلي للخىُٓم وهٓغا الؼبائً، اؾخ٣با٫ ه٣اٍ الىخضاث، م٣غاث مشل لها الخابٗت ال٣اٖضًت

 مً اإلااؾؿاث بالٗضًض ٖهٟذ التي الخٛحراث وحه في الهمىص مً ألازحرة هظه جم٨ىذ ٣ٞض ؾىهلٛاػ ماؾؿت

ىُت  با٢خهاص ٌٗٝغ ما بَاع في وطل٪ اإلاخىؾِ مؿخىي  ٖلى حضاعتها بزباث مً الخىُٓم م٨جها خُث والضولُت الَى

 :يما ًل اهتهاج بلى اإلااؾؿت ٖمضث الظ٦غ الؿاب٣ت الخدىالث م٘ وجماقُا الؿى١ 

 الٛاػ ًسو ُٞما: 

 .اإلاغجٟ٘ الًِٛ طاث ال٣ىىاث مً ٧لم 4061 مً جخ٩ىن  الى٣ل قب٨ت -

 .واإلاىسٌٟ اإلاخىؾِ الًِٛ طاث ال٣ىىاث مً ٧لم 14025 مً جخ٩ىن  الخىػَ٘ قب٨ت -

 ال٨هغباء ًسو ُٞما: 

ت للمدغ٧اث مغا٦ؼ 7 -   مغ٦ؼ. 275بدىالي  ج٣ضع بحمالُت بُا٢ت البساٍع

 مىلض.     184وجمشل  الجىىب في مخىاحضة الضًاػا٫ مىلضاث -

ت بمدغ٧اث بهخاج مىاو٘ -  ٞىلِ. 2349 بحمالُت بُا٢ت ٚاٍػ

 ٞىلِ.5548 ج٣ضع ب:  لل٨هغباء بحمالُت بهخاج َا٢ت هىا٥ -

 .مدُت 138 بحن جغبِ 60,220 الٗالي الخىجغ طاث الخٍُى مً ٧لم 12236 مً جخ٩ىن  الى٣ل قب٨ت -

                                                           
 .33الطاقت، ص: مجلت صوهلغاز و خبراء  2
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 مً: جخ٩ىن  380,220 اإلاىسٌٟ الخىجغ وطاث 5,510,30 اإلاخىؾِ الخىجغ طاث الؼبائً ٖلى الخىػَ٘ قب٨ت -

  ٧3لم. 173467

 مضخغاهم بواليت والغاز الكهرباء جوزيع مديريت جقديماملطلب الثاوي: 

ت ُت بصاعة هي بازخهاع مؿخٛاهم والٛاػ ؤو ٕٞغ ال٨هغباء جىػَ٘ مضًٍغ  في والٛاػ ال٨هغباء جىػَ٘ لكغ٦ت جابٗت ٖٞغ

 .مؿخٛاهم مُىاء ٍَغ٤ في م٣غها الٛغب، ٣ً٘

 مهمتها /أوال

غ وحكُٛل نُاهت ت وحىصة ؾالمت ويمان الٛاػ، وجىػَ٘ ال٨هغباء قب٩اث وجٍُى  .الىالًت ٧ل في الخضمت واؾخمغاٍع

 أعمالها /ثاهيا

 اخخُاحاث م٘ ًخماش ى بما باؾخمغاع للخٟاّ واإلاخجضصة الجضًضة الخ٨ىىلىحُاث وم٘ الُىم قب٩اث م٘ الخ٠ُ٨ -

 .الٗمالء

 واإلادُاث للكب٨ت والاؾدُٗاب الُا٢ت اؾتهال٥ الاؾتهال٥، زانت حهت، واججاهاث مً الخدخُت البيُت جإمحن -

ُت  ال٨بحرة؛ والخىاصر ؤلاهخاج جىمُت ؤزغي  حهت الٓغوٝ، ومً لخجاوػ  الخٍُى وجإمحن الٟٖغ

 وال٨هغباء؛ بالٛاػ الٗمُل بتزوٍض اإلاُلىبت الكغوٍ بإًٞل الؼبىن  عيا -

 وؤهضاٞىا؛ ٢ُمخىا م٘ جخ٤ٟ احخماُٖت ؾُاؾت بىاء في اإلاؿاهمت -

٣ا الخىمُت بغهامج بَاع في وطل٪ والضٖم اإلاغا٣ٞت - ت؛ إلاهام ٞو  اإلاضًٍغ

 ؛والٛاػ ال٨هغباء ؾى١  في الجضًضة والخ٣ائ٤ الخٛحراث م٘ اإلاؿخمغ للخ٠ُ٨ اإلاىٓمت جُىعاث مخابٗت -

 اخصائصه ثالثا/

ت حُٛي  :مً جخ٩ىن  900000 بحمالي ؾ٩اوي بٗضص بلضًت 32 لىالًت مؿخٛاهم والٛاػ ال٨هغباء جىػَ٘ مضًٍغ

ت، و٧االث 8 -  الٛاػ؛ اؾخٛال٫ لخضماث 4و ال٨هغباء اؾخٛال٫ لخضماث 4 ججاٍع
4DD - الٛاػ؛ ٖمالء 50096 و ال٨هغباء ٖمالء 156024 جضًغ مؿخٛاهم 

 ؛M/DA2217 ال٨هغباء ؤٖما٫ ع٢م خ٣٣ذ مؿخٛاهم DD ،2013 صٌؿمبر نهاًت في -

DD - وحكٛل حؿُحر مؿخٛاهم KMS 1999 قب٨ت MT 3391 وkms قب٨تBT ؛ 

DD - 230الٛاػ مً ؤٖما٫ ع٢م ؤًًا خ٣٣ذM/D الٛاػ؛ قب٩اث ، مً 825ؤًًا ، ولضيها 

434٠، 2018 ماعؽ في مؿخٛاهم DD لٗما٫ ال٨لي الٗضص بلٜ -  .مْى

 

 

 

                                                           
 .44مجلت صوهلغاز وخبراء الشركت ص - 3
4   DD- مديريت الخوزيع :(Direction de Distribution)  .لواليت مضخغاهم 
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ت جىػَ٘ ال٨هغباء والٛاػ ه٩ُل جىُٓمي زام بها ًم٨ً جىيُده مً زال٫ الك٩ل الخالي:     إلاضًٍغ  

  جوزيع الكهرباء و الغاز.  (: الهيكل الخىظيمي ملديريت1-3الشكل رقم ) 

 

ىُت لٗما٫ الهىاٖاث –اإلاهضع: مجلت ؾىهلٛاػ، ؤزباع الاجداصًت  ت، البُان اإلاكتر٥ للضوعة مجلت زالزُت ناصعة ًٖ الاجداصًت الَى ال٨هغبائُت والٛاٍػ

 .12، م:2011ؾبخمبر  30-29اإلاى٣ٗضة ًىمي  14

ت له م٩اهت زانت في اله٩ُل الخىُٓمي هٓغا  هالخٔ مً زال٫ اله٩ُل الخىُٓمي ؤن ٢ؿم الٗال٢اث الخجاٍع

 ألهمُخه و خاحت اإلااؾؿت له.

 مضًغ الخىػَ٘

 زضمت حكُٛل هٓام مٗلىماحي

ت اإلاضًغ  ؾ٨غجاٍع

 ال٣ؿم ال٣اهىوي

 ال٣ؿم الٟني لل٨هغباء

ت  ٢ؿم اإلاىاعص البكٍغ

٢ؿم صعاؾاث جىُٟظ ؤٖما٫ ال٨هغباء 

 و الٛاػ

 ٢ؿم الخسُُِ لل٨هغباء و الٛاػ

 مؿاٖض ألامً الضازلي لإلصعاة

الاجهاالثزبحر   

 مهىضؽ ألامً

ت  ٢ؿم الٗال٢اث الخجاٍع

 ال٣ؿم الٟني للٛاػ

 ٢ؿم اإلاداؾبت و اإلاالُت

اإلاغا٢بت و الخٟخِل زلُت  

 زضمت الخاالث الٗامت

٤  ٢ؿم ؤلاصاعة و الدؿٍى
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  .واقع اصخخدام الدضيير الاصتراجيجي للمعلومت في املؤصضت ) محل الدراصت( املبحث الثاوي:

 املطلب ألاول: حالت اهخقال املعلوماث باملرفقاث إلاداريت

ىاه الظي التربومً زال٫  تم٘ اإلاضًغ  ؤحٍغ جبحن لىا ؤن اإلاٗلىمت  جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ ٖلى مؿخىي مضًٍغ

ت الظي حؿخٗمل في حمُ٘ ٖملُاث و ؤوكُت ا ان الظي ٌٛظي ؤحؼائها بهظه اإلااصة الخٍُى إلااؾؿت و حٗخبر الكٍغ

ت اإلاخمشلت في ألاوامغ ، الخٗضًالث  ٌؿمذ للماؾؿت باؾخ٣با٫ اإلاٗلىمت مً الجهاث الٗلُا ، و مً الىخضة اإلاغ٦ٍؼ

دؿهُل .....الخ، و ٖلى اإلااؾؿت جُب٤ُ هظه اإلاٗلىمت ٖلى ؤعى الىا٢٘ و طل٪ بخدلُل مىٓم للمٗلىماث ل

ت اإلاسخلٟت ، و بثها للمدُِ اإلاخمشل في الؼبىن ) شخو َبُعي ؤو مٗىىي( .  هاٖملُت اؾخسضام للمغاخل ؤلاصاٍع

ماعؾت ؤٖمالها في إلابطا للمٗلىمت صوع مهم حضا باليؿبت للماؾؿت و بمشابت ال٣اٖضة ألاؾاؾُت التي حٗخمض ٖلحها 

ما٫ اإلاخٛحرة و التي جدُِ باإلااؾؿت خالُا و مؿخ٣بال.   ْل بِئت ألٖا

  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الكهرباء و الغاز بمضخغاهم جوزيع دراصت ميداهيت ملديريت...................................................لث:الفصل الثا  

 

67 
 

باملرفقاث إلاداريت. متاملعلو  مخطط اهخقال (:2-3الشكل رقم)  

  
                                                                                                                           

اٖخماصا ٖلى اإلاماعؾت اإلاُضاهُت. اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت  

 

 

 الزبون

ج٣ني مهلخت 

 ججاعي 

 اإلاضًغ

 

اٖضاص حضو٫ اعؾا٫ 

 مل٠ الؼبىن 

 ٢ؿم صعاؾاث جىُٟظ

 ؤٖما٫ ال٨هغباء و الٛاػ

 الدكٟحر

 

 الٟاجىعة

مهلخت حؿُحر 

 الاؾدشماعاث

1

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 ؤمغ جىُٟظ ألاقٛا٫

مىا٢هتبٖالن ًٖ   

 ؤمغ اهُال١ ألاقٛا٫

 الخؿاب الٗام الجهائي

 ؤمغ وي٘ ٢ُض الخضمت
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  املعلومت باملرفقاث إلاداريت. الهخقالجدول جوضيحي  (:1-3)الجدول رقم 

 الكغح الغ٢م

ت و بالًبِ بلى  (1) مل٠  ٕإل ًضامهلخت ج٣ني ججاعي الؼبىن ًخ٣ضم بلى ٢ؿم الٗال٢اث الخجاٍع

جؼوٍض الؼبىن بما بال٨هغباء ؤو بالٛاػ خُث ًدخىي اإلال٠ ٖلى ) وز٣ُت م٣ضمت مً َٝغ 

ىُت ، ال٣ٗض(  .01، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م ؾىهلٛاػ ، وسخت مً بُا٢ت الخٍٗغ٠ الَى

ل اإلال٠ الى اإلاضًغ للمهاص٢ت ٖلُهج٣ني ججاعي  مهلخت (2)   .ج٣ىم بخدٍى

لى مؿخىي هظه اإلاهلخت ًخم اٖضاص حضو٫ اعؾا٫ اإلال٠ الى  (3) ٢ؿم صعاؾاث جىُٟظ ؤٖما٫ ٖو

 ال٨هغباء و الٛاػ.

الى اإلاُضان إلاغا٢بت اإلا٩ان صعاؾاث ٣ىم باعؾا٫ ٖىن ً و ٢ؿم صعاؾاث جىُٟظ ال٨هغباء و الٛاػ (4)

و جغؾل  TOR 13  جؼوٍضه بالٛاػ او ال٨هغباء و ٣ًىم بدسجُل اإلاٗلىماث في وز٣ُت حؿمىاإلاغاص 

 .02الى الدكٟحر، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 

ل اإلاٗلىماث اإلاىحىصة في  (5)   .بلى ٞاجىعة TOR 13ٖلى مؿخىي هظه اإلاهلخت ًخم جإٍو

 .03، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م ٞاجىعة حاهؼة (6)

 .الؼبىن ًخم اؾخالمها مً َٝغ  (7)

 .ج٣ني ججاعي زم ٣ًىم بالضٞ٘ في مهلخت  (8)

  .04اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م  ألاقٛا٫،ؤمغ جىُٟظ و بٗضها ًخم بٖضاص  (9)

مهلخت حؿُحر مً َٝغ اإلاضًغ و ًخم بعؾالها بلى  جىُٟظ ألاقٛا٫ ٖلى ؤمغ و اإلاهاص٢ت  (10)

 الاؾدشماعاث.

 .05، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م مىا٢هتٖلى مؿخىي هظه اإلاهلخت ٩ًىن هىا٥ بٖالن ًٖ  (11)

 .حلاًام ٦أزغ ؤ10اًام الى  7ضتها مً هظه اإلاىا٢هت م (12)

ؤمغ اهُال١ ألاقٛا٫ و بٗض اإلاىا٢هت ًخم ازخُاع اإلا٣اولحن ومً زم ًخم اٖضاص وز٣ُت حؿمى  (13)

 . 06اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م 

 .07اٖضاص الخؿاب الٗام الجهائي، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م و مً زم  (14)

 .08و ازحرا اٖضاص ؤمغ ٢ُض الخضمت، اهٓغ اإلالخ٤ ع٢م  (15)
خماص ٖلى التربو اإلاهضع:  ) اإلاماعؾت اإلاُضاهُت(.مً بٖضاص الُالبت باإٖل

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ  الخدلُل: مً الجضو٫ ًدبحن ؤن هىا٥ اهخمام ٢ىي حضا مً َٝغ الٗاملحن في مضًٍغ

و هظا عاح٘ للخُىع ال٨بحر الظي ٌكهضه هظا اإلاجا٫. و طل٪ ًض٫ ٖلى ؤن اإلاٗلىماث جدخل اإلاغجبت  باإلاٗلىماث،

ت حُٛحرها. و جؼصاص ٢ُمت اإلاٗلىماث ٧لما اػصاص  ألنها جخمحز ٖىضهم، طل٪ ألاولى  في الى٢ذ الخايغ بالض٢ت و ؾٖغ

ت ٣اث ؤلاصاٍع بالك٩ل اإلاىاؾب و الى٢ذ اإلاىاؾب ٧ان  حجم اؾخسضامها و هظا ٧لما ٧ان اهخ٣ا٫ اإلاٗلىماث باإلاٞغ

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ في الى٢ذ اإلاىاؾب لغبِ الؼبىن بال٨هغباء ؤو بالٛاػ في اإلاضة  اجساط ال٣غاع في مضًٍغ

 اإلادضصة و هظا لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت اإلاؿُغة.
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 لغاز.ربط السبون بالكهرباء و ا و ألاهداف املرجوة عن شروطاملطلب الثاوي: 

  أوال/ الشروط

متر، ؤما في خالت الغبِ بالٛاػ ًجب  25في خالت عبِ الؼبىن بال٨هغباء ال ًجب ان ًبٗض ًٖ الكب٨ت ؤ٦ثر مً 

 متر.20ؤن ال ًبٗض ؤ٦ثر مً 

 / ألاهداف املرجوة عن ربط السبون بالكهرباء و الغاز. ثاهيا

 حالت ربط الكهرباء.(: 2-3الجدول رقم ) 

 ) باألًام( الخد٣ُ٣اث ) باألًام( الهضٝ ألاًام

 09 10 الغبِ الٗاصي لل٨هغباء

٤ الكب٨ت  71 75 الغبِ ًٖ ٍَغ

ت ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم اإلاهضع:  مضًٍغ

٤ الكب٨ت ؤما ًىم باليؿب 71مً الجضو٫ ًخبن لىا ؤن عبِ الؼبىن بال٨هغباء جم جد٣ُ٣ه في  ت للغبِ ًٖ ٍَغ

ت مد٤٣.ؤًام و هظا ٌٗني ؤن ا 09الٗاصي ٞخم جد٣ُ٣ه في  الغبِ  لهضٝ الاؾتراجُجي للمضًٍغ

 

 حالت ربط الغاز. (:3 -3الجدول رقم )

 ) ألاًام( الخد٣ُ٣اث ) ألاًام( الهضٝ ألاًام

 08 10 الغبِ الٗاصي للٛاػ

٤ الكب٨ت  75 75 الغبِ ًٖ ٍَغ

ت ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم. اإلاهضع:  مضًٍغ

٤ الكب٨ت ؤما  75الجضو٫ ًدبحن لىا ؤن عبِ الؼبىن بالٛاػ جم جد٣ُ٣ه في مً  ًىم باليؿبت للغبِ ًٖ ٍَغ

ٟحن، 08في  ٞخم جد٣ُ٣ه  الغبِ الٗاصي لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ  ؤًام و هظا عاح٘ بلى اإلاجهىص اإلابظو٫ مً َٝغ اإلاْى

  الاؾتراجُجُت اإلاغحىة.
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.الكهرباء و الغازجوزيع املطلب الثالث: هجاح الدضيير الاصتراجيجي للمعلومت في مديريت   

حر الاؾتراجُجي بلى اإلاىائمت و الخ٠ُ٨ و الاؾخجابت و الخإزحر بحن اإلااؾؿت و بِئتها في ما جغ٦ؼ ٌكحر مٟهىم الدؿُ

٤ ما تهضٝ بلُه مً ألاعباح الٗملُاث الاؾتراجُجُت ٖلى صخت اإلااؾؿت خُث حؿعى اإلااؾؿت مً ؤحل جد٣ُ

،و اإلاحزة الخىاٞؿُت مً وي٘ زُت اؾتراجُجُت قاملت للماؾؿت و جدُذ اإلاجا٫ في الى٢ذ طاجه لىخضاث 

ما٫ و ؤلاصاعاث و ألا٢ؿام و مجامُ٘ الٗمل و ألاٞغاص صازل اإلااؾؿت مً مالئمت اؾتراجُجُاتها و وكاَاتها  ألٖا

ُجُت ال٩لُت.بك٩ل وؿُج مترابِ و مخىاؾ٤ م٘ الاؾتراج  

ت ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم ٖلى ٕ جىػَ٘ ًخى٠٢ هجاح الدؿُحر الاؾتراجُجي للمٗلىمت في مضًٍغ  

: مً بُجها صة ٖىامل  

الخسُُِ الجُض ألوكُت اإلاىٓمت. -  

ائ٠ الخىُٟظًت  - ت ٦ىمِ ال٣ُاصة و الاجها٫ اإلاباقغ بحن مسخل٠ ألا٢ؿام و الْى ٖىامل صازلُت زانت باإلاضًٍغ

ً الخىُٟظًحن في صٖم الدؿُحر الاؾتراجُجي للمٗلىمت مً زال٫ اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت.و  صوع اإلاضًٍغ  

الضازلُت للمىٓمت. الاخخُاحاثمغاٖاة اإلاخُلباث و  -  

جدضًض خاحاث الؼبائً.-  

التزام و صٖم ؤلاصاعة الٗلُا. -  

ت و اؾتراجُجُت اإلاىٓمت - غة في اإلاضًٍغ ٩٦ل. الخ٩امل بحن اإلاٗلىماث اإلاخٞى  

ًمىذ امخال٥ محزة جىاٞؿُت مؿخمغة. -  

ًم٨ً اإلااؾؿت مً اؾخسضام اإلاىاعص اؾخسضاما ٞٗاال.  -  
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  محل الدراصت. مالمح ألاداء املخميز في مديريت الكهرباء و الغاز  املبحث الثالث: 

ت الضٖامت ألاؾاؾُت التي حٗخمض ٖلحها اإلااؾؿت في بلٙى ؤهضاٞها و جد٤ُ٣ الخمحز في ؤصائها  حٗخبر اإلاىاعص البكٍغ

ها زانت بطا ٧ان هاالء  اًت و اهخمام مً َٞغ ىب ُٞه، لظا ٞهي جدخاج بلى ٖع للب٣اء ٖلى مؿخىي الجىصة اإلاٚغ

لهم ًخمحزون في ؤصائهم الظي هى ؤؾاؽ ؤصاء اإلااؾؿت ألاٞغاص ًمل٩ىن مً اإلاٗاٝع ، ال٣ضعاث و اإلاهاعاث ما ًجٗ

 ال٨لي. 

مديريت الكهرباء و الغاز محل الدراصت. املهاراث في ألاول: كيفيت الاعخماد علىاملطلب   

 ؤوال/ جدضًض اإلاهاعاث

ت بىا التي جغؾل الُلب بلى ٢ؿم اإلاىاعص ءا ٖلى اخخُاحاث ٧ل مهلخت مجها ًخم جدضًض اإلاهاعاث في اإلاضًٍغ

ت ج٣ىم  غ الٟغص اإلاىاؾب صازل اإلاضًٍغ ت ٞةطا جٞى ت و التي جضعؾه بض٢ت للخإ٦ض خؿب ما ًسضم اإلاضًٍغ البكٍغ

و طل٪ بكغوٍ مُٗىت مُلىبت و بةحغاء  اعحهازبخدضًضه ؤما بطا لم ججضه جلجإ بلى اؾخ٣ُاب اإلاهاعاث مً 

اع ، ؤما  6جبلٜ  ى ازخباعاث قٟاهُت و لٟترة جغبهُهبلاإلاؿاب٣ت ، زم ًسً٘ في خالت ٢بىله  ؤقهغ في خالت ؤلَا

ؤقهغ. 9بطا ٧ان الٟغص بَاع ؾامي ٟٞترة جغبهه جهل بلى   

ت في جدضًض اإلاهاعاث ٖلى  وز٣ُت مغحُٗت اإلاهاعاث التي هي بداحت بلحها لىيٗها في اإلا٩ان اإلاىاؾب و حٗخمض اإلاضًٍغ

ض مً التزام  إلخضار الخىا٤ٞ و الخالئم بحن اإلاهاعاث و اإلاىهب ؤو اإلاىانب التي ؾدكٛلها، و هظا َبٗا ؾحًز

الٟغص اججاه ٖمله و جدٟحزه ؤ٦ثر ٖلى الٗمل لكٗىعه بإهه ٌٗمل في مجا٫ جسههه ما ؾُاصي بلى جدؿحن 

 ؤصائه.

عاث التي ججم٘ بن وز٣ُت مغحُٗت اإلاهاعاث جبحن حٗضص اإلاهاعث لألٞغاص خُث ًىحض ل٩ل مهلخت مغحُٗاث للمها

ت  للخهى٫ ٖلى ؤهىإ حكُٛل  الخام.ٖلى مؿخىي ٢ؿم اإلاىاعص البكٍغ  
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.بمضخغاهم (: بطاقت مرجعيت املهاراث التي حعخمد عليها مديريت جوزيع الكهرباء و الغاز 3 -3الشكل رقم)   

 ون٠ الدكُٛل الخام

 الخُٗحن:                                                             الغمؼ:

 الٗائلت:                                                              اإلاؿخىي ) الخهي٠ُ(: 

 اإلاهمت:                                                               ألاوكُت: 

اإلاهاعاثحاهب   

ً اإلاُلىب:  الخبرة اإلاهىُت اإلاُلىبت:                                            مؿخىي الخ٩ٍى

 اإلاهاعاث اإلاُلىبت               

:  اإلاٗاٝع

 اإلاٗاٝع الٗلمُت) اإلاماعؾاث(:

 مٗاٝع الخدلي

 الخغ٦ُت

ىبت: بحن . ىاث....................................................و......................................................................ؾىمضة الٗمل اإلاٚغ  

 ؤمشلت ًٖ مىانب الدكُٛل 

 ٖىامل جُىع الدكُٛل الخام

 الدكُٛل الخام الؿاب٤

ىب ُٞه.  الدكُٛل الخام اإلاؿخ٣بلي اإلاٚغ

ت  جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم.اإلاهضع: مضًٍغ  

 مً زال٫ الك٩ل ًخضح ؤن بُا٢ت مغحُٗت اإلاهاعاث مك٩لت مً زالر ؤحؼاء ؤؾاؾُت هي:

الجؼء ألاو٫: و ًدخىي ٖلى مٗلىماث الدكُٛل و ونٟه هل هى حكُٛل زام ؤو حكُٛل الضاعئت.-  

قب٨ت الخهيُٟاث اإلاهمت و ألاوكُت  حُٗحن و عمؼ و ٖائلت هظا الدكُٛل و ٦ظل٪ مؿخىي جغجِب هظه الٗائلت في

ُُٟت ) هٕى ؤلاحغاءاث، و الُغ١ اإلاؿخٗملت( و قغوٍ  اإلاخٗل٣ت بها، ٦ما ًم٨ً جدضًض الخسههاث الْى

 اإلاماعؾت.

، اإلاٗاٝع الٗلمُت) - الجؼء الشاوي: و ًدخىي ٖلى مٗلىماث مخٗل٣ت باإلاهاعاث التي ٖاصة ما جغجبِ بشالزُت اإلاٗاٝع

الخدلي.اإلاماعؾاث(، مٗاٝع   

ً اإلاُلىب.  بالخبرة اإلاهىُت اإلاُلىبت بياٞت بلى مؿخىي الخ٩ٍى

: الجؼء الشالث: ًغجبِ بالخغ٦ُت و جضعج يمىه مٗلىماث مخٗل٣ت ب-  
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ىبت للٗامل في الٗمل.  مضة الب٣اء اإلاٚغ

 ٖىامل جُىع الدكُٛل الخام.

ىب ُٞه، بياٞت  بلى بُٖاء ؤمشلت ًٖ مىانب في الدكُٛل الخام الؿاب٤ و الدكُٛل الخام اإلاؿخ٣بلي اإلاٚغ

 الدكُٛل.

اصة ا٦دؿابهم إلاهاعاث حضًضة و  ت ؤًًا ٖلى صوعان مىانب الٗمل لخشبُذ مهاعاث ألاٞغاص و ٍػ حٗخمض اإلاضًٍغ

ُٟي قٍغ ؤن ج٩ىن اإلاهام مخ٣اعبت و مخمازلت مً خُث مخُلباث اإلاهاعاث ؤًً بةم٩ان  مٗاٝع مؿاعهم الْى

ٌ ألاٞغاص الٛائبحن الٟغص قٛلها هظا مً حهت و مً ح لًمان ٖضم جإزحر ٖملُاث ؤلاهخاج.هت ؤزغي حٍٗى  

غ اإلاهاعاث  زاهُا/ جٍُى

ؼها جدٟحزها و ٖضم ايمداللها ، غ اإلاهاعاث ختى جب٣ى ٖلى زباتها، حٍٗؼ ت ؤهمُت ٦بحرة لٗملُت جٍُى  جىلي اإلاضًٍغ

ً الظي ًضزل يمً اؾتراجُجُاتها  ت و مخٗضصة ومً ؤهمها الخ٩ٍى لظا ٞهي حٗخمض ٖلى ؤؾالُب و ٦ُُٟاث مخىٖى

يُت ٧ل  الاخخُاحاثلخدؿحن ؤصاء ألاٞغاص بٗض حم٘  ؾىت مً ٧ل مهلخت و ًخم بعؾاله بلى ٢ؿم اإلاىاعص الخ٩ٍى

ت لضعاؾخه زم بعؾاله بلى اإلاضًغ الٗام للمهاص٢ت ٖلُه بٗض جى  يُذ ألاؾباب و ألاهضاٝ اإلاغحىة مً البكٍغ

اع الؼمني و  ً، ؤلَا ً ، ألاٞغاص الظًً ؾُسًٗىن بلى الخ٩ٍى ً ٖلى مضة الخ٩ٍى ً ، و ًدخىي بغهامج الخ٩ٍى الخ٩ٍى

ً .....الخ.  اإلا٩اوي للخ٩ٍى

ت ٢بال  و ٧اهذ ً  اإلاضًٍغ حر ؤهه و ٚ ،بلى البلضان ألازغي الىحهت خُث ٧اهذ  الخاعجيو  يضازلالحٗخمض ٖلى الخ٩ٍى

اعاث و الخبراث و ال٨ٟاءاث الالػمت إلاماعؾت وكاَاتها و ختى الخمحز ٞحها  ت ؤنبدذ جمل٪ ؤلَا هٓغا ألن اإلاضًٍغ

ً و مً حهت و اعجٟإ ج٩ال٠ُ  ً مً حهت ؤزغي لم حٗض ج٣ىم بهظا الىٕى مً الخ٩ٍى هظا الىٕى مً الخ٩ٍى

 ً ً مُضاوي ) جُب٣ُي( في م٩ان  ألازحر ٢ض. هظا زلياالضؤنبدذ جغ٦ؼ ٖلى اهخمامها ٖلى الخ٩ٍى ٩ًىن ج٩ٍى

بهضٝ ا٦دؿاب اإلاٗاٝع الٗملُت و  .......الخ.مخُىعة.الٗمل في خالت مشال بصزا٫ آالث حضًضة ؤو ج٨ىىلىحُا 

ً هٓغي و ًخم مً َٝغ مضعبحن و مسخهحن في طل٪ مً زال٫ ٣ٖض  لألٞغاص،جشبُتها ؤ٦ثر   ملخ٣ُاث،ؤو ج٩ٍى

ًام الضعاؾُت......الخ.ألا  مدايغاث، هضواث،  

ً ًخم حم٘ البُاهاث و اإلاٗلىماث ًٖ هخائجها مً ٖضة مهاصع مجها الٟغص اإلاؿخُٟض  الاهتهاءبٗض  مً ٖملُت الخ٩ٍى

ً خُث ٣ًىم  ني و هل لبى ما  الاهتهاءاؾخماعة بٗض  بملءمً الخ٩ٍى ً جخًمً عؤًه في البرهامج الخ٩ٍى مً الخ٩ٍى

ما حٗلمه في مىهب ٖمله ، و اإلا٩ىهحن مً هاخُت ٢ضعتهم ٖلى قغح و ج٣ضًم  ًيخٓغ مىه و مضي بم٩اهُت جُب٤ُ

ً ٧اُٞت في هٓغه  الخىيُداث لهم ً ٧ان ٞٗاال ؤم ال م٘ ج٣ضًم جىيُداث لظل٪ ، و هل ٞترة الخ٩ٍى و هل الخ٩ٍى

ً مٗاٝع ، مماعؾاث، و ؾلى٦ُاث و ٢ضعاث حضًضة.  ؤم ال و ؤزحرا هل ؤياٝ له الخ٩ٍى

في خالت ُٚاب الٟغص ًٖ الٗمل لؿبب ما و لٟترة مُٗىت ) ُٖلت مبرعة( ٞبٗض ٖىصجه ًخم بٖاصة و اإلاالخٔ ؤهه 

جإهُله بال٣ُام بٗمل ما زم ج٨غاعه ٖضة مغاث مً ؤحل جشبُذ اإلاهاعاث ؤ٦ثر و يمان ٖضم ايمداللها و هظا ما 

 ًضزل في نُاهت اإلاهاعاث.

ً جىضح الٟغص الخاي٘ جىحض باإلااؾؿت وز٣ُت حؿمى وز٣ُت الخإ٦ض مً مضي ا٦د ؿاب اإلاهاعاث مً الخ٩ٍى

ً و مضجه ، بياٞت بلى ج٣ضًم الٟغص  ً ، هٕى الخ٩ٍى ً ، مىهبه ، اإلااؾؿت اإلا٩ىهت و اإلاؿاو٫ ًٖ الخ٩ٍى للخ٩ٍى

ً و هل ٧ان ٞٗاال و اؾخٟاصة مً مهاعاث حضًضة.  لغؤًه في الخ٩ٍى
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غ  ت بتر٢ُت ألاٞغاص لخٍُى ً ج٣ىم اإلاضًٍغ مهاعاتهم ٚحر ؤنها جغجبِ بكٛىع مىهب ؤٖلى مًاٞا بياٞت بلى الخ٩ٍى

بلحها اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث التي ًمخل٨ها الٟغص و زبراجه و التزامه باإلاؿاولُت و هي ؤهم الكغوٍ التي ًدخ٨م بلحها في 

 ٖملُت التر٢ُت.

ٌ الؿلُاث لألٞغاص ٖلى ؤؾاؽ هخائج الخ غ اإلاهاعاث تهخم اإلااؾؿت بخٍٟى ٣ُُم ، ألا٢ضمُت صائما و في بَاع جٍُى

ا و ٣ًخهغ ٖلى  ٌ في اإلااؾؿت مدضوص هٖى و صعحت بج٣ان الٟغص إلاهامه و مىاْبخه ٖلى الٗمل ) و ًب٣ى الخٍٟى

غ اإلاهاعاث الٗمل الجماع ي الظي هى ؤؾاؽ الٗمل في ؤٞغاص مٗىُحن ٣ِٞ( . و ًب٣ى واخض مً ؤهم ؤؾالُب جٍُى

عي لألٞغاص و جباص٫ اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع و اهجاػ اإلاهام في اإلااؾؿت ) الٗمل بٟغ١ ٖمل إلاا جد٣٣ه مً حٗلم حما

آلاحا٫ اإلادضصة بياٞت بلى الض٢ت و التر٦حز في بهجاػها العجباٍ الٗملُاث ببًٗها البٌٗ ( جىؾُ٘ الٗمل لألٞغاص 

اث و بزغاءه، الدصجُ٘ ٖلى ؤلابضإ ، الؿماح لهم باإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث و خل اإلاكا٧ل ؤي خل الى٣اق

 التي جسو الٗمل.

 زالشا/ ج٣ُُم اإلاهاعاث 

ج٣ىم بها اإلااؾؿت ٧ل ؾىت لخدضًض اإلاهاعاث مً زال٫ وز٣ُت مغحُٗت ٖملُت ج٣ُُم اإلاهاعاث هي ٖملُت صوعٍت 

اتها بلى  اإلاهاعاث التي جبحن اإلاهاعاث التي ًخمحز بها ٧ل ٞغص ، خُث جى٧ل مهمت ج٣ُُم اإلاهاعاث و ٢ُاؽ مؿخٍى

٤ ؤؾـ  ج٣ُُم اإلاهاعاث مً ٢بل مؿاولىن ًٖ طل٪ و ٖاصة ما ٩ًىن  طوي ٦ٟاءةؤشخام  اإلاؿاو٫ اإلاباقغ ٞو

 ؤو ِماقغاث مدضصة مؿب٣ا.

ت البرامج اإلاُب٣ت في ٖملهم ، اإلاٗاٝع  بن ج٣ُُم مٗاٝع ألاٞغاص ، مماعؾاتهم ، وؾلى٦ُاتهم مً زال٫ مشال مٗٞغ

ت ٦ُُٟت  ألاؾاؾُت للهُاهت و ألامً ، البدث ًٖ جدؿحن اإلابُٗاث  و  الٗمل ٖلى جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ، مٗٞغ

 وي٘ ؤؾالُب لخل اإلاكا٧ل التي جىاحههم لخدؿحن الجىصة، ال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة الؼمالء، ال٣ضعة ٖلى الٗمل 

هم يمً  ل وجباص٫ مٗاٞع ٢ضعتهم ٖلى اإلاباصعة و  و و اؾخٗضاصهم ال٦دؿاب ج٣ىُاث حضًضة ٞغ١ الٗمل و جدٍى

و مضي جىا٣ٞهم و جىحهاث اإلااؾؿت. تو الخىُٓمُ تلخ٨ىىلىحُا اثالخٛحر مىا٦بتهم إلاسخل٠   

غ مخُلباث اإلاىهب في مً ٌكٛله ) ألن جىلي اإلاىهب ٌكتٍر  و ٖلى ؤؾاؽ هظه الىخائج ًم٨ً الخد٤٣ مً جٞى

اث ألاعبٗت للمهاعاث و هي :  غ مهاعاث مُٗىت (، و جبرػ اإلاؿخٍى  جٞى

.الابخضائُتاإلاؿخىي ألاو٫ : اإلاٗاٝع   

الشاوي: الخد٨م في اإلاُضان. اإلاؿخىي   

 اإلاؿخىي الشالث: الاخترافي .

 اإلاؿخىي الغاب٘: الخبحر.
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  (.2014) مارش  ،القوى العاملت املعخمدة عليها من قبل مديريت جوزيع الكهرباء و الغاز (:4 -3رقم) الجدول 

ت  %اليؿب اإلائٍى  ال٣ىي الٗاملت الخ٣ؿُماث 

اعاث 117 27.4  ؤلَا

 الخ٣ىُىن  182 42.62

 اإلاىٟظون  128 29.98

 اإلاجمٕى 427 100

 اإلاخٗا٢ضون  0 0

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم.    اإلاهضع: مضًٍغ

  القوى العاملت على مضخوى مديريت جوزيع الكهرباء و الغاز. (: وضب جوزيع4 - 3الشكل رقم )

 

ت جىػَ٘  ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم.اإلاهضع : مضًٍغ  

ت جىػَ٘  ال٨هغباء و الٛاػ  مً زال٫ بمؿخٛاهم ان هضٞها ألاؾاس ي مً امخال٥ ال٣ىي  الك٩ل هالخٔ ؤن مضًٍغ

اعاث و الخ٣ىُ غص ال٣اصع ٖلى جد٤ُ٣ مؿخىي ىن و اإلاىٟظون هى الىنى٫ بلى الٟالٗاملت بيؿب مسخلٟت مً ؤلَا

غ في مهامه لخد٤ُ٣ الخمحز.لى مً ألاصاء ٖلى اجساط ال٣غاعاث و ؤٖ   الخٍُى

 

 

 اإلطارات 

 التقنيون

 المنفذون

27.4 29.98 

42.62 
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 املطلب الثاوي: أثر الاعخماد على املهاراث في جحقيق ألاداء املخميز.

اث ألاصاء ،ٞةن جد٤٣ ألاًٞلُت  بطا ٧ان ألا٦ُض ؤن ٦ُُٟت اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلاخاخت هي الٗامل اإلاٟؿغ إلاؿخٍى

، ؤلاوكاء و اإلاداٞٓت ٖلى مىاعص مخمحزة  ٦دؿابالاالخىاٞؿُت و اإلاداٞٓت ٖلحها ًخى٠٢ ٖلى ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى 

ًهٗب ه٣لها ؤو اؾدبضالها حؿاهم في زل٤ ال٣ُمت في ُٖىن الؼبىن الظي ؤنبذ مدىع اهخمام و ٞلؿٟت 

، ل٣ضعتها ٖلى باالؾتراجُجُتاإلااؾؿت مىاعص جخجلى ؤؾاؾا في اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع الجماُٖت للماؾؿت وجىن٠ 

ز الظي ًمشل ماقغ لخٟغص اإلااؾؿت في ؤصائها .زل٤ ال٣ُمت و بلٙى الخمح  

و ال٣ُم و ألن هىا ًلٗب الغؤؾما٫ البكغي صوعا ؤؾاؾُا في بىاء الخمحز ألهه ًىا٤ٞ اإلاٗاٝع ، اإلاهاعاث ، الخبراث 

التي ًًٗها ألاٞغاص في زضمت اإلااؾؿت ُٞيكاون لها مً زالله ٢ُمت مًاٞت، و ختى ج٩ىن اإلااؾؿت عؤؾمالها 

ت و زهىنا حؿُحر اإلاهاعاث، باٖخباع اإلاهاعاث البكغي و  جمحزه البض مً الخمحز في مماعؾاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

الىاخضة مً ؤهم م٩ىهاث الغؤؾما٫ البكغي و ؤؾاؽ جمحزه زانت اإلاهاعاث الاؾتراجُجُت لخمحزها بشالر 

 زهائو هي :

الخ٣لُض . زانت باإلااؾؿت صون ٚحرها و مخمحزة مما ًجٗلها هاصعة و نٗبت -  

حُٗي ٢ُمت للؼبائً ) ؾىاء باإلاىخجاث ؤو الخضماث اإلا٣ضمت(.-  

مغهت ؤي ٢ضعتها ٖلى جىلُض و جمُحز مىخجاث حضًضة.-  

اث ٖالُت مً الخٗلم و ٢ضعتهم  بن اصخاب اإلاهاعاث هم ألاؾاؽ في جد٤ُ٣ هجاح اإلااؾؿاث المخال٦هم إلاؿخٍى

ؼ ؤلابضإ ، هظا  ما ًض٫ ٖلى ؤن الٗامل الظي ًجٗل اإلااؾؿت مخمحزة لِـ ٖلى خل اإلاكا٧ل اإلا٣ٗضة و حٍٗؼ

 المخال٦ها ألًٞل اإلاىاعص و بهما لىحىص مهاعاث مخمحزة حٗمل ٖلى الاؾخسضام ألاًٞل إلاىاعصها اإلاخاخت.

 

 املطلب الثالث: اوعكاش جطبيق الاصتراجيجيت من قبل العاملين على جحقيق ألاداء املخميز.

ت اإلاماعؾت اإلاُضاهُت() جبحن مً زال٫ التربو ال٨هغباء و الٛاػ بمؿخٛاهم ؤن جُب٤ُ  جىػَ٘ ٖلى مؿخىي مضًٍغ

ا ، بط ؤن الىجاح في الٛض ًخى٠٢ ٖلى الىجاح في ؤصاء ؤوكُت  الاؾتراجُجُت مً ٢بل الٗاملحن ٌٗض ؤمغا حىهٍغ

 الُىم.

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ ٢غعث ؤنها ٖىض جُب٣ُها لالؾتراجُجُت ج٣ىم بخ ت مً مضًٍغ ٣ضًم الخضماث الُا٢ٍى

ت  ٦هغباء و ٚاػ التي جلبي اخخُاحاث الؼبائً م٘ مؿخىي ٖالي مً الٟٗالُت و لل٣ُام بظل٪ حُٗي ؾىهلٛاػ ألاولٍى

ت باؾخٗما٫ الدؿُحر الاؾتراجُجي للمٗلىمت. غ ٢ضعاث اإلاىاعص البكٍغ  لخٍُى

 والخالٝ والخٗاون، والاخترام بالش٣ت حزجخم ٞالٗال٢اثجمحز ٞغ١ الٗمل بالٟٗالت و هظا الاو٩ٗاؽ ًاصي بلى 

ا ٌٗخبر ًُ تر٦ؼ َبُٗ اث خى٫  ٍو ت جخض٤ٞ اإلاٗلىماث ؤن ٦ما ألاشخام، ولِـ اإلاىيٖى  ؤعحاء ٧اٞت في بدٍغ

كتر٥ اإلااؾؿت ٤، ؤًٖاء ٧اٞت ٞحها َو  ٖلى الخإ٦ُض مٓاهغ جسخٟي و٦ظل٪ والض٢ت، بالىيىح وجمخاػ الٍٟغ

لتزم وباإلحمإ، مٗلىماث،  بلى مؿدىضة ال٣غاعاث وج٩ىن  الىٟىط ٍو  ال٨ٟاءة ٖلى جخى٠٢ والؿلُت الجمُ٘ ا 

كتر٥ .اإلاىٟٗت جباص٫ ل٣ىاهحن جسً٘ وال الجمُ٘ ٞحها َو  

٩ىن  ٤ ٍو :ًلي بما جمحز بطا ٞٗاال الظي ًُب٤ الاؾتراجُجي الٍٟغ  

ًاء مً جام وجٟهم ومدضصة، واضخت ؤهضاٝ .لها ومخ٣بلىن  ألصواعهم ألٖا  

ًاء، ٧ل بحن واعي اجها٫ دت، اإلاىا٢كت ٖلى ٌصج٘ ألٖا ذ والخٗبحر الهٍغ .وألا٩ٞاع آلاعاء ًٖ الهٍغ  
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لبُت ولِـ باإلحمإ وج٩ىن  ال٣غاعاث اجساط في الجماُٖت اإلاكاع٦ت .باأٚل  

.مضاع٦هم وػٍاصة ألاٞغاص، مهاعاث جىمُت  

ً مهاعاث جىمُت .واإلاغئوؾحن الغئؾاء بحن اإلااؾؿت صازل الٗال٢اث جدؿحن في اإلاضًٍغ  

حر ض بلى ًاصي وبما اإلااؾؿت ؤ٢ؿام بحن اإلاٟخىح الاجها٫ جٞى  ال٣ًاًا مىاحهت في والىيىح الكٟاُٞت مً مٍؼ

.واإلاك٨الث  

اصة .اإلااؾؿت ؤ٢ؿام بحن اإلاٗلىماث جض٤ٞ ٍػ  

.ألاصاء ٦ٟاءة ًد٤٣ وبما اإلاخاخت وؤلام٩اهاث للمىاعص ألامشل الاؾخسضام  

.اإلااؾؿت ج٣ضمها التي واإلاىخجاث الخضماث لخدؿحن اإلاىاؾبت البِئت ُئتته  

.ال٨ؿل و وؤلاهما٫ الُٛاب خاالث لخ٣لُل الجماعي بإصائهم بالٟسغ الٗاملحن بقٗاع  

اصة ًاء بحن الاجهاالث ٞٗالُت ٍػ .ألاٞغاص لضي الاجها٫ مهاعاث وجىمُت جدؿحن بلى ًاصي مما ألٖا  

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ  في التر٦حز جم ٢ض و  مهاعاث مً الاؾخٟاصة خُث مً الجماعي الٗمل ؤهمُت ٖلى مضًٍغ

غ مً والبضتها ٢ضعا مً الاؾخٟاصة ٖلى اإلااؾؿت ٌؿاٖض بما ٞغص ٧ل ت بعاصة جٞى  ؤؾالُب ًٖ والخغوج ٢ٍى

 في اإلاؿاهمت اإلااؾؿت في ٞغص ٧ل ًمىذ ألهه ٦بري  ٞائضة وطو يغوعي  الٟغ١  ٖمل ؤنبذ ل٣ض .الغوجُني الٗمل

.ٖمالها ٢ضعاث حمُ٘ مً الاؾخٟاصة اإلااؾؿت ًمىذ ٦ما الىخائج  
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 و الك٩ل اإلاىالي ًىضح جٟاٖل ٖىامل اإلااؾؿت م٘ الاؾتراجُجُت.

ل عوامل املؤصضت مع اصتراجيجيتها.(: جفاع5 - 3الشكل رقم)   
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ؾت اإلاُضاهُت.اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت اٖخماصا ٖلى اإلاماع   

ت جىػَ٘ ال٨هغباء و الٛاػ ، ٞاألصاء ًخٟاٖل م٘ و الك٩ل اإلاىالي ًىضح  جٟاٖل ٧ل الٗىامل م٘ اؾتراجُجُت مضًٍغ

ت ،  الاؾتراجُجُت مً خُث عيا الؼبىن، ٦ما جخٟاٖل الٗملُاث صازل اإلااؾؿت مً خُث اإلاغوهت و الاؾخمغاٍع

اإلاك٨الث، و للمى٠٢ لألٞغاص صازل اإلااؾؿت صوعا مازغا في اؾتراجُجُاتها مً زال٫ ٞغ١ الٗمل و مىهجُت خل 

.ؤهمُت ٦بحرة و ال٣ُم حؿاهم بك٩ل ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ اؾتراجُجُت اإلااؾؿت  

 

 

 

 الٟٗالُت الٟٗالُت

 الٟٗالُت الٟٗالُت

اؾتراجُجُت 

ت جىػَ٘  مضًٍغ

.ال٨هغباء و الٛاػ  

 العملياث

 الٟٗالُت/ اإلاغوهت
ت  الاؾخمغاٍع

 املوقف

ت/ عص  الؿٖغ

 الٟٗل

 ألافراد

٤ الٗمل/  ٍٞغ

مىهجُت خل 

 اإلاك٨الث

 الخمحز في الاصاء

عيا الٗمُل / 

 الىالء 
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 زالنت الٟهل:

مً زال٫ ما جُغ٢ىا في هظا الٟهل جدهلىا ٖلى مٗلىماث خى٫ اإلااؾؿت مدل الضعاؾت و ٦ظا ٖغى و 

ت جىػَ٘ جدلُل هظه اإلاٗلىماث ، جىنلىا بلى ؤن للدؿُحر الاؾتراجُجي للمٗلىمت  صوع  ٦بحر في جمحز ؤصاء مضًٍغ

ال٨هغباء و الٛاػ، ٧ىن ؤن الخمحز ًخُلب البدث اإلاؿخمغ ًٖ اإلاٗلىماث و ٦ظا بثها في الى٢ذ اإلاىاؾب و هظا ما 

٘ و جد٤ُ٣ اإلاحز في ؤصاء اإلااؾؿت.  ٌؿاٖض في جدؿحن زضماث و ٞع
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 خاجمتال 

مً زالٌ هره الدزاست جىصلىا ئلى أن اإلاياهت التي جدخلها اإلاإسساث الاكخصادًت في دعم الخىمُت       

الاكخصادًت و الاجخماعُت، الىاججت عً دوزها الفعاٌ الري جلدمه مً زالٌ عملُاتها و مهامها و هرا طبُعت 

ئها و السقي به ئلى ما ٌسمى باألداء اإلاخميز ، الخصائص التي جخميز بها و وىن أنها بداجت دائما ئلى الخلدم في أدا

 بالدسُير الاستراجُجي للمعلىمت في ئدازتها. باالهخمامأمس ًلصمها  

ت خدًثت حساعد اإلاإسساث على الىصٌى ئلى        هما أهه وىن أن الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت فلسفت ئداٍز

و ألاسس التي جلصم بها اإلاإسست لؼسض الىصٌى ئلى ما مً اإلابادئ هدفها و ػاًاتها و ذلً مً زالٌ مجمىعت 

 جصبىا ئلُه ، بدُث هجد أنها حساهم بشيل هبير في جميز ألاداء في مسخلف اإلاإسساث ال سُما الاكخصادًت.

ئطافت ئلى أن اإلاإسساث الاكخصادًت بسعيها ئلى زفع أدائها و بلىػها الخميز، عليها بىاء ملىماث الخميز       

ً للدسُير الاستراجُجي للمعلىمت بدازلها  س اإلاسخمٍس ، و هرا اسخسدام أدواث ، و العمل على جدسين و جطٍى

ت ، بها ألجل  بلىغ ألاهداف اإلاسطسة و ذلً حساعدها على الحىم على فعالُت عملُاتها و ألاوشطت الظسوٍز

 اسطت مجمىعت مً الخلىُاث.بى 

ٌ و في ن . ى الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت ألاٌو ًدىاٌو مدزل عام ئل هاًت هره الدزاست التي شملذ زالر فصى

اجه  مً زالٌ الخطسق ئلى مفاهُم خٌى الدسُير الاستراجُجي و هرا الخسطُط الاستراجُجي و ذهس مساخله و مسخٍى

ف اإلاعلىمتو هرا أهمُخه ، هما ج ء الخطسق ئلى ألادا و الفصل الثاوي: جم، زصائصها، م فُه أًظا ئبساش حعٍس

وعالكخه بالدسُير الاستراجُجي للمعلىمت و دوافعه. ماجه، ، هماذجه و ملى اإلاخميز مً زالٌ معالجت مفهىمه

ت الفصل الثالث عبازة  والري جطسكىا فُه جىشَع الىهسباء و الؼاش عً دزاست مُداهُت جمذ على مسخىي مدًٍس

على ألاداء اإلاخميز  فيان لىا فُه جلدًم  . و ذلً بؼسض معسفت الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت و أزسهبمسخؼاهم

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش، و أزيرا مالمذ الاداء عام  ت، و واكع الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت في مدًٍس للمدًٍس

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش.  اإلاخميز في مدًٍس

داء اإلاخميز في اإلاإسست للد وان الهدف مً الدزاست معسفت أزس الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت على ألا 

 الاكخصادًت.

 نخائج اخخبار فرضياث الدراست:

 هخائج ازخباز الفسطُاث التي جم وطعها في بداًت الدزاست على الىدى الخالي:جاءث 

'' الدسيير الاستراجيجي للمعلومت ظاهرة مخعددة الجوانب حستهدف باملؤسست إلى ازخباز الفسطُت ألاولى:

وحدة مخكاملت و مخجانست على مخخلف ألاصعدة عن طريق أدائها املخميز املنخهج لديمومت املؤسست 

 الجزائريت.''

جي إلاخؼيراث بِئت ئن هفاءة الدسُير الاستراجُجي هأسلىب ئدازي فعاٌ مسجبط بمدي فعالُت الدشخُص الاستراجُ

 عمل اإلاإسست مً خُث:

سها جىمُتها على والعمل جمخلىها التي اللىة هلاط على للىكىف للمىظمت الدازلُت العمل ظسوف جدلُل -  وجطٍى

 مً الخسفُف مداولت او عليها لللظاء الدازلُت بِئتها في منها حعاوي التي الظعف هلاط معسفت الىكذ هفس وفي

  .ذلً في تهاكى  هلاط باسخعماٌ ألاكل على تهاخد
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ان اإلاعلىمت وحعخبر اإلاىظمت، واوشطت عملُاث جمُع في حسخعمل اإلاعلىمت أصبدذ -  ٌؼري الري بمثابت الشٍس

ت اإلاادة رهه، أجصائها  الدسُير جفعُل في اإلاعاصسة ومىزدا الادازة وسُج مً ًخجصء ال جصءا أصبدذ وعلُه الحٍُى

 اللسازاث اجساذ على الاستراجُجُت واللدزة وأهدافها اإلاسخلبلُت تهاصىز  بخددًد للمىظمت ٌسمذ الري الاستراجُجي

  .اإلاعلىماث جىىلىجُا لها جىفسها التي اإلاعلىماث وجىدة دكت بسبب الفعالت

 مإهدة جىافسُت ميزة مخالنا مياهُتئ الاكخصادًت اإلاإسست مىذ في للمعلىمت ٌساهم الدسُير الاستراجُجي ئذن -

 اإلاشازهت ومً الخىظُمُت البِئت في الىخداث بين والخيسُم الخيامل مً عالُت دزجت زلم الى باإلطافت ومسخمسة

م أدائها اإلاخميز الري جىهجه  للمإسست الاستراجُجُت ألاعماٌ وخداث بين  ما وهى اإلاإسست.و ول هرا عً طٍس

 .عالهأ الفسطُت صحت ًثبذ

املؤسست الجزائريت حعخمد على الدسيير الاستراجيجي للمعلومت التي حسمح لها '' ازخباز الفسطُت الثاهُت: 

ت  مً بخحقيق ألاداء املخميز.'' زالٌ دزاسدىا الخطبُلُت لىاكع الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت في مدًٍس

zaglenoS  الصبائً في جبِىذ أنها حعخمد هثيرا على الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت زاصت في مجاٌ حعاملها مع

خالت زبطهم بالؼاش أو الىهسباء خُث جدلم دائما أهدافها الاستراجُجُت اإلاسجىة مً زالٌ اهخلاٌ اإلاعلىماث 

لت فعالت و في الىكذ و  ت بطٍس لت مً باإلاسفلاث ؤلاداٍز الشيل اإلاىاسب. و جلدًم زدماث للصبىن بأخسً طٍس

 خُث السسعت و السهىلت.

ت و سمدذ لىا الدزاست الخطبُلُت بالىكىف على مالمذ ألاداء اإلاخميز  مً زالٌ اإلاهازاث،  onelgaz zإلادًٍس

اللدزاث و اإلاعازف التي جمخلىها اإلاإسست لخدلُم الخميز في أدائها مً زالٌ الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت 

 الري حعخمد علُه. و هى ما ًثبذ صحت الفسطُت اإلاروىزة أعاله.

ٌ  على ؤلاجابت جمذ هما ت اإلاإسست جطبُم مدي ما: اإلاخمثل السئِس ي الدساؤ  للمعلىمت الاستراجُجي للدسُير الجصائٍس

 ؟ اإلاخميز ألاداء  لخدلُم وىسُلت

 .الدزاست هخائج مً ئلُه جىصلىا ما طىء على ؤلاجابت وواهذ

 :الدراست نخائج

 :ًلي فُما هىجصها الاسخيخاجاث، مً مجمىعت ئلى جىصلىا للمىطىع، اإلاخأهُت الدزاست زالٌ مً

 أفظل عىسٌ فهى مسخلبلُت باستراجُجُت كسازاث الجساذ مخياملت مىظىمت الدسُير الاستراجُجي أن باعخباز -

 .الاكخصادًت للمإسست اإلاخاخت والخُازاث البدائل

 بيُت مً ًخيىن  هىظام الاكخصادًت اإلاإسست أداء وجلُُم مخابعت في هبيرا دوزا للدسُير الاستراجُجي للمعلىمت -

 مً ًخظمً وما الخىظُمُت والثلافت الخىظُمي اإلاىار جدلُل جاهب الى الفسعُت الىظُفُت ألاهظمت مً مخفاعلت

 . وطعف كىة عىاصس مً وألاهظمت االثإلاجا هره

 مسخلبلُت لسؤٍت زسمه زالٌ مً الاكخصادًت اإلاإسست مسخلبل في هبيرا دوزا الدسُير الاستراجُجي لعبً -

 الاستراجُجُت اللسازاث وصىع الاستراجُجي والخدلُل الخفىير على جهوكدز  اإلاإسست أهداف و وجددًده السسالت

 .وجلُُمها جىفُرها زم ومً استراجُجُت زطت صُاػت وجىلُه
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 زلم في هظام ول دوز  جددًد زالٌ مً الاكخصادًت للمإسست الىلي ألاداء بخلُُم الدسُير الاستراجُجي لىمً -

 .الاكخصادًت اإلاإسست وهمى بلاء في مباشس أزس لها التي اإلاظافت اللُمت سلسلت ومخابعت للمإسست، مدددة كُمت

 وذلً سىهلؼاش مإسست أداء جميز على ئًجابا ازس أ له للمعلىمت الدسُير الاستراجُجي جطبُم أن الدزاست مً جبين -

 .اإلاإسست هره في واضح جطىز  مً هجدلل ما زالٌ مً

ت ازجباط عالكت هىان أن الدزاست مً جبين - ت جىشَع الىهسباء و الؼاش  مدزاء معسفت بين كٍى  بمفاهُم مدًٍس

 .اإلاإسست دازل جطبُلها ومصاًا وفىائد الاستراجُجي للمعلىمت الدسُير

ت في الدسُير الاستراجُجي وممازست جطبُم على وحساعد مالئمت الدازلُت البِئت أن الدزاست مً جبين - جىشَع  مدًٍس

 .اإلاإسست أداء في والظعف اللىة هلاط لخددًد وذلً الؼاشالىهسباء و 

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش أداء جميز ئلى ًإدي الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت جطبُم أن الى الدزاست جىصلذ -  مدًٍس

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش العام ألاداء أن وجبين ،  .والفعالُت بالىفاءة ًدسم إلادًٍس

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش في الاستراجُجُاث جصمُم لعملُت الالشمت اإلاالُت اإلاىازد جىفس -  .مدًٍس

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش في الاستراجُجُت السكابت هظام ئن -  . فعاٌ مدًٍس

الدسُير الاستراجُجي للمعلىمت ٌسهل في اجساذ اللسازاث لخىفس اإلاعلىماث الدكُلت و اإلافُدة في الىكذ والشيل  -

 اإلاىاسب.

ت جىشَع الىهسباء و الؼاش   - س عملُت على جسهصمدًٍس أوشطت  بخىثُف ألاداء، جميز لظمان أهثر اإلاهازاث جطٍى

ً )دازل  وجىدها جبرش مخطىزة أماهً عمل في بىطعها أهثر اإلاهازاث حشجُع و الخعلم زازجها(، و اإلاإسست الخيٍى

 .ذاتها و

 العمل بدكت و جىدة عالُت و في آلاجاٌ اإلادددة. وشس كُم -

س و الخدسين مً  - وجىد مإسساث ذاث أداء مخميز  ٌعىد ئلى وطىح السؤٍت اإلاسخلبلُت و هرا الالتزام بالخطٍى

اث.    كبل وافت اإلاسخٍى
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ج جىصلىا ئلى جملت الىخائىاهب اإلاسجبطت بها، ولىا ؤلاإلاام بجمُع الجاخ مً زالٌ هره الدزاست التي كمخا بها
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الانجليزية باللغة املذكرة ملخص.................................................................................................امللخصات  

 

 

The impact of the strategic management of information for a better performance within an 

economic institution 

     The modern trend in the management of business organizations has become a necessity for 

them to achieve continuous successes in their various operations and to obtain competitive 

advantages that allow them to survive in a highly competitive and complex environment. This can 

only be achieved through management with a long-term vision and future-oriented thinking, and 

determine what they want to achieve, and what they want to be in the future. Under these changes, 

the organizations realized that the strategic approach plays a key factor and a key role in facing 

these changes, especially with the development of IT applications in the administrative field, which 

characterizes organizations in their performance. 

     Hence the problematic we tackled through this fundamental question: to what extent does the 

Algerian institution implement the strategic management of information as a means to achieve a 

better performance?  

     We have tried to study within this research paper with two hypotheses to try and answer this 

problematic through a comprehensive plan in which we discussed the theoretical framework of the 

strategic management of the information and the emerging information developments, and how it 

affected the better performance of organizations, which requires them to develop their position in 

the market By diagnosing internal and external factors to discover opportunities and threats and 

thereby gain a competitive advantage and thus remain and continue. 

     Getting into the general conclusion whereby we've included a set of results that focuses on the 

necessity of keeping pace along with the technological development which also plays a role in 

activating the strategic management of the modern organizations to cope with the pressures of the 

complex competitive environment and achieving a better performance, guaranteeing the success 

and advantages that allow them to confront and survive. And this should be pursued by the 

Algerian economic institutions, in particular the Foundation (Sonelgaz) for Electricity and Gas. 

 Keywords: Strategic Management - Information - Outstanding Performance. 
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