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قدالهرميةيديةالتقلاإلدارةإن:ستيوارتتوماساالقتصاديقالالمستقبلمنظمةنحو:مقالتهمقدمةفي
صبحت

 
البيئيةالتغيراتومسايرةاالنسجامعلىقدرتهاعدمبسببممارستهامغادرةتموقدعصريةوغيرقديمةا

عباءالقيودعنفضالخطئها،وكلفةالقراراتاتخاذمخاطرةمعدالتعارتفا فيالمتمثلة
 
وتغيرالقتصاديةاواال

ذواق
 
.المتسارعالتكنولوجيوالتطور المنافسةحدةوزيادةالزبائنا

يهذاويتناغم
 
 إلىاالنتقالضرورةتثمينوهوعليهالضوءتسليطالمرادالطرح معالرا

 
اإلداريةساليباال

ظلفيخاصةبة،المضطرالعملبيائتتحدياتمواجهةعلىقادرةاالقتصاديةالمؤسساتتجعلالتيالحديثة
عمالبيئةتغيراتفيهتتالحقعصر

 
لنحينئذعالية،مستوياتإليالمنافسةيهفوتشتدكبيرة،بمعدالتاال

جدرإالالمؤسساتمنتبقى
 
.بالبقاءاال

هذا و،متسارعكل بشيتنامىالخدمي يعتبر من القطاعات االقتصادية الهامة في الوقت الراهن، وهو والقطاع 
صبح هاجسها الوحيد اقتصادية قوة يمثل القطاع 

 
على ناتجها الخام من خالل المحافظة هولبعض الدول، التي ا

.المحافظة على تدفقات مداخيل هذا القطاع

ديباجة اليوم الدراسي



خيرة االتجاه بشكل ملحوظ في االقتصاد الوطني إلى االهتمام بالمؤس .ولهذا
 
 في السنوات اال

 
سات الخدمية نظرا فقد بدا

سواق المحلية والعالمية، وما تساهم به من خلق فرص عمل، وامتصاص الب
 
همية خدماتها المقدمة في اال

 
.وغيرها طالة ال

همية زيادة ق
 
دى إلى إدراك هذه المؤسسات، إلى ا

 
ن السوق الخدماتية تتسم بالتنوع والتشعب مما ا

 
درتها التنافسية إال ا

دائها، لذلك 
 
همية تحسين وتحسين مستويات ا

 
داءسنحاول من خالل هذا البحث  إبراز ا

 
صادية المؤسسات االقتا

ال وهي التخطيط االستراتيجي، فهو  يساهم بشكل كبير ف
 
ساسية ا

 
ي وصول المؤسسات الخدمية، والعودة بها إلى ركيزة ا

دائها الذي يوصلها إلى النجاح الذي يتميز بالديمومة وال
 
تميز، وذلك باعتبارهالخدمية إلى التحسين المستمر لمستويات ا

س
 
اسيات التخطيطالدليل المرشد لكيفية التعامل مع مختلف المتغيرات البيئية عامة والتنافسية خاصة، من خالل ا

.االستراتيجي
:  فيلذلك فإن االشكالية الرئيسية التي نطرحها من خالل هذا الموضوع تتمثل 

داءفي تحسين االستراتيجي هو دور التخطيط ما -
 
الخدمية ؟االقتصادية المؤسسات  ا



.االقتصاديةالمؤسساتفيممارستهاالواجباالستراتيجيالتخطيطعملياتمختلفتثمين-

داءمستوياتتحسينمحاولة-
 
.االقتصاديةالمؤسساتا

.الوطنياالقتصادفيالخدميةالمؤسساتدور إبراز-

االقتصاديةالمؤسساتلدىاالستراتيجيالمعلوماتنظامتطوير-

.التنافسيةالبيئةبتغيراتواالهتمام

ثيراتهاالعالميةحتىووالوطنيةالمحليةالتغيراتلمواكبةاإلداريةالكوادرقدراتتعزيز-
 
المؤسساتعلىحتملةالموتا

.االقتصادية

.االستراتيجيبمداهااإلداريةبالعلومالمتعلقةللمعارفالشاملةالترقية-

بالتخطيطالمتعلقةوالعلومبالمعارفالعاليالتعليممنظومةإثراء-

.االستراتيجي-

هداف اليوم الدراسي
 
ا



هيلالبيئةالتغيراتمعللتفاعلاإلداري النظامتطوير-
 
التيالتنافسيةالبيئيةالمؤثراتتحليلالماديالنظاموتا

داءعلىتؤثر
 
هدافهاتحقيقفىالمؤسساتا

 
.ا

خطاءتجنبواالستراتيجيةوالبرامجوالسياساتالخططلوضعالالزمةوالفنيةاإلداريةالمهاراتتثمين-
 
اال

.االستراتيجيالتخطيطعمليةفىالشائعة

.االستراتيجيبمداهااإلداريةبالعلومالمتعلقةللمعارفالشاملةالترقية-

.االستراتيجيبالتخطيطالمتعلقةوالعلومبالمعارفالعاليالتعليممنظومةإثراء-

سسووضعاالستراتيجيةاإلدارةفيالميدانيةالدراساتتعميق-
 
التخطيطةعمليلتحسينعملوقواعدا

.الجزائريةالمؤسساتلدىاالستراتيجي



محاور اليوم الدراسي

هدافلتحقيق
 
:يةالتالبالمحاور االهتمامسيتمفإنهالمطروحة،اإلشكاليةعلىولإلجابةالمسطرة،اال

ول
 
: المحور اال

سس التخطيط 
 
هميته لدى المؤسسات االستراتيجي ا

 
:االقتصاديةوا

هدافالغايات-الرسالة-القيم–الرؤياالماهية،
 
واال

داءتحسين سبل :  المحور الثاني
 
االقتصاديةالمؤسسات  ا

خصوصية التخطيط االستراتيجي في المؤسسات الخدمية:  المحور الثالث

داءلتحسيناالستراتيجيالتخطيطلواقعميدانيةدراسات:  المحور الرابع
 
جزائريةخدميةمؤسساتا

داءلتحسيناالستراتيجيالتخطيطلواقعميدانيةدراسات:  المحور الخامس
 
جنبيةخدميةمؤسساتا

 
ا



كاديميون في مختلف الجامعات ومختلف مراكز البحث-
 
ساتذة والباحثون اال

 
.اال

.المسيرون والمسؤولون في المؤسسات االقتصادية الوطنية وخاصة الخدمية منهاالمدراء -

صحاب المشاريع االقتصادية-
 
عمال وا

 
.رجال اال

كاديمي ومهني-
 
.الطلبة وخاصة طلبة الدك توراه والماجستير والماستر ا

المستهدفةالفئة 



فضلستحظى
عمالا 

 
ك تابةفيالمجلةبقالبزامااللتيجبلذلك،المسيلة-التطبيقيواالقتصادالتنميةمجلةفيللنشربفرصةاال

.المداخالت

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/463:هوالقالبلتحميلالمجلةرابط

يكونالعربيةللبحوثالخطنوعSakkal Majallahجنبيةباللغةللبحوث،16حجم
 
timeاال new romanتركمع،12حجم

ربعةالجوانبعلىسم2مسافة
 
.للصفحةاال

ن
سطر8حدودفيملخصينالمشاركيقدما 

حدهماا 
خرالمداخلةبلغةا 

 
جنبيةبلغةواال

.ا 

ن ليةوالمصادرالمراجعقائمةتكونا  .البحثنهايةوفيا 

ن .wordملفشكلعلىالبحوثترسلا 

ن
 
صيلةالبحثيةالورقةتكونا

 
.نشرهايسبقلما

ن
 
حدفيالمشاركةتكونا

 
.الدراسياليوممحاور ا

البحثيةالورقةفيوالمنهجيةالعلميةوالدقةالموضوعيةالتزام.

ن
 
.المشاركةباستمارةبحثهالمشاركيستهلا

نيجب
 
.صفحة20يتجاوز والصفحات10عنالبحثصفحاتعدديقلالا

الدراسيشروط المشاركة في اليوم 



 خر
 
جل ا

 
وراق البحثيةالستالم ا

 
20/04/2022: اال

 05/05/2022: المقبولةعلى البحوث الرد

 19/05/2022:اليوم الدراسيموعد

هامةمواعيد 



استمارة المشاركة

المشاركاا

:واللقباالسم

:الوظيفة

:العلميةالرتبة

:جامعة االنتماء

:رقم الهاتف

:البريد االلكتروني

:عنوان المداخلة

:محور المداخلة


