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A
1 academic accreditation

accréditation académique

سسة أو �يئة علمية عملية تقو�م واع��اف و�جازة برنامج �علي�� تقوم بھ مؤ 
ى من معاي�� الكفاءة متخصصة وتقر بأن ال��نامج يحقق أو يصل إ�� ا��د األد�

�ذه العملية بالتقو�م  وتبدأ. وا��ودة املوضوعة سلًفا من قبل ال�يئة أو املنظمة
ا التقو�م بتقو�م خار�� الذا�ي للمؤسسة ك�ل أو �� جزء من أجزا��ا، ومطابقة �ذ

لية �� ضوء معاي�� تقوم بھ ��ان خارجية �عمل ��ا متخصصون، وتتم �ذه العم
تقييم فعالي��ا سواء �ان موضوعة مسبقا، وتقوم ��ا املؤسسة التعليمية �ل ف��ة ل

ملؤسسة قد حققت أ�داف�ا التقييم �ليا أو جزئيا ��دف الوصول إ�� حكم بأن �ذه ا
ؤسسة ا��ودة والتم�� �� التعليمية، لتطو�ر واقع التعليم و�رامجھ بما يضمن للم

اعتماد : ن االعتمادو�وجد نوعان م. تحقيق أ�داف�ا بقدر من الكفاءة والفاعلية
الطالب، أو طرق  و�ع�� ب��امج محددة �� املؤسسة أو لعنصر مع�ن مثل: جز�ي

ر املؤسسة التعليمية و�شمل مختلف عناص: واعتماد ك��. إ��...التدر�س، أو املنا��
وا��دمات الطالبية،  وم��ا ا��دمات التعليمية، واإلدارة، والشؤون املالية،

.إ��...واملكتبة

اِديِ��ٌّ 
َ
اْعِتَماٌد أ�

2 academic advising

supervision académique

ساعدة الطالب ع�� تحقيق عملية �عاونية ب�ن الطالب واملرشد األ�ادي�� �س��دف م
صية، وقيمھ وقدراتھ، أ�دافھ ال��بو�ة ال�� ت�سق مع أ�دافھ وا�تماماتھ ال��

حصيلھ الدرا���، و�كسابھ وتنميتھ معرفًيا وم�نًيا، وحل املشكالت ال�� �عوق تقدم ت
و�و أسلوب متبع �� . ��تمعيةامل�ارات واالتجا�ات وا����ات اإليجابية وفًقا للقيم ا

اِديِ��ٌّ 
َ
اٌد أ�

َ
إْرش
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تو�� رعايتھ وتوج��ھ منذ نظام الساعات املعتمدة و��ون ل�ل طالب مرشد أ�ادي�� ي
�ادي�� ب��شيح املرشدين و�بدأ نظام اإلرشاد األ. التحاقھ بال�لية ح�� تخرجھ ف��ا

قرره مجلس ال�لية، حيث يتم األ�اديمي�ن، وتوز�ع الطالب عل��م طبقا للنظام الذي ي
رشد أ�ادي�� ع�� أن يقوم �سليم قائمة بأسماء الطالب املقرر اإلشراف عل��م ل�ل م

ساعات اإلرشاد (طالب السادة املرشدون األ�اديميون بتحديد أوقات استقبال ال
عمليات ال���يل وا��ذف بحيث تتم عملية اإلرشاد �� املوعد املناسب ل) األ�ادي��

ود الطالب اس�شارة واإلضافة للمقررات الدراسية وكذلك ملناقشة أي مشكالت ي
.ة خالل الفصل الدرا���مرشده األ�ادي�� ��ل�ا، باإلضافة إ�� املقابلة الدور�

3 academic advisor

superviseur académique

الطالب، و�ع�ن ليقوم أحد أعضاء �يئة التدر�س ُ�عد قناة لالتصال ب�ن ال�لية و 
�اديمية من تخطيط بإرشاد عدد مع�ن من الطالب �� �ل ما يتعلق �شؤو��م األ

�ل مشا�ل�م األ�اديمية مقررا��م الدراسية، و�تاحة مصادر التعلم، ومساعد��م �
. ل�م وح�� تخرج�موالعلمية واالجتماعية وتحس�ن تحصيل�م العل��، منذ قبو 

الطالب واملعرفة  و�ش��ط فيھ السمات ال��صية ال�� �ساعده ع�� حسن توجيھ
.الواعية بالئحة ال��نامج وترت�ب املقررات ومتطلبا��ا

اِديِ��ٌّ 
َ
ُمْرِشٌد أ�

4 academic freedom

liberté académique

 �� عن آرائھ ونظر�اتھ �عب�ً�احر�ة األستاذ ا��ام�� �� تدر�سھ، و�� بحثھ، و�� التعب
و�� مظ�ر . ذ ��ا أو يدرس�احًرا، دون أن ي�ون عرضة لالضط�اد �س�ب اآلراء ال�� يأخ

ل��ر�ات ) ليما(� إعالن م�م من مظا�ر ديمقراطية النظم التعليمية، و�قصد ��ا �
أو جماعات �� متا�عة املعارف  األ�اديمية أ��ا حر�ة أعضاء ا��تمع األ�ادي�� أفرادا

لنقاش والتوثيق واإلنتاج وتطو�ر�ا وتداول�ا، من خالل البحث العل�� والدراسة وا
األ�ادي�� جميع أولئك  واإلبداع والتدر�س وا��اضرة والكتابة، و�غطي ا��تمع

ل �� مؤسسات التعليم األ��اص الذين يقومون بالتدر�س والدراسة والبحث والعم
ث العل�� �� إدارة شؤو��ا و�ش�� كذلك إ�� حق مؤسسات التعليم العا�� والبح. العا��

�ق انتخابات حرة، يناط ��ا ع�� أسس ديمقراطية، واختيار �يئا��ا األ�اديمية عن طر 

 
ٌ
ة اِديِميَّ

َ
 أ�

ٌ
َ�ة ُحّرِ
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و ترقي��م أو معاقب��م ع�� �ل ما يتعلق بتعي�ن أعضاء ال�يئة العلمية أو فصل�م، أ
ذه اإلدارة، وحق ا��تمع أساس معاي�� م�نية، وتأكيد حق الطلبة �� املشاركة �� �

صة ب�سي�� أعمالھ، ووضع ما األ�ادي�� �� إدارة نفسھ بنفسھ، واتخاذ القرارات ا��ا
�� تحقيق أ�دافھ التعليمية يناس��ا من اللوائح واألنظمة واإلجراءات ال�� �ساعده ع

.والبحثية العلمية

5 academic freedom of university staff 

member

liberté académique du personnel universitaire

ممارسة العمل بحر�ة،  حقوق األساتذة ا��امعي�ن �� ا��امعات واأل�اديميات ��
ن ا���ومة أو أية سلطة بدون تدخل أو منع أو رقابة من اآلخر�ن سواء �ان ذلك م

خرى خارج ا��امعة، كذلك إدار�ة أو سياسية أو دي�ية أو اجتماعية أو أية �يئة أ
لتعب�� عن آرائھ بأمانة حر�ة الفكر ال�� تتمثل �� قدرة عضو �يئة التدر�س ع�� ا

اد عل��ا، والقدرة ع�� وصدق و�خالص دون قيود، والوصول إ�� نتائج يمكن االعتم
.تطبيق ما توصل إليھ وما اختاره من أف�ار وأشياء

ِة 
َ
 ِلُعْضِو َ�ْيئ

ٌ
ة اِديِميَّ

َ
 أ�

ٌ
َ�ة ُحّرِ

ْدِر�ِس 
َّ
الت

6 accident

accident

و��سم �سرعة   -ودا إال إذا �ان مقص -فعل ��ظي وقع �ش�ل فجا�ي وغ�� متوقع 
ن تداعياتھ غ�� املباشرة حدوثھ، وانقضاء تداعياتھ املباشرة بمجرد وقوعھ، إال أ
.ن خسائريمكن أن �ستمر لف��ات أطول تبعا لنوعية ما ترتب عليھ م

 
ٌ

َحاِدث

7 accountability

responsabilisation

لذي تو�ل م�مة أدائھ عملية تحديد وا��ة ودقيقة للمسؤوليات بال�سبة للعمل ا
الحيات املناسبة ال�� للفرد شر�طة أن ت�ون قد فوضت ل�ذا الفرد السلطات والص

و�تم ذلك ضمن إطار من  تمكنھ من الوفاء بال��امات ومتطلبات الدور املنوط بھ،
��ن من يمتل�ون سلطة العالقة ب�ن من تو�ل إل��م مسؤولية إنجاز م�ام محددة و 

ت بتفس�� األسباب وال��ام أ��اب السلطات �� املؤسسا. محاسب��م ع�� أدا��م

 
ٌ
ة

َ
ُمَساَءل
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��اب املص��ة، و�ش�� ال�امنة وراء إجراءا��م وتحمل مسؤولية نتائج�ا أمام أ
ة أو املالية أو أي نوع مصط�� أ��اب السلطات إ�� األفراد ذوي السلطات السياسي

نظمات ا��اصة آخر من أنواع السلطات بما �� ذلك مسؤو�� ا���ومة وامل
تتجسد املساءلة �� العديد واملؤسسات املالية الدولية ومنظمات ا��تمع الدو��، و 

، )لب��وقراطية، أو ال�شر�عيةا(القوان�ن واللوائح، والرقابة : من املي�ان��مات، م��ا
م الثواب والعقاب املرتبطة ، وتقييم �علم الطالب، ونظ)الطالب، ال��امج(واملعاي�� 

إذ يتم تقديم . �وم ا��وكمةو�عد املساءلة من امل�ونات األساسية ملف. بتحس�ن األداء
. ام ��ذا الفعلحساب عن تصرف ما ���ة تمتلك ا��ق �� الرقابة ع�� من ق
ساءلة السلطة فاملوظف يخضع ملساءلة مديره، والسلطة التنفيذية تخضع مل

لفساد، واستخدام و�كمن الغرض من املساءلة �� ا��د من ا. و�كذا...ال�شر�عية
" السؤال"سي�ن �ما و�شمل املساءلة ركن�ن أسا. املوقع الوظيفي ألغراض ��صية

الركن�ن ع�� أ�عاد  و�نطوي �ل من. من ناحية أخرى " الثواب والعقاب"من ناحية و
صرف ما أن الفرد عن قيامھ بت/من حق من �سأل ال��ص: اإلعالم -١:عديدة ��

من حق �ل من �سأل : التفس�� -٢.يحصل ع�� املعلومات املتعلقة ��ذا التصرف
سباب القيام الفرد عن قيامھ بتصرف ما أن يحصل ع�� تفس�� عن أ/ال��ص

ن �سأل ومن تنطوي املساءلة ع�� حوار ب�ن م: ا��وار -٣.بالتصرف ع�� �ذا النحو
تمارس�ا ج�ة ل�ا حق  و�� بذلك تختلف عن الرقابة الصامتة األحادية ال��. ُ�سأل

 -٤).يئة الرقابة اإلدار�ة� –مثال  –الرقابة ال�� تمارس�ا (الرقابة ع�� ج�ة أخرى 
�� س�يل املثال ممارسة �شمل املساءلة مساحة من القبول العام، فع: القبول العام

 بد أن تخضع لالستحسان السلطة ال يجوز أن تل��م فقط بالقانون واللوائح، بل ال
قط بل يتع�ن عل��ا أن العام ومثال ذلك أنھ ال يكفي أن تخضع السلطة للقانون ف

وفق القانون، لك��ا  ف�ناك تصرفات قد تتم. تخضع ملا استقر عليھ الضم�� العام
ا ال أخالقًيا ال يرضاه ضم�� ا��تمع

ً
.تجسد سلو�

8 accreditation

accréditation

ار أن يجاز فرد للتدر�س أو اإلقر اإلجازة أو اإلقرار أو املوافقة ع�� ���ء من األشياء، � 
ليمية �عد أن توافرت ل�ا أو املوافقة ���ة أو مؤسسة �عليمية للقيام ب�شاطات �ع

مل�ام بما ي�ناسب مع األ�داف الشروط أو املعاي�� الواجب توافر�ا للقيام بمثل �ذه ا

اْعِتَمادٌ 
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األ�ادي��، و�رتبط فكر  ال�� �س�� إ�� تحقيق�ا ومدى تحقيق�ا ملعاي�� االعتماد
و متداخلة �� مضمو��ا االعتماد ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة ا��ودة ال�� تبد

�االع��اف : عھو�تصل كذلك مع مفا�يم أخرى قد تبدو متواز�ة م. ومخرجا��ا
.بالش�ادات أو تراخيص مزاولة امل�نة

9 action research

recherches du travail

�ن أو إدار��ن أو مشرف�ن، األبحاث ال�� يجر��ا أطراف العملية التعليمية من معلم
و�� نوع من . لتعليمية��دف تطو�ر أدا��م أو ��ل مشكالت تواج��م �� العملية ا
ل مشكالت أو للقيام الدراسة التحليلية للمواقف التعليمية، تمارس أساسا ��

و تحس�ن التفاعل الصفي، أو بتجديدات أو �غي��ات تر�و�ة �� إطار املن�� املدر��� أ
و�عد ". اليومية املدرسية تنمية ا��وانب امل�نية للمعلم�ن، أو غ���ا من األ�شطة

التعلم فضال عن ف�م بمثابة وسيلة لتطو�ر م�ارات التفك�� وعمليات التعليم و 
وع ب�ن مشكالت إدار�ة وأخرى املشكالت والقضايا ال�� يقوم املعلم ببح��ا، ال�� ت�ن

.نفسية وثالثة �عليمية ورا�عة اجتماعية

 الَعَمِل 
ُ

ُبُحوث

10 activity-based costing

coût par activité

ل�� ��دف إ�� قياس �ي�ل مجموعة من اإلجراءات ا��اس�ية امل��ابطة واملت�املة ا
ر�ق تقسيم األداء إ�� ور�حية املنتجات أو ا��دمات ال�� تقدم�ا املؤسسة عن ط

�ذه األ�شطة ع��  مجموعة أ�شطة، و�يجاد ت�لفة �ل �شاط ، ثم تحميل ت�لفة
عتماد ع�� جمع املعلومات املنتجات أو ا��دمات �� ضوء عناصر ت�لفة مالئمة، باال 

القطاع /لفة داخل املؤسسة ا��اصة باألداء املا��، واألداء الفع�� لأل�شطة ا��ت
عالقات ب�ن الت�اليف، موضع اال�تمام، كما ُي�يح �ذا األسلوب معلومات تو�� ال

إ�� القرار السليم، و�قوم  واأل�شطة، وا��دمات أو املنتج، ومن ثم إم�انية التوصل
أل�شطة ال�� �س��لك تلك ع�� األ�شطة ع�� أساس الر�ط ب�ن املوارد املستخدمة وا

ي سواء �ان وحدات منتجات أو املوارد، ثم الر�ط ب�ن ت�اليف األ�شطة واملنتج ال��ا�
لت�اليف أمًرا أك�� خدمات، و�التا�� يصبح استخدام األ�شطة �أساس لتوز�ع  ا

ليات أو اإلجراءات وُ�قصد باأل�شطة �� �ذا السياق، مجموعة من العم. موضوعية

ِة 
َ
ِشط

ْ
� األ�

َ
� َع�

َ
ْب�

َ
اِليِف امل

َ
�

َّ
اُم الت

َ
ِنظ
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.املؤسسة ال�� �ش�ل فيما بي��ا جو�ر العمل الذي يتم أداؤه داخل

11 actual role

rôle actuel

.إلدارة و�نفذ�اما يقوم بھ مدير املدرسة من واجبات �عطى لھ �� مجال ا

َدْوٌر ِفْعِ��ٌّ 

12 administration

administration

ش��ك، من خالل توجيھ �شاط مجموعة من األفراد وج�ود�م نحو تحقيق �دف م
ل�� يقوم ��ا فرد أو تنظيم �ذه ا���ود وت�سيق�ا، عن طر�ق مجموعة العمليات ا

ل�شر�ة واملادية لتحقيق مجموعة أفراد طبقا ل�شر�عات معينة كتوجيھ اإلم�انات ا
ق �� استغالل القوى األ�داف املرسومة بفاعلية وكفاية، باستعمال أحسن الطر 

.الوقت واملالال�شر�ة، واملوارد املت�سرة، و�أقل ما يمكن من ا���د و 

 
ٌ
إَداَرة

13 administrative corruption

corruption administrative

��صية أو جماعية  استغالل الوظيفة العامة واملصادر العامة لتحقيق منافع
تغالل بدافع ����� من �ش�ل مناف للشرع واألنظمة الرسمية، سواء �ان �ذا االس

اد من خارج ا���از املوظف ذاتھ أو ن�يجة للضغوط ال�� يمارس�ا عليھ األفر 
.جما�� ا���ومي، وسواء أ�ان �ذا السلوك تم �ش�ل فردي أم �ش�ل

َساٌد ِإَداِريٌّ 
َ
ف

14 administrative creativity

créativité administrative

ل ال�� يقدم�ا املديرون عملية ي�تج ع��ا مجموعة من األف�ار واملمارسات وا��لو 

ول إ�� تصورات مستقبلية والعاملون  من خالل إعادة صياغة خ��ا��م السابقة للوص
لفنية واإلنتاجية، وال�� حديثة، وتوليد أف�ار تخيلية وأصيلة وخاصة �� األعمال ا

لية �� إنجاز أ�داف املنظمة �ساعد ع�� إيجاد  طرق وأساليب إدار�ة أك�� كفاءة وفعا
.وأك�� خدمة للمجتمع

إْبَداٌع إَداِريٌّ 
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15 administrative critical thinking  

pensée critique administrative

ة املشكالت وتحديد�ا التفك�� الذي يضم قدرات إدار�ة إجرائية تب�� ع�� معرف
إ�� إعطاء است�تاجات  واختيار حلول مناسبة ل�ا و�ناء اف��اضات وفرضيات تؤدي

.ةوأح�ام يقصد م��ا صناعة القرارات أو بناء خطط مستقبلي

اِقٌد 
َ
ِك�ٌ� إَداِريٌّ ن

ْ
ف

َ
ت

16 administrative organization

organisation administrative

ت�سيق�ا �� س�يل تحقيق اإلطار الذي يتم بموجبھ ترت�ب ج�ود جماعة من األفراد و 
املوارد ال�� س�ستخدم�ا أ�داف محددة و�تطلب �ذا تحديد ال�شاطات واإلم�انيات و 

.ث السلطة واملسؤولية�ؤالء األفراد، وتوضيح العالقات اإلدار�ة بي��م من حي

ِظيٌم إَداِريٌّ 
ْ
ن

َ
ت

17 administrative reform

réforme administrative

الرامية إ�� إزالة خلل ما  �ل ما يبذل من ج�د �� إطار إعداد مجموعة من اإلجراءات
 بداية ا��لل و��ت�� ب��ايتھ،�� النظام اإلداري، يأخذ طا�ع زما�ي وم�ا�ي حيث يبدأ ب

القدرة لدى املمارس�ن  ��دف الوصول إ�� مستوى من األداء اإلداري يتصف بتوف��
 وذلك ع�� توز�ع املوارد ا��دودة بطبيع��ا ع�� أوجھ االستخ

ً
دام غ�� ا��ددة �س�يا

لص م��ا؛ و�� ظل ظروف تحت ضغوط خارجية ال تملك اإلدارة التحكم ف��ا أو التخ
قدر ممكن من العائد  ت�سم عادة �عدم التأكد وعدم الوضوح؛ وذلك لتحقيق أق���

.االقتصادي واالجتما�� وا��ضاري 

إْصالٌح إَداِريٌّ 

18 administrative strategy

stratégie administrative

تيار أفضل الوسائل سلسلة متصلة من  القرارات والتصرفات ال�� تؤدي إ�� اخ
.والبدائل الفاعلة ل�ساعد �� تحقيق أ�داف املؤسسة

 
ٌ
ة  إَداِر�َّ

ٌ
ة اِتيِجيَّ اْسِ�َ�

19 affective commitment

engagement affectif

اٌم ِوْجَداِ�يٌّ 
َ

��ِ
ْ
ال

10



.اال��ماك ف��امشاعر إيجابية للتطابق مع عمل املؤسسة واالرتباط ��ا و 

20 appraisal costs

coût d'évaluation

فحص  -:يل ومن أمثل��االت�اليف الالزمة لتقليل األخطاء قبل الوصول إ�� العم
االختبارات والتفت�ش  -. التفت�ش ع�� الواردات -. ومراجعة املس�ندات قبل اعتماد�ا

.�� مراحل�ا ا��تلفة

ِييِم 
ْ

ق
َّ
 الت

ُ
اِليف

َ
�

َ
ت

21 approach

approche

و حالة ما
َ
َعاُمل مع مش�لة أ و أفعال للتَّ

َ
.أف�ار أ

 
ٌ
ُمقاَرَ�ة

22 assessment

évaluation

ية التعليمية ومدى عملية جمع بيانات كمية منظمة �ستخدم ل��كم ع�� الفعال
قدير للمؤسسة ك�ل و�طلق وقد ي�ون �ذا الت. مواءمة املن�� ملؤسسة التعليم العا��

ية و�طلق عليھ التقييم عليھ التقدير املؤس���، وقد ي�ون ألحد برامج�ا التعليم
كيفية لأل�شطة التعليمية ا��ز�ي أو ال��نام��، و�تضمن توثيق األدلة الكمية وال

لرس�� لالعتماد، ولكنھ وا��رجات البحثية، والتقييم ضروري لقياس صدق القرار ا
ت�املة �دف�ا و�و أيضا عملية م. ل�س ضرور�ا ل��صول ع�� مخرجات معتمدة

ا املتعلم إيجاد تحديد مدى تمكن الطالب من تحقيق أ�داف يحاول من خالل�
.ا الطالبمعلومات عن املعرفة واالتجا�ات وامل�ارات ال�� يمتلك�

ِييٌم 
ْ

ق
َ
ت

23 assumptions

hypothèses

��تمع تبدو ��يحة جمل خ��ية أو تقر�ر�ة عن ظروف، أو وقا�ع، أو أحداث با
م

ُ
ثل شروطا للعمليات ومنطقية، وال تحتاج ل���نة، وت�بع أ�مي��ا من أ��ا ت

.واالختبارات اإلحصائية

اٌت 
َ
ِ�َ�اض

ْ
اف

11



24 authority

autorité

مة ما أو إصدار األمر إليھ ا��ق �� إصدار األمر إ�� املرؤوس�ن من أجل القيام بخد
.للقيام ب�شاط ما

 
ٌ
ة

َ
ط

ْ
ُسل

25 autoregressive integrated moving 

average models

modèles intégrés autorégressifs et de moyennes mobiles

القتصاد والتجارة بصورة من أ�م طرق الت�بؤ الكمية ال�� �ستعمل غالبا �� عالم ا
ئدة اقتصاديا، �عت�� خاصة والتخطيط بصورة عامة أل��ا تمثل الطرق األك�� فا

ل تحليل السالسل العاملان بوكس وجينك�� أول من قدم �ذا األسلوب �� مجا
، �� مختلف ا��االت الزمنية، وقد ب�نا طر�قة التطبيق العم�� ل�ذه النماذج

املرحلة : راحل أساسية و�مر �ذا النموذج بأر�عة م. االقتصادية وغ�� االقتصادية
ر الذا�ي، ورتبة نموذج تحديد رتبة �ل من نموذج االنحدا:  تحديد النموذج : األو��

). ARIMA(َون م��ما نموذج املتوسطات املتحركة، باعتبار�ما النموذج�ن اللذين يت�
و�تم : �ح �� ا��طوة السابقة تقدير املعلمات ا��اصة بالنموذج املق�: املرحلة الثانية

�قة املر�عات الصغرى طر : تحديد �ذه املعلمات باستخدام إحدى الطرائق التالية 
الصغرى، طر�قة اإلم�ان  ا��طية  سواء الشرطية أو غ�� الشرطية، طر�قة املر�عات

اختبار جودة : لثالثة املرحلة ا. األعظم  و�� الطر�قة األك�� شيوعا �� التطبيق
لتطبيق العم�� للنموذج الت�بؤ ، وتمثل �ذه املرحلة ا: املرحلة الرا�عة . النموذج

وع�� الرغم . حل الدراسةاملق��ح، حيث يتم ا��صول ع�� القيم املتوقعة للظا�رة م
لزمنية ي�سم بالعديد جنكي�� �� تحليل السالسل ا -من أن من�� أو أسلوب  بوكس 

اإلضافة إ�� أنھ �عت�� أك�� واقعية االف��اضات ال�� �عتمد عل��ا، ب: من املزايا، مثل
ھ يواجھ �عض االنتقادات إال أن. املنا�� تنظيًما �� بناء وتحليل السالسل الزمنية

طلب عددا كب��ا من صعو�ة التعرف ع�� النموذج، باإلضافة إ�� أنھ يت: أ�م�ا 
جود أسلوب تلقا�ي باإلضافة إ�� عدم و . املشا�دات ل�ي يمكن بناء نموذج جيد

البد من إعادة بناء  لتحديث النموذج �� حالة ا��صول ع�� بيانات جديدة، حيث
.النموذج

اِ�ّيِ 
َّ

ِحَداِر الذ
ْ
َماِذُج االن

َ
ن

 
ُ
ة اِمِليَّ

َ
�

َّ
 الت

ُ
ة

َ
َحّرِك

َ
ت
ُ
 امل

ُ
ات

َ
ط َوّسِ

َ
ت
ُ
َوامل
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26 avoiding strategy

stratégie d'évitement

�ماعة ف��ة زمنية تجا�ل مدير املؤسسة مس�بات الصراع، مما �عطي أفراد ا�
 للتفك�� وال��وي و�عادة النظر �� األمور، بالرغم من ا

ً
ستمرار حدوثھ، و�ظل �عيدا

اعة، و�الرغم من تجا�ل عن املش�لة، و���ك مسؤولية حل �ذا الصراع ألفراد ا��م
�ل يمكن أن �سا�م �� حل الصراع فإنھ يقوم ع�� فرضية مؤدا�ا أن اإلغفال والتجا

.الصراع

ِب 
ُّ
َجن

َّ
 الت

ُ
اِتيِجَية �َ

َ
إْس�

13



B
27 balanced scorecard

fiche d'évaluation équilibrée

 لقياس ا
ً
 شامال

ً
عت�� بطاقة قياس األداء املتوازن نظاما

ُ
ألداء من منظور إس��اتي��، �

تيجية ومقاي�س، وقيم يتم بموجبھ ترجمة إس��اتيجية املؤسسة إ�� أ�داف إس��ا
ا��ور : ة محاور، �� مس��دفة، وخطوات إجرائية ومبادرات من خالل تفاعل أر�ع

و�تم اختيار . لنمو والتعليماملا�� ومحور العمليات الداخلية ومحور العمالء ومحور ا
ت�ون من أر�عة أ�عاد عدة مقاي�س ل�ل �عد من أ�عاد بطاقة قياس األداء، إذ ت

كيف ينظر إلينا (عمالء �عد ال -كيف ننظر إ�� املسا�م�ن؟، (البعد املا��  -:رئ�سة
�عد التعليم  -، )وق بھ؟ما الذي يجب أن نتف(�عد العمليات الداخلية  -، )العمالء؟

م املقياس من خالل ، و�قد)�ل يمكن أن �ستمر �� التحس�ن وخلق قيم؟(والنمو 
تقب��، ومقاي�س أدا��ا �ذه األ�عاد توجً�ا إس��اتيجًيا يقود أداء املؤسسة املس

اء املا�� فقط، بل �ستخدم ال�شغي��، إذ ال تقتصر مقاي�س األداء ع�� مقاي�س األد
داء املؤسسة والطر�قة مقاي�س األداء غ�� املالية أيًضا، مما �عطي صورة أو�� أل 

.األفضل للوصول إ�� األداء املرغوب فيھ

َواِزِن 
َ
ت
ُ
 ِقَياِس األَداِء امل

ُ
ة

َ
اق

َ
ِبط

28 basic mission

mission de base

�� تمثل أساس األولو�ات وال. األ�داف واملبادئ األساسية املوج�ة أل�شطة املؤسسة
� نقطة البداية لتصميم واإلس��اتيجيات وا��طط والواجبات املرتبطة بالعمل، و�

.الوظائف اإلدار�ة، و�� أساس تصميم ال�يا�ل اإلدار�ة

 
ٌ
ة َساِسيَّ

َ
 أ

ٌ
ة

َ
ِرَسال

29 belongingness; affiliation

appartenance

ِتَماءٌ 
ْ
ان
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فة عامة، ومع األفراد الرغبة �� إ�شاء عالقة وجدانية وعاطفية مع اآلخر�ن بص
تقبل وان�ساب،  بصفة خاصة، ف�و يدل ع�� حاجة ودافع وشعور مؤداه عالقة

قدير، وتفضل، وود، وارتباط وتمثل، وتوحد، و�عاون، ومسؤولية، وال��ام، وت
ن أنھ جزء من �ل، ف�و وصداقة، وحب مع ا��ماعة ووالء للمجتمع، و�حساس املواط

تھ، و�عتنق أيديولوجيتھ، جزء من ب�ية الوطن الذي يتعا�ش معھ و�تفاعل مع تفاعال
ذا الوطن، و�حساس وشعور و�مثل ثقافتھ و�تمسك ��ا، و��ون والؤه أوال وأخ��ا ل�

لذي يمكن قياسھ من و�دراك نف��� واجتما�� ي��جم �� ش�ل من أش�ال السلوك ا
ومدى التعاون والصراع،  خالل املواقف واألفعال، ومدى مشاركة املواطن أو عزوفھ
�� و�ش�� كذلك إ�� حالة ومدى التماسك والتفاعل االجتما��، وغ�� ذلك من املعاي

فخر للوجود �� �ذا الوطن من التوحد ب�ن الفرد والوطن، تتضمن الشعور بالرضا وال
ية، والتمسك واالل��ام تحت أي من الظروف السياسية أو االقتصادية أو االجتماع

مة الوطن، واملشاركة بفعالية بالعادات والتقاليد والثقافة الوطنية، والتفا�ي �� خد
األمر، ح�� لو لم يكن  �� مواج�ة أزماتھ ومشكالتھ، والت��ية من أجلھ إذا لزم

.موافقا ع�� األوضاع القائمة

30 benchmark

benchmark

تحقق �� املا��� مرجع أو مقياس ُيمكن �� ضوئھ تقييم مدى التقدم أو اإلن
ُ
جاز امل

نطقًيا است�تاج أنھ تم القر�ب من ِقبل املؤسسات األخرى املماثلة، أو ما يمكن م
.تحقيقھ �� ظروف مشا��ة

َياٌس َمْرِجِ��ٌّ 
ْ

ِمق

31 benchmarking

benchmarking

يانات دقيقة لقياس ومقارنة عملية املقارنة بمعيار مرج�� و�� عملية نظامية ��مع ب
ن املعاي�� القياسية إنتاج أي مؤسسة أو خدما��ا اس�ناًدا إ�� منظومة م/ أداء

ل�� �عمل �� نفس ا��ال، املعتمدة أو املتفق عل��ا �غ���ا من املؤسسات األخرى ا
�ن بتم���م، وذلك ��دف ودراسة عمليات املؤسسة �� ضوء عمليات اآلخر�ن املعروف

رسات، والكشف عن تحديد مدى جودة املؤسسة ومخرجا��ا، وتحديد أفضل املما
.لالزمة لتحقيق أ�داف�اعيوب األداء، و�عي�ن مواطن القوة، ووضع خطط التطو�ر ا

 
ٌ
ة  َمْرِجِعيَّ

ٌ
ة

َ
اَرن

َ
ُمق
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32 benchmarking measures

mesures d'étalonnage

يات ومجاالت تحس�ن مجموعة من املقاي�س الرقمية ال�� �ستخدم لتحديد إم�ان
.سسات األخرى النا��ةاألداء، وغالًبا ما �شتق تلك املعاي�� من ممارسات املؤ 

ِة  ْرِجِعيَّ
َ
ِة امل

َ
اَرن

َ
ق

ُ
اِي�ُس امل

َ
َمق

33 benefit-cost ratio; (b-c ratio)

ratio coûts avantages

مة إجما�� القيمة ا��الية مؤشر �ستخدم �� تقييم املق��حات االس�ثمار�ة وذلك بقس
ع�� إجما�� ت�لفة األصل ) ري املق��ح االس�ثما(للتدفقات النقدية املتوقعة من األصل 

لواحد ال��يح �ان املق��ح ، فإذا �ان خارج القسمة أك�� من ا)املق��ح االس�ثماري (
 و�ال فإنھ يرفض

ً
.ر�حيةو�س�� أيًضا بمؤشر ال. االس�ثماري مقبوال

ِة 
َ

ِلف
ْ
�

َّ
ُر الَعاِئد- الت ِ

ّ
ش

َ
ُمؤ

34 benefits

avantages

لص�� واإلجازات ومعاش إضافات مالية غ�� مباشرة �عطى للعامل�ن، مثل التأم�ن ا
.التقاعد وخطط التعليم وا��صم ع�� منتجات الشركة

اِفُع 
َ
َمن

35 best in class

meilleur de sa catégorie

� صناعة معينة أو ال�� تتصف بأفضل املمارسات �) ا���ات(قياس وتكر�م ا���ة 
.ألعمالب�ن مجموعة من املنافس�ن، أو منتجات وخدمات أو نتائج ا

اِت 
َ
ُل الِفئ

َ
ض

ْ
أف

36 best practices

meilleures pratiques

والشر�ات العاملة ��  النموذج العم�� ا��يد الذي يمكن أن تحتذي بھ املؤسسات
ارن مع الوحدات و�مكن التوصل إليھ من خالل قياس األداء املق. مجال مع�ن

.التنظيمية األخرى من داخل وخارج املؤسسة

َماَرَساِت 
ُ
ُل امل

َ
ض

ْ
أف

37 blended learning ٌم ُمْدَمٌج 
ُّ
َعل

َ
�
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apprentissage mixte

للتعلم ) التكنولوجية(صيغة �عليمية �ع�� عن فرصة لدمج املستحدثات التقانية 
 لوجھ، و�س��دف اإللك��و�ي مع التفاعل واملشاركة ال�� ُي�يح�ا التعلم ا

ً
لتقليدي  وج�ا

املتعلمون م��ا، وكذلك  عملية التالحم �ذه، إتاحة بدائل ُمتعددة ُيمكن أن يختار
طاق ��م، بت�لفة لتحقيق ا��دوى االقتصادية لتحقيق فوائد اإلنتاج ع�� ن
فرص االلتحاق، ومن  منخفضة، وجودة عالية، وتحقيق الضرورة السياسية لتوسيع

دمج ع�� تجاوز اآلثار و�عمل التعلم امل. ثم يتضمن املف�وم ال�دف ووسيلة تحقيقھ
ي الذي لم ��تم بھ التعلم السلبية للتعلم اإللك��و�ي؛ حيث ��تم با��انب اإل�سا�

، و�عمل ع�� تحقيق التفاعل االجتما��
ً
، و�وفر التغذية الراجعة اإللك��و�ي كث��ا

 لنماذج التعلم إضافة إ�� تأث��ه اإليجا�ي ع�� دافعية التعلم، و�مثل ت
ً
 منطقيا

ً
طورا

 ال 
ً
صل وتطورا

َ
ف

ُ
 لتحديات التعلم امل

ً
حتياجات األفراد، وفرصة ا��الية، و�قدم حلوال

ليدي إلتاحة بدائل متنوعة مع التعلم التق) التكنولوجية(لدمج املستحدثات التقانية 
ب�ن صيغ متمايزة من مواد  كما ي�يح للطالب إم�انية املزج فيما. للتعلم أك�� مرونة

يغ مختلفة من مصادر التعلم، وأساليب التدر�س، والتكنولوجيات والر�ط ب�ن ص
حيث يتم . بأسلوب فعال التعلم والتكنولوجيات، وأساليب التدر�س لتحقيق التعلم

، و�مكن أن �ستفيد التعلم )االتكنولوجي(إثراء التعليم التقليدي باستخدام التقانية 
و��سم التعلم املدمج كما . جھمن اللقاءات وج�ا لو ) التكنولوجيا(املرتكز ع�� التقانة 

و�و التوجھ ( ي دعم  التعلم التقليد -: ُيمارس حاليا بثالث خصائص أساسية 
ات يدعم�ا استخدام وجود ممارس -بإم�انات ب�ئات التعلم االف��ا���، ) السائد 
وجود رؤ�ة شاملة  -دية، لتحل محل ممارسات التعليم التقلي) التكنولوجيا(التقانة 

.لدعم التعلم) التكنولوجيا(الستخدام التقانة 

38 brainstorming

remue-méninges

يھ مجموعة من ا����اء أسلوب �ستخدم �� دراسة مش�لة، أو موضوع ما ، و�جتمع ف
دائل ، و��ون ال�دف الرئ�س ؛ ليصلوا إ�� حلول من خالل املناقشة وطرح ا��لول والب

و�ناك . ة اآلراء ونقد�ا�و التوصل إ�� أك�� عدد ممكن من األف�ار ، ول�س مناقش
��ا خالل جلسة إيجاد  أر�عة مبادئ للعصف الذ��� يطلب من املشارك�ن االل��ام

قو�م أو مناقشة ألي حل تأجيل توجيھ أي نقد أو حكم أو ت -: ا��لول للمش�لة، و�� 

 ِذْ�ِ��ٌّ 
ٌ

َعْصف
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ف�ار املشارك ذاتھ أم من أو فكرة أو مق��ح إ�� وقت آخر، سواء �انت ا��لول من أ
ف�ار غ��ك، �ذه ا��لسة ال تنقد أف�ارك وال أ. (األف�ار ال�� يق��ح�ا أحد زمالئھ

ال��اكمات الكمية غالبا ما  إنتاج أك�� عدد ممكن من األف�ار، ألن -). الق��اح ا��لول 
ار ا��ديدة ال�� ال يفكر إنتاج  أك�� عدد ممكن من األف� -. تؤدي إ�� �غ��ات نوعية

ا وتطو�ر�ا إلنتاج األف�ار �عض�ا مع �عض وتحسي��) دمج(توحيد  -. ف��ا اآلخرون
.أف�ار جديدة مفيدة م��ا

39 budget

budget

�عتمد ع�� تقديرات اإلنفاق  الوضع املا�� للمنظمة أو ا���ومة �� ف��ة زمنية محددة
.وخطط تمو�ل �ذا اإلنفاق

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
ِم��

40 bureaucracy

bureaucratie

ر�ق االستخدام األمثل التنظيم أو ا���از الذي ي�شأ لتحقيق أ�داف محددة عن ط
 األعمال، و�ختار فيھ العاملون  لألفراد واإلم�انيات ا��تلفة، والطرق املرسومة ألداء

اي�� محددة، و�خضع ع�� أساس ا��دارة واالستحقاق، وتحكم سلوك�م قواعد ومع
راطية الطاعة من جانب �ل العمل فيھ إ�� �سلسل السلطة والروت�ن، وتتطلب الب��وق

ظفي الدولة الذي ي�سم و�� ج�از مو . أعضا��ا، و�� من�شرة �� املؤسسات ا���ومية
ر وظيفتھ بإجراءات مكت�

َ
َباش

ُ
ية، ومن ثم ف�و بحكم ت�و�نھ بال��امة ال�س�ية، ت

لشعب، والسلطة قد ت�و�نھ ووظيفتھ يمارس قدرا من السلطة �� تصر�ف شؤون ا
ن�شر �� مؤسسات كما يمكن أن ت. تمارس �� خدمة الشعب أو للتحكم �� شؤونھ

.األعمال واملؤسسات التعليمية �� أش�ال�ا ا��تلفة

 
ٌ
ة َراِطيَّ

ْ
ِب�ُ�وق

41 business incubators

incubateurs d'entreprises

واالس�شارة توفر�ا ملرحلة  حزمة مت�املة من ا��دمات و ال�س�يالت وآليات املساندة
بادر�ن الذين يرغبون �� محددة من الزمن مؤسسة قائمة ل�ا خ����ا وعالقا��ا للم

و�صف تقر�ر . النطالقالبدء �� إقامة مؤسسة صغ��ة ��دف تخفيف أعباء مرحلة ا

 األْعَماِل 
ُ

ات
َ
َحاِضن
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 "حاضنات األعمال بأ��ا  2003التنمية اإل�سانية العر�ية للعام  
ً
ا جديًدا تمثل نمط

�ة واملتوسطة أو للمطور�ن من الب�� الداعمة لل�شاطات االبت�ار�ة للمؤسسات الصغ�
م�انيات الضرور�ة لتطو�ر املبدع�ن املفعم�ن بروح الر�ادة الذين يفتقرون إ�� اإل 

��اضنات من اعتبار املشروع أبحا��م وتقنيا��م املبتكرة و�سو�ق�ا، و�نطلق مف�وم ا
دة تمكن من اك�ساب مقومات الصغ�� أو الفكرة املبتكرة بحاجة إ�� رعاية ب�ئة مساع

�رة إلقامة مشروعات النجاح والنمو واالستمرار قبل االنطالق إ�� الب�ئة ا�
 �� ما �س�� مركز 1959وقد تأسست أول حاضنة أعمال �� نيو�ورك عام . اقتصادية

ن �� إقامة مشروع مع توف�� صناعات باتافيا حيث يتم تأج�� وحداتھ لألفراد الراغب�
ً�ا خاصة وأن �ذا املب�� النصائح واالس�شارات ل�م، والقت �ذه الفكرة نجاًحا كب�

طق �سوق ومطاعم، �ان يقع �� منطقة أعمال وقر�ًبا من عدد من البنوك ومنا
ثل أ�داف حاضنات وتتم. وتحولت �ذه الفكرة فيما �عد إ�� ما �عرف با��اضنة

التحكم �� برنامج�ا  دعم وجود مؤسسات نا��ة وتمتلك القدرة ع�� -: األعمال �� 
 مساعدة ا��ر�جي�ن �� -�� ذا��ا، املا��، والقدرة ع�� البقاء واالستمرار�ة باالعتماد ع

قتصاديات ا��لية �سو�ق التكنولوجيات، و�عز�ز اال -ا��صول ع�� فرص عمل، 
واليات املتحدة األمر�كية وتصنف�ا ا��معية الوطنية ��اضنات األعمال بال. والوطنية

)NBIA ( للقطاع ا��اص،  حاضنات أعمال خاصة، و�� ملك -:إ�� األنواع التالية
ع ملك للدولة، و�� ال حاضنات أعمال عامة، و�ذا النو  -و�س�� لتحقيق األر�اح، 

رعاية ا���ومة، أو األج�زة �س�� إ�� تحقيق األر�اح بالدرجة األو��، وتقوم بدعم و 
يق التنمية االقتصادية ع�� ا��لية، وال�يئات، واملؤسسات األ�لية، و�س�� إ�� تحق

ون ملكي��ا مش��كة ب�ن حاضنات األعمال ا��تلطة، و�� ال�� ت� -. املستوى الوط��
�� من�ثقة من حاضنات أعمال ذات صلة با��امعات و  -. القطاع العام وا��اص

� إ�� تحقيق�ا ا��اضنات ا��امعات واملعا�د العليا، ول�ا نفس األ�داف ال�� �س�
م ج�ات مختلفة غ�� حاضنات أخرى وت�ون عادة تحت رعاية ودع -. العامة وا��اصة

، وغرف التجارة، ، ورجال الدين)الس�نما مثال ( تقليدية مثل مؤسسات الفن 
.واملوا�ئ ، وغ���ا

42 business process reengineering

processus de réingénierie d'affaires

غي�� �غي��ا من الدرجة أحد نماذج التغي�� املؤس���، وُ�مثل �ذا النموذج من الت

اِت  َدَسِة الَعَمِليَّ
ْ
 َ�ن

ُ
إَعاَدة
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يتم تحو�ل ا��صائص  الثانية، أو �غي��ا ثور�ا، أو غ�� مستمر و�تحقق عندما
تلف عن التغي�� من األساسية للنظام �ش�ل يختلف تماما عما �انت عليھ، و�خ

ستمر، أو التطوري الذي ي
ُ
تم بصورة منتظمة و�حافظ الدرجة األو��، أو التغي�� امل

ليات إ�� االس�بعاد و�دعو نموذج إعادة �ندسة العم. ع�� خصائص النظام كما ��
 ��الية ، و�حالل�ا باف��اضات ،ال�امل لالف��اضات ، وال�يا�ل ، والعمليات املؤسسية ا

دد أقل من املستو�ات و�يا�ل ، وعمليات جديدة تماما تقوم ��ا قوة مؤ�لة، وع
العمليات ا��اصة  وتقليل ��م العمالة ، و�ركز ع�� -خاصة الوسطى -اإلدار�ة 

) تكنولوجيا(فيد من تقانة باملؤسسة أك�� من ترك��ه ع�� وظائف�ا التقليدية، و�ست
ادة التفك�� �� أعمال�ا من املعلومات إ�� حد كب��، وذلك ملساعدة املؤسسات ع�� إع

ناصر أساسية كما تتصل إعادة �ندسة العمليات بمراجعة خمسة ع. البداية
، والتنظيم، والثقافة، )االتكنولوجي(اإلس��اتيجية، والعمليات، والتقانة : بالعمل

عادة إصالح، أو �غي�� ول�س إ -نقطة الصفر –و�عد تجسيدا لفكرة البدء من جديد 
��ا��، والبدء �� التفك�� الوضع القائم، و�نما إلغاء اإلجراءات القائمة بالش�ل ا

وذج إعادة تصميم وع�� الرغم من أن نم. بصورة جديدة، و�ش�ل مختلف و�بدا��
ال أنھ أ�مل العلوم العمليات من النماذج ا��ديثة، ولھ م��راتھ الرا��ة ، إ

ع�� الثقافة املؤسسية، لذلك السلوكية ، والعنصر اإل�سا�ي، وتأث�� التغي�� عل��م، و 
 واالتصال، واملشاركة، للتوصل �ان من الضروري ال��ك�� ع�� إدارة التغي��، والقيادة،

امل واال�ساق فيما ب�ن إ�� نموذج أك�� شمولية للتغي�� املؤس��� �عمل ع�� الت�
ندسة العمليات ليصبح أسس ا��االت الثالثة السابقة ودمج�ا �� نموذج إعادة �

لذي يجب عملھ ل��يئة النموذج األك�� شمولية للتغي��، والذي يو�� و�فسر ما ا
ة مقاومة التغي��، و�مثل �ذا أفراد املؤسسة قبل وأثناء عملية التغي��، لتقليل ظا�ر 

.البعد أ�م ما يفتقده نموذج إعادة �ندسة العمليات
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C
43 career path

parcours professionnel

اخل املؤسسة، و�تضمن العملية ال�� تصف ال�سلسل الوظيفي الذي يحدثھ الفرد د
ان�� الذي يحرزه الفرد خالل ال��قية إ�� مستوى أع�� �� السلم الوظيفي، والنقل ا��

�ون ا��ياة الوظيفية للفرد و�و أيضا النمط املتتا�ع للوظائف ال�� ت. حياتھ الوظيفية
.ؤسسة ليتحرك خالل�ا�� ضوء اختياراتھ لنفسھ، والبدائل ال�� تحدد�ا لھ امل

َمَساٌر ِمِ��ٌّ 

44 case study

étude de cas

ملشكالت التنظيمية أو أسلوب يقوم من خاللھ املدرب بتقديم وصف مكتوب إلحدى ا
���يص�ا والوصول إ�� أية مش�لة أخرى أمام املشارك�ن �� قاعة التدر�ب وذلك ل

العلوم اإل�سانية،  و�و أحد منا�� البحث ��. حلول وتوصيات �شأن �ذه املش�لة
ات دراسة متعمقة وشاملة الذي �عتمد ع�� دراسة عدد محدود من ا��االت أو املفرد

.� املش�لة محل الدراسةأو دراسة �ل العوامل املتداخلة وامل��ابطة واملؤثرة �

ِة 
َ
 ا�َ�ال

ُ
ِدَراَسة

45 centralization

centralisation

ما يتعلق بوضع السياسة ترك�� السلطة �� أع�� مستوى إداري تر�وي �� الدولة في
 ت اإلدار�ة العليا �� امل�شأةوتتمثل املركز�ة �� احتفاظ املستو�ا. ال��بو�ة وتنفيذ�ا

ة ديرون �� املستو�ات اإلدار�بدرجة عالية من سلطة صنع واتخاذ القرار، و�نا ي��أ امل
وملعرفة درجة . لقراراتاألقل إ�� ا��صول ع�� موافقة رؤسا��م قبل اتخاذ معظم ا

القرارات ال�� تتخذ ��  كم عدد -: املركز�ة �� م�شأة ما يجب األخذ �ع�ن االعتبار

 
ٌ
ـة ِز�َّ

َ
َمْرك
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قسًما من أقسام امل�شأة  املستو�ات اإلشرافية وما مدى أ�مية �ذه القرارات، وكم
ى مراقبة املستو�ات �عتمد ع�� �ذه القرارات، وما مد) �سو�ق، محاسبة، إنتاج(

.التنفيذية لصنع القرارات لدى املستو�ات اإلشرافية

46 change

changement

س�ن األداء �� جعل ���ء ما مختلًفا، أو العمل ضمن خطة عملية محددة لتح
دات تر�و�ة بما ي���م املؤسسة بما يتالءم وتحقيق أ�داف املؤسسة �� ضوء مستج

ة، و�� ج�د مخطط ومنظم مع املعطيات االجتماعية ال�� �ستجيب لألصالة واملعاصر 
اإلم�انات املتاحة لبلوغ األ�داف و�تم من خالل التوظيف العل�� للموارد و 

� إس��اتيجيا وقد ي�ون للمؤسسة، وقد ي�ون التغي�� تطور�ا في�ون مستوى التغي�
ر والقواعد القائمة، و�ب�� ثورً�ا، في�ون مستوى التغي�� إس��اتيجًيا، و�تجاوز األط

ؤسسات ال�� �س�� للتواكب ور�ما يالئم التغي�� الثوري امل. أطًرا وقواعد أخرى جديدة
�يطة، والرغبة أحياًنا �� اس�باق�ا ��

ُ
ضوء معطيات اس�شراف  مع التغي��ات ا�

القواعد وا��دود ا��الية  املستقبل، و��ون ال��وء إ�� التغي�� الثوري للتخلص من
و�� . يعاب األوضاع املتوقعةا��امدة واملعوقة، ولبناء حدود وقواعد مرنة �سمح باس�

غي�� االستجا�ي، والتغي�� الت: ظل اإلطار الزم�� للتغي��، ُيمكن التمي�� ب�ن نمط�ن
لعملية ال�� تتم استجابة التوق��، أو االس�با��؛ و�مثل التغي�� االستجا�ي تلك ا

ك �� التغي�� التوق�� إ�� تلألحداث تحققت بالفعل، أو مازالت تحدث، و�� املقابل ُ�ش
تم �ذا التغي�� �ش�ل العملية ال�� تتم استجابة لتوقع تحقق أحداث معينة، و�

.تدر���

ِي�ٌ� 
ْ
غ

َ
�

47 change agent

agent de changement

.��ا امل�شأةالفرد املسؤول عن تأم�ن وتنفيذ خطة التغي�� ال�� ت�ت�

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
َوِكيُل الت

48 change management

gestion du changement

ع�� عن التدفق من حالة عملية ديناميكية مستمرة للنمو والتطور، وعملية تحو�ل �

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
 الت

ُ
إَداَرة
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جية، و�عد �ل من األفراد إ�� حالة أخرى، سواء تم ت�شيط�ا �عوامل داخلية أو خار 
ألمر إعادة صياغة وا��ماعات واملؤسسات موضوعات للتغي��، ومن ثم يتطلب ا

�رجات الناتجة باستخدام القيم واملمارسات، وال�� بالضرورة تؤثر �� القيم وا�
��دمة األ�داف امل�شودة،  أفضل الطرق اقتصاًدا أو فعالية، إلحداث التغي�� مرحليا

ول�ي ين�� املدير �� إدارة .  لوالقيام باملسؤوليات ال�� تمل��ا أ�عاد التغي�� الفعا
�� تحو�ل وترجمة الرغبات القدرة ع: التغي�� ال بد أن تتوفر فيھ �عض امل�ارات م��ا

فراد املؤسسة، ومشاركة أفراد واآلمال إ�� واقع فع��، ومراعاة الفروق الفردية ب�ن أ
ألساليب ل��صول ع�� أك�� ا��ماعة �� إدارة التغي��، والقدرة ع�� اختيار أفضل ا

الروت�ن، والقدرة ع�� تحمل قدر من الكفاءة اإلنتاجية، والتخفيف من حدة املركز�ة و 
و�� . ملؤسسة بصورة دور�ةمخاطر العمل، والقدرة ع�� تنمية قدرات وم�ارات أفراد ا

حد العناصر بالنظام إبدال ك�� أو جز�ي �� أ" ا��ال ال��بوي يقصد بالتغي�� 
و �� العالقة ب�ن العناصر التعلي��، سواء �ان ذلك اإلبدال �� الش�ل أو النوعية أ

.�عض�ا مع �عض

49 change resistance

résistance du changement

حصل أو ال�� حصلت بالفعل �� ردود الفعل السلبية لألفراد تجاه التغي��ات ال�� قد ت
التغي�� ن�يجة لعدة أسباب  وت�شأ مقاومة. املؤسسة العتقاد�م بتأث���ا السل�� عل��م

ب اجتماعية ��دد اقتصادية، كخوف�م ع�� وظائف�م وم�اس��م، أو ألسبا: م��ا
غ���ا، أو أسباب ذاتية تماسك مجموعة العمل، ونقل أفراد�ا أو �غي�� أماك��م و 

��ديدة، أو قد ي�ون �إحساس الفرد �عدم كفاءتھ ملتطلبات التغي�� ومعاي��ه ا
. اع��م بدوا�� �غي��هألسباب أخرى كتعود الناس ع�� أسلوب عمل مع�ن، وعدم قن

: أ��ا يمكن أن تحقق ما ي�� وع�� الرغم من اعتبار مقاومة التغي�� ظا�رة سلبية إال
وآثاره �ش�ل أفضل،  إجبار إدارة املؤسسة ع�� توضيح أ�داف التغي�� ووسائلھ
نقل ا��يد للمعلومات، الكشف عن عدم فعالية عمليات االتصال وعن عدم توافر ال

. القرارات �� املؤسسة الكشف عن نقاط الضعف �� عملية معا��ة املشكالت واتخاذ
من خالل مناقشة األف�ار  :التعليم واالتصال : ومن ب�ن طرق معا��ة مقاومة التغي�� 

أفراد املؤسسة م��رات  واملسائل املطروحة بوضوح قبل إحداث التغي��، ح�� يدرك
ؤسسة �� تخطيط وتنفيذ أي مشاركة أفراد امل: املشاركة  -التغي�� وا��اجة إليھ، 

ِي��ِ 
ْ
غ

َّ
 الت

ُ
اَوَمة

َ
ُمق
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ك فرص التدر�ب لصقل أي توف�� الدعم املعنوي وكذل: ال�س�يل والدعم  -. التغي��
فراد املؤسسة ح��  يواكبوا التفاوض والقبول و�تمثل �� توف�� ا��وافز أل  -. امل�ارات

ة املناور  -. �� أحد قوان�ن العمل التغي�� أو املساومة وتقديم مزايا خاصة مقابل التغي��
قائية مسبقة و�سناد و�شمل استخدام طرق خفية للتأث�� بصورة انت: واالستقطاب 

ال���يب  -. وعات معينةأدوار رئ�سة �� تخطيط أو تنفيذ التغي�� ألفراد أو مجم
.�أي استخدام السلطة والقوة لفرض التغي�: الصر�ح والضم�� 

50 chaos theory

théorie du chaos

كسلوك عشوا�ي،  نظر�ة تحاول الكشف عن نموذج منتظم �� إطار يبدو و�أنھ
قدم رؤى تو�� كيف، وملاذا ُيمكن أن تؤدي التغي��ات ا

ُ
لصغ��ة إ�� �غي��ات وت

فة ب�ن الفو��� واالتزان �و رادي�الية، وأن الذي ُ�ساعد النظم ع�� أن تصل إ�� ا��ا
. ، و�دارة ا��ودة الشاملةعملية التغي�� املستمر ال�� ُيدعم�ا مدخل مؤسسة التعلم

لتخطيط اإلس��اتي�� وتمثل الفو��� تحديا للمخطط�ن؛ أل��ا �عكس ُمفارقة ب�ن ا
ة ال�� تقاوم الت�بؤ ، والنظم الفوضو�)الذي يحاول أن يحدد مسارات مستقبلية(

ولعل �ذا ما ُيفسر  طول املدى، لذلك �عد التخطيط التقليدي قاصرا ومحدودا ،
التعقد �� أدبيات التخطيط، اال�تمام الشديد �� الف��ة األخ��ة بمفا�يم الفو���، و 

ثالثة مداخل جديدة  ومن أ�م تداعيات نظر�ة الفو��� ع�� عملية التخطيط ظ�ور 
خطيط التأو���، وال�� التخطيط اإلس��اتي��، التخطيط التكيفي، الت: للتخطيط ��

مثل �� حد ذا��ا أساليبا جديدة لف�م التخطيط �� سياق
ُ
.ات معقدة وفوضو�ةت

ِر�ة الفو���
َ
ظ

َ
ن

51 charismatic leaders

leaders charismatiques

الل ما ي�سبھ ل�م تا�عو�م، القادة الذين يؤثرون بطر�قة است�نائية �� تا�ع��م من خ
وك غ�� العادي، كما أ��م و�تصف �ؤالء القادة بالثقة بالنفس ووضوح الرؤ�ة والسل

.�حساسون للقيود البي�ية، و�عت���م األفراد أداة للتغي�

 
َ

َ�ُمون
ْ
 ُمل

ٌ
اَدة

َ
ق

52 citizenship

citoyenneté

 
ٌ
ة

َ
ن

َ
ُمَواط
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خاللھ يصبح �ذا ال��ص  عقد يحدد طبيعة العالقة ب�ن املواطن والدولة والذي من
 ��اك �� إدارة الشؤون العامةجزءا من النظام السيا��� للدولة، و�التا�� يحق لھ االش

م الطرف األول الوالء، ومن خالل �ذه العالقة يقد. للدولة باعتباره مواطنا ف��ا
ة ب�ن ال��ص والدولة عن و�تو�� الطرف الثا�ي م�مة ا��ماية، وتتحدد �ذه العالق

صفة الفرد الذي �عرف  فاملواطنة �ع��. طر�ق القانون، كما يحكمھ مبدأ املساواة
ھ بفعالية �� اتخاذ حقوقھ وواجباتھ تجاه ا��تمع الذي �ع�ش فيھ و�شارك في

التعاون والعمل ا��ما�� مع  القرارات وحل املشكالت ال�� تواجھ ا��تمع، ولديھ روح
ن ي�ون قادرا ع�� جمع اآلخر�ن، ونبذ العنف والتطرف �� التعب�� عن الرأي، وأ

لقدرة ع�� التفك�� الناقد، املعلومات املرتبطة �شؤون ا��تمع واستخدام�ا، ولديھ ا
فراد دون تفرقة بي��م �س�ب وأن تكفل الدولة تحقيق العدالة واملساواة ب�ن جميع األ 

.النوع أو اللون أو العقيدة

53 citizenship education

éducation à la citoyenneté

ألساسية ال�� تمثل رك��ة ال��بية ال�� �غرس �� نفوس الصغار املعتقدات والقيم ا
واجبات وا��ر�ات األساسية أساسية للنظام الديمقراطي وم��ا االع��اف با��قوق وال

�ا�ات لكرامة اإل�سان، ورفض العنصر�ة وغ���ا من أش�ال التمي�� باعتبار�ا ان�
عور املش��ك بالعدل وواجب جميع املواطن�ن نحو دعم املؤسسات ال�� تجسد الش

الناس �عض�م مع �عض، و��ن  وسيادة القانون، و�� ال��بية ال�� ��تم بالعالقات ب�ن
ا��تمع، وت�ون العالقات  الناس واملؤسسات، وتركز ع�� تنمية األفراد كفاعل�ن ��

��يع السمات العامة للمواطن بي��م متبادلة، وتؤكد ع�� دمج األفراد �� ا��تمع، و�
.اء والنظامم��ا االنفتاح، واملساءلة، والثقافة السياسية واالنتم

ِة 
َ
ن

َ
َواط

ُ
� امل

َ
 َع�

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

54 civil society

société civile

ع مفتوح حر ومنظم �ش�ل املساحة ا��رة واملنظمة ب�ن األسرة والدولة، و�و مجتم
دولة، بل منظما تنظيما ذا�ي، ول�س �ش�ل خار�� أو ق�ري، ول�س منظما من قبل ال

ب الديمقراطي وارتضا�ا داخليا بواسطة أعضائھ، والقوان�ن ال�� وضعو�ا باألسلو 
عية أو م�نية أو اقتصادية أو ا��تمع العام، و�ر�ط ب�ن الناس بروابط ثقافية واجتما

َمٌع َمَدِ�يٌّ 
َ
ُمْجت
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 و�� واإلرادة ا��رة، وتبادلسياسية، أو أية رابطة مدنية أخرى تقوم ع�� العمل التط
� األفراد بحقوق�م الفردية، و��ش�ل ا��تمع املد�ي من و�. املصا�� املش��كة الكث��ة

بَ�� ا��ماعة أو املؤسسة ع�� حقوق أفراد لد��م حقوق،
ُ
بحكم �و��م ي�تمون إ��  وت

إيجاد ) سات والنقاباتا��ماعات واملؤس(ا��ماعة، وتصبح وظيفة ا��تمع املد�ي 
 ، و�و ما �ش�ل ا���� العام أونوع من االرتباط ب�ن الفرد وا��ماعة �� مجتمع لھ دولة

من خصائص ا��تمع و . الرأي العام والذي يحد من سلطة الدولة و�وجھ سياس��ا
ة، والشمولية ��ميع جوانب املد�ي التطوعية، والالر�حية، واملؤسسية، واالستقاللي

.ا��ياة �� ا��تمع

55 civil society associations

associations de la société  civile

ضمن ا��تمع املد�ي تنظيمات أ�ش�ت ملساعدة الناس ولتلبية احتياجا��م، و�ت
لية أو النقابات امل�نية أش�اال مختلفة من املؤسسات االجتماعية �ا��معيات األ�

قلة �س�ًيا عن سلطة وغ���ا و�� مؤسسات غ�� ساعية للوصول إ�� السلطة، ومست
�عمل ع�� املشاركة  الدولة، و�س�� لتحقيق أغراض مختلفة و�� مؤسسات تطوعية

من ا��دمات االجتماعية  �ش�ل إيجا�ي �� قضايا مجتمع�ا، وتقوم بتقديم نوع مع�ن
.دون أن ��دف إ�� ر�ح مادي

َدِ�ّيِ 
َ
َمِع امل

َ
ْ�ت

ُ
َجْمِعيات ا�

56 clean technologies

technologies propres

ل من املل
ّ
��  ّوثات واآلثار البي�ية ال�ائنةالعمليات اإلنتاجية و�ندسة اإلنتاج ال�� تقل

.اإلنتاج الصنا��

 
ٌ
ة

َ
ِظيف

َ
 ن

ُ
ات

َ
ان

َ
ِتق

57 code of ethics

code d'éthiques

رشاد العامل�ن ملا �و وثيقة تصف السلوك األخال�� الذي ترتضيھ املنظمة ��دف إ
.مقبول أو غ�� مقبول من السلوك

اِت  الِقيَّ
ْ

 األخ
ُ

اق
َ
ِميث

58 code of professional ethics ِة 
َ
اِت اِملْ�ن الِقيَّ

ْ
 أخ

ُ
اق

َ
ِميث
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code d'éthiques professionnelles

ة ال�� ع�� العامل�ن �� اإلدار مجموعة من املبادئ املتعلقة بالسلوك امل�� والوظيفي و 
.االل��ام ��ا والتعامل من خالل�ا مع اآلخر�ن

59 cognitive systems science

science de systèmes cognitifs

�ن النظم املعرفية ال�� مجال معر�� جديد ��تم بدراسة اال�ساق والت�امل فيما ب
نات �� اإل�سان واآلالت ، تتصل بتفاعل اإل�سان مع ا��اسوب، وكيفية معا��ة البيا

�شكيل التقانة  ون�يجة لذلك ظ�رت نظم املعلومات واالتصال ال�� �س��دف
اإل�سان مع التقانة  لتتالءم مع الطبيعة اإل�سانية، ول�س تكيف) التكنولوجيا(
).التكنولوجيا(

ِة  ْعِرِفيَّ
َ
ِم امل

ُ
ظ

ُّ
ُم الن

ْ
ِعل

60 collaboration strategy

stratégie de coopération

ن بأن أ�داف�م متوافقة أك�� ا���ود ال�� يبذل�ا املدير �غية تدعيم اعتقاد العامل�
الختالف املوجود بي��م م��ا تنافسية، مما يمكن من دفع العامل�ن إ�� مناقشة ا

، أي العمل مًعا بصورة بصراحة ووضوح، وتوظيف الصراع ملص��ة األطراف ا��تلفة
.د م��ا ا��ميعابت�ار�ة للوصول إ�� �سو�ة أو حلول أو اتفاقيات �ستفي

َعاُوِن 
َّ
 الت

ُ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

61 commitment

engagement

وج�ة نظر ما أو اختيار  ارتباط فردى أو جما�� لدعم واتباع مسار العمل، وتوجيھ
إلدارة وال�� �ستخدم �� ما، وعادة ما �شتمل ع�� �عض التصر�حات العامة من قبل ا

�موعة، و�و شعور ش�ل �لمات مكتو�ة متعلقة بالدين، والكيان، وتحر�ات ا�
لق بدرجة اندماج الفرد باالنتماء والوالء يصدر من املوظف تجاه املؤسسة، و�تع
االل��ام : نواع من أ�م�اباملؤسسة وا�تمامھ باالستمرار ف��ا ولھ العديد من األ 

.��ام املعياري واالل) البقا�ي(واالل��ام االستمراري ) الوجدا�ي(العاطفي 

امٌ 
َ

��ِ
ْ
ال

62 communication َواُصٌل 
َ
ت
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communication

�ن أعضاء ا��تمع وتبادل العملية اإلدار�ة ال�� يتم من خالل�ا ت�و�ن العالقات ب
سطة وسائل معينة، وذلك املعلومات واألف�ار والتجارب وا����ات فيما بي��م بوا

.للتأث�� ع�� السلوك وتحقيق النتائج املطلو�ة

63 communication channels

canaux de communication

.ستخدمة �� نقل الرسالةاملسارات ال�� تمر من خالل�ا الرسالة، أو الوسائل امل

َصاِل  ِ
ّ
 االت

ُ
َوات

َ
ن

َ
ق

64 communication model

modèle de communication

التصال ب�ن أعضاء نموذج يو�� العناصر األك�� أ�مية ال�� تدخل �� عملية ا
��م�� والنقل والف�م املصدر وال: و�ذه العناصر تتضمن) ��ص�ن أو أك��(امل�شأة 

).الراجعة(والتغذية العكسية 

َصاِل  ِ
ّ
ُج االت

َ
ُموذ

َ
ن

65 communication overload

surcharge de communication

دا إ�� املرسل إليھ ظا�رة تحدث عندما يقوم املرسل بإرسال معلومات كث��ة ج
ا يحمل �ذه القناة أعباء �� آن واحد أو من خالل قناة اتصالية واحدة مم) املتلقي(

.كب��ة

َصاِل  ِ
ّ
اِئُد لالت ِحْمل (ال.. ) الزَّ

66 communication skills

aptitudes à la communication

ف ف�ار شف�ًيا وتحر�رً�ا ب�ن مختلدرجة املقدرة ع�� توف�� وتبادل املعلومات واآلراء واأل 
ل م�ارات االتصال م�ارة أفراد امل�شأة ��دف تحقيق النتائج املرغوب ف��ا، و�شم

.اإلنصات وم�ارة التحدث واإللقاء

َواُصِل 
َّ
 الت

ُ
َمَ�اَرات

67 comparative management

management comparatif

 
ٌ
ة

َ
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َ
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ٌ
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��تلفة، ومثال ذلك دراسة تتضمن مقارنة املمارسات اإلدار�ة ب�ن ا��ضارات ا
حاولة لف�م أثر �ل و�� أيضا م. مقارنة نظام�ن �� منظمت�ن أو بلدين مختلف�ن

.طبيق العم��ع�� ممارسات التدب�� اإلداري من خالل الت) ثقافة(حضارة 

68 comparative measurement

mesure comparative

� مؤسسات أخرى وت�ن��ا �� عملية تحديد املمارسات املتم��ة واملعاي�� والعمليات �
اء معاي�� جديدة أو تحس�ن مؤسسة ما، وعملية مقارنة نظامية للعمليات واألداء لبن

اة ما تقوم بھ املؤسسات العمليات ا��الية، من خالل ممارسة يتم من خالل�ا محا� 
�ل جيد �� �ذه األخرى �ش�ل أفضل، ودراسة كيف يتم عمل �ذه األشياء �ش

ركز ع�� أفضل حيث ت. املؤسسات ��دف االستفادة من نفس الطرق واألساليب
ثم تقوم �عد ذلك ب�ب��  املنتجات أو العمليات �� الوحدات أو املؤسسات األخرى،

-: عايرة النا��ة ما ي��وتتضمن امل. أفضل�ا إلنتاج منتج أفضل أو تحس�ن العمليات
بمؤسسات أخرى  مقارنة أداء املؤسسة -. ���يص مستوى أداء املؤسسة ا��ا��

-. ي تطمح إليھ املؤسسةلد��ا نفس التحديات واستطاعت تحقيق األداء النا�� الذ
).املعيار(ملؤسسة تحديد الفجوة ب�ن املمارسات ا��الية للمؤسسة، وأداء ا

اِرٌن 
َ

ِقَياٌس ُمق

69 competency

compétence

ط مع�ن بأك�� درجة ممكنة القدرة ع�� األداء ال��يح، وقدرة املوظف ع�� أداء �شا
ذلك، وقد يتضمن �ذا من الدقة واإلتقان وفًقا للمعاي�� والتعليمات ا��ددة ل

.األداء الوظيفيال�شاط تطو�ر وتنمية مختلف جوانب امل�ارات املتعلقة ب

 
ٌ
اَية

َ
ِكف

70 competitive advantage

avantage concurrentiel

ك��ا من ا��صول ع�� قدرة املؤسسة ع�� صياغة وتطبيق اإلس��اتيجيات ال�� تم
منافس��ا الذين �علمون مركز تناف��� أفضل، أو عنصر تفوق، أو قدرة أع�� قياسا ب

الفرص ا��ارجية،  �� نفس ال�شاط، وقد تحقق املؤسسة ذلك من خالل استغالل
ل�شر�ة والفكر�ة، واال�تمام وا��د من أثر ال��ديدات، واستغالل موارد�ا املادية وا

 
ٌ
ة ِسيَّ

ُ
اف

َ
ن

َ
 ت

ٌ
ة

َ
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29



لت�لفة ورفع الكفاءة ، والقدرة ع�� تخفيض ا)التكنولوجيا(با��ودة و�التقانة 
.ال�سو�قية

71 competitive benchmarking

benchmarking concurrentiel

ل�س من ناحية �ي�لة ا��دمات  نمط من املقارنة ��تم بإجراء املقارنة ب�ن املنافس�ن،
نافس�ن واإلس��اتيجيات والسلع فقط، ولكن من ناحية تف�م طرق العمل ا��اصة بامل

ة ية األحوال، تتم �ذه املقارنال�� ي�بعو��ا للمحافظة ع�� أوضاع املنافسة، و�� غالب
اظ ع�� سر�ة املعلومات من خالل طرف ثالث مثل امل�اتب االس�شار�ة ل��ودة ل��ف

تبادلة
ُ
.امل
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72 competitive strategy

stratégie de compétition

ع ع�� االمتثال ألوامره إس��اتيجية يحاول املدير من خالل�ا إجبار أطراف الصرا
 ما �عتقد أطراف الصراع

ً
�ذه ا��الة بوجود ارتباط  �� -املرؤوسون -ومق��حاتھ، وغالبا

الصراع من خالل تلك  سل�� ب�ن أ�داف�م وأ�داف مدير�م، وقد ي��تب ع�� إدارة
صول ع�� ���ء آخر، ومن اإلس��اتيجية أن ي�نازل أحد األطراف عن ���ء مقابل ا��

�ن الطرف�ن، وال�� يمكن ثم فإن ال�دف �� �ذه ا��الة �و تحديد محطات التبادل ب
.أن �ساعد ع�� إدارة الصراع 

 
ٌ
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ُ
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َ
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َ
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ٌ
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73 competitor

compétiteur

ات مماثلة ملنتجات شركة �عمل �� نفس ا��ال الصنا��، تقدم منتجات أو خدم
حتاج املؤسسة إ�� وخدمات شركة أخرى �شبع نفس ا��اجات لنفس املس��لك، وت

��ال، ودرجة تأث���م تحديد منافس��ا من املؤسسات األخرى ال�� �عمل �� ذات ا
أن ت�ون مبدعة �� تحديد�م،  املباشر وا��قيقي عل��ا، األمر الذي يجعل�ا بحاجة إ��

ت ال�� تمك��ا من تطو�ر وأن تحاول تطو�ر قائمة أولية تتضمن عددا من االحتماال 
.لذين يطلق عل��م منافس��اإس��اتيجية لوضع نفس�ا �� م�انة أك�� جذبا من أولئك ا

اِفٌس 
َ
ُمن
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74 complex adaptive systems

système complexe adaptatif

م تت�ون من العديد من العناصر ال�� يتفاعل �عض�ا مع
ُ
ظ

ُ
�عض بأسلوب دينامي  ن

وت�سم . من املنظور ا��طي تفاعالت متعددة ومتنوعة، و�التا�� ال يتم ف�م�ا بوضوح
  -التفاعالت ب�ن �ذه العناصر بالتعدد و�عدم التنظيم، 

ُ
سيطر الالخطية عل��ا �

 -. ��ات كب��ة وغ�� متوقعةو�التا�� يؤدي س�ب �سيط �� أي نقطة �� النظام إ�� تأث
كرر مسارا��ا �� ش�ل دوائر التغذية الراجعة؛ بمع�� أ

ُ
ن تفاعل عناصر النظام يمكن ت

�ا، و�و�� مستقبل �ذه للتفاعالت نفس) إيجابية، أو سلبية(أن يقدم �غذية راجعة 
عامل مع النظم األخرى و�عد النظم التكيفية املعقدة نظما مفتوحة تت. التفاعالت

لتفاعالت، وال وجود ��الة ال�ائنة �� سياق�ا، وتظل �ذه النظم مرنة ن�يجة ل�ذه ا
فق مستمر للطاقة ا��ديدة االستقرار الداخ�� ف��ا، لذلك تحتاج �ذه النظم إ�� تد

تار�خ متفرد، ُيحدد  ول�ل نظام معقد تكيفي. لتتمكن من االستمرار ) املعلومات(
مثل �ذه النظم من خالل  الش�ل ا��ا�� للنظام ، و�ؤثر �� سلوكھ الرا�ن، وتتطور 

مكن النظام بالت�بؤ با
ُ
كما . لسلوك املستقب��ديناميات التنظيم الذا�ي ال�� ت

ملتاحة لھ ، و�تم التفاعل �ستجيب �ل عنصر إ�� املعلومات ا��دودة �� نطاقھ ، وا
ل عنصر من العناصر ب�نھ، و��ن العناصر األخرى، و��بع التعقد من تفاعالت � 

.ا��اورة �� النظام لتحقيق �دف مع�ن
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75 complex adaptive systems theory

théorie des systèmes complexe adaptatifs

كرة أن النظام �عمل �� نظر�ة �شأت وتطورت �� إطار نظر�ة الفو���، وترتكز ع�� ف
جرى النظم �� �ذه

ُ
ا��الة عمليات للتعلم  م�ان ما فيما ب�ن النظام والفو���، وت

.�يك��والتنظيم الذا�ي، وال�� تتضمن فيما تتضمنھ التغي�� ال

َدةِ 
َّ
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ُ
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76 complexity

complexité

ام؛ بمع�� صعو�ة موقف ت�سم فيھ املعلومات عن السلوك داخلھ �عدم االنتظ
ا أيضا، ضرورة وجود ت��يص�ا، و�عادة إنتاج�ا �� صور��ا ال�لية، و�ع��  �ذ

ٌد 
ُّ

َعق
َ
�
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.الفعلُمخططات لوصف املعلومات عن ا��االت املنتظمة ال�ائنة ب

77 complexity theory

théorie de la complexité

موذج ا��اكم للنظر�ة نظر�ة �عد امتدادا لنظر�ة النظم العامة ال�� �انت الن
ة للبارادايم االخ��ا�� لعد املؤسسية �� ست�نيات القرن العشر�ن، حيث �انت السيادة
ف�م �ل جزء ع�� حدة، عقود، والذي يرتكز ع�� فكرة تحليل النظام إ�� أجزاء، و 

مثل نظر�ة التعقد إطارا وتحديد العالقة ا��طية العامة ب�ن املدخالت وا��رجات
ُ
، وت

ل�� اشتقت من مختلف شامال لعدد من النظر�ات، واألف�ار، وال��امج البحثية ا
باحث�ن �� مجال التعقد ، العلوم الطبيعية، ونظرا لتباين وج�ات نظر العلماء وال

، بدال من نظر�ة  ي�ب�� العديد من العلماء استخدام مصط�� نظر�ات التعقد
دينامية الالخطية، مثل نظم �� النظم ال" النظام"التعقد ، وال�� ترتبط بظ�ور حاالت 

�� ت�سم بديمومة الطقس ا��وي، ال�� �عمل عند حافة الفو���، أي النظم ال
لرغم من أن نظر�ة النظم وع�� ا. التغي��، وال تنطبق عل��ا قوان�ن الس�ب والن�يجة

عا�� بصورة �افية وضعت أساسا فكر�ا م�ما لدراسة النظم املعقدة ، فإ��ا ل
ُ
م �

ا بيولوجيا، أو نظاما سمات النظم ا��ية سواء أ�ان �ذا النظام خلية، أم كيان
مثل سمات، اجتماعيا، كذلك ا�تمت نظر�ة النظم بكيفية تفاعل املتغ

ُ
��ات، وال�� ت

و�عد . لكيانات بالنظامأو خصائص داخل النظام، ولم ��تم كث��ا بكيفية تفاعل ا
تاج إ�� أن �عمل عند حد املؤسسات، بما ف��ا املؤسسة ا��امعية، نظما معقدة، تح

ستمر من خالل عملية الفو���، و�ستجيب للتغي��ات ال�� تحدث �� ب�ئ��ا �ش�ل م
.ن �غي��اتالتنظيم الذا�ي لتحقيق التغي�� املطلوب مع ما �ستجد م

ِد 
ُّ

َعق
َّ
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ُ
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78 concept

concept

رة أو مع�� تصوري �� فكرة عامة مجردة تولدت من أمثلة أو أحداث خاصة؛ أو فك
.ص�يفية مـعينةوقاعدة معرفية تمكن الفرد من تحديد صفة ت. العقل ال�شرى 

ُ�ومٌ 
ْ

َمف

79 conflict

conflit

ِصَراعٌ 
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ر، تداخل �� املصا��، أو األدوا يتمثل الصراع �� النتائج امل��تبة ع�� وجود �عارض، أو
اد، أم املؤسسات، أم أو امل�ام واملسؤوليات سواء أ�ان ذلك ع�� مستوى األفر 

سياسية، اجتماعية، (ألدوارا��تمعات، و�التا�� فإنھ ي�نوع ب�نوع تلك املصا�� وا
و�مكن أن تتحول  ،)وغ���ا... اقتصادية، عسكر�ة، ثقافية، إدار�ة، تنظيمية، 

لية من ال�شابك والتعقيد الصراعات إ�� أزمات �� حال بلوغ تلك الصراعات درجة عا
اد�ا، وجوان��ا، وا��دة، يصعب مع�ا التمكن من السيطرة، والتحكم �� أ�ع

كما ت�نوع تأث��اتھ حيث  وأطراف�ا، �ذا وتتعدد مس�بات الصراع التنظي�� تحديدا،
ملرتبطة بھ، كما أنھ ي��تب يؤدي إ�� معاناة املؤسسات والعامل�ن ��ا من السلبيات ا

.ع�� وجوده �عض اإليجابيات

80 conflict management

management des conflits

ن خالل�ا إ�� تف�م أسباب العملية ال�� ��تم ب�ب�� اإلدارة ألساليب معينة ��دف م
عارض رغبت�ن أو أك��، وسبل الصراع ب�ن األفراد العامل�ن أو ب�ن اإلدارات، ن�يجة �

اصة إذا توقع ل�ا آثار تخفيف حدة التوتر ل��يلولة دون ان�شار حالة الصراع، خ
حو�ل الصراعات ب�ن ف�� أي �شاط ��دف إ�� ت". سلبية ع�� العامل�ن أو املؤسسة

 م
ً
 ما األفراد والتنظيمات اإلدار�ة إ�� صراعات بناءة بدال

ً
ن أن ت�ون �دامة، وغالبا

لصراع داخل املنظمات �عد إدارة الصراع م�ارة أساسية لدى املدير�ن حيث إن ا
الصراع إ�� ج�د مقصود  ي�ون حتمًيا ومفيًدا �� �عض األحيان، ومن األ�مية توجيھ

ات ال�� تحد من ا��وانب وتتضمن إدارة الصراع اإلس��اتيجي". أو تقليل �ذا الصراع
ملستوى الذي يحدث فيھ السلبية للصراع، وز�ادة ا��وانب اإليجابية لھ �� نفس ا

ألداء داخل السياق الصراع أو أع�� منھ وذلك ��دف �عز�ز التعلم وفعالية ا
قرارات �� املستو�ات تضارب ال -: وتت��ص أسباب الصراع التنظي��، �� . التنظي��

وليات ب�ن الوحدات تداخل األدوار واالختصاصات، واملسؤ  -. اإلدار�ة ا��تلفة

لنظر ب�ن القيادات اختالف الرؤى والتوج�ات، ووج�ات ا -.  الوظيفية، وقيادا��ا
األع��، و��ن املنفذين  واملسؤول�ن، وا��طط�ن املركز��ن باملستو�ات اإلدار�ة

ا �ا ا��تلفة، من ج�ة، و�ي���عارض ال�شر�عات بمستو�ا� -. باملستو�ات اإلدار�ة األد�ى
عدم وجود نظام  -.  �� باملؤسساتو��ن املعاي�� املطبقة، واملس��ة للعمل، واألداء الفع

.مت�امل ملراقبة ا��ودة، والتحكم �� ضمان استمرار�ا

�اعات ِ
ّ
 ال�

ُ
إَداَرة
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81 contemporary administrative 

conceptsconcepts administratifs contemporains

 ت اإلدارة ��تم بتحديد الكفايةاملفا�يم ال�� تتعلق بالنظرة ا��ديثة لإلدارة إذ أصبح
رق �� اس�ثمار القوى اإلنتاجية، أي الوصول إ�� �دف محدد باستعمال أحسن الط

.الوقتال�شـر�ة واملوارد املت�سرة بأقـل ما يمكن من الـمال و 
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َ
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82 context

contexte

فيد �� رسم مالمح الب�ئة والواقع الك�� الذي �عمل املؤسسة �� إطاره، و�
من ا��قائق ووج�ات  االس��اتيجيات، وا��طط، و�مثل خلفي��ا، و�ت�ون السياق

ة للتغي��، وا��يطة بھ، وقد النظر، كما ُ�عد نتاجا ��ملة القوى الدافعة، أو املعوق
تجا�ات، والقوى السياسية، ي�ون �و نفسھ مس��دفا بالتغي��، و�ش�� السياق إ�� اال

املستوى الوط��،  ع��) التكنولوجية(واالجتماعية، واالقتصادية، والتقانية 
ات املؤسسة، و�س��اتيجيا��ا، واإلقلي��، والعاملي ب�ل تداعيا��ا املتنوعة ع�� خيار 

.وممارس��ا

ِسَياٌق 

83 contingency plans

plans de contingences

م ر�ائز وجود�ا، �عد عملية تكيف املؤسسة مع السياق الذي يحتض��ا من أ�
االحتماالت ممكنة ،  وتتطلب عملية التكيف تب�� املؤسسة ملدخل اف��اض أن �ل

ي �س��دف تحديد وُ�مثل �ذا املدخل رك��ة أساسية لتخطيط االحتماالت الذ
ة قصور ا��طة األساسية، املسارات ا��تملة ��دث ما، والقابلة للتطبيق، �� حال

طط، أو �غي�� مفا�� �� ذلك القصور قد يرجع إ�� متغ��ات لم يتوقع حدو��ا ا��
.من�� األحداث، أو حدوث إش�اليات غ�� متوقعة 
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84 continuance Commitment

engagement continu

ت�اليف ال�� س��افق�م مدى شعور العامل�ن بانتما��م ملؤسسا��م، و�حساس�م بال

ِمرُّ 
َ
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.عند ترك�م العمل

85 control

contrôle

اإلضافة إ�� وضع ج�د منظم لوضع معاي�� األداء م��و�ة بأ�داف التخطيط ب
 ملعاي�� املوضوعة �غية تحديدأنظمة للتغذية الراجعة ��دف مقارنة األداء الفع�� مع ا

أكد من أن جميع مصادر االنحرافات واتخاذ اإلجراءات الضرور�ة لت��يح�ا، والت
.التنظيم مس�ثمرة �ش�ل فعال للوصول إ�� أ�داف التنظيم

 
ٌ
َبة

َ
اق ُمر

86 cooperative benchmarking

benchmarking comparatif

 روف �� القطاع ا��اص باملقارنةاملقارنة األك�� شيوعا �� القطاع العام، أو كما �و مع
ال�� تتقاسم البيانات  املرجعية التعاونية وال�� تتمثل �� مجموعة من املناطق

ت م�نية وجامعات وقد رعت جمعيا. والت�اليف، ��دف تحديد املمارسات األفضل
 عز�ز كفاءة وفعالية ا���ومة،عديدة مشروعات املقارنة املرجعية املقارنة املصممة لت

 قارنة املرجعية املقارن عنو�ختلف من�� امل. من خالل املشاركة �� املمارسات األفضل
�� عملية بمفرد�ا للتحس�ن، �� من�� املقارنة املرجعية �� إدارة األعمال الذي يركز ع

 و�أ�ي �ذا من االعتقاد. ل��نامجح�ن أن األول يركز ع�� الت�اليف والعوائد امل��اكمة ل
مل ع�� البدء �� البحث عن بأن إلقاء الضوء ع�� فجوات األداء ب�ن املناطق سوف �ع

و�ناك عدة . ة األداءاملمارسات والعمليات األفضل �� نفس ا��موعة، لسد فجو 
جوانب العمل : مثل . رجعيةعوامل تحدد اختيار املؤسسة ألسلوب العمل باملقارنة امل

ء ����ات واملوارد الالزمة إلجرااملراد تحسي��ا، وتوافر نماذج متم��ة لألداء، وتوافر ا
.حول األداء املقارنة املرجعية، وتوافر مصادر للمعلومات والبيانات

 
ٌ
ة

َ
اِرن

َ
 ُمق

ٌ
ة  َمْرِجِعيَّ

ٌ
ة

َ
اَرن

َ
ُمق

87 coordination

coordination

ف منع التكرار واالزدواج ترت�ب وتوحيد مج�ود األفراد للوصول إ�� �دف مش��ك ��د
اال���ام داخل اإلدارة والتضارب و�زالة التعارض واملنافسة، وتحقيق التوافق و 

.املدرسية

ِسيٌق 
ْ
�

َ
ت
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88 cost

coût

كذلك �و . نفعة محددةمقياس ملقدار اإلنفاق النقدي الذي يتم �� س�يل تحقيق م
�شطة أو خدمات أو قيمة يض�� ��ا لتحقيق �دف مع�ن، وقد ي�ون �ذا ال�دف أ

�ا ل��صول ع�� املوارد وجملة ما تنفقھ املؤسسة من االعتمادات ا��صصة ل. برامج
.االقتصادية الالزمة ألداء ا��دمة
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89 cost-benefit analysis

analyse des coûts-bénéfices

اسية بفاعلية تخصيص مف�وم �س�ند إ�� نظر�ة تخصيص املوارد ، و��تم بصفة أس
أو مبادرة ما بمخرجات �ذا  املوارد، وُ�ش�� إ�� عملية مقارنة ت�لفة مدخالت مشروع،

جاالت صناعة القرارات املشروع ، أو املبادرة ، و�ستخدم �ذا التحليل �� �ل م
و�ع�� �ذا أن مثل . ا��تلفة اإلس��اتيجية �� إطار تخصيص املوارد فيما ب�ن البدائل

عد خطوة م�مة �� ا��كم ع�� قرارات االس�
ُ
ثمار واألعمال حيث يتم �ذه العملية �

م يطرح منھ الت�اليف تجميع املنافع ال�� تنجم عن تنفيذ قرار اس�ثماري ما، ث
.املرتبطة بھ، و�ناء ع�� الن�يجة يتم اتخاذ القرار 

ِة الَعاِئِد 
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90 cost-effectiveness

coût-efficacité

 ثمار ال��بوي ��ا و�ظ�ر درجةأداة من أدوات التقو�م االقتصادي لل��بية، يقاس االس�
يًضا بأ��ا تحقيق األ�داف الر�ح وا��سارة ضمن األمور املادية واملعنو�ة، و�عرف أ

.ال��بو�ة بأقل �لفة ممكنة وأك�� مردود
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91 cost-effectiveness analysis

analyse de l'efficacité-coût

تطلبات اإلضافية 
ُ
لتحقيق قدرة ) خالتاملد(مف�وم اقتصادي ُ�ستخدم لتحديد امل

تقييم الز�ادة �� و�ستخدم مقاي�س الفعالية ل). مخرجات(إضافية محددة لألداء 
.فةا��رجات �� إطار عالق��ا بالز�ادة اإلضافية �� الت�ل

ِة 
َ
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92 costing approach

approche de coûts

��ام�� �� النمط�ن تتمثل مداخل تحديد الت�اليف ال�� تناسب سياق التعليم ا
. املتغ��ة/ ليف ا��دية مدخل تحديد الت�لفة ال�لية، مدخل تحديد الت�ا: التالي�ن

لية ع�� مستوى مؤسسة ففي إطار مدخل الت�لفة ال�لية يتم تحديد الت�اليف ال�
يف ع�� عناصر الت�لفة ا��تلفة التعليم العا�� �� إطار�ا الك��، ثم يتم توز�ع الت�ال

دخل بالتأكيد ع�� توز�ع من خالل توظيف مصفوفة عناصر الت�اليف، و�تم�� �ذا امل
ديد الت�اليف املتغ��ة و�عتمد مدخل تحديد الت�اليف ا��دية ع�� تح. �ل الت�اليف

عندما يحدث (ليف ال�� تتغ�� كبديل ملدخل الت�لفة ال�لية، والذي ��تم بتحديد الت�ا
�� عناصر الت�اليف ،  ثم يتم توز�ع �ذه الت�اليف ع)�غي�� ما �� �شاط ُمحدد

تفق عل��ا، و��ب�� معظم امل�تم�ن باقتصاد
ُ
�ذا املدخل، ولكنھ  ICTيات األساسية امل

املتغ��ة /��دية ُيواجھ إش�الية صعو�ة ا��صول ع�� معلومات عن الت�اليف ا
ختص مدخل الت�لفة و�. بصورة منعزلة عن املعلومات ا��اصة بالت�اليف األخرى 

طة بأ�شطة القيمة املضافة تحديد الت�اليف والعوائد املرتب -: ال�لية بتحديد ما ي��
، ثم إجراء عملية  ICTية لـ تحديد الت�اليف والعوائد ال�ل -. ل�ل األقسام األ�اديمية

ة التحتية ، وخدمات التخصيص وفقا لعناصر الت�اليف والعوائد ا��اصة بالب�ي
وضع �ل من  -. الدعم تحديد الت�اليف والعوائد املرتبطة بأ�شطة خدمات -. الدعم

دول للنفقات العامة، الت�اليف والعوائد ال�� لم يتم إدراج�ا �� ما سبق �� ج
أو أ�شطة القيمة  اس��دافا إلعادة تخصيص�ا تحت مظلة أ�شطة خدمات الدعم،

ضافة إجما�� الت�اليف وعليھ تصبح الت�لفة ال�لية أل�شطة القيمة امل -. املضافة
األ�اديمية، وت�اليف الب�ية  املباشرة املرتبطة بأ�شطة القيمة املضافة ل�ل األقسام

.التحتية، وخدمات الدعم، و�عض عناصر النفقات العامة

اِليِف 
َ
�

َّ
ْحِديِد الت

َ
 ت

ُ
ُمقارَ�ة

93 creative environment

environnement créatif

م الذا�ي لقيم�ا وأف�ار�ا الب�ئة ال�� تتوفر لد��ا الرغبة �� القدرة ع�� التقو�
قا��ا الداخلية وا��ارجية ومعاي���ا والسلوك السائد ��ا و��ي��ا التنظيمية وعال

تمتلك إ�� جانب ذلك و�س��اتيجيا��ا للعمل، و�طالق طاقات حر�ات أعضا��ا، و 

 
ٌ
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من أجل إدخال التغي��ات  القدرة ع�� استخدام املعلومات الناتجة عن �ذا التقو�م
وتوفر . تجديد واإلبداعامل�مة واألساليب ا��ديثة والضرور�ة ��دف التطو�ر وال

عرفة العامل�ن بمدى أدا��م للعامل�ن ف��ا حصيلة التغذية الراجعة ال�� تنطوي ع�� م
 درة ع�� تحف�� موارد�ا ال�شر�ةمما �ش�ل نوعا من امل�افأة الذاتية للفرد كما أ��ا قا

ساليب والنظم وا��رجات إلحداث االبت�ار وقبول التجديد والتغي�� �� القيم واأل 
دعم فرص��ا �� البقاء بصورة تجعل�ا مؤثرة ومستجيبة للتجديد واالبت�ار، مما ي

من ا��تمل أن تفرض عل��ا  والنمو والتطور، و�ذا فشلت �� أخذ زمام املبادرة فإنھ
.التغ��ات من ا��ارج

94 creativity

créativité

املفكر قادرا ع�� �غي�� طرق   مز�ج من املرونة واألصالة والطالقة لألف�ار ال�� تجعل
��، و�ذه �عطيھ رضا عن تفك��ه املألوفة إ�� طرق أخرى مختلفة، ذات إنتاج تتا�

.نفسھ، وأحياًنا عن اآلخر�ن

إْبَداعٌ 

95 crisis

crise

�� تتجاوز األش�ال عملية منظمة تضم مجموعة األسس والقواعد واإلجراءات ال
رف عل��ا، وتقوم املؤسسة من التنظيمية املأمولة وأساليب اإلدارة الروتي�ية املتعا

المح حدو��ا بالفعل و�جراء خالل�ا برصد األزمات ال�� من املمكن أن تحدث أو بدأت م
زمة ملنع�ا والتعامل مع تخطيط االستجابة ملواج���ا مع استكمال االحتياطات الال 

شأ��ا �غرض التحكم �� ا��االت الطارئة عند وقوع�ا واتخاذ القرارات السو�ة �
ضاع الطبيعية واستخالص النتائج والتخفيف أو ا��د من آثار�ا والعودة إ�� األو 

حرجة �� تطور سلسلة  و�عد نقطة تحول أو ��ظة. الدروس املستفادة م��ا مستقبال
ؤسسة أو النظام ك�ل، وموقف ي�سم باالضطراب يؤثر �� امل. من األحداث املتتا�عة

�ا النظام، و�تطلب قرارات و�تحدى �ذا املوقف االف��اضات األساسية ال�� يقوم عل�
.سر�عة �عيًدا عن اإلجراءات التقليدية أو الروتي�ية

 
ٌ
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management de crises

ة، وال�شاط اإلداري الذي اإلجراءات ال�� يتم اتخاذ�ا للسيطرة أثناء حدوث األزم
اسب، و�عادة التوازن، وا��فاظ ��دف إ�� التدخل ملنع أو معا��ة األزمة �� الوقت املن

.ع�� ��ة وأمان الطالب و�يئة العامل�ن باملدرسة

97 criterion

critère

ستخدم لتقييم أو �عر�ف أو ت
ُ
.ص�يف ���ء مامقياس، أو محك، أو قاعدة �

ِمْعَياٌر 

98 cultural safety

sécurité culturelle

ة ع�� الثقافة وال��صية ا��فاظ ع�� ال�و�ة الثقافية �� مواج�ة محاوالت ال�يمن
� داخل ا��تمع من القومية، فضال عن حماية املؤسسات واألدوات الثقافية �

�قا للمحافظة ع�� العقل التبعية واالخ��اق، األمر الذي يجعل األمن الثقا�� طر 
ا��تمع ملستوى تطوره  و�و ف�م. العر�ي من االحتواء ا��ار�� ومن الغزو الداخ��

العمل املستمر ع�� إثراء وخصائصھ األساسية واملمثلة �� لغتھ وتار�خھ و�و�تھ، و 
قيم�ا ومقوما��ا، و�و  �ذه ا��صائص وتحقيق إبداعات جديدة ت��ي الثقافة وتح��

�م أ�عاد األمن القومي، و�عد أحد أ. ما يتطلب االنفتاح و�ذل ا���د إلحراز التقدم
.الذي يجمع ب�ن أمن الوطن وأمن املواطن

اِ��ٌّ 
َ

ق
َ
أْمٌن ث

99 culture of dialogue

culture du dialogue

ألفراد ح�ن يتعاملون مجموعة قواعد ومبادئ فكر�ة، ومعاي�� سلوكية يؤمن ��ا ا
تحضر ال�� تدفع الفرد �عض�م مع �عض، و�شمل أيضا آداب واختالفات املدنية وال

در من القبول وحل بقدر من اللياقة وتقدير اآلخر، مما �ساعد ع�� تحقيق ق
ملناقشة والتفا�م والو�� أو �� فكر تحلي�� قادر ع�� ا. مشكالت ا��ياة االجتماعية

بعد عن التقوقع واال�غالق، واالس�ناد إ�� العقل والبعد عن العنصر�ة والتعصب، وال
�اب حق �� طرح رؤ�ة واالستعالء واالستخفاف بمنظومة اآلخر�ن، باعتبار�م أ�

.فكر�ة وموقف وتجر�ة وخ��ة

 ا�ِ�َوارِ 
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َ
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100 current international trends

tendances internationales contemporaines

إعداد الفرد ل��ياة،  املسارات العامة ال�� �عا�ش مجتمعنا اإل�سا�ي، من حيث
ملعاصرة �ع�� الف��ة الزمنية باعتبار أن ال��بية عملية إعداد ل��ياة واملواطنة، وا
ن سمات وقوى ثقافية ي�سم ا��الية أي بداية القرن ا��ادي والعشر�ن بما �� ذلك م

.ادية��ا �ل مجتمع من ا��تمعات و�� ع�� نوع�ن مادية وغ�� م

 
ٌ
 ُمَعاِصَرة
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101 custom

ad hoc

�يل املثال، �� ��نة وال��نة ا��صصة، ع�� س". ل�ذا الغرض"�لمة التي�ية �ع�� 
ل��نة بمجرد االن��اء م�شأة لغرض واحد ومحّدد أو م�مة واحدة محّددة، وتتوقف ا

.من دراسة املوضوع وتقديم تقر�ر عنھ

ٌص  صَّ
َ

ُمخ

102 cybernetics

cybernétique

ي يحمل حيث صدر كتاب نور�رت في��  الذ 1948ترجع نظر�ة علم التحكم إ�� عام 
رات عديدة �� الذي ترتب ع�� ظ�وره حدوث تطو " علم التحكم"�ذا العنوان 

ل ذاتيا، و�درس علم التحكم تكنولوجيا ا��اسوب، ونظر�ة املعرفة، واآلالت ال�� �عم
� النظم املادية، وال�� املم��ة ��تلف نظم التحكم �) املش��كة(ا��صائص العامة 

كما . مجموعات ال�شر يمكن أن تظ�ر �� الطبيعة ا��ية و�� العالم العضوي و��
.ام أعطت النظر�ة أ�مية بالغة للكيفية ال�� �عمل ��ا النظ

ِم 
ُّ

َحك
َّ
ُم الت

ْ
ِعل

103 cyborg

cyborg

�سان مع اآللة، وُ�مثل مف�وم حديث ُ�ع�� عن الكيان ا��ديد الناتج عن تفاعل اإل
ع�� عن أن اإل�سان ما �و إال �ا

ُ
ئن �� يتم �شكيلھ من خالل اللغة ا��از�ة ال�� �

ان الصنا��، فاإل�سان تفاعالتھ مع بي�تھ وال�� تتجھ بصورة متصاعدة نحو الكي
دا��ا، ول�س األمر مجرد يتأثر بما يقوم بھ من أ�شطة، وما �ستخدمھ من أشياء أل 

ِس�ُبورج

40



ا يتم �شكيل اإل�سان من وجود اآلالت �� جانب، واإل�سان �� ا��انب اآلخر، و�نم
خالل تفاعل�ا مع ال�شر،  خالل تفاعلھ مع تلك اآلالت ، و�املثل ت�ش�ل اآلالت من

ان واآللة؛ نظام ال�ائن وعليھ ظ�ر مستوى آخر لتحليل التفاعالت و�و نظام اإل�س
" � ملا �عد ا��داثة فإن تكنولوجيا السي�� و�اال�ساق مع النموذج الثقا� –ال�� 

مثلة للعالقة ب�ن ب�ل مالمحھ املُتعددة أصبح الصورة ا��از�ة ا" الس�بورج 
ُ
لسائدة امل

.�� مجتمعات املعرفة) التكنولوجيا(اإل�سانية والتقانة 
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D
104 decentralization

décentralisation

عطى بموجبھ وحدات �� اإلدارة، تم
ُ
ارس �شاطات مختلفة أو أسلوب لتنظيم العمل �

ذا�ي، و�ع�� �ذا ضمنا وظائف مش��كة أو غ�� ذلك، مقدار كب�� من االستقالل ال
نيا �� اإلدارة ع�� أال إعطاء الصالحية واملسؤولية للوحدات ذات املستو�ات الد

السياسة العامة والقرارات تحتفظ اإلدارة العليا إال بم�مة التوجيھ فيما يتعلق ب
نع القرارات والتمك�ن وتتضمن الالمركز�ة اإلدار�ة نقل سلطة ص. الرئ�سة املؤثرة

قط عندما تدار املدارس للعامل�ن، وال ت�ون مركز�ة اإلدارة التعليمية فعالة ف
و�ناك أر�ع درجات . بواسطة أفراد لد��م إدراك عال ملع�� ا��رفية �� العمل

وعدم تمركز السلطة ��  تقسيم م�ام العمل -: لالمركز�ة �� عملية نقل السلطة، �� 
ملؤسسة ا��تلفة، ولكن يد فرد واحد، بل القيام بتوز�ع م�ام العمل ع�� وحدات ا

خاذ القرار من أي نقل اختصاصات ات: التفو�ض  -. ذلك ال �ع�� نقال للسلطة
�ذا التفو�ض لالختصاصات السلطات ال�رمية األع�� إ�� السلطات ال�رمية األد�ى، و 

ي نقل السلطات إ�� أ: نقل السلطة  -. أو السلطات يمكن أن يتم بدرجات متفاوتة
حصل ع�� تصر�ح أو إذن وحدة تحظى باالستقاللية أو وحدة تمارس عمل�ا دون أن ت

باملوارد املادية  أي نقل السلطات ا��اصة: ا����صة  -. من ا���ة األع�� م��ا
جموعات من األفراد �� وال�شر�ة أو املسؤوليات من مؤسسات القطاع العام إ�� م

.القطاع ا��اص
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105 decision making

prise de décision

عد مجاال  بي�� ا
ُ
لتخصصات، مثل�ا �� ذلك مثل عملية �س�ند إ�� نظر�ة القرار، ال�� �
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رار ع�� أسس علم االقتصاد، با�� األ�ساق الفرعية لعلم اإلدارة، وترتكز صناعة الق
ولوجيا، والعلوم السياسية، واإلحصاء، واالجتماع، وعلم النفس، والقانون، واألن��ب

ت�ام�� فيما ب�ن العلوم و�عمل نظر�ة القرار ع�� الدمج ال. والر�اضيات، والفلسفة
 �� نفس الوقت السلوكية والكمية، ال�� تجعل من عملية صناعة القرار ف

ً
نا وعلما

.إليجاد حلول للمشكالت، وتحقيق أ�داف مؤسسية محددة 

106 decision support system

système de soutien à la décision

ة من املشكالت وا��لول نظام للمعلومات �ساعد املدير�ن ع�� ف�م األنواع ا��اص
". ماذا لو"استخدام س�نار�و�ات املمكنة ل�ا، وتحليل تأث�� ا��يارات ا��تلفة للقرار ب

صمم خصيصا لدعم عملية و�و نظام أك�� مرونة وتفاعال لتكنولوجيا املعلومات امل
دير ع�� اتخاذ العديد من مما �ساعد امل. صنع القرار عندما ال ت�ون املش�لة �ي�لية

ة تخاطب أو حوار  و�رامج قاعدة بيانات وقاعد: و�ت�ون من . القرارات غ�� الروتي�ية
).برمجيات(جا�زة 

َرارِ 
َ

اُم َدْعِم الق
َ
ِنظ

107 delegation

délégation

ق �� اتخاذ القرار، علًما بأن إعطاء املدير�ن �� املستو�ات التنفيذية واملباشرة ا��
و�حمل التفو�ض �� . ستو�اتالتفو�ض غالًبا ما يتم توج��ھ ألفراد معين�ن �� تلك امل

فوض إليھ السلطة يصبح مجال اإلدارة �� جو�ره مسؤولية ثنائية، فال��ص الذي ت
 أمام مفوض�ا �� مباشرة االختصاص الذي فوضھ فيھ

ً
ومع ذلك يبقى . مسؤوال

 عن العمل الذي فوضھ وعن نتائجھ
ً
ال �ع�� تخ�� الرئ�س  فالتفو�ض. الرئ�س مسؤوال
لية، و��� المركز�ة العمل، وتؤدي �ذه العملية إ�� توز�ع تحمل املسؤو . عن مسؤولياتھ

.الفعالة ملتطلبات العمل واس�ثمار م�ارات املفوض إل��م اتخاذ القرار واملسا�مة

ِو�ٌض 
ْ

ف
َ
ت

108 Delphi method

technique   Delphi

ة، و�و أسلوب متم�� وفاعل أحد األساليب ا��ديثة ال�� �ع�� بحل املشكالت اإلدار�
ل��ان التقليدية املتبع �� �شارك بفعالية �� حل املشكالت املعقدة وتحس�ن أسلوب ا

ِفي
ْ
وُب َدل

ُ
ْسل

ُ
أ
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اسط��ا ع�� بيانات أو وُ�عد أيضا طر�قة للت�بؤ يمكن ا��صول بو . اتخاذ القرارات
لدراسات املستقبلية  أح�ام تتعلق بأحداث مستقبلية، وأحد األساليب ا��ديثة ل

أخذ آراء مجموعة من ا����اء املستخدم �� الدراسات واألبحاث ال��بو�ة، ل�ونھ �ع�� ب
وع من ا��كم ا��ما�� الذي الذين تتفوق آراؤ�م ع�� مجموعة اآلراء الفردية، ف�و ن

أو مش�لة أو قضية  �ش��ك فيھ عدد من ا����اء املتخصص�ن �� مجال أو موضوع
ملش�لة أو القضية بحث، وذلك �غرض الوصول إ�� رأي موحد حول املوضوع أو ا
ضاء اآلخر�ن، و�نما محل الدراسة �شرط أن ي�ون �ٌل م��م ال �عرف ��صية األع

لن�يجة ال�� يطمح و�تم ذلك �� أك�� من دورة للوصول إ�� ا. �عرف فقط آراَء�م
أساليب مختلفة، وذلك و�أخذ أسلوب دلفي صوًرا متعددة  و . الباحث �� الوصول إل��ا

ن خالل �ذا األسلوب، بحسب ال�دف املراد منھ، وما ينوي الباحث الوصول إليھ م
ليدي  أسلوب �ستخدم دلفي التق-: و�مكن توضيح أ�م صور دلفي ع�� النحو التا��

الل اس�بانة توجھ ل����اء بك��ة �� العلوم ال��بو�ة واالجتماعية، و�تم ذلك من خ
لومات عن املش�لة ال�� وا��تص�ن بمجال الدراسة تحتوي ع�� مجموعة بيانات ومع

لدراسة بت��يص النتائج ال�� ت�ناول�ا الدراسة، ثم يقوم الباحث أو املعنيون ��ذه ا
 � اس�بانة أخرى ترسل ل�م مرةتضمن��ا االس�بانة �� صور��ا األو��، وت�سق إجابا��م  �

ا��والت ع�� ا��موعة  أخرى ملراجعة ما تم طرحھ �� ا��ولة األو��، وتكرر �ذه
باحث �� اإلفادة من �ذه نفس�ا من ا����اء �غية الوصول إ�� اتفاق عام �ساعد ال

راسة، ور�ما تتكرر ا��والت اآلراء �� إيجاد حلول منطقية وواقعية للمش�لة محل الد
قوم ع�� االستعانة أسلوب ي: دلفي للمؤتمرات  -. لتصل إ�� ثالث أو أر�ع جوالت

ترسل ��موعة من ا����اء با��اسوب �عد تزو�ده بالبيانات ال�� يحتاج�ا الباحث و 
لدراسة، و�ذه الطر�قة تتم�� ألخذ آرا��م ومق��حا��م حول املوضوع املطروح للبحث وا

إ�� النتائج املرجوة،  باختصار�ا الوقت �� ت��يص نتائج ا��والت وسرعة الوصول 
طر�قة �س��دف :  دلفي للسياسات-. و�س�� �ذه الطر�قة بأسلوب الوقت الفع��

ينة حالية أو متوقعة، ا��صول ع�� ا��لول أو البدائل ملش�لة تتعلق �سياسة مع
�ن ا����اء وال�� يمكن كما أ��ا �س�� ��اولة الكشف عن االختالفات األساسية ب

دلفي  -. سة املطروحاإلفادة م��ا �� صياغة بدائل مختلفة تفيد موضوع الدرا
اصة بخدمة مجال مع�ن، أسلوب �س�� إ�� التوصل إ�� صنع القرارات ا��: للقرارات 

��ات ال�� من املمكن حدو��ا وذلك �عد معرفة املفا�يم األساسية ل�ذا ا��ال، والتغ
تم �� �ذه الطر�قة دمج ي: طر�قة دلفي األثنوجرافية  -. �� املستقبل �� �ذا ا��ال
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�تملة للظا�رة، مع أسلوب دلفي املستخدم �� دراسة التطورات املستقبلية ا�
اضر الظا�رة املطروحة األساليب االثنوجرافية، ال�� �ستخدم �� دراسة ما��� وح

.للدراسة

109 democracy  

démocratie

رؤوس�ن ومحاولة مشارك��م نوع من القيادة ��دف إ�� خلق نوع من املسؤولية لدى امل
ناقشة وعرض وج�ة نظره، �� اتخاذ القرارات إذ ي�ون ل�ل م��م فرصة م�ساو�ة للم

عظم قراراتھ، وتؤدي �ذه بحيث �شارك القائد ا��ماعة �� سلطتھ و�أخذ رأ��م �� م
.م وال��ام�مالعالقة إ�� رفع الروح املعنو�ة لألفراد وز�ادة وال��

 
ٌ
ة َراِطيَّ

ْ
ِديُمق

110 development

développement

�ش�ل تقدما �� اختالف  النمو أو التغي�� �� الب�ية والوظيفة أو التنظيم الذي
عملية �غي�� . جة الن��ا���م، والتعقيد، والت�امل، والقدرة، والكفاءة، أو در 

�تمعية ع�� مختلف إيجا�ي مقصود ومخطط، ��دف إ�� االرتقاء باملنظمات ا�
لقوى التغي�� ا��يطة  ألوا��ا، كما أنھ يتم ع�� أساس مواج�ة إيجابية وفعالة

ت صياغ��ا و�لور��ا باملنظمات، بحيث يأ�ي م�سقا مع أ�داف وقيم مدروسة، تم
تطلبات ا��تمع والتغ��ات بأسلوب واع ومخطط وموجھ للتغي�� امل�شود واملتفق مع م

رسوم للت�سيق ب�ن ا���ود املنظمة أيضا ال�� تبذل وفق تخطيط م. السائدة فيھ
ع�ن بقصد تحقيق مستو�ات اإلم�انيات ال�شر�ة واملادية املتاحة �� وسط اجتما�� م

ع�شة وا��ياة االجتماعية أع�� للدخل القومي والدخول الفردية ومستو�ات أع�� للم
.االجتماعية ومن ثم الوصول إ�� تحقيق أع�� مستوى ممكن من الرفا�ية

 
ٌ
ِمَية

ْ
ن

َ
ت

111 development management

gestion du développement

إلس��اتيجيات الالزمة تحديد األ�داف املبتغاة لتطو�ر وتحديث املؤسسات ووضع ا
ة واملادية املتاحة لتحقيق �ذه األ�داف، وحشد الطاقات واإلم�انيات ال�شر�

رة ع�� ا��ركة واالبت�ار واس�ثمار�ا االس�ثمار األمثل، و�أ�ي �� سياق ذلك القد

ِمَيِة 
ْ
ن

َّ
 الت

ُ
إَداَرة
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و�ر ال�يا�ل اإلدار�ة والنظم واملبادأة والقدرة ع�� إحداث التغي��، والقدرة ع�� تط
.لعناصر ال�شر�ةواإلجراءات اإلدار�ة، وأيًضا االرتقاء بمستوى األداء ل

112 dialogue

dialogue

كالم والف�م والنطق، ا��اورة أو ا��او�ة والتجاوب ب�ن طرف�ن �ستخدمان ال
، سواء عن طر�ق ندوة أو واملشاركة أو الرد حول موضوع مطروح ب�ن طرف�ن أو أك��

ونفسھ، مثلما ي�ون ب�ن  وقد ي�ون ا��وار ب�ن الفرد. مناقشة أو مناظرة أو مجادلة
.وارطرف�ن مختلف�ن �� الثقافة والعلم واملعرفة بموضوع ا��

ِحَواٌر 

113 dialogue management

gestion du dialogue

و أك�� و�دار �ش�ل تفاع�� األسلوب اإلداري الذي ي�بع �� إدارة حوار ب�ن طرف�ن أ
واصل فيما ب�ن األفراد �ستعان فيھ باملعلومات ألداء م�ام معينة بحيث يتم الت

.ساعد �� أداء تلك امل�امالست�تاج أو للتوصل إ�� معلومات معينة �) أطراف ا��وار( 

 ا�ِ�َوارِ 
ُ
إَداَرة

114 diffusion of innovations

diffusion des innovations

مثل إس��اتيجية م�مة للتغي��، لك��ا ال تمثل �
ُ
� حد ذا��ا نموذجا، أو مدخال عملية ت

ك�� ع�� األفراد أك�� من عاما للتغي��، وتميل إس��اتيجيات املستحدثات إ�� ال�� 
 د، أو ال�يا�ل داخل املؤسسة، بلاملؤسسات �� �لي��ا؛ ف�� ال �س�� إ�� �غي�� �� األفرا

ركز بصفة أساسية ع�� ما �ستجد من مستحدثات
ُ
� فال يتضمن أما التغي�. ت

إ�� قيم تقليدية، أو  بالضرورة تجر�ب ���ء جديد، فر�ما ي�ون املس��دف العودة
وات خطية، وال�� ممارسات قديمة، كذلك تم وصف نماذج التحديث �� إطار خط

ل�� ترى العملية من منظور انتقد��ا فيما �عد النماذج ا��ديثة ل�شر املستحدثات ا
داية، ونقاط التوقف، كما أن أك�� �عقيدا، وانطواء العملية ع�� العديد من نقاط الب

ملعلوماتية، حيث يتم نماذج �شر املستحدثات قد حظيت با�تمام كب�� �� مجال ا
.التب�� ع�� املستوى الفردي، ول�س ا��ما��

اِت 
َ
ْحَدث

َ
ْست

ُ
ُر امل

ْ
ش

َ
�
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115 digital organizations

organisations  numériques

) التكنولوجيا(دام التقانة املنظمات ال�� �عتمد ع�� أداء األ�شطة ا��تلفة باستخ
.البيع والشراء اإللك��و�ي: الرقمية، مثل 

 
ٌ
ة ِميَّ

ْ
َماٌت َرق

َّ
ظ

َ
ُمن

116 disaster; catastrophe

désastre; catastrophe

) تنفيذي_ داري إ_ ف�� ( وقوع حدث كب�� �س�ب الطبيعة، أو �س�ب خطأ �شري 
ر�ة و�ي�ية ��مة، وذات إرادي أو الإرادي، ت��تب عليھ مباشرة خسائر مادية و�ش
أو يقصر، و��تج عنھ أزمة  تأث��ات متعددة، ومتتا�عة، وقد يطول وقت حدوث ال�ارثة

ة إلدار��ا ومواج���ا أو عدة أزمات، تتطلب ج�ودا متنوعة وع�� مستو�ات متعدد
.والتغلب عل��ا  �� وقت محدود

 
ٌ
ة

َ
اِرث

َ
�

117 distance  learning

enseignement à distance

�ديثة ملساعدة الطالب نظام �علي�� يحدث �ش�ل طبي�� يتم باستخدام التقانة ا�
جة لذلك تقنيات خاصة الذي ي�ون �� م�ان مختلف عن م�ان التدر�س، و�تطلب ن�ي

تصال بواسطة لتصميم املقرر، وتقنيات خاصة بالتدر�س، وطرق خاصة لال
تصميم املقرر وتكنولوجيات التكنولوجيا اإللك��ونية وغ���ا، وكذلك تقنيات خاصة ل

عدد كب�� من الطالب  أخرى، وكذلك تنظيمات إدار�ة وتنظيمية خاصة ��دف تمك�ن
ذ ي�ون املتعلم �عيدا إ. من التعلم �� الوقت نفسھ �غض النظر عن أماكن مع�ش��م

اتصال ����� بي��ما، لذلك  عن املعلم �� امل�ان والزمان أو �ل��ما معا، وال يوجد
م�ن، ع�� املواد املطبوعة �ستخدم وسائط متعددة لنقل التعليم وتوصيلھ إ�� املتعل

.وجيةوغ���ا من وسائط إلك��ونية وتكنول... واملسموعة واملرئية

ُم َعْن ُ�ْعٍد 
ُّ
َعل

َ
�
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E
118 economics of education

économies de l'éducation

مثل الطرق الستخدام املوارد التعليمية م
َ
اليا و�شر�ا وتقانة علم يبحث �� أ

جل ت�و�ن ال�شر ) تكنولوجيا(
َ
عقال وعلما وم�ارة ) ر�ببالتعليم والتد(وزمنيا، من أ

ع�شون ف��ا حاضرا وخلقا وذوقا ووجدانا و��ة وعالقة �� ا��تمعات ال�� �
جل أحسن توز�ع ممكن ل�ذا الت�و�ن

َ
.ومستقبال، ومن أ

ْعِليِم 
َّ
 الت

ُ
ات ِتَصاِديَّ

ْ
اق

119 economies of  size

économies d' échelle

إن عدم استغالل �ذه الطاقة  استفادة املؤسسة ال��بو�ة من �ل طاق��ا اإلنتاجية، إذ
 وحدة إنتاجية باملف�وم بصورة �املة �و بمثابة إ�دار �علي��، فإذا اعت�� الصف

ً
 مثال

ة وذلك بتوف�� العدد االقتصادي يتطلب أن �ستفيد من طاقة الصف استفادة �امل
.الالزم الس�يعابھ

 ا�َ�ْ�ِم 
ُ

ات ِتَصاِديَّ
ْ
اق

120 educational accountability

responsabilité pour l'éducation

حقيق األ�داف ال��بو�ة إجراء يتخذ لتحديد مسؤولية �يئة التعليم ملعرفة مدى ت
قيقة للمعارف وامل�ارات ا��ددة من خالل أدوات تقو�م متوافقة مع املعاي�� الد

مل اإلدارات التعليمية الواجب تدر�س�ا للطلبة ومعاي�� األداء التدر����، وتتح
دة بواسطة االختبارات واملدارس مسؤولية تحقيق املستوى املطلوب الذي يقاس عا
ة والكتابة والر�اضيات التحصيلية ا��ارجية لعدد من املواد األساسية، �القراء

ألداء والنتائج للرأي العام والعلوم، و�التا�� ا��اسبة ع�� ذلك مع إعالن مستوى ا

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 

ٌ
ة

َ
ُمَساَءل
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فآت وا��زاءات، �غية و���اق ذلك بإجراءات تقود إ�� �شكيلة متنوعة من امل�ا
.االرتقاء بجودة املدخالت والعمليات وا��رجات

121 educational activities

activités éducatives

دف خدمة وتنمية أ�شطة اختيار�ة تكمل وتصاحب العملية التعليمية، و�س��
 �ا التالميذ ب�ل شوق التفاق�االتالميذ عـقلًيا، وجسمًيا، واجتماعًيا، وفنًيا، يقبل عل�

فنية، ل�ذا �عد وسيلة مع ميول�م و�شمل أ�شطة ثقافية، واجتماعية، ور�اضية، و 
لتالميذ مع الب�ئة و�دراك�م وحافزا إلثراء ا��يو�ة عند التالميذ، عن طر�ق �عامل ا

ة مادية ؛ ��ـدف اك�ساب مل�ونا��ا ا��تلفة من مصادر طبيعية إ�� مصادر إ�ساني
.ا��م، وقيم�م بطر�قة مباشرةا����ات األولية ال�� تؤدي إ�� تنمية معارف�م، واتجا�

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ِشط

ْ
أ�

122 educational change

changement éducationnel

روعات التغي�� األخرى من �غي�� ي�سم �عدد من املالمح ال�� تم��ه عن غ��ه من مش
ؤسسة ال��بو�ة، وذو أ�عاد �غي�� نظامي بنا�ي �ستلزم �غي��ا �� عناصر امل: حيث إنھ 

سي�ولوجية، كما يتأثر  �س�ث�� املقاومة والصراع، و�التا�� يتطلب مداخل. متعددة
نتائجھ من �غي��  وتظ�ر. بدرجة كب��ة باألوضاع الداخلية للمؤسسة ال��بو�ة

.املمارسات ثم التغي�� �� األف�ار والقناعات

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ِي�ٌ� ت

ْ
غ

َ
�

123 educational counselor

conseiller pour l'éducation

ل��بو�ة وال��صية ��ص متدرب يقدم التوجيھ واإلرشاد للطالب �� املشكالت ا
را��م ع�� تحصيل و�ستطيع اختبار الطالب، و���يص ضعف قد. والنفسية وغ���ا

 إ�� مساعد��م ع�� التفوق الدرا���
ً
.التعليم، وصوال

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ُمْرِشٌد ت

124 educational crisis

crise de l'éducation

. الطبي�� باملدرسة حدث مفا�� يؤدي إ�� اضطراب شديد �� س�� اليوم الدرا���

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 

ٌ
َمة ْ

أز
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 ن املؤثرات السلبية املتنوعة،وتمثل األزمة التعليمية ا��صلة ال��ائية ل��اكم عدد م
أزمات �عليمية ع�� املدى  ال�� تتمثل �� عدد من اإلشارات املنذرة بإم�انية حدوث

 ة إدار�ا، و�عليميا، و��صيا،القر�ب أو البعيد، وترتبط بالعديد من العوامل ا��تلف
لتعلي�� �ستد�� اتخاذ و �� حالة تواجھ النظام ا. واجتماعيا، وثقافيا، وغ�� ذلك

م تكن االستجابة مناسبة قرار سر�ع ملواج�ة التحدي الذي تمثلھ املش�لة، و�ذا ل
.اليب إدار�ة فاعلة ملواج���او�افية تتحول املش�لة إ�� أزمة ��دد النظام وتتطلب أس

125 educational crisis management

management de crise pour l'éducation

از األش�ال التنظيمية عملية منظمة تضم مجموعة من األسس واإلجراءات ال�� تجت
تقوم املؤسسة من خالل�ا برصد املألوفة وأساليب اإلدارة الروتي�ية املتعارف عل��ا، و 

اء تخطيط االستجابة أزمات التعليم ال�� من املمكن أو ا��تمل حدو��ا و�جر 
 لتعامل مع ا��االت الطارئة عندملواج���ا مع استكمال االحتياطات الالزمة ملنع�ا أو ا

� النتائج والتخفيف أو وقوع�ا واتخاذ القرارات السر�عة �شأ��ا �غرض التحكم �
الص الدروس املستفادة م��ا ا��د من آثار�ا أو العودة إ�� األوضاع الطبيعية واستخ

 
ً
.مستقبال

ِة  ْعِليِميَّ
َّ
َمِة الت ْ

 األز
ُ
إَداَرة

126 educational decision making

prise de décision  pour l'éducation

��ل املشكالت، ودراسة  العملية ال�� تقوم ع�� خطوات و�جراءات من��ية م��اكبة
ة قرارات ف��ا مع وضع القضايا التعليمية، وتحليل�ا ��دف إصدار قرار أو سلسل

.املعاي�� والضوابط ال�� تكفل تنفيذ �ذه القرارات

ْعِليِ��ِّ 
َّ
َراِر الت

َ
ُع الق

ْ
ُصن

127 educational development

développement éducationnel

العلمية ال�� تز�د من فعالية مجموعة التغي��ات اإليجابية املشبعة بالقيم ال��بو�ة و 
 التغي�� االجتما�� والثقا�� وكفاءة النظام التعلي��، ��علھ أك�� استجابة لتداعيات

لي�ون أك�� مواكبة ملعطيات  للمجتمع الذي �عمل بھ النظام التعلي��، و�غي�� اتجا�ھ
.ھ وكفاءتھوتمكينھ من تحقيق أ�دافھ وز�ادة فعاليت. التقدم ا��ضاري 

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌر ت وُّ

َ
ط

َ
ت
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128 educational evaluation

évaluation d'éducation

حقيق األ�داف ال��بو�ة عملية منتظمة �دف�ا قياس املدى الذي بلغھ الطلبة �� ت
التجا�ات وامل�ارات ال�� يحاول من خالل�ا املتعلم إيجاد معلومات عن املعرفة وا

اعل�ا مع الب�ئة ا��ارجية و�ز�د من فعالي��ا وكفاء��ا وا���ام تف. يمتلك�ا الطالب
.ع�� النحو الذي يؤدي إ�� تطور�ا واستمرار�ا

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ِو�ٌم ت

ْ
ق

َ
ت

129 educational informatics

informatique pour l'éducation

لر�ط ب�ن عدة أ�ساق �سق معر�� بدأ ي�ش�ل كمجال عل�� بالغ ا��داثة �س��دف ا
و�مثل �ذا . ��بو�ة والنفسيةقائمة، �� علوم ا��اسوب، وعلوم املعلومات، والعلوم ال

متداخلة �سمح ) لوجيةتكنو (ال�سق ا��ديد إطاًرا بي�ًيا أل�ساق معرفية وتقانية 
ملعلوماتية، و�تم بممارسة ال�شاط الذي يتم من خاللھ استخدام تكنولوجيا ا

ن ناحية، وكتطبيق تصميمھ، وممارستھ كتطبيق لنظر�ة تر�و�ة ما، ومنا���ا م
ام مجال املعلوماتية و�نصب ا�تم. لنظر�ة املعلوماتية ومنا���ا من ناحية أخرى 

اذج، والنظر�ات، واألساليب، ال��بو�ة كمجال بح�� ع�� تطو�ر وتقو�م املفا�يم والنم
) ICT s(ا صلة باستخدام ال�� ل� –بما ف��ا منا�� وأساليب البحث  –واملن��يات 

.ية �� مواقف متعددة��دمة أغراض التعليم والتعلم، وتدعيم األ�شطة التعليم

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
وَماِتية ت

ُ
َمْعل

130 educational information

information éducative

دراسية بحيث يتم إتاحة ا��ال الطبي�� لت�امل خ��ات الطالب وترابط املواد ال
لنفسية كما �ساعده ع�� الفرصة لھ باالنتفاع بوقت فراغھ ووقايتھ من املشكالت ا

��يفة مطبوعة، : اليةكشف املوا�ب والعمل ع�� تنمي��ا �� إحدى ا��االت الت
.مجلة حائط، مجلة ر�ع ساعة، مجلة طائرة

ْرَ�ِويٌّ 
َ
إْعالٌم ت

131 educational information 

administrationadministration de  média  éducationnel

ْ�َبِوّيِ 
َّ
 اإلْعالِم ال�

ُ
إَداَرة
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��افة (اإلعالم ال��بوي  أداة متداخلة ومعقدة ال��كيب و�قت��� نجاح�ا �� ممارسة
ملدرسة، اآلباء، املوجھ وجود �عاون ب�ن �ل من املعلم�ن، إدارة ا) و�ذاعة مدرسية

التخطيط، اإلشراف، : لتاليةالف�� لل�شاط، اختصا��� اإلعالم ال��بوي �� العمليات ا
أييد ب�ن �ذه األطراف �� الرعاية، ��تلف أنماط ال�شاط و�دون �ذا التعاون والت

.املدرسة فال يقدر النجاح إلدارة ال�شاط

132 educational innovation

innovation éducative

، واملستمرة �� �ل أرجاء ما يظ�ر من أش�ال التجديد، ن�يجة ��ركة الفكر ا��ار�ة
ر�ق التغي�� والتحس�ن �� العالم، و���جم �ذا الفكر املتجدد إ�� واقع تر�وي عن ط
ادة فعاليتھ، وجعلھ أك�� النظام التعلي�� أو �� جزء منھ؛ �غرض رفع كفاءتھ، وز�

قصود وجديد و�عتقد و�و �غي�� محدد وم. مالءمة لظروف ا��تمع الذي يوجد فيھ
.بأنھ أك�� فعالية �� تحقيق أ�داف النظام التعلي��

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ْجِديٌد ت

َ
ت

133 educational investment

investissement éducationnel

.�ة زمنية محددةاستخدام املوارد املتاحة لتحقيق منافع تر�و�ة خالل ف�

ْرَ�ِويٌّ 
َ
َماٌر ت

ْ
اْسِ�ث

134 educational manager

directeur pour  l'éducation

ف بخصائص وم�ارات قائد تر�وي �و املسؤول عن تنظيم العمل �� إدارتھ، يتص
ارتھ ملدرستھ، لبلوغ األ�داف تتطل��ا طبيعة األدوار ال�� يتوقع منھ ممارس��ا �� إد

.امل�شودة �� أجواء من األمن واالرتياح

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ُمِديٌر ت

135 educational marketing

marketing pour l'éducation

ل إشباع احتياجات اآلباء عملية إدار�ة مت�املة ��دف إ�� تحس�ن الفعالية من خال
ع العمالء لشراء برامج ورغبا��م أك�� من مجرد بيع املنتجات وا��دمات أو إقنا

اء �� ب�ئا��ا التنافسية ال �ستطيع املؤسسة التعليمية بدو��ا البق. �عليمية خاصة

ْعِليِ��ٌّ 
َ
ْسِو�ٌق �

َ
�
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قل عالة، لك��ا بحاجة إ�� أن تنا��الية، وذلك اس�نادا ع�� أنھ غ�� �اف ل�ا أن ت�ون ف
.صورة فعالة لعمال��ا

136 educational performance

performances éducatives

تحصيل أو إنجاز،  أداء ��ص أو جماعة �� م�مة �عليمية، وقد �ستخدم بمع��
.�� تلزم تحقيق �ذا األداءو�رتبط أداء ال��ص بمدى اك�سابھ امل�ارات ا��تلفة ال

ْعِليِ��ٌّ 
َ
أداء �

137 educational planning

planification de l'éducation

ل عن طر�ق إعداد مجموعة عملية التوجيھ العقال�ي للتعليم �� حركتھ نحو املستقب
لتعليم من تحقيق األ�داف من القرارات القائمة ع�� البحث والدراسة تمكينا ل�ذا ا

س�ثمار األمثل للوقت املرجوة منھ بأن�� الوسائل وأك���ا فاعلية من خالل اال 
رغوب ف��ا، �� ضوء وطر�قة مصوغة علميا من أجل إنتاج مخرج �علي�� م. وا���د

مية ومحاولة الت�بؤ ��ا نظام مت�امل من القرارات، والتفك�� �� القضايا التعلي
و�عد . لتخطيط التعلي��والتحكم �� املتغ��ات املستقبلية �عت�� م�ونا أساسيا ل

ع�� سائر العمليات  التخطيط ال��بوي أول عمليات املنظومة التعليمية ومقدم
عليم ذي أ�داف وا��ة األخرى، و�و عملية مستمرة غاي��ا أن يحصل الطالب ع�� �

�اناتھ، و�سا�م �� تحقيق يدفعھ �� االتجاه ال��يح �� ضوء احتياجات ا��تمع و�م
.التقدم االجتما�� واالقتصادي

ْرَ�ِويٌّ 
َ
 ت

ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

138 educational policy

politique éducative

م التعلي�� ب�املھ خطة تر�و�ة مرصودة من قبل ج�ة ما �س�� بمقتضا�ا النظا
ية واالقتصادية والبي�ية حسب توصيا��ا وأ�عاد�ا، مع مراعاة املتطلبات االجتماع

اختيار وتحديد األ�داف  و�� أيضا عملية. وا��وانب الوطنية والتار�خية والسياسية
املوارد املتاحة، والطر�ق التعليمية، ورسم سبل فعالة، وتكفل استخدام اإلم�انات و 

عمل باألج�زة التعليمية �� العام الذي يجب اتباعھ لقيادة و�رشاد التفك�� وضبط ال
سات �� ا��ال الذي يتخذ املستو�ات ا��تلفة، عند اتخاذ قرارا��ا، وتحدد السيا

 
ٌ
ة ْعِليِميَّ

َ
� 

ٌ
ِسَياَسة
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.قيقھالقرار داخلھ وتضمن اتفاقھ مع األ�داف ومسا�متھ �� تح

139 educational reform

réforme éducationnelle

ات جو�ر�ة �� السياسات التغي�� الشامل �� ب�ية النظام التعلي�� إلحداث �غي�� 
ال تقتصر غالبا نتائجھ ع�� ال��بو�ة، و�شمل العديد من جوانب العملية ال��بو�ة، و 
ف اإلصالح تحقيق الكفاية النظام التعلي�� بل تمتد إ�� املستوى املركزي، و�س��د

إلصالح من خالل وُ�مكن تص�يف ا. الداخلية وا��ارجية للنظام التعلي�� ك�ل
ث يتم ا��فاظ ع�� األوضاع حي: إصالح ي�سم بالتغي�� ال�س��  -: ارتباطھ بالتغي�� إ��

النوع ضمن اإلصالح  ال�ائنة، مع وجود �عض التغي��ات ا��دودة، و�ندرج �ذا
ت لتحقيق توازنات أي إحداث �عديال : إصالح ي�سم بالتغي�� التدر��� -. ا��ز�ي

ي التحول الشامل ، أ: إصالح ي�سم بالتغي�� ا��ذري  -. جديدة �� النظام ال��بوي 
�و ما يطلق عليھ حيث يتم إحداث �غي��ات جذر�ة �� األ�داف، والسياسات، و 

.اإلصالح الشامل

ْرَ�ِويٌّ 
َ
ٌح ت

َ
إْصال

140 educational strategy

stratégie de l'éducation

 ورة شاملة ومت�املة ومتوازنة،مجموعة األف�ار واملبادئ ال�� ت�ناول مجال ال��بية بص
ساراتھ بقصد إجراء وت�ون ذات داللة ع�� وسائل العمل ومتطلباتھ واتجا�ات م

ستقبل فإ��ا تأخذ �� �غي��ات فيھ وصوال أل�داف محددة، وما دامت معنية بامل
. ة للتعديل وفقا ملقتضياتھاالعتبار احتماالت متعددة إلحداثھ فتنطوي ع�� القابلي

ت ال��بو�ة لعملية ال��بية و�� رؤ�ة فلسفية أو نظر�ة �عكس املوقف الرس�� للقيادا
يجية وا��ة �لما �ان ذلك �� ش�ل�ا ومضمو��ا وأسالي��ا، و�قدر ما ت�ون اإلس��ات

اإلشرافية املناسبة لتنفيذ م�سرا لوضع التنظيمات وال��ت�بات والعمليات اإلدار�ة و 
.�ذه اإلس��اتيجية دون تخبط أو تردد أو ارتجال

 
ٌ
ة ْرَ�ِو�َّ

َ
 ت

ٌ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

141 educational supervision

supervision pédagogique

د ا��اجات وتحديد�ا عملية فنية تخطيطية قيادية إ�سانية شاملة تنطلق من رص

ْرَ�ِويٌّ 
َ
إشراف ت
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�الة الفعلية، أي ما �و وترتي��ا حسب أولو�ات محددة  قصد تقدير الفارق ب�ن ا�
م ا��طط املالئمة للتطو�ر، �ائن و��ن ا��الة امل�شودة، أي ما ي�ب�� أن ي�ون، ورس
محاور�ا ومساعدة املدرس�ن  ��دف تقو�م وتطو�ر العملية التعليمية وال��بو�ة ب�افة
ة ال��بو�ة واإلدار�ة وتحس�ن ع�� تطو�ر قدرا��م وم�ارا��م وتطو�ر كفايا��م األدائي

أ�دافھ لتحقيق جودة األنظمة  أدا��م امل�� والعم�� وتنفيذ امل��اج ال��بوي وتحقيق
.ال��بو�ة 

142 educational supervisor

superviseur pour l'éducation

مل�� وحل املشكالت خب�� ف�� وظيفتھ الرئ�سة مساعدة املدرس�ن ع�� النمو ا
لفنية لتحس�ن أساليب التعليمية ال�� تواج��م باإلضافة إ�� تقديم ا��دمات ا

املدرس و��ن ا���ة  التدر�س وتوجيھ العملية ال��بو�ة، و�و حلقة الوصل ب�ن
�� تحس�ن امل�ارات املسؤولة عنھ فنيا، و�عمل ع�� تقو�م املدرس ومساعدتھ ع

.التدر�سية والعملية ال��بو�ة بأكمل�ا

ْرَ�ِويٌّ 
َ
مشرف ت

143 educational theory

théorie d'éducation

و�ة وتحكم املمارسات مجموعة من املبادئ امل��ابطة ال�� توجھ العملية ال��ب
ات، وامل�شآت العقلية كما �ش�� إ�� مجموعة من املصط��ات واالف��اض. التعليمية

 � الظوا�ر ال��بو�ة، والنظر�ةاألخرى، امل��ابطة منطقيا، وال�� تمثل نظرة نظامية إ�
، كما أ��ا �ستخدم كسياسة ال��بو�ة تصف الظا�رة أو الظوا�ر وتت�بأ ��ا، و�شرح�ا

.لتوجيھ العمل واتخاذ القرار

 
ٌ
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144 effective administration

administration efficace

واعية واملتا�عة اليقظة اإلدارة ال�� تحسن اختيار أ�داف�ا من خالل الدراسة ال
األمثل للفرص املتاحة،  للمناخ ا��يط، و�ستطيع تحقيق تلك األ�داف باالس�ثمار

 تنمي��ا باستمرار، والتعامل معوال�شغيل األمثل للموارد املتاحة، وا��افظة عل��ا، و 
لة التم�� والوصول إ�� رضا القيود واملعوقات، واملواج�ة الفّعالة للمنافسة، ومحاو 

 
ٌ
ة

َ
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َ
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ٌ
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غ��ات واملستجدات كذلك القدرة ع�� الت�بؤ باملت. العمالء �ش�ل أك�� كفاءة
ت احة ل�ا، والتم�� �� العمليااملستقبلية، والتفاعل مع�ا، واالستفادة من الفرص املت

. واتصال، وقرارات فّعالة اإلدار�ة، أي التم�� بتخطيط، وتنظيم، وقيادة، و�شراف،
.شكالتوالعمل ع�� إضعاف وتقليل اآلثار السلبية ملا يظ�ر من م

145 efficiency

efficacité

 طالب وتلبي��ا، وتحف���م ع��قدرة املعلم وم�ارتھ ال�� تمكنھ من تحديد احتياجات ال
لتكيف وذلك ع�� �غي�� املشاركة �� األ�شطة الصيفية، كذلك قدرة املعلم ع�� ا

.فةاإلس��اتيجيات ال��بو�ة حسب املواقف التعليمية ا��تل

 
ٌ
اِلَية عَّ

َ
ف

146 e-learning

e-learning

ة والتدر�س با��اسوب، مجموعة متنوعة من أدوات التعلم من االسطوانات املمغنط
لم اإللك��و�ي �ع�� التعلم والنماذج املستخدمة ل��اسوب �� التقو�م الذا�ي، فالتع

يمكن أن ُيقسم �ش�ل  ، و�ذا النوع من خ��ة التعلم)اإلن��نت(بواسطة الشابكة 
لك��و�ي املوجھ، فالتعلم التعلم اإللك��و�ي املستقل، والتعلم اإل: عر�ض إ�� فئت�ن

، والبحث عن املراجع، )اإلن��نت(اإللك��و�ي املستقل؛ �شمل العمل ع�� الشابكة 
أما التعلم . اإللك��ونية واستخدام محر�ات البحث، واإلتاحة للمؤتمرات وا��االت

لذي يؤسس بواسطة مقدم اإللك��و�ي املوجھ؛ ف�شمل استخدام املوقع اإللك��و�ي ا
ح إلتاحة املعلومات وا��صول املقرر ملساعدة طال��م البعيدين وطالب التعليم املفتو 

و�و مدخل ". رشدينع�� التغذية الراجعة والتفاعل مع �عض�م البعض ومع امل
ع�� املتعلم، والتفاعل،  ابت�اري للتوصيل التعلي�� تم تصميمھ �ش�ل جيد، ومرتكز

استخدام مصادر التقانة  ومس�ل لب�ئة التعلم ألي فرد، وأي م�ان وأي وقت بواسطة
 اد التعليمية املناسبة لب�ئةالرقمية املتعددة مع األش�ال األخرى للمو ) التكنولوجيا(

.التعليم املفتوح واملرن واملوزع

ُ�وِ�ىٌّ 
ُ
�

ْ
ٌم إِلك

ُّ
َعل

َ
�

147 electronic government

gouvernement électronique
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�� يمكن أن يجر��ا املواطن �� التعامالت ال) التكنولوجيا(استخدام ا���ومة للتقانة 
ت واالتصاالت حيث �سمح مع األج�زة ا���ومية ا��تلفة من خالل وسائل املعلوما

ادل املعلومات و�نجاز تلك التقنيات ا��ديدة للمواطن�ن وا���ات ا���ومية ب�ب
�ومية العامة للمواطن�ن األعمال من خالل�ا بصورة مت�املة، وتقديم ا��دمات ا��

�ا واستخدام�ا من بطر�قة مرضية تفي باحتياجا��م بوسائل �س�ل ا��صول عل�
ب�ن ا���ومة اإللك��ونية  و�عد العالقة. �� أي زمان وم�ان) اإلن��نت(خالل الشابكة 

تم ا العمليات اإللك��ونية ال�� يواإلدارة اإللك��ونية �� عالقة ال�ل با��زء، و�ع�� ��
ك��ونية، وقدرة القطاعات ع�� من خالل�ا الر�ط ب�ن املؤسسات ال�� تطبق اإلدارة اإلل

اطن�ن وقطاعات األعمال تبادل املعلومات وتقديم ا��دمات فيما بي��ا و��ن املو 
 من املعلومات املتداولة ���سرعة ودقة عاليت�ن و�أقل �لفة ممكنة مع ضمان سر�ة وأ

�غ�� : التحو�لية -: ��اوتتم�� ا���ومة اإللك��ونية �عدة مم��ات م. أي وقت وم�ان
��ومة اإللك��ونية ت�سم عمليات ا�: السرعة -. الطر�قة ال�� �عمل ��ا ا���ومة

ة رة املوارد ال�شر�ة واإلدار�تطور نظم فعالة ومرنة �� مجاالت إدا -. بالسرعة واملرونة
قنية العالية وضغوط الوقت واملالية والرقابة اإلدار�ة بما ي�ناسب مع معطيات الت

.�ادة الثقة بي��مجعل املواطن�ن �� مركز تفك���ا والعمل ع�� ز  -. واملنافسة

148 electronic management

gestion électronique

ة تقوم ع�� االس�يعاب من��ية جديدة للتحول من إدارة تقليدية إ�� إدارة عصر�
ات املعلومات واالتصاالت الشامل، واالستخدام الوا�� واالس�ثمار اإليجا�ي لتقني
ءات م�سطة بثقافة س�لة وذلك باعتماد وسائل إلك��ونية متطورة ��دف تأم�ن إجرا

لإلدارة ع�� مختلف  املتا�عة من قبل اإلدارة و�� ممارسة الوظائف األساسية
� التم��، من خالل إحداث املستو�ات التنظيمية �� املؤسسات املعاصرة الساعية إ�
 تعلق بالثقافة التنظيمية أو�غ��ات جو�ر�ة �� الب�ئة الداخلية للمؤسسة، سواء ما ي

�� امل�اري أو السلطة ال�ي�ل التنظي�� أو التخصص الوظيفي، أو ا��انب التعلي
جعل�ا قادرة ع�� الوصول واإلشراف وذلك لتمكي��ا من بناء قدرات تنافسية فعالة ت

س��دفة من الز�ائن قبل السر�ع ا��دي لألسواق، واستقطاب معامالت الشرائح امل
.ا ووال��م ل�اغ���ا من املنافس�ن، وضمان استمرار �عامل الز�ائن مع�
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149 employees efficiency

efficacité des employés

اد تحقيق�ا، والفوائد قدرة نظام املعلومات املستخدم �� الوصول لأل�داف املر 
جتمع الدراسة ع�� املتوخاة من استخدامھ، وتقاس من خالل استجابات أفراد م

��ا الفقرة من درجات فقرات أداة الدراسة املعدة لذلك بالدرجة ال�� تحصل عل
�� املدخالت وتحقيق أك�� املقياس ا��ددة باألداة، أي من خالل قسمة ا��رجات ع

.عدد من ا��رجات، إذ ��تم با��انب الك�� والر�ا���

 الَعاِمِل�ٌن 
ُ
ة اِليَّ عَّ

َ
ف

150 employees' empowerment

habilitation des employés

ف، وطرق األداء، واتخاذ منح الصالحيات للعامل�ن بحيث يتمكنوا من تحديد األ�دا
لو�ة لذلك، �� حدود ما ل�م القرارات ا��اصة بأعمال�م، والسيطرة ع�� املوارد املط

�� مجال التعليم  و�تضمن مف�وم التمك�ن. من سلطات، وما عل��م من مسؤوليات
نع قرارات حاسمة تؤثر يرتبط بمشاركة املعلم�ن �� ص: صنع القرار  -: ستة أ�عاد ��

مل �� ب�ئة م�نية، والتعلم أي القدرة ع�� الع: النمو امل��  -. �ش�ل مباشر �� عمل�م
أي القدرة : امل�انة  -. ملدرسةاملستمر، وز�ادة م�ارات الفرد ومعارفھ خالل عملھ �� ا
لزمالء،  واالح��ام من جانب ع�� أن يحصل الفرد ع�� االح��ام امل��، والتقدير من ا

 أي القدرة ع��: كفاءة الذاتية ال -. الطالب واآلباء وأعضاء ا��تمع والزمالء واملشرف�ن
 -. رامج فعالة للطالبالتطو�ر ومساعدة الطالب ع�� التعلم، والتمكن من بناء ب

صلة باملن�� والتخطيط أي ا��صول ع�� ا��ر�ة لصنع قرارات محددة مت: االستقالل 
لتعليمية، وا��صول ع�� فرصة أي القدرة ع�� التأث�� �� ال��امج ا: التأث��  -. التعلي��

.التأث�� �� اآلخر�ن، و�دراك اآلخر�ن إلنجازات الفرد

 
َ

 الَعاِمِل�ن
ُ

ْمِك�ن
َ
ت

151 employment

emploi

اد املطلو�ة، وجذب توف�� العمالة الالزمة للمؤسسة من حيث النوعية واألعد
ار أفضل�م واستقطاب مر���ن محتمل�ن لشغل الوظائف الشاغرة، واختي

واتخاذ قرار التعي�ن واستكمال  باالستعانة بمعاي�� االختيار �االختبارات واملقابالت،

 
ٌ

ْوِظيف
َ
ت
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.املسوغات و�برام عقد العمل

152 equality

égalité

�� ا��قوق والواجبات ألي س�ب  التماثل التام ب�ن األفراد، وعدم التمي�� ب�ن األفراد
 و الساللة أو اللون أو اللغة�ان، وذلك بمنع التفرقة أو التمي�� بي��م �س�ب ا���س أ
ي أو االجتما�� أو ال��وة أو أو الرأي السيا���، أو غ��ه من اآلراء، أو األصل القوم

.ال�سب أو غ�� ذلك من األوضاع

 
ٌ
ُمَساَواة

153 e-recruitment

recrutement électronique

ئف عن طر�ق الشابكة عملية اجتذاب و�غراء القوى العاملة للتقدم لشغل الوظا
بة سواء بطر�ق مباشر من ، حيث يتم مقابلة األفراد مع ا���ات املستقط)اإلن��نت(

ابكة، أو عن طر�ق خالل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة ع�� مواقع�ا ع�� الش
ب�ن الباحث�ن عن العمل  مؤسسات اف��اضية �عمل �� �ذا ا��ال تقوم بدور الوسيط

.و��ن ا���ات الطالبة

ُ�وِ�يٌّ 
ُ
�

ْ
اٌب إِلك

َ
ط

ْ
اْسِتق

154 ergonomics

ergonomie

� العامل و��ئة العمل تطبيق العلوم البيولوجية لإل�سان والعلوم ال�ندسية ع�
ل مما �ع�� �� الوقت ا��يطة بھ من أجل الوصول إ�� أق��� ارتياح ور��� للعام

.نفسھ رفع اإلنتاجية

ِرّيِ 
َ

اِط الَ�ش
َ

ش
َّ
 ال�

ُ
َدَسة

ْ
َ�ن

155 ethics

éthique

، و�� ب�ئة العمل، و�تضمن امليثاق األخال�� الذي يحكم سلوك العامل�ن �� املؤسسة
لقيم �� عملية صنع وتجسيد ا. القيم واملبادئ ال�� �عتنق�ا املؤسسة ومؤسس��ا

رات ع�� جماعات امل�تم�ن القرارات التعاونية لتحديد كيف تؤثر �ذه القيم والقرا
حظات يوميا �� إدارة املتنوعة، وكذلك معرفة كيف �ستخدم املدير�ن �ذه املال 

اٌت 
َّ
الِقيـ

ْ
أخ
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ألعمال ميثاق شرف وقد حددت العديد من املؤسسات امل�نية ومنظمات ا. املؤسسة
.العمل �� املؤسسة أو امل�نة

156 eupsychian management

management psychique

� إم�انية اال���ام توجھ اإلدارة نحو ال��ة النفسية املؤسسية املرتكزة ع�
.��ا وقدر��ا ع�� التكيفواالستقرار ب�ن أجزاء املؤسسة، وخاصية النمو والن�� ف

ِة  ِسيَّ
ْ

ف
َّ
َ�ِة الن  الّ�ِ

ُ
إَداَرة

157 european commission

commission européenne

 �ي، ومجلس االتحاد األورو�ي، و��ال�يئة التنفيذية لالتحاد األورو�ي، وال��ملان األورو 
الرئ�سة �� اق��اح  املؤسسات الثالث الرئ�سة ال�� تحكم االتحاد، وأدوار�ا

� �عت�� األساس القانو�ي ال�" را�� املعا�دات"ال�شر�عات وتنفيذ�ا، والقيام بدور 
�� منظمة (لتجارة الدولية وتتفاوض املفوضية فيما يخص اتفاقات ا. لالتحاد األورو�ي
 ن االتحاد األورو�ي، �� �عاون وغ���ا من االتفاقات الدولية نيابة ع) التجارة العاملية

.وثيق مع مجلس االتحاد األورو�ي

 
ُ
ة وُروِ�يَّ

ُ
 (ال...) األ

ُ
ة ِضيَّ وَّ

َ
ُمف

158 evaluation

évaluation

مدى التوافق ب�ن فكرة أو  تقر�ر قيمة ال���ء أو كميتھ بال�سبة ملعاي�� محددة، أو
وضو�� ع�� العمل املقوم، عمل ما و��ن القيم السائدة، ��دف الوصول إ�� ا��كم امل

، وذلك بتحليل املعلومات املت�سرة عنھ و 
ً
تفس���ا �� ضوء العوامل نجاًحا أو فشال

اف، أو التخطيط، أو والظروف ال�� من شأ��ا أن تؤثر �� العمل من حيث األ�د
إ��، ...جابة أو صورة التنفيذ اإلدارة، أو التمو�ل، أو أسلوب التنفيذ، أو نوع االست

.وتحديد �ل ذلك تحديًدا موضوعًيا دقيًقا

ِو�ٌم 
ْ

ق
َ
ت

159 evaluation of institutional 

performanceévaluation de la performance institutionnelle

داء املؤسسة من أجل عملية ���يصية عالجية لتحديد جوانب القوة والضعف �� أ

 ِّ� ِ�� سَّ
َ

ؤ
ُ
ِو�ُم األَداِء امل

ْ
ق

َ
ت
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ار العام لسياسة الدولة �عز�ز نقاط القوة وعالج نقاط الضعف، و�رتبط �ذا باإلط
يضا عملية ا��مع و�و أ". وسياسة املؤسسة، و�ؤدي إ�� تحس�ن األداء املؤس���
كم ع�� الفعالية التعليمية النظامي، الك��، واستخدام املعلومات �� النظر إ�� ا��
ن تقو�م األ�شطة ا��و�ر�ة واملالءمة املن��ية ملؤسسة التعليم العا�� ك�ل، وتتضم

ل مصداقية قرار االعتماد ملؤسسة التعليم العا��، و�عد التقو�م ���ء ضروري من أج
و�نقسم تقو�م األداء . الرس��، ولكن ل�س بالضرورة أن يقود إ�� مخرج االعتماد

ان املقومون من العامل�ن �� فإذا � . املؤس��� إ�� التقو�م ا��ار��، والتقو�م الداخ��
و �يئة أو مؤسسة من خارج ال��نامج أصبح تقو�م�م داخلًيا، أما إذا �انوا فر�ًقا أ

داخلية باالحتياجات وتختص عمليات التقو�م ال. ال��نامج أصبح تقو�م�م خارجًيا
�نما تختص عمليات واملشار�ات الداخلية للمؤسسة ال�� تنصب حول التعليم، ب

.وتدور حول اإلقناع التقو�م ا��ارجية بتلبية مطالب أج�زة ا��ودة ا��ارجية

160 evolutionary change

changement évolutif

، وتتغ�� بالتبعية ثقافة تحول طبي�� يحدث �� رسالة املؤسسة خالل ف��ة زمنية ما
�طط ثور�ا أو تطور�املؤسسة و�يا�ل�ا لتتوائم مع �غي�� الرسالة، وال ُ�عد ا

ُ
ا، لتغي�� ا�

��؛ بمع�� أنھ يجمع ب�ن ولكنھ يقع ع�� متصل ُيمثل طرفاه �ذين النمط�ن من التغي
.مالمح النمط�ن

ِريٌّ  وُّ
َ
ط

َّ
�ٌ� ت ّيِ

ْ
غ

َ
�

161 expected role

rôle perçu

قوم بھ من واجبات ووظائف ما يرغب أن يقوم بھ مدير املدرسة و�عتقد أنھ يجب أن ي
.�� مجال اإلدارة

ٌع 
َّ
َوق

َ
َدْوٌر ُمت

162 explicit knowledge

connaissances explicites

لقابلة لالنتقال �س�ولة ب�ن املعرفة الشا�عة ب�ن أفراد املؤسسة بدرجات مختلفة  وا
االتصال الرسمية والوثائق  األفراد واملستو�ات اإلدار�ة �ش�ل معلن من خالل قنوات

، ت�بات التنظيمية املعمول ��ااملكتو�ة، وت�سر التعامل مع�ا للمخول�ن بذلك وفق ال�� 

 
ٌ
اِ�َرة

َ
 ظ

ٌ
ة

َ
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.لقرارات، وقواعد البياناتومن بي��ا األ�داف، والنظم، واللوائح، وقواعد اتخاذ ا

163 exponential smoothing methods

méthodes de lissage exponentiel

ي��ما يكمن �� أن أحد أش�ال طرائق املتوسطات املتحركة، ولكن االختالف ب
لسلة الزمنية، �� ح�ن أن املتوسطات املتحركة �عتمد ع�� أوزان م�ساو�ة لقيم الس
� لبيانات ا��ديثة أوزانا أك�طرائق التم�يد األ��� �عطي أوزانا ترجيحية، بحيث ت�ون ل

ال�دف من الت�بؤ، األمر  من البيانات األقدم، و�ذا �عد أك�� منطقية و�توافق مع
ك�� استخداما �� الواقع الذي جعل �ذه الطرائق أك�� دقة واعتمادية، و�التا�� أ

ومن أش�ر . �� الف��ات السابقة العم��، باإلضافة إ�� أ��ا �عتمد ع�� ا��طأ �� الت�بؤ
�يد األ��� الفردية طر�قة التم�يد األ��� الفردية، وطر�قة التم: �ذه الطرائق

�ساطة والس�ولة وانخفاض التفاعلية، و�صفة عامة، ت�سم طرائق التم�يد األ��� بال
ى األك�� �عقيدا مثل طرائق الت�اليف، و�ن �انت أقل دقة باملقارنة بالطرائق األخر 

.االنحدار الذا�ي واملتوسطات املتحركة الت�املية

 ِّ� ِ
ْمِ�يِد األ��ّ

َّ
اِئُق الت َر

َ
ط

164 external efficiency

efficacité externe

� الذي ُوِضَع النظام من قدرة النظام التعلي�� ع�� تحقيق أ�داف ا��تمع ا��ار�
.واطن الصا��أجل خدمتھ من خالل ما يقدمھ من خر�ج�ن يقومون بدور امل

 
ٌ
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َ
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َ
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165 external evaluation

évaluation externe

علومات عن املؤسسة، أو العملية ال�� تقوم ف��ا ج�ة متخصصة بجمع البيانات وامل
املؤسسة، من عن وحدة معينة �� مؤسسة معينة، أو عن �شاط جو�ري خاص ب

واسطة فر�ق من ا����اء و�تم تنفيذ التقو�م ا��ار�� ب. أجل إعداد تقر�ر عن جودتھ
.ا��ارجي�ن، والزمالء، أو املراقب�ن

اِرِ��ٌّ 
َ

ِو�ٌم خ
ْ

ق
َ
ت

166 external failure

Défaillance externe

اِرِ��ِّ 
َ

اِق ا��
َ

ف
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ول املنتج أو ا��دمة إ�� الت�لفة الناتجة عن املشا�ل ال�� يتم اك�شاف�ا �عد وص
ش�اوى العمالء  -يل، حل مشا�ل العم -خالل ف��ة الضمان،  -: العميل ومن أمثل��ا

.وما ي�بع�ا من ف��ة الضمان، أعمال إدار�ة

167 externe benchmarking

benchmarking externe

سة ما بمؤسسة أخرى متماثلة املقارنة بمعيار مرجعــي خــار��، حيث تتم مقارنة مؤس
أحد أ�شطة أو خدمات  وقد تقتصر املقارنة ع��. أو غ�� متماثلة مع�ا �� ال�شاط

ة إ�� مؤسسات خارج وقد تمتد املقارن. املؤسسة ب�شاط أو خدمة �� مؤسسة أخرى 
مجال من مجاالت العمل داخل  الدولة، عندما ال تتوافر املؤسسات املتم��ة األداء ��

مثل العوملة والتقدم  وقد أدت �عض العوامل االقتصادية والسياسية،. �ذه الدولة
، ��دف تطو�ر ا��دمات التكنولو��، إ�� ���يع العمل �� مشروعات دولية مش��كة

ة نتج أو ا��دمة، أو باإلحالواملنتجات؛ بمع�� التعاون مع مؤسسة أخرى ت�تج نفس امل
.إ�� وظيفة أو عملية مماثلة �� صناعة أخرى 

 
ٌ
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F
168 first-order change

changement de premier degré

غ�� من جو�ر النظام ، �غي�� يرتبط بالتحس�نات واملواءمات الطفيفة ال�� ال �
��سم �ذا النمط من التغي�� وتحدث أثناء عملية النمو والتطور الطبيعية للنظام ، و 

يا�ل املؤسسة ال�ائنة، بالطا�ع ال��اك��، والتطوري، وا��طي، والذي ي�سق مع �
فع�� س�يل . �� من جو�ر�او�تم �� �عد، أو عدة أ�عاد محدودة من املؤسسة، وال �غ

م معينة، أو تحقيق �دف ما املثال �عت�� بناء وحدة فرعية داخل ا��امعة ألداء م�ا
و�ندرج . ن الدرجة األو��مثل التعلم ا��دمي، أو �غي�� تخصص �� قسم ما �غي��ا م

ن الدرجة األو��، والذي يرتبط معظم التغي�� الذي تم �� إطار التعليم العا�� �غي��ا م
.باالتجاه الفكري الذي �عرف بالتطور املؤس���

�
َ
َرَجِة األو�

ِي�ٌ� ِمَن الدَّ
ْ
غ

َ
�

169 flexibility

flexibilité

مور غ�� املتوقعة ضمن ش�ل ا��ركة الذي �سمح بقدر من مواج�ة املستجدات أو األ 
 التــعديل بما يتالءم و�غ��اتاملؤسسة أو ا��طة، حيث ت�ون األمور قابلة للتــطو�ر و 

.الظروف

 
ٌ
ة

َ
ُمُرون

170 flexible learning

formation flexible

ة عوضا عن التعليم نمط من التعليم ُ�عد عنوانا عاما ��ملة البدائل املقدم
التعلم املفتوح ، التعلم  التقليدي، أو كنظام داعم لھ، وال�� تتضمن مفا�يما مثل

دمج �ذه املفا�يم �� عبارة  عن �عد ، والتعلم املرتكز ع�� املصادر، وثمة توجھ نحو

ٌم َمِرٌن 
ُّ
َعل

َ
�
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إ�� ا�ساع فرص الوصول إ��  واحدة ،  �� التعلم املرن املفتوح، و�ش�� �ذا املف�وم
ملرن إس��اتيجية تت�نا�ا ع�� الرغم من اعتبار التعلم ا. التعليم ا��ام�� وتطور�ا

قاصرة ع�� �ذه  مؤسسات التعليم عن �عد، إال أن �ذه اإلس��اتيجية ل�ست
لفة من فصول الدراس

َ
ة التواج�ية، املؤسسات فقط، ف�� تمثل مجموعة ُمؤت

، و�ستخدم مواد التعلم  والتطبيقات املتعددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
قو�م �امتداد وتوسيع ، وأساليب متباينة للت)مطبوعة ، أو بأي صيغة وش�ل آخر(

علم املرن �ل املواقف كما �ستوعب مف�وم الت. للتعلم عن �عد والتعليم التقليدي
لم، �غض النظر عن السياق ال�� يتمتع ف��ا الطالب باختيار م��، وأين يتحقق التع

لتعلم املفتوح، أو عن �عد، سواء �ان �ذا السياق �عليم تقليدي، أو ما سواه، مثل؛ ا
� املف�وم األول للتعلم و�ذا يو�� ال��ك�� الشديد ع�� املتعلم، والذي أف��� إ�

.املتمركز حول املتعلم

171 forecasting models 

modèles de prévision

عينة �� املستقبل، نماذج مجر�ة ومخت��ة �ساعد ع�� الت�بؤ بمخرجات ظا�رة م
مجموعة  -: ع�ن أساسي�نو�مكن تقسيم النماذج املستخدمة �� مجال الت�بؤ إ�� نو 
ر مجموعة من الشروط، النماذج الكمية، و�لزم استخدام�ا �� مجال الت�بؤ تواف

ن �سلوك�ا �� املستقبل، أن ت�و  توافر بيانات تار�خية عن الظا�رة املراد الت�بؤ: أ�م�ا 

بمع�� أن سلوك الظا�رة  :�ذه البيانات مق�سة بوحدات كمية، إف��اض االستمرار�ة 
: نماذج الكمية إ�� نوع�ن وتقسم ال -.  �� املستقبل ي�ون امتدادا لسلوك�ا �� املا���

ف ب�ن �ذين النوع�ن من نماذج تفس��ية، ونماذج السالسل الزمنية، و�كمن االختال 
��  ملتغ�� املراد الت�بؤ بقيمتھالنماذج �� أن النماذج التفس��ية تقوم ع�� اف��اض أن ا

 أما). املتغ��ات التفس��ية(تقلة املستقبل ي�ون تا�عا لواحد أو أك�� من املتغ��ات املس
أو (اك�شاف �ي�ل العوامل  ف�� ال تحاول . النماذج ال�� �عتمد ع�� السالسل الزمنية 

�� العالقة ب�ن قيم املتغ�� ال�� تؤثر �� سلوك الظا�رة، ولك��ا �عتمد ع) املتغ��ات
�فضل استخدام أسلوب تحليل و . نفسھ، أو األخطاء املاضية �� الت�بؤ، أو االثن�ن معا

عندما ت�ون �ناك : �ا��الة األو�: السالسل الزمنية ألغراض الت�بؤ �� حالت�ن
سلوك الظا�رة، أو صعو�ة ��  إما �� التوصل إ�� العوامل ا��ارجية املؤثرة ��: صعو�ة 

عندما : ا��الة الثانية . عاقياس العالقات ال�� تحكم �ذا السلوك، أو �� االثن�ن م

ؤِ  بُّ
َ
�

َّ
َماِذُج الت

َ
ن
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و سلوك الظا�رة �� ي�ون ال�دف األسا��� من الت�بؤ �و معرفة قيم الظا�رة أ
ندما ي�ون اال�تمام املستقبل فقط، دون ا��اجة إ�� تفس�� �ذا السلوك، أي ع

مجموعة النماذج  -ماذا سيحدث �� املستقبل؟ : منصبا ع�� اإلجابة عن السؤال
بيانات تار�خية عن  الوصفية، و�� ع�� عكس النماذج الكمية، ال �ش��ط توافر
ا����ة املاضية ملتخذ سلوك الظا�رة �� املا���، حيث �عتمد ع�� ا��كم ال����� و 

بديل للنماذج  -دائما –و�نا يجب أال يف�م من ذلك أن النماذج الوصفية . القرار
.للنماذج الكمية الكمية، بل �� �� كث�� من األحيان، ت�ون مكملة ومدعمة

172 foresight

prévision

أمولة، وال يمنع اس�باق �ستعد للفعل، و�ستحدث املستقبليات املمكنة وامل
التغي��ات املأمولة، و�منطق  االستعداد للتغي��ات املتوقعة، وال يمنع العمل لتحقيق

�� إ�� أخضر العمل إال بأصفر املثلث اإلغر�قي، فإن أزرق االس�باق، ال يمكنھ أن يتغ
باقا لتنو�ر الفعل وتوج��ھ تميكن الفاعل�ن املعني�ن باألمر، و�مثل االس�شراف اس�

ل التخطيط �� تصور والتوقع تقديرا للمستقبل م��و�ا بقدر من الثقة، و�تمث
، وقد ظ�ر االس�شراف مستقبل م�شود، وكذلك �� تصور الوسائل الفعلية لتحقيقھ

الس�شراف �� خدمة العمل اإلس��اتي�� �� سبعي�يات القرن العشر�ن لوضع اس�باق ا
.اإلس��اتي��، وأ�داف املؤسسة

 
ٌ

َراف
ْ

اْسِ�ش

173 formal leadership

leadership formel

من خالل املنصب الذي  النمط القيادي الذي يك�سب القادة فيھ سلط��م وتأث���م
صدار األوامر وتوجيھ تولوه �� املؤسسة، مما �عط��م سلطة اتخاذ القرارات و�

لوك املرؤوس�ن مس�ندين املرؤوس�ن، وتحديد اإلجراءات والسياسات ال�� تؤثر �� س
ف القائد إ�� حفز املرؤوس�ن إ�� قوة وتأث�� السلطة املمنوحة ل�م من املؤسسة، و��د

 مارسات يقوم ��ا القائد ��وتوج���م وتف�م مشا�ل�م ل�ي يحصل ع�� ثق��م، ن�يجة مل
.مجال تنمية التعاون والتفاعل ب�نھ ومرؤوسيھ

 
ٌ
ة  َرْسِميَّ
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174 functional benchmarking  
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benchmarking  fonctionnel

نفس ال�شاط، ��دف  مقارنة تتم من خالل الشراكة مع املؤسسات ال�� �عمل ��
�سبة لبعض األعمال، تحس�ن الوظائف املماثلة وخطوات العمل ال�� تتماثل بال

 ي أ��ا ت�ناول األداء الوظيفيوتؤدي إ�� التعرف ع�� الطرق املبتكرة لعمل األشياء، أ
�ال الذي �عمل فيھ للمؤسسات العاملة �� ذات ا��ال بصورة شاملة �غطي ا�

مع  -يع، وخدمة العمالءمثل عمليات الب-وتتمثل �� مقارنة أداء مجاالت . املؤسسة
.نظ��ا��ا �� مؤسسات أخرى �عمل �� نفس ا��ال

175 functional strategies

stratégies fonctionnelles

طبيق ا��طة اإلس��اتيجية اإلس��اتيجيات ال�� تؤدي وظائف�ا كخطوات مبدئية نحو ت
�ل من البناء ال�يك�� العامة، وذلك بال��ك�� ع�� القضايا النقدية املرتبطة ب

.شر�ة، وال�س�يالتللمؤسسة، والتمو�ل، و��م العضو�ة، وتنمية املوارد ال�

 
ٌ
ة اِتيِجَياٌت َوِظيِفيَّ إْسِ�َ�

176 fund raising

levée de fonds

ن مصادر غ�� عملية تخطيط مقصودة ��دف إ�� ا��صول ع�� مبالغ مالية م
ليمية للمؤسسة التعليمية ح�ومية عندما ���ز الدولة عن الوفاء باالحتياجات التع

التمو�ل و�دارتھ  متضمنة بذلك العديد من األ�شطة ا��تلفة لعملية ز�ادة
، وتنمية )إ��...أس املالاملؤسسات التمو�لية، وال�بات، ووصايا اإلرث، وحمالت ر (

.نفعة املتبادلةشرا�ات ب�ن املت��ع واملؤسسة التعليمية ��دف تحقيق امل

ِة  اِليَّ
َ
َواِرِد امل

َ
 امل

ُ
ِزَ�اَدة

177 funding of higher education

financement de l'enseignement supérieur

ضوء معاي�� الفعالية  عملية اتخاذ قرار حول ا��صول ع�� األموال وتوز�ع�ا ��
ل�لفة، �س�ب العالقة والعدالة واالختيار واإلنتاجية، فضال عن ضرورة تقدير ا

فة التعليم يمكن وضع تصور الوثيقة ب�ن �لفة التعليم وتمو�لھ، فمن خالل تحديد �ل
.ملصادر ومتطلبات تمو�ل �ذه ال�لفة

ْعِليِم ا�َ�اِمِ��ِّ 
َّ
ْمِو�ُل الت

َ
ت
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178 futurology

futurologie

تطورات املستقبلية، علم ��تم بدراسة االتجا�ات ا��الية من أجل الت�بؤ بال
شياء ذات االحتماالت ولكن و�ا��تمل واملمكن واملفضل من املستقبل، إ�� جانب األ 

حداث املتوقعة ذات ذات التأث��ات ال�� يمكن أن تصاحب حدود�ا، ح�� مع األ 
ا��تملة، املمكنة، : �و�ناك خمسة أنماط من املستقبليات �. االحتماالت العالية

.لةا��ديرة بالتصديق، األك�� احتماال �� ا��دوث، واملنفص

اِت  َبِليَّ
ْ

ق
َ
ْست

ُ
ُم امل

ْ
ِعل
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G
179 gap analysis

analyse des écarts

 �� املؤسسةعملية تحديد الفرق ب�ن الوضع ا��ا�� والوضع املرغوب ف
ً
. يھ مستقبال

ت ب�ن ما ��دف مؤسسة ما ومقياس لألداء، وأداة للتحليل ال�� تبحث عن االختالفا
ف الكشف عن م�ان أن يحدث وما يحدث بالفعل، وما يمكن أن يحدث، وذلك ��د
انية حدو��ا، إذ يقوم حدوث �ل من النجاحات اإلس��اتيجية واإلخفاقات، أو إم�

مة وت�امل مدخال��ا تحليل الفجوة بتحديد الفجوات ب�ن الوضع املأمول للمنظ
اطق ال�� �� بحاجة وموارد�ا والوضع ا��ا�� ل�ا بالش�ل الذي يكشف عن املن

.للتحس�ن

ْجَوةِ 
َ

ْحِليُل الف
َ
ت

180 general systems theory

théorie générale des systèmes

 نظر�ة للنظم ا��تلفة أك�� مناتجاه ك�� يركز ع�� العناصر امل�شا��ة ب�ن ال�يا�ل ال
 ادئ والقوان�ن والنماذج ال��ال��ك�� ع�� العناصر ا��اصة ب�ل نظام، حيث ��تم باملب

نظر عن الصفات تطبق ع�� النظم بصفة عامة أو طبقا��ا الفرعية، �غض ال
سباب والعالقات الرئ�سة ا��اصة ب�ل نظام أو طبيعة عناصره، أي ال��ك�� ع�� األ 

تخدم �ذه النظر�ة �� و�س. واملعقدة ال�� يمكن أن توحد ب�ن مجموعة من الظوا�ر
��ا ا��ططون، إذ ت�يح ل�م مجال التخطيط، وتمثل املرجعية األساسية ال�� �س�ند إل

املشكالت والنمذجھ،  اإلم�انات لف�م ال�ليات، ومن��يات التحليل، ومداخل حل
.ليات التغي��إضافة إ�� املعلومات املتصلة بال�يا�ل والسلوكيات وعم

ِة  ِم الَعامَّ
ُ
ظ

ُّ
 الن

ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

181 generic competencies

compétences générales
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ت عد األفراد �� �غي�� الكفاءاالكفاءات امل�مة ع�� املدى البعيد �� سوق العمل، و�سا
ت خر��� التعليم العا�� وقد بدأ اال�تمام بكفاءا. ا��اصة، واك�ساب م�ارات جديدة

ام �سوق العمل، واال�تمام اال�تم: خالل العقود األخ��ة باالعتماد ع�� اتجا��ن �ما
ع تقن�ن العمل وتقسيمھ، بالتعليم العا��، وزاد �ذا اال�تمام خالل السبعي�يات م

ت املتحدة وان�شر �� أورو�ا، وتأث�� اتجاه العالقات اإل�سانية الذي بدأ �� الواليا
و الذا�ي، وجودة اإلنتاجية، باإلضافة إ�� ز�ادة دافعية العامل�ن، ورغب��م �� النم

ب وان�شار�ا، وضرورة تحقيق واملتطلبات ا��تلفة للمس��لك�ن، وز�ادة مراكز التدر�
وتتعدد مسميات . �العالقة ب�ن متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العا�

طلبات سوق العمل، �� ح�ن الكفاءات العامة، من بلد آلخر ل�و��ا لصيقة الصلة بمت
.م�ارات ا��ياةارتبطت �� بلدان أخرى �عالق��ا بامل�ارات ا��تمعية، و 

182 globalization

mondialisation

لصراع وس��س��ا مستقبال، محصلة التوظيف الرأسما�� للنتائج ال�� أرس��ا مسارات ا
، )التكنولوجيا(لتقانة وكرس�ا ت��م الشر�ات متعددة ا���سية، و�وج��ا احت�ار ا

ب�ات ومجموعات والتداخل ب�ن االقتصاد والسياسة الثقافة بواسطة خلق ش
�� العالم، وكذلك مصا�� ومنظومة من األف�ار والقيم �عكس إرادة ال�يمنة ع

�ال العاملي أو ال�و�ي، أي إ�� ا�) القومي(االنتقال من ا��ال الوط�� أو اإلقلي�� 
، )ل الفراغ ال�و�ي �لھحيث �شم(الالحدود، و�ذه الالحدود �شمل الالحد امل�ا�ي 

، والالحد ال�شري )الصناعة و�شمل حقبة ما �عد ا��داثة أو ما �عد(والالحد الزما�ي 
�ن مختلف أطراف ال�ون ، وتبادل شامل إجما�� ب)و�شمل ا��ماعة اإل�سانية �ل�ا(

أكمل�ا، و�و نموذج للقر�ة يتحول العالم ع�� أساسھ إ�� محطة تفاعلية لإل�سانية ب
املسافات، ومقدمة املعارف  الصغ��ة ال�ونية ال�� ترتبط ب�ن الناس واألماكن ملغية

عض�ا مع �عض �� �ل بال حدود، و�� عملية مستمرة تصبح شعوب العالم متصلة �
باستخدام مؤشرات كمية  أوجھ حيا��ا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، يمكن مالحظ��ا

.وكيفية �� مجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة
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183 governance

gouvernance
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ك  وصف لسلوك املمارسة العامة للسلطة �� إطار الضبط واملساءلة وكذل
ولعملية . قوق اإل�ساناملؤسسات العامة و�دارة املوارد العامة من أجل ضمان ح

ات أو عدم تنفيذ�ا، و�مكن أن اتخاذ القرار والطر�قة ال�� يتم ��ا تطبيق �ذه القرار 
وكذلك �� ا��وانب  تطبق ا��وكمة �� الشر�ات، واملنظمات الدولية وا��لية

لشفافية والعدالة، ومنح و��دف قواعد�ا وضوابط�ا إ�� تحقيق ا. االجتماعية األخرى 
ا�م�ن وحملة الوثائق، مع حق مساءلة إدارة الشركة، و�التا�� تحقيق ا��ماية للمس

�� غ�� املص��ة العامة،  مراعاة مصا�� العمل والعمال، وا��د من استغالل السلطة
ملدخرات، و�عظيم الر�حية، بما يؤدي إ�� تنمية االس�ثمار و���يع تدفقھ، وتنمية ا

ية االل��ام بأح�ام كما أن �ذه القواعد تؤكد ع�� أ�م. و�تاحة فرص عمل جديدة
د �يا�ل إدار�ة تمكن من القانون، والعمل ع�� ضمان مراجعة األداء املا��، ووجو 

من غ�� أعضاء مجلس  محاسبة اإلدارة أمام املسا�م�ن، مع ت�و�ن ��نة مراجعة
ديدة لتحقيق رقابة اإلدارة التنفيذية ت�ون ل�ا م�ام واختصاصات وصالحيات ع

مية للضبط وتتصل ا��وكمة �عمليات و�جراءات رس. مستقلة ع�� التنفيذ
لب ممارس��ا ف�م ، وتتط)القواعد(واالتصال، وعمليات و�جراءات غ�� رسمية 

وجھ ممارسة �ذه السلطة، و 
ُ
ش�ل وت

ُ
ال�يا�ل بما  -: ��مجموعة العوامل ال��  �

ناحية، والعالقات ب�ن  تتضمنھ من أدوار وعالقات ب�ن الفاعل�ن داخل ملؤسسة من
والتقاليد املؤسسية ال��  العمليات الرسمية واملعاي�� -املؤسسات من ناحية أخرى، 

و�ناك مجموعة من . حقيق�اتوجھ السلوكيات، والقيم والغايات ال�� �س�� النظام لت
املرأة  ��ر الزاو�ة مشاركة �ل من الرجل و : املشاركة-: املعاي�� ل��وكمة، أ�م�ا

ن خالل مؤسسات و�مكن املشاركة إما مباشرة أو م. الرئ�س ل��وكمة ا��يدة
عفا �� ا��تمع  �� وسيطرة شرعية أو ممثل�ن، يأخذون مص��ة الفئات األك�� ض

ة العادلة دون تح��، توف�� األطر القانوني: سيادة القانون   -.  عملية صنع القرار
ليات، وا��ياد �� تنفيذ وتوف�� ا��ماية ال�املة ��قوق اإل�سان، وال سيما األق

وأن تتوفر . نفيذ القراراتأي أن ت�بع القواعد واألنظمة عند ت: الشفافية -. القوان�ن
ولئك الذين س�تأثرون بمثل حر�ة الوصول إ�� املعلومات والوصول إل��ا مباشرة من أ
تقديم ا��دمة : اإليجابية -. �ذه القرارات وتنفيذ�ا والعملية �� مناقشة املوضوعات

تحقيق : وليةاإلنصاف والشم -. للمستفيدين �� أسرع وقت وأفضل ش�ل ممكن
ة �شعرون بأن ل�م الرفاه للمجتمع مما يجعل جميع أعضائھ أو أعضاء املؤسس

الفعالية  -. ��تمعمص��ة �� ذلك وال �شعرون بأ��م مس�بعدون وم�مشون من ا
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فراد وكذلك ا��فاظ ع�� االستفادة من املوارد بأق��� درجة �� خدمة األ : والكفاءة
ا أس: املساءلة -. املصادر وال��وات وحماية الب�ئة

ً
اسًيا ل��وكمة ا��يدة �عد شرط

ا��اص ومنظمات  ول�س فقط للمؤسسات ا���ومية ولكن أيضا يجب ع�� القطاع
ملص��ة وذوي العالقة ا��تمع املد�ي أن ت�ون مسؤولة أمام ا��م�ور وأ��اب ا

الرؤ�ة  -. لقراراتو��ون ذلك باالل��ام بتحقيق األ�داف وتطبيق ا. باملؤسسة
.تيجية �عيدة املدىأن ت�ون املنظمات مح�ومة ول�ا رؤ�ة إس��ا: اإلس��اتيجية

184 group of eight (G-8)

groupe des huit (le..)

من االقتصاد العاملي، و��  مجموعة من ثمانية بلدان صناعية تتحكم �� ا��زء األك��
 دة والواليات املتحدة واليابان،أملانيا و�يطاليا وروسيا وفر�سا وكندا واململكة املتح

ثابتة، ومن أ�داف�ا الدفع  وا��موعة عبارة منتدى سنوي بدون أمانة عامة أو �ي�لة
.بالتنمية �� العالم وتوطيد ر�ائز االقتصاد الدو��

َماِنَيِة 
َّ
 الث

ُ
َمْجُموَعة

185 group work

travail de groupe

ال�دف املش��ك أو ز�ادة  الظا�رة ال�� ت�تج عن �عاون جماعة من العامل�ن لتحقيق
ق �� إنجاز م�ام وواجبات اإلنتاج و�عتمد ع�� التعاون والتفاعل ب�ن أعضاء الفر�

.ش���ون �� املسؤوليةالعمال الذين لد��م م�ارات وخ��ات يكمل �عض�م �عضا و�

َعَمٌل َجَماِ��ٌّ 
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H
186 hard law

droit contraignant

 ��تلف االتف
ً
لِزم قانونا

ُ
 اقات أو األح�ام، ال ي��كمصط�� ُ�ستخدم لوصف الطا�ع امل

لِزم
ُ
ظات، و�و نقيض القانون غ�� امل  كب�ً�ا للتحفُّ

ً
.مجاال

ِزمٌ 
ْ
وٌن ُمل

ُ
ان

َ
ق

187 higher education

enseignement supérieur

��امعية، �عد منتجة مرحلة عليا من التعليم تدرس �� ا��امعات أو املؤسسات ا
املؤ�ل�ن لتطو�ر املعرفة  للموارد ال�شر�ة املؤ�لة، أي إعداد العلماء والباحث�ن

 واملعلومات، والطالب الذي تل�� كفاءاتھ احتياجات السو 
ً
ق ا���� و�صبح مدخال

التعليم العا�� امتدادا  و�عد. للنمو والتطور �� مجاالت التجارة والصناعة وغ���ا
.لفرص التعليم مدى ا��ياة ��دف تطو�ر م�ارات الفرد

ْعِليٌم َعاٍل 
َ
�

188 human motivation

motivation humaine

َساِ�يٌّ 
ْ
ٌز إ�

ْ
َحف

189 human relationships

relations humaines

لعمل بطر�قة تحفز�م ع�� مجال من مجاالت اإلدارة مع�� بإدماج األفراد �� موقع ا
عامل�ن �� مجال مع�ن من العمل مًعا بأك�� إنتاجية، من خالل تحليل واقع جميع ال
ع�م وحاجا��م، واستخدام خالل تف�م قدرا��م وطاقا��م و�م�انا��م وظروف�م ودواف

�م و�شباع حاجا��م ذلك �� تحف���م ع�� العمل كجماعة، مع تحقيق �عاون بي�

 
ٌ
ة َساِنيَّ

ْ
اٌت إ�

َ
َعالق
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قات اإل�سانية ثالثة أ�داف االقتصادية والنفسية واالجتماعية، و�ع�� ذلك أن للعال
ألفراد �عملون مًعا لتحقيق يؤدي تحقيق�ا إ�� نجاح ا���د ا��ما��، ذلك ألن �ؤالء ا

مل�ن، وثان��ا اإلنتاج، �دف مش��ك، وأول �ذه األ�داف، تحقيق التعاون ب�ن العا
قتصادية والنفسية ب�نما يتمثل ال�دف الثالث  �� إشباع حاجات األفراد اال

.واالجتماعية

190 human resources

ressources humaines

ن �� �ذا األداء �ش�ل جاد العناصر ال�شر�ة من القادر�ن ع�� أداء العمل والراغب�
تتوافر نظم يحسن  وتز�د فرص االستغالل الفاعل ل�ذه املوارد عندما. ومل��م

. تقييم، والتطو�ر والصيانةتصميم�ا وتطو�ر�ا للتعليم ،واالختيار ، والتدر�ب، وال
تاج ا��تلفة املتمثلة �� و�عد العناصر ال�شر�ة العنصر األ�م من ب�ن عناصر اإلن

ن �ذه العناصر مع�� وغ���ا، ف�� ال�� تجعل م) التكنولوجيا(األموال والتقانة 
.يق أ�داف العملوفائدة للمؤسسة، و�عت�� أك���ا فعالية وتأث��ا �� تحق

 
ٌ
ة ِر�َّ

َ
َمَواِرٌد َ�ش

191 human resources awareness

sensibilisation aux ressources humaines

ملوارد ال�شر�ة �أ�م عنصر ا���ود ال�� تبذل لتبص�� املسؤول�ن واملدير�ن بأ�مية ا
وعية ب�ن املتخصص�ن �� من عناصر اإلنتاج، وذلك ب�نظيم برامج تدر��ية وجلسات ت

.ملوظف�ن�ذا ا��ال والقيادي�ن واملدير�ن واملشرف�ن ع�� أداء ا

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
 ِبامل

ٌ
ْوِعَية

َ
ت

192 human resources development

développement des ressources humaines

مل جميع مراحل التعليم التنمية ال�لية للعنصر ال�شري ع�� مستوى ا��تمع، و�ش
� �سبق العمل، وكذلك والرعاية ال��ية، واالجتماعية، واألخالقية وغ���ا ال�

.التطو�ر والتدر�ب �� مرحلة العمل

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
 امل

ُ
ِمَية

ْ
ن

َ
ت

193 human resources investment

investissement des ressources  humaines

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
َماُر امل

ْ
ث

ْ
اْس�
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مية اعتبار أن عوائد التطو�ر والتنا���ود واألموال املبذولة �� تطو�ر املوارد ال�شر�ة ب
لعمل سيج�� ثمار�ا من ال تقاس أو تظ�ر نتائج�ا �� األجل القص��، وأن صاحب ا

.خالل ارتفاع إنتاجية وكفاءة العمل

194 human resources management

management des ressources humaines

و�ر وتحف�� و�عو�ض العملية اإلدار�ة، املتعلقة بتخطيط وتوظيف وتنظيم وتط
�افظة عل��ا، و�شمل تلك العناصر ال�شر�ة، والرقابة ع�� أدا��ا و�نتاج�ا، وا�

 للمؤسسة من موظف�ن و 
ً
مدير�ن، كما تمثل ذلك العناصر جميع الذين يؤدون أعماال

د العامل�ن ف��ا، و�تمثل ا��زء من املؤسسة الذي ��تم بالعنصر ال�شري من األفرا
تاج، أو تقديم ا��دمات �ش�ل دوره �� إدارة العنصر ال�شري بما يحقق التم�� �� اإلن

اد العامل�ن أنفس�م، ير��� املتعامل�ن مع املؤسسة، و�� تقديم ا��دمات لألفر 
ن األداء، وضمان وتطو�ر م�ارا��م وقدرا��م وحفز�م، لتحقيق مستوى عاٍل م

ومن أ�م أعمال . سسةاستمرار وال��م ملؤسس��م، وذلك لغرض تحقيق أ�داف املؤ 
لتعي�ن، والتدر�ب، وتقو�م تخطيط القوى، والعامل، واالستقطاب وا: املوارد ال�شر�ة 

ا��فاظ (ظيفي وصيانة األداء، ووضع نظم األجور وا��وافز، وتخطيط املسار الو 
.املوارد ال�شر�ة) ع��

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
 امل

ُ
إَداَرة

195 human rights

droits de l'homme

ل��بية املدنية ومؤسسات �عد حقوق اإل�سان من القضايا واملفا�يم الوسيطة ب�ن ا
املواطنة الفعالة  ا��تمع املد�ي واملؤسسات ا��تمعية فيما يصل بممارسة

يتمتع ��ا �ل مواطن ح��  واإليجابية، مجموعة املطالب واالستحقاقات ال�� يجب أن
�س أو اللغة أو الدين أو �ع�ش بكرامة دون أي تمي�� �س�ب العرق أو اللون أو ا��

ول�ا . ة أو ال�سب أو غ�� ذلكالرأي السيا��� أو األصل القومي أو االجتما�� أو ال��و 
ملل�س واملسكن، وحق العمل شق مادي يتمثل �� توف�� االحتياجات ا��اصة باملأ�ل وا

نوي يتمثل �� حق ا��ياة والتعليم والرعاية ال��ية والتأم�ن االجتما��، وشق مع
لعبودية، وت�و�ن ا��معيات وحر�ة الرأي والتعب�� والسالمة ال��صية، والتحرر من ا

و�قسم اإلعالن . عمالوت�و�ن النقابات واألحزاب، وممارسة الديمقراطية قوال و 

َساِن 
ْ
وِق اإل�

ُ
ُحق
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ا��ر�ة : س مجموعات ��العاملي ��قوق اإل�سان ا��قوق وا��ر�ات العامة إ�� خم
�ة والسياسية، وا��قوق ال��صية، وا��قوق القضائية والقانونية، وا��ر�ة الفكر 

.االقتصادية واالجتماعية، وا��قوق التعليمية والثقافية

196 Hyper reality

réalité supérieure

من خاللھ التفاعل ب�ن  واقع ظ�ر ن�يجة تطور ُج�ود الواقع االف��ا��� والذي يتم
رمجيات ا��اسوب ال�� األ��اص واألشياء �� الواقع الفع�� عن طر�ق استخدام ب

ولد صوًرا لألفراد واألشياء بنظام ت�ام�� يدمج فيما ب
ُ
ـ�ن تلك الصـور،  وال�لمـات ت

 نية العاملية، وال�� �سمح أليوأتاح الواقع الفائق إ�شاء ا��امعة اإللك��و . املنطوقـة
ق توظيف تكنولوجيات فرد حيثما �ان باالش��اك �� أي فصل درا��� ��ا، عن طر�

ھ االجتماع بأفراد لم االجتماعات عن �عد، وال�� �عطي نفس التأث�� الذي �عطي
ث�� �� الوجود الفع�� داخل يجتمعوا بالفعل للتعلم، و�ساعد تلك التقانات ع�� التأ

�ا�ي، مثل التأث�� الذي يقوم بھ ال�اتف بتق
ُ
.ديم أصوات اف��اضية عن �عدالواقع ا�

اِئٌق 
َ
اِقٌع ف َو

197 hypothesis

hypothèse

كد من مدى ����ا وترت�ب اق��اح ون�يجة تتطلب الدراسة واالختبار والتجر�ب للتأ
لباحث و�ت�ناه مؤقتا لشرح واستخراج النتائج تبعا لتخم�ن أو است�تاج ذ�ي يصوغھ ا

رشد �� البحث والدراسة �عض ما يالحظھ من ا��قائق والظوا�ر، لي�ون بمثابة امل
ب�ن متغ��ين، أحد�ما  وقد ت�ون الفرضية تفس��ا مق��حا للعالقة. ال�� يقوم ��ا

وتمثل الفرضية �� . الن�يجة املتغ�� املستقل و�و الس�ب واآلخر املتغ�� التا�ع و�و
س��ا، و�التا�� فإن �نالك ذ�ن الباحث احتماال و�م�انية ��ل املش�لة املطلوب درا

فرضية علمية، أو عدة  إم�انية دراسة مش�لة معينة ومحاولة ��ل�ا عن طر�ق وضع
�� �� قيد الدراسة، فرضيات باعتبار�ا حلوال محتملة، أو متوقعة للمش�لة ال

اذبة ولك��ا بمثابة العقد فالفرضية ال تز�د عن �و��ا جملة ال �� صادقة وال �� � 
بول الفرضية أو رفض�ا، الذي �عقده الباحث مع نفسھ للوصول إ�� ن�يجة مؤكدة لق
كما . ب�ن متغ��ين أو أك�� وال بد للفرضية العلمية املوضوعية أن تحتوي ع�� عالقة

رضيات أخرى، و�مكن استخالص الفرضيات من ف. يجب أن تخضع للفحص العل��

 
ٌ
ة ْرِضيَّ

َ
ف
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دراسة، و�مكن عن طر�ق أو من نظر�ات مختلفة، فالفرضيات يجب أن ت�ون قابلة لل
� حقيق��ا أسئلة دقيقة استعمال�ا التوصل إ�� ن�يجة تؤكد صدق�ا أو عدمھ، و�� �

��ا، أل��ا قضية أو تدور حول موضوع البحث، ول�س �� ذ�ن الباحث أية إجابة ع
ض املنا�� واألدوات فكرة تتولد �� عقل الباحث و�درس�ا عن طر�ق استخدام �ع

.الدقيقة
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I
198 incentives

stimulants

تخدم�ا اإلدارات مع موظف��ا إحدى السياسات ال���يعية املادية أو املعنو�ة ال�� �س
.أو األداء األفضل لدفع�م إ�� تحقيق ���ء مع�ن �اإلبداع واالبت�ار والفوز 

اِفٌز  َحَو

199 incident

incident

��ه السل��، بمع�� حدوث فعل حدث أو وقع، تم التعامل معھ بنجاح، ح�� انت�� تأث
نظام أك��، أو خلل  خلل أو اضطراب �� عنصر من عناصر أحد النظم الفرعية ��

، )التكنولوجية(تقانية �� وحدة فرعية من الوحدات الصغرى بأحد األج�زة ال) عطل(
.أث��ات السلبيةوتم تحديد العطل، و�صالحھ بأقل قدر من ا��سائر أو الت

 
ٌ

حَدث

200 informal leadership

leadership informel

أن ي�ون ل�م منصب  النمط القيادي الذي �عمل فيھ األ��اص داخل جماعات دون 
ع�� اتباع رغبات ا��ماعة  رس��، و�تم�� القادة غ�� الرسمي�ن بأ��م أقدر األ��اص

.لوك وأعمال ا��ماعةوتحقيق أ�داف�م، وكذلك األقدر ع�� التأث�� �� توجيھ س

ٍة  ْ�ُ� َرْسِميَّ
َ
 غ

ٌ
ِقَياَدة

201 informatics

informatique

.علم املعا��ة اآللية للمعلومات بواسطة ا��اسوب

 
ٌ
ة وَماِتيَّ

ُ
َمْعل

202 information وَماٌت 
ُ
َمْعل
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informations

نة، و�عداد�ا ل��ص مع�ن، مجموعة من البيانات ا��تارة، يتم تقو�م�ا ملش�لة معي
الرشيد �� موقف  �� وقت محدد، �غرض تحقيق �دف مع�ن عن طر�ق صنع القرار

عن حقائق متفرقة، وعندما  مع�ن، وتختلف املعلومات عن البيانات، فالبيانات عبارة
صبح املعلومات قادرة تتجمع �ذه ا��قائق وترتبط معا تصبح معلومات، وعندما ت

.ع�� التأث�� �� سلوك الفرد وا��تمع تتحول إ�� معرفة

203 information and communication 

technology "ICT"technologie d'informations de communications

) تكنولوجيات(ية وتقانات املعلومات) تكنولوجيا(نتاج التالحم والت�امل ب�ن تقانة 
وقد قامت اليو�س�و  االتصال،) تكنولوجيا(أخرى ذات عالقة، و�صفة خاصة تقانة 

ة، وتكنولوجيا املعلومات املعلوماتي) تكنولوجيا(بدمج مفا�يم املعلوماتية، تقانة 
و�دماج�ا �� ) ICT(يصف استخدام�ا  ) ICT(واالتصاالت �� مف�وم إطاري شامل للـ 

ار�ا الفكري، وأساليب أ�شطة قطاع العمل والتعليم ع�� أساس يرتكز ع�� ف�م إط
.وطرائق املعلوماتية

َصاالِت 
ّ
وَماِت َواالِت

ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
ة

َ
ان

َ
ِتق

204 information based economy

économie basée sur les informations

رفة والعوملة �� آٍن واحد، نظام اقتصادي جديد ارتبط بثورة املعرفة، واقتصاد املع
مثل التقانة 

ُ
الرئ�سة، والذي �عتمد ع��  فيھ أحد أ�م ا��ر�ات) التكنولوجيا(والذي ت

 ونية ال�� تدعم�ا الشب�ات �ش�لإنتاج و�دارة املعلومات اإللك��ونية، والرأسمالية ال�
تاج القومي ليصبح إنتاجا غ�� مباشر، �� ضوء �ذا االقتصاد املعلوما�ي تحول اإلن

.عابرا للقوميات 

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
� امل

َ
ِكٌز َع�

َ
ِتَصاٌد ُمْرت

ْ
اق

205 information management

management d'informations

علومات بطر�قة تؤدي إ�� عملية منظمة إليجاد واختيار وتنقيح وتنظيم وتقديم امل
امل مع املعلومات ا��ديدة تحس�ن ف�م وو�� الفرد �� مجال علمھ، والقدرة ع�� التع

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
إَداَرة
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ع العمليات داخل واستغالل�ا �أساس ��دمات ومنتجات جديدة، حيث توجھ جمي
لعاملون �افة ع�� �ل املؤسسة إ�� تنمية املعلومات و�شر�ا ح�� �ستفيد م��ا ا

جاد م��ة تنافسية املستو�ات لتنمية أف�ار�م ورؤا�م  مما �ساعد�م ع�� إي
 لسرعة ا��صول ع�� املعلو . للمؤسسة

ً
 -:  مات واستخدام�ا ومن أك�� الطرق شيوعا

تخدام أدوات مثل البـر�د اس -توثيق املعلومات و�شر�ا �� كت�ب أو قاعدة بيانات، 
.تصال والتداول وال�� �س�ل عملية اال) اإلنتـرنت(اإللك��و�ي، والشابكة 

206 information management system

système de gestion d'informations

��� وا��اضر والت�بؤ مجموعة تنظيمية من الوسائل ال�� توفر معلومات عن املا
لعمليات املؤسسة من خالل باملستقبل فيما يتعلق بالعمليات الداخلية والرقابة وا
.ة القرارتوف�� املعلومات �� الوقت املناسب ملساندة عملية صناع

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
اُم إدارة امل

َ
ِنظ

207 information system

système d'informations

ة بأسلوب فعال ودقيق، النظام الذي يقوم بتجميع ا��قائق والبيانات عن املؤسس
رات والوظائف باملؤسسة، واستخدام�ا لتوف�� معلومات شاملة وذات مع�� ل�ل اإلدا
، و�حدث نوعا من الت�امل ف�و �عمل ع�� الت�سيق ب�ن األ�شطة التنظيمية ا��تلفة

، و�صمم )ب�ن اإلدارات(ألفقي ، وا)ب�ن املستو�ات اإلدار�ة(�� كال االتجا��ن الرأ��� 
مستمرة، واس��جاع�ا �� �ذا النظام ��دف حفظ املعلومات، وتحدي��ا بصفة دور�ة و 

.الوقت املناسب سواء �ان النظام يدو�ا أو آليا

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
اُم امل

َ
ِنظ

208 information technology

technologie d'informations

األقمار (ب، والسواتل اإللك��ونية، وم��ا ا��اسو ) التكنولوجيا(تطبيق التقانة 
نتاج املعلومات الرقمية املتقدمة إل ) التكنولوجيات(وغ���ا من التقانات ) الصناعية

.خروتخز���ا واس��جاع�ا، وتوز�ع�ا، ونقل�ا من م�ان إ�� آ

وَماِت 
ُ
ْعل

َ
 امل

ُ
ة

َ
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َ
ِتق
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innovation

�داف النظام التعلي��، �غي�� قصدي وتجديدي، �عتقد أنھ أك�� فعالية �� تحقيق أ
أي ج�د فكري أو تطبيقي  وقد ي�ون فحواه فكرة، أو ممارسة، أو موضوعا جديدا، أو

ديد �� صورة  أف�ار لتحس�ن الوضع الرا�ن للنظام التعلي��، وقد يتجسد التج
ديد، وأك�� من �ونھ إعادة وطرائق جديدة �� ال��بية، و�نظر للتجديد ع�� أنھ ���ء ج

. الفكر�ة وعالم الفكر ترت�ب، أو تنظيم ���ء موجود سلفا، و�ق��ب من اإلنجازات
و�و أحد صور . التغي�� و��سم مف�وم التجديد با��دودية الشديدة قياسا بمف�وم

تجديد من الدرجة الثانية، التجديد من الدرجة األو��، ال: التغي��، وصنف إ�� فئت�ن
لفع��، وال ُ�غ�� من كيفية و�س��دف األول تحس�ن فعالية وكفاءة ما يتم �� الواقع ا

�ن مس�ا في�ون األمر مجرد أداء األفراد ألدوار�م، و�تجا�ل الثقافة األ�اديمية، و 
سلوب األسا��� الذي يمثل أما التغي��ات من الدرجة الثانية فتغ�� األ . �غي�� سط��

ا�ل، وأدوار جديدة تؤثر جو�ر املؤسسة، و�نطوي �ذا ا��و�ر ع�� بناء أ�داف، و�ي
.و�عادة تنظيم املسؤوليات �� ثقافة و��ية املؤسسة، �ذا إ�� جانب �ي�لة األدوار،

210 inspection

inspection

إ�� اك�شاف األخطاء �عد  أول املراحل التار�خية ل��ودة �� العصر ا��ديث، و��دف
اال�تمام بالتعرف ع��  وقوع�ا وعالج�ا �عد ذلك، بمع�� اس�بعاد املعيب من دون 

.أسبابھ ملنع وقوعھ مرة أخرى 

ِت�ٌش 
ْ

ف
َ
ت

211 institution

institution

��ماعية مثل شر�ات املنظمات وغ���ا من الكيانات ال�� تقوم ع�� املشاركة ا
وُ�ش�� املف�وم كذلك . امةاألعمال، واألحزاب السياسية، واملدارس، واإلدارات الع

 إ�� جملة القوان�ن والقيود ال�� �ش
ً
�ل التفاعالت اإل�سانية، بصورة أك�� تحديدا

لمعاي�� واألعراف، و�عمل ع�� استقرار�ا، كما ُ�ستخدم لوصف النظم املعقدة ل
اجتما��  يمتد ع�� الزمن،  والنماذج االجتماعية الرسمية وغ�� الرسمية، و�� نموذج

وقع عقو�ات
ُ
ُ�نظر للمؤسسة ع�� و . و�� حالة حدوث انحرافات عن �ذا النموذج، ت

الجتماعية ألعضا��ا ، أ��ا نظم عضو�ة قابلة للتطو�ع والتكيف تتأثر بالسمات ا

 
ٌ
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َ
ُمؤ
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سسة كنظام اجتما�� باإلضافة إ�� الضغوط البي�ية، ومن خالل ديناميات املؤ 
ل�� تتجاوز املتطلبات وتلتحم األ�داف واإلجراءات بالقيم ا. تتحقق فيھ، األ�داف

�ي للتعاون فحسب، لكن الفنية ألداء امل�ام، فاملؤسسة ل�ست مجرد نظام مي�اني
 لتحقيق البعد الف�� االجتما�� يضيف سمة خاصة للمؤسسة تمثل دع

ً
ما أساسيا

.رسال��ا

212 institutional capacity

capacité institutionnelle

ية، من خالل إيجاد ودعم قدرة املؤسسة ع�� تأدية وظائف�ا وتحقيق أ�داف�ا بفاعل
املوجھ نحو تحقيق ب�ئة منتجة وعالقات ت�سر وتدعم العمل ا��ما�� ال�ادف و 

املتمثلة �� املوارد ال�شر�ة  وامتالك�ا للموارد اإلنتاجية املالئمة. أ�داف�ا بفعالية
.واملادية واملالية والتكنولوجية

 
ٌ
ة ِسيَّ سَّ
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213 institutional change

changement institutionnel

اي��، وتفرض إجراءات ���ع العملية ال�� يتحقق من خالل�ا تحول �� القوان�ن واملع
��م�ا

ُ
عادة ع�� إعادة تفس��  و�نطوي التغي��. ع��، أنماط مختلفة من السلوك أو ت

ال�� �ستد�� �ذا التغي��  ومن األمور . للمعاي��، والقوان�ن أك�� من إعادة �عر�ف�ا
العمليات ا��الية، أو تطبيق مستحدث ما، أو إعادة �ندسة، أو تطو�ع ال�يا�ل و 

و�شمل . املس��دف تطبيق خطة إس��اتيجية لتغي�� أسواق املؤسسة، وجم�ور�ا
كنھ �� أحيان أخرى يمتد التغي�� املؤس��� �ل وحدات املؤسسة �� �عض األحيان، ول

�ي�لة أحد مداخل وُ�عد مدخل إعادة ال. تأث��ه إ�� وحدات ُمحددة من املؤسسة
إ�� ....سسة، قسم، برنامج،مؤ : التغي�� املؤس��� الذي ��تم بب�ية، أو وظيفة كيان ما

و�ناك صيغ . ليل النفقات��دف تحس�ن العمليات، وز�ادة الفاعلية، والكفاءة، وتق
: لوحدات املؤسسية، م��ا متعددة من التغي�� املؤس��� ت�نوع �� مدى تأث���ا ع�� ا

تطوري، والتغي�� االنتقا��، التغي�� التطو���، والتغي�� اإلس��اتي��، والتغي�� ال
.والتغي�� التحو�� أو ا��ذري 
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culture institutionnelle

، أو تك�شف�ا، أو تطور�ا ذلك ال�ل امل�ون من االف��اضات األساسية ال�� ت�تكر�ا
�ساق الداخ��، وأثب�ت مجموعة ما لتواكب مشا�ل التكيف ا��ار��، والت�امل واال

ا ألعضاء املؤسسة ا��دد فعالي��ا بدرجة أكسب��ا مصداقية، و�التا�� يتم �عليم�
ا، وتنمية الشعور �أسلوب ��يح إلدراك مشا�ل املؤسسة، والتفك�� �شأن حل�

تم من خاللھ أداء و�عكس الثقافة املؤسسية األسلوب الذي ي. اإليجا�ي حيال�ا
القيم  -. املستوى املادي - :وللثقافة املؤسسية ثالثة مستو�ات . األعمال �� مؤسسة ما

ت�ناة، 
ُ

توى املادي من املنتجات و�ت�ون املس. واالف��اضات الضمنية األساسية  -امل
ثا�ي فُيع�� عن القناعات املادية ل��ماعة، واللغة، واملمارسات، أما املستوى ال

ادة ما يتم التعب�� عن القيم واإلدرا�ات املشتقة من املعرفة وا����ات املش��كة، وع
 ت�سق مع االف��اضات املت�ناة �� صورة أسس ُموج�ة، وال�� يمكن أن ت�سق، أو ال

مثل القناعات، واإلدراك، واملشاعر ال
ُ
�� توجھ السلوك، وتتحرك الضمنية، وال�� ت

إ�� األك�� عمقا وصعو�ة  �ذه املستو�ات من املستوى ال�سيط، و�و املستوى األول،
.بنفس ال�سلسل و�عقدا، و�و املستوى الثالث، و�ت�� التغي�� ف��ا أيضا

215 institutional effectiveness

efficacité institutionnelle

�� تحقيق األ�داف الدرجة ال�� يمكن ع�� أساس�ا ا��كم ع�� قدرة املؤسسة ع
از األ�داف بأقل ت�لفة املرسومة، وتقاس فعالية أي مؤسسة بمدى قدر��ا ع�� إنج

تظ�ر �� التطبيق والف�م  وج�د، و�� القدرة ع�� اس�بعاد األخطاء التنظيمية ال��
مية مع مراعاة ما يص�� من ا��يد لل�ي�ل التنظي��، فضال عن تطبيق املبادئ التنظي

وتتعدد . املوقف القائم ا��لول التنظيمية باالعتماد ع�� ظروف ومال�سات وأ�عاد
ا��ودة، والنمو، ومعدل : وم��ا املتغ��ات املرتبطة بالفعالية وال�� تمثل مقاي�س ل�ا،

�ة، واالتصاالت، الغياب، والرضا، والدافعية، وامل�ارات ال��صية اإلدار 
ال�شاط داخل املؤسسة، وتدل الفعالية اإلدار�ة ع�� مدى التفاعل و . إ��...واملرونة

فعالية اإلدار��ن وقدر��م �� ومدى التعامل املثمر والفعال ب�ن األجزاء اإلدار�ة، و 
ؤسسات إذا شعر األفراد أن العمل ع�� تحقيق األ�داف املرسومة، وتزداد فعالية امل

.إلدار�ةتحقيق أ�داف�م ال��صية مرتبط مباشرة بأ�داف املؤسسات ا
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216 institutional performance

performance institutionnelle

و ات ال�� يقوم ��ا األفراد أا���ود أو ال�شاطات أو العمليات أو السلوكيات والتصرف
�ا��م وخصائص�م وفقا ا��ماعـات الذيـن تت�ون م��م املؤسسة ع�� اختالف مستو 

�داف ال�� �س�� املؤسسة ��موعة من القواعد والقوان�ن املنظمة للوصول إ�� األ 
إطار وحدا��م التنظيمية  أداء األفراد �� -: و�شتمل ع�� ثالثة أ�عاد . إ�� تحقيق�ا

لعامة للمؤسسة، وأداء أداء الوحدات التنظيمية �� إطار السياسات ا -املتخصصة، 
.افيةاملؤسسة �� إطار الب�ئة االقتصادية واالجتماعية والثق

 ٌّ� ِ�� سَّ
َ

أَداٌء ُمؤ

217 institutional transformation

transformation institutionnelle

: ية من خالل �غي��نمط من أنماط التغي�� املؤس���، ُيبدل الثقافة األ�اديم
ل املؤسسية، و�تصف االف��اضات األساسية، والسلوكيات، والعمليات، وال�يا� 
� �لي��ا بأسلوب قصدى بالعمق والشمولية، و�ستغرق وقتا، وُ�ؤثر ع�� املؤسسة �

حقق التحول �� و�ت. وُ�صبح التغي�� تحوال، عندما يتصف بالعمق والشمولية
�ة، ون�يجة لعوامل املؤسسات األ�اديمية من خالل خطوات تطور�ة، ول�ست ثور 

ملؤس��� �غي��ا �� الو�� و�تطلب التحول ا.  داخلية وخارجية تؤثر �� معدل التغي��
ت، واأل�داف املؤسسية، واإلدراك اإل�سا�ي، والثقافة، والسلوك، واإلس��اتيجيا

.و�ؤثر �� الوحدات الرئ�سة باملؤسسة �� وقت واحد

 ٌّ� ِ�� سَّ
َ

ٌل ُمؤ َحوُّ
َ
ت

218 institutionalization

institutionnalisation

�سة ا��ركة للتغي��، ول�س اال�تمام باملؤسسات والنظر إل��ا ع�� أ��ا القوة الرئ
اليد ثقافية محددة وأن تصبح معاي�� وتق. ا���ومات الوطنية، أو قوى العوملة

ا من قناعا��م ال��صية، عناصرا أساسية لتوجيھ املشارك�ن �� أداء عمل ما، وجزء
ك لتحقيق أ�داف و�جراءات و�تم إثابة املتمسك�ن ��ا، ومعاقبة من يحيد ع��ا، وذل

مثل علم النفس، وعلم  و�س�ثمر املؤسسية األف�ار، ومعارف العلوم األخرى . معينة
يل متعمق للمؤسسات، ��دف تطو�ر تحل) األن��بولوجيا(االجتماع، وعلم اإل�سان 
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ع�� املؤسسية عن نماذج، أو تفاع. والسلوك اإل�سا�ي
ُ
الت م�سقة ت�تج عن كما �

.املؤسسةأ�شطة منظمة، �س��دف دمج مجموعة من القيم املعيار�ة ب

219 Instructional Media

médias d'instruction

شمل ذلك ال��ص الذي الوسائل ال�� يتم تقديم التعليم من خالل�ا للطالب، و�
، مثل املادة املطبوعة، ُي�سر عملية التعلم، باإلضافة إ�� أدوات الفصل الدرا���

.ال���يالت الصوتية واألفالم و���يالت الفيديو

 
ٌ
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ٌ
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220 intellectual capital

capital intellectuel

ات العامل�ن، ومعارف�م، ت�امل ب�ن �ل من رأس املال ال�شري الذي يتألف من م�ار 
ة ال�� تظل باقية �� املؤسسة وخ��ا��م، ورأس املال ال�يك��، والذي يتمثل �� املعرف

وال�� تظ�ر �� نظم تقانة  �عد أن ي��ك�ا أعضاؤ�ا سواء �ش�ل مؤقت، أو �ش�ل ��ا�ي
طبوعات، ورأس املال املعلومات، والوثائق الرسمية وال��الت وامل) تكنولوجيا(

 التنظيمية ال�� يتم �شكيل�ا  االجتما�� القائم ع�� العالقات، والذي يتمثل �� القيم
ت�سيق، والتعاون ب�ن من خالل شب�ات العمل، والثقة االجتماعية ال�� ت�سر ال

س�ثمار�ا �� رأس مال�ا و�س�� املؤسسات إ�� �عظيم العائد من ا. األطراف ا��تلفة
، واألف�ار االبت�ار�ة، الفكري بالبحث املستمر عن األفراد ذوي الرؤ�ة الثاقبة

ن ي�تجون املعرفة و�طبقو��ا واملوا�ب العالية، وا����ات املتخصصة والدافعية، الذي
تمر واإليمان بمشاركة من خالل عمل�م كفر�ق قوي ذي فلسفة قوام�ا التعلم املس

.رأس املال الفكري واملادي مًعا �� تحقيق النجاح

ِرّيِ 
ْ

اِل الِفك
َ
ُس امل

ْ
َرأ

221 intellectual framework

cadre intellectuel

لمي�ن �� عصر بذاتھ، عالوة النظر�ات املعتمدة كنموذج لدى مجتمع مـن الباحث�ن الع
.وأساليب ف�م الوقا�ع ع�� طرق البحث املم��ة لتحديد املشكالت العلمية وحل�ا

ِريٌّ 
ْ
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َ
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stratégie destinée

.حقيق أ�داف محددةإس��اتيجية ذات طبيعة اس�باقية، ول�ست رد فعل، و�س�� ت

223 interactional justice

justice interactionnelle

ال�� يحصلون عل��ا من  معتقدات أو أف�ار األفراد �شأن جودة املعاملة ال��صية
 �� يتم ��ا تنفيذ اإلجراءاتصا��� القرارات عند َسن أو وضع اإلجراءات، والطر�قة ال
ملعلم�ن يصدرون أح�ام�م ومعاملة مدير املدرسة للمعلم�ن العامل�ن معھ، أي أن ا

ن مدير املدرسة أو غ��ه من عن العدالة اس�نادا إ�� نوعية املعاملة ال�� يلقو��ا م
: �� عنصر�ن أساسي�ن �ماالعامل�ن �� اإلدارة املدرسية، و�شتمل عدالة التعامل ع

ح��ام من جانب الرئ�س ا��ساسية ال��صية و�قصد ��ا املعاملة العادلة بأدب وا
يام إدارة املدرسة بتقديم للمرؤوس�ن، والتفس��ات وا��اسبة االجتماعية، و�ع�� ق
فآت أو موارد غ�� مناسبة تفس��ات منطقية مقبولة للمعلم�ن العامل�ن �شأن أي م�ا

.يتم توز�ع�ا عل��م

َعاُمِل 
َّ
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ُ
ة

َ
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224 internal benchmarking

benchmarking interne

ملؤسسات الكب��ة ال�� ل�ا املقارنة بمعيار مرج�� داخلــي، و�تم �ذا النمط داخل ا
 دارة بأداء مدير آخر أو إدارةعدة فروع ووحدات إدار�ة؛ وتتم مقارنة أداء مدير، أو إ

و عملية ما بمثيل��ا مخرجات وحدة، أ/ أخرى �� نفس املؤسسة، أي مقارنة أداء 
.داخل نفس املؤسسة
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225 internal evaluation

évaluation interne

ؤسسة واملعني�ن ��ا ��دف مجموعة من اإلجراءات ال�� يقوم ��ا فر�ق من أفراد امل
�ا األ�اديمية ومدى التعرف ع�� مستوى أداء املؤسسة التعليمية وجودة برامج

.� محددةتحقيق�ا ملتطلبات ا��ودة واالعتماد اس�نادا إ�� معاي�

ِو�ٌم َداِخِ��ٌّ 
ْ
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َ
ت
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 اإلخ
ُ
ة

َ
ِلف

ْ
�

َ
ت
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défaillance interne

أو ا��دمة إ�� العميل ومن  الت�اليف الناتجة عن األعمال املعيبة قبل وصول املنتج
 -دة التفت�ش واالختبارات، إعا -التالف من املنتجات وا��امات،  -اإلصالح،  -: أمثل��ا

.بيع املنتجات بأسعار مخفضة

227 international organization for 

standardization (ISO)

organisation internationale  de normalisation

لون مؤسسات القياس الوط ِ
ّ
. دولة 156نية من منظمة غ�� ح�ومية، أعضاؤ�ا ُيمث

.وتوحيد�ا ل�س�يل الت�سيق الدو�� للمعاي�� الصناعية 1946أ�ش�ت �� عام 

ْوِحيِد 
َّ
 للت

ُ
ة ْوِليَّ  (ال.. ) الدَّ

ُ
َمة

َّ
ظ

َ
ُمن

الِقَياِسّ 
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J
228 job analysis

analyse d'emploi

امل�مة عن مسؤوليات  عملية تجميع وتحليل وتنظيم و���يل ا��قائق واملعلومات
.�� أ�عاد�ا األساسيةوواجبات الوظيفة، وعالق��ا بالوظائف األخرى، والتعرف ع

ِة 
َ

ْحِليُل الَوِظيف
َ
ت

229 job description

description d'emploi

عل��ا من واقع تحليل  وثيقة مكتو�ة تتضمن ���يال للمعلومات ال�� يتم ا��صول 
م الوظيفة وواجبا��ا الوظائف واألعمال بأسلوب معياري موحد، وتحدد ف��ا م�ا

ط�ا بالوظائف األع�� م��ا ومطالب التأ�يل ال�� �ستدع��ا �ذه امل�ام، وش�ل ارتبا
�ا، ثم تحديد املس�� وارتباط الوظائف األد�ى ��ا، وتحديد االختصاص العام ل

و��دف تحديد . �ت�� إل��االوظيفي ل�ا أو الفئة أو ا��موعة أو ا��موعات ال�� ت
بدوره ووظيفتھ  املسؤوليات والسلطات واالختصاصات وضمان معرفة �ل عامل

ا يؤدي إ�� حسن س�� وواجباتھ والتمكن من تقييم األعمال وترت�ب الوظائف مم
.العمل

ِة 
َ

 الَوِظيف
ُ

ْوِصيف
َ
ت

230 job design

conception de poste

تؤدى، و��م املسؤوليات، تحديد طر�قة أداء العمل، ونوع األ�شطة وامل�ام ال�� س
وظروف العمل ا��يطة،  واألدوات املستخدمة �� األداء، وطبيعة العالقات، وش�ل

تحقيق أغراض وكذلك معا��ة محتوى وم�ام وعالقات الوظائف املوج�ة؛ ل
ظيفة ما داخل املؤسسة تنظيمية، من خالل تحديد العوامل والعناصر ال�� تم�� و 

ِة 
َ

ْصِميُم الَوِظيف
َ
ت
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ة، ومواصفات من عن بقية الوظائف األخرى، وتحديد م�ونات وعناصر الوظيف
.الوظيفة و�شباع حاجات ��صية لشاغل. �شغل�ا، والظروف ا��يطة ��ا

231 job enrichment

enrichissement des tâches

��ه من خالل تصميم أحد أساليب تصميم الوظائف، وز�ادة تحديات العمل ومعاي
ة واالستقاللية، أي إعطاء الوظيفة بحيث تحمل �� ثنايا�ا عناصر ا��ر�ة واملسؤولي
ة من التخطيط والتنظيم الفرد درجة كب��ة من التحكم �� السيطرة ع�� عملھ بداي

.وح�� التنفيذ وتقييم النتائج

َراٌء َوِظيِفيٌّ 
ْ
إث

232 job nationalization

nationalisation d'emplois

وطنية، وفق خطط تضع�ا عملية شغل الوظائف باملواطن�ن بدال من العمالة غ�� ال
ر�ب والتطو�ر امل�� املؤسسات �� ش�ل برامج ترتبط بالتعليم والتأ�يل والتد

.ك الوظائف للموطن�نوالسلو�ي، وقد يطلق عل��ا خطط اإلحالل، أو عملية تملي

اِئِف 
َ
 الَوظ

ُ
ْوِط�ن

َ
ت

233 job performance

performance au travail

.ظيفة أو م�مة معينةالطر�قة ال�� يؤدي ��ا الفرد أو ا��ماعة أو املؤسسة و 

أَداٌء َوِظيِفيٌّ 

234 job performance evaluation

évolution de performance au travail

ذلك بمقارنتھ باأل�داف تقييم ��ودة أداء الفرد مل�امھ ومسؤولياتھ الوظيفية و 
، وتحديد حاجاتھ التنمو�ة املوضوعة، وتقديم التغذية الراجعة اإليجابية والسلبية
.داء املستقب��والتدر��ية لتحس�ن م�اراتھ ومعارفھ لت�ناسب وأ�داف األ 

ِو�ُم األَداِء الَوِظيِفّيِ 
ْ

ق
َ
ت

235 job satisfaction

satisfaction au travail

واالتجا�ات املتعددة للفرد  حالة أو مستوى اإلشباع أو الرضا الناتج عن اال�تمامات

ِرًضا َوِظيِفيٌّ 
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�ن ما يتوقعھ الفرد من تجاه عملھ أو وظيفتھ، وظا�رة شعور�ة ت�شأ عن التوافق ب
مقدار ما يحصل عليھ  العمل كعالقات العمل الطيبة وفرص ال���� وغ���ا، و��ن
و�شباع ا��اجات املادية  بالفعل من �ذا العمل، من خالل قدرة املؤسسة ع�� تلبية

، وقدرة املوظف ع�� التكيف واملعنو�ة للعامل�ن لد��ا مما يؤدي إ�� الرضا الوظيفي
.ا يتم�� ا��صول عليھمع ظروف و��ئة العمل ا��يطة ��م بمقارنة ما يملكھ وم

236 job satisfaction of teachers

satisfaction au travail chez les  enseignants

فتھ، ومدى إشباع �ذه درجة شعور املعلم باالرتياح والقناعة والسعادة �� وظي
وظيفتھ من م�ام  الوظيفة الحتياجاتھ خالل عملھ �� التعليم، وما تحتو�ھ

ات العالقة، كذلك  مدى ومسؤوليات، والب�ئة العامة للعمل، وغ���ا من العوامل ذ
ئة العمل أو خارج�ا من شعور املعلم باح��ام وتقدير ا��يط�ن بھ سواء داخل ب�

.قناعتھ ال��صية بم�نتھ وتمسكھ ��ا

 
َ

ِم�ن ِ
ّ
ا (ال.. ) الَوِظيِفيُّ للُمَعل

َ
ِرّض

237 job specialization

spécialisation des employés

ينة دون غ���ا، مما يؤدي عملية تخصص األفراد، ومزاول��م ألداء عمل أو وظيفة مع
ل إ�� املستوى املطلوب ��  إ�� تث�يت املعارف وامل�ارات، ورفع مستوى كفاءة العام

.األداء

ٌص َوِظيِفيٌّ  صُّ
َ

خ
َ
ت

238 just-in-time production; JIT 

productionproduction à temps juste

قل وقت ممكن، و�أقل ت�لفة اتجاه إداري تت�ناه املؤسسة إلنتاج سلع أو خدمات �� أ
س�بات وجود الفاقد إجمالية ممكنة  من خالل التحديد والت��يم املستمر�ن مل

وقت، أي أن ال�دف األساس واالنحرافات عن املعاي�� ا��ططة ل��ودة والت�لفة وال
ن خالل تخفيض مدة �و تحقيق أع�� وفورات ومن ثم رفع الكفاءة ال�شغيلية م

.�سليمھ لھ وت�لفة الوقت املنق��� ب�ن ��ظة طلب املنتج من العميل و 

ِد  َ�دَّ
ُ
ِت ا�

ْ
اٌج ِ�� الَوق

َ
ت

ْ
إن
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K
239 kaizen

kaizen

�� إجراء تحس�نات متدرجة ال ملمح أسا��� �� أسلوب اإلدارة اليابانية، الذي يرتكز ع
ية نظامية مخططة تتوقف، و�غي��ات ترتبط ب�ل فرد باملؤسسة، من خالل عمل

وت�سم . ألداء املؤس���لتغي�� تدر��� مستمر ل�ل ممارسات املؤسسة ��دف تحس�ن ا
و�� سياق . ، واالستمرار�ة�ذه التغي��ات با��دودية، وال��اكمية، وقلة الت�اليف

.التحس�ن والصيانة: �ايزن تت��ص وظيفة اإلدارة ��

ِمٌر 
َ
ْحِس�ٌن ُمْست

َ
ت

240 knowledge economy

économie du savoir

ل م�م من عوامل اإلنتاج االقتصاد القائم ع�� اعتماد املعرفة العلمية، و�و عام
.الرئ�سة

ِة 
َ
ْعِرف

َ
ِتَصاُد امل

ْ
اق

241 knowledge management

gestion  de connaissance

ارف جديدة، �ستخدم�ا قدرة املؤسسة ع�� جمع املعلومات، واالبت�ار، و�ناء مع
ملعرفة �� إطار املؤسسة؛ �أساس لتقديم خدمات جديدة، و��ون ال��ك�� ع�� إدارة ا

�شر�ا وتبادل�ا �� جميع حيث توجھ جميع العمليات واإلجراءات نحو بناء املعرفة و 
ر �ذه العمليات، وتمثل أرجاء املؤسسة، و�ش�ل العاملون �� �افة املستو�ات جو�

ألمر الذي يحفظ للمؤسسة خ��ا��م وأف�ار�م ومعارف�م أساًسا لبناء �ذه املعرفة، ا
ات واملعلومات وما ي�تكره استمرار���ا وقدر��ا ع�� املنافسة من خالل ر�ط البيان
: ل�� تقوم ��ا إدارة املعرفةال�شر �� ب�ئة مستمرة التغي��، ومن امل�ام والعمليات ا

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 امل

ُ
إَداَرة
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�ا، وتنظيم املعرفة و�شمل ت�و�ن املعرفة وتتضمن اك�شاف املعرفة وتطو�ر�ا وتحدي�
املعرفة وتتضمن تخز�ن  التفس�� والتص�يف والتجميع والتبو�ب، وتخز�ن واس��جاع
م�ا و�شمل بث املعرفة املعرفة وحماي��ا واس��جاع�ا، وتحو�ل املعرفة واستخدا

.و�شر�ا واستخدام�ا

242 knowledge workers

travailleurs du savoir

 عن امل�ا األفراد الذين يتقاضون أجًرا نظ�� م�ارا��م �� التعامل
ً
رات مع املعرفة ، بديال

ملعرفة الثابتة، بقدر ما اليدو�ة؛ وعليھ ف�م ال يحتاجون إ�� مجموعة ا��قائق وا
ات املتجددة، و��ت��ون يحتاجون إ�� �علم أساليب معا��ة وتقو�م فيضان املعلوم

م�ارا��م، وتخصص�م أسلوب التعلم املستمر الذي يمك��م من تطو�ر معرف��م، و 
.غ�� الرس��/ لرس�� أوامل��، وكفاءا��م مدى ا��ياة من خالل أنماط التعليم ا

ـِة 
َ
ْعِرف

َ
 ِبامل

َ
ون

ُ
ِغل

َ
ت

ْ
ُمش
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L
243 labor market

marché du travail

مل، و�بحث فيھ األفراد امل�ان الذي يتم من خاللھ استقطاب وجذب املتقدم�ن للع
لذين �عملون �� مؤسسات عن عمل، و�تمثل ذلك �� العاطل�ن عن العمل، أو أولئك ا

.أخرى و�رغبون �� ا��صول ع�� وضع وظيفي أفضل

 الَعَمِل 
ُ

ُسوق

244 law

loi

وال "، "افعل"صوص نص صر�ح ُيحدد ما يجب ع�� األفراد فعلھ؛ فالقوان�ن �� ن
.لتحديد سلوكيات األفراد" تفعل

وٌن 
ُ
ان

َ
ق

245 leader

commandant; leader

�ارات ال�� �ساعده ال��ص الذي لديھ السمات ال��صية والقدرات العقلية وامل
ماعة واستمرار�ا، وتحقيق ع�� التأث�� �� العامل�ن معھ وا��م�ور ��دف تماسك ا��

.أ�داف�ا ورفع الروح املعنو�ة ب�ن أفراد�ا

اِئٌد 
َ
ق

246 leadership

leadership

لسلوك ال�شري لتوجيھ جماعة القدرة ع�� معاملة الطبيعة ال�شر�ة، وقوة التأث�� �� ا
م وثق��م واح��ام�م من الناس نحو �دف مش��ك بطر�قة �عمل ع�� اك�ساب طاع��

ر��ا ع�� تحو�ل �ذه الرؤ�ة والقيادة �� ال�� تحدد رؤ�ة املؤسسة، ومدى قد. و�عاو��م

 
ٌ
ِقَياَدة
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 كة، وتفضيل املصا�� العامة ع��إ�� واقع، وتوجيھ اآلخر�ن، والرغبة �� التعلم واملشار 
م ع�� ا��فاظ ع�� من خالل توف�� الدعم بالش�ل الذي يحفز�. املصا�� ا��اصة

.السلوك املطلوب لتحقيق رؤ�ة محددة

247 leadership style

style de leadership

ألساليب ا��تلفة ح�ن األسلوب الذي �ستخدمھ القائد ال��بوي و�ختاره من ب�ن ا
�بعھ القائد ح�� يوجھ جماعة ما نحو �دف مش��ك، و�و أيضا السلوك الذي ي

األفراد، لي�ونوا �م  �ستطيع كسب �عاون جماعتھ و�قناع�م من خالل التأث�� ��
� التصرف، لتحقيق أ�داف أنفس�م قادة معتمدين ع�� قدرا��م وخ��ا��م وم�ارا��م �

.املؤسسة ال�� �� تحقيق أل�داف�م

وُب الِقَياَدةِ 
ُ
أْسل

248 learning organization

organisation d'apprentissage

وتحديد العوائق أمام عملية  املنظمة القادرة ع�� خلق املعرفة واك�سا��ا وتبادل�ا،
� بناء، واك�ساب، وتطو�ر التعلم الفردي وا��ما�� و�زال��ا، و�س�� إ�� اإلبداع �

ورؤى واس�بصارات  املعرفة، و�شر�ا، و�عديل سلوك�ا املؤس���، لتعكس معرفة
و�ر�ا ع�� تمك�ن جديدة؛ أي أ��ا تجسد نمطا خاصا من املؤسسات ترتكز �� ج
املعرفة، وامل�ارات، العامل�ن ��ا من صناعة القرارات ع�� أساس من ا��قائق و 

وال�� �عمل . يم املؤسسةواملعلومات ال�� يك�سبو��ا عن رسالة، و�س��اتيجية، وق
لنتائج ال�� يرغبون ف��ا، األفراد ف��ا بصفة مستمرة ع�� ز�ادة قدرا��م لتحقيق ا

ح ا��ما��، مما يحرر و�سعون إ�� التوصل إ�� أنماط جديدة من التفك�� والطمو 
.الدوافع ا��ماعية لد��م

 
ٌ
ة ِميَّ

ُّ
َعل

َ
� 

ٌ
َمة

َّ
ظ

َ
ُمن
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M
249 major policies

politiques majeures

ملؤسسة �� ضوئھ، سياسات توفر اإلطار العام الذي يمكن من تحديد أ�داف ا
يث خصائص�ا املم��ة وتتعلق �ذه السياسات بالطبيعة األساسية للمؤسسة، من ح

.واالتجاه األسا��� لتحر�ك�ا

 
ٌ
ِسَياَساٌت َراِشَدة

250 management

gestion; management

أو مؤسسة لبلوغ ال�دف  توجيھ الطاقة ال�شر�ة ال�� تحتو��ا أية �يئة أو منظمة
ملادية وال�شر�ة املتاحة من خالل االستخدام الفعال للموارد ا. الذي قامت من أجلھ

يادة وتوجيھ األفراد للوصول إ�� أ�داف معينة بأحسن كفاءة ممكنة، وعن طر�ق ق
 � األداء، وترشيد االستفادةنحو ال�دف ا��دد، مع مراعاة االعتبارات االقتصادية �

التخطيط : األساسية ��  وتتضمن اإلدارة مجموعة من العمليات. من املوارد املتاحة
.والتنظيم والتوجيھ والرقابة

 
ٌ
إَداَرة

251 management by crisis

management des crises

فتعلة، و�مكن أن يتم أسلوب �عتمد ع�� صناعة األزمة بصورة حقيقية أو بصورة م
�عض األ�داف ال�� �ان  ذلك من خالل التخطيط ��لق األزمة ثم اس�ثمار�ا لتحقيق

تمو�ھ واإلخفاء يصعب تحقيق�ا �� الظروف العادية، وال�دف من ذلك �و ال
ات املزمنة وتحو�ل للمشكالت الرئ�سة املوجودة بالفعل أو ا��روج من األزم

ن املواقف ال��ومية، أو األ��اص أو ا��ماعات أو الكيانات إ�� موقف دفاع بدال م

َماِت  َ
 ِباألز

ٌ
إَداَرة
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.ام ��ا �� الظروف العاديةلفت نظر الرأي العام أو املس��دف�ن لقضية يصعب اال�تم

252 management by exception

gestion par exception

تمام�م ع�� أك�� املناطق أسلوب أو طر�قة �� اإلدارة تمكن املدير�ن من ترك�� ا�
النحرافات ذات الداللة ا��رجة للرقابة �� املؤسسة، حيث يتم ال��ك�� فقط ع�� ا

ي�� املوضوعة، و�سمح للموظف�ن املعنو�ة أو ال�� تتجاوز ا��دود املسموح ��ا عن املعا
.�� املستوى األد�ى بإنجاز األعمال الروتي�ية ا��تلفة

اِء 
َ
ن

ْ
 باالْسِت�

ٌ
إَداَرة

253 management by objectives

gestion par objectifs

معا �� تحديد أ�داف  مدخل إداري يقوم ع�� اش��اك �ل من الرؤساء واملرؤوس�ن
ولية الرئ�سة �� ش�ل نتائج لألداء يتم تحقيق�ا �� املستقبل، وتحديد مجاالت املسؤ 

ارة و�� تقو�م إس�امات متوقعة، واستخدام تلك املقاي�س كموج�ات �� �شغيل اإلد
متوقعة، واستخدام تلك  وتحديد مجاالت املسؤولية الرئ�سة �� ش�ل نتائج. أفراد�ا

مع عدم التدخل . أفراد�ا املقاي�س كموج�ات �� �شغيل اإلدارة و�� تقو�م إس�امات
املرؤوس�ن من خالل مدى  �� أساليب أو طرق العمل املتبعة لتحقيق�ا، و�تم تقييم

.تحقيق�م ل�ذه األ�داف ال�� تم االتفاق عل��ا

 باألْ�َداِف 
ٌ
إَداَرة

254 management development

développement gestionnaire

ا، يمكن بواسط��ا أداء عملية طو�لة املدى ��تم بالوظيفة اإلدار�ة ب�ل جوان��
�ة ��بو�ة �� املستو�ات اإلدار الوظيفة بمز�د من الفعالية عن طر�ق إعداد القيادات ال
اإلضافة إ�� تطو�ر ال�يا�ل الوسطى والعليا وتدر���م لتنمية م�ارا��م ومعارف�م، ب

. اف�ا بصورة أفضلوالعمليات وثقافة املؤسسة التعليمية من أجل تحقيق أ�د
.ؤسسة ك�لو�حداث التوازن ب�ن متطلبات املدير كفرد، ومتطلبات امل

 
ٌ
ة  إَداِر�َّ

ٌ
ة ِميَّ

ْ
ن

َ
ت

255 management education

éducation gestionnaire

 
ٌ
 إَداِرَ�ة

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت
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سمية ب��رات الدراسة اك�ساب قدر من املعارف وامل�ارات اإلدراكية �� أماكن ر 
مقررات  -املثال  ع�� س�يل -وقد يتضمن ذلك . داخل املؤسسات املانحة للدرجة

دارة، وال�� تمنح درجات التأ�يل ال�� تنظم�ا ا��امعات أو ال�ليات أو معا�د اإل 
ية ت اإلدار�ة، واالختبارات امل�ناملاجست�� �� إدارة األعمال، أو الدبلومات �� الدراسا

برامج درجة : جموعت�نو�مكن تص�يف أ�شطة ال��بية اإلدار�ة إ�� م. أو املتخصصة
� ال�ليات وا��امعات، و�رامج الب�الور�وس أو املاجست�� �� إدارة األعمال املقدمة �

فة، والدورات القص��ة ال�� إعداد اإلداري التنفيذي وتتضمن برامج املاجست�� املكث
عا�د واملؤسسات تقدم�ا ال�ليات وا��امعات واملؤسسات االس�شار�ة ، وامل

.الصناعية واملتخصصة

256 management line

ligne de gestion

إدارة املوارد ال�شر�ة  املديرون املباشرون للموظف�ن �� املؤسسة، الذين تحاول 
ع��م بأ�ميتھ وأساليب معاون��م �� االستخدام األمثل للعنصر ال�شري وز�ادة و 

.إدارتھ، وتوحيد ممارسا��م �شأنھ

 اإلَداَرةِ 
ُّ
ط

َ
خ

257 management of educational 

activitiesgestion des activités éducationnelles

طار األ�داف ا��اصة باأل�شطة العملية الشاملة واملتنوعة، واملت�املة وال�� تتم �� إ
يك�سب فيھ التالميذ  ال��بو�ة ، بحيث ت�ون األ�شطة �� ا��ال الطبي�� الذي

ب القائم�ن ع�� إدارة �ذه ا����ات من خالل ممارس��ا، وتقوم ع�� التخطيط مـن جان
ديد األدوار والتوعية بقيمة األ�شطة، ع�� أساس مـن الكفاءة والرغبة �� العمل، وتح

إدارة األ�شطة التخطيط  األ�شطة ال��بو�ة �� العملية التعليمية، ع�� أن تتضمن
.ملرجوةلتدر�ب املشرف�ن القائم�ن عل��ا، للوصول إ�� األ�داف ا

ِة  ْ�َبِو�َّ
َّ
ِة ال�

َ
ِشط

ْ
 األ�

ُ
إَداَرة

258 management rationality

rationalité de la gestion

رارات �� ضوء عدد من البدائل عملية ��يئة املناخ املناسب لألفراد لكيفية اتخاذ الق

 
ٌ
ة  إَداِر�َّ

ٌ
ة الِنيَّ

ْ
َعق
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ر القرار األفضل وتحقيقھ املتاحة وتقييم�ا من خالل معاي�� وقواعد محددة الختيا
 -: ��ا اإلدارة النا��ة  ومن أنواع العقالنية ال�� يجب أن تل��م. بكفاءة وفعالية

يار أمثل�ا لتحقيق ال�دف تركز ع�� تحديد الوسائل املتاحة واخت: العقالنية الفنية
) الوسائل(ملتبعة �� العمل امل�شود، وتؤكد ع�� وجود عالقة أساسية ب�ن األساليب ا

نفس العقالنية الفنية من  ��: العقالنية االقتصادية -). الغاية(وال�دف املراد بلوغھ 
اية معينة، إال أ��ا حيث إ��ا وسيلة تقوم ع�� اختيار أفضل الوسائل لتحقيق غ

نية االقتصادية متعددة تختلف ع��ا من حيث طبيعة األ�داف، فاأل�داف �� العقال 
-. عتباره املؤشر الرئ�سول�ست �دفا واحدا و�التا�� ي��ز �نا معيار الكفاءة با

اعية، و�ركز �ذا النوع ع�� �ع�� ع��ا �عقالنية النظم االجتم: العقالنية االجتماعية
�ن األفراد وعواطف�م ومشاعر�م ثقافة ا��تمع والتطلعات واالل��ام واملثل املتداولة ب

التجا�س (الجتما�� ومعيار قياس العقالنية االجتماعية �و درجة االنص�ار ا
 -. ألفراد نحو العملومدى فعاليتھ �� تحر�ك ا) واال���ام ب�ن أفراد املنطقة

واألعراف السائد، وتقوم ع��  ت��ز �� عقالنية اللوائح والقواعد: العقالنية القانونية
فيل بإعطاء الشرعية االل��ام بال�شر�عات والتقيد ��ا، فوجود نظام �شر��� ك
لول وضبط املنازعات للمؤسسات و�م�انية الت�بؤ باألمور والبت ف��ا وتوف�� ح

لسياسية للمؤسسة، أي عقالنية القرارات ا: العقالنية السياسية -. والفصل ف��ا
.قبل القرارات ونجاح�اوتطو�ر �يا�ل صنع القرار وا��افظة عل��ا وز�ادة فرص ت

259 management training

formation en gestion

توف�� م�ارات أو معارف أحد املداخل املستخدمة لتنمية املدير�ن، والذي ��تم ب
� وظيفة أو مجموعة معينة يمكن استخدام�ا بصورة مباشرة داخل املؤسسة أو �

ا��الية، ��دف إ��  كما ��تم أيضا بالوظائف أو األعمال. وظائف معينة داخل�ا
لضرور�ة إلتقان عملھ ا��ا�� تحقيق نمو الفرد من خالل إكسابھ امل�ارات واملؤ�الت ا

 بقدر اإلم�ان
ً
داري املعارف وامل�ارات و�تضمن التدر�ب اإل . ح�� ي�ون إس�امھ فعاال

 لدنيا أو الوسطى أو العليا، و��اإلدار�ة واإلشرافية الالزمة لتقلد املناصب اإلدار�ة ا
واتخاذ قرارات، وتوجيھ  معارف �شمل العمليات اإلدار�ة من تخطيط وتنظيم ورقابة

.لوقيادة وتحف�� و�دارة جماعات العمل، والت�سيق واالتصا

ْدِر�ٌب إَداِريٌّ 
َ
ت

98



260 managerial effectiveness

efficacité de la gestion

ن أ�شطة فنية ووظيفية محصلة تفاعل م�ونات األداء الك�� للمؤسسة بما تحتو�ھ م
خارجية لتحقيق �دف أو و�دار�ة، وما يؤثر �� �ذا األداء من متغ��ات داخلية و 

ارة ع�� تحقيق �ذه مجموعة من األ�داف خالل ف��ة زمنية معينة، وقدرة اإلد
.ليھاأل�داف، فال�دف �و وضع مرغوب تحاول املؤسسة الوصول إ

 إدار�ة
ٌ
ة اِليَّ عَّ

َ
ف

261 managerial innovation

innovation managériale

ر وأساليب إدار�ة وتنظيمية قدرة القيادات اإلدار�ة باملدرسة ع�� التوصل إ�� أف�ا
�دمات ال��بو�ة والتعليمية جديدة وتطبيق�ا �� املمارسات الفعلية من أجل تجو�د ا�

.املقدمة �ش�ل ي�سم بالر�ادة

اٌر إَداِريٌّ 
َ
اْبِت�

262 managerial performance

performance managériale

ا للمعدل املطلوب أداؤه القيام بأعباء الوظيفة من مسؤوليات وم�ام وواجبات وفًق 
لنتائج ال�� حقق�ا الفردمن العامل الكفء املدرب، و�تم قياس األداء ع�� أساس ا

أَداٌء إَداِريٌّ 

263 managerial procedures

procédure de gestion

نفيذ العمل من خالل طر�قة عمل مختارة مسبًقا تو�� الطر�قة ال�� يتم ف��ا ت
ن فرد، وتمثل طر�قة سلسلة من ا��طوات امل��ابطة يقوم بإنجاز�ا عادة أك�� م

�ددة، وتتعلق �ذه رسمية ومقبولة إلنجاز مرحلة أساسية من أ�شطة العمل ا�
ساليب املؤدية إ�� ز�ادة اإلجراءات بتطو�ر أدوات التنفيذ ، وتطو�ر الوسائل واأل 

تحس�ن أساليب ونظم العمل فعالية وكفاءة النظام واألداء اإلداري من خالل تطو�ر و 
ال�رم التنظي�� لتغطي �ل  واستخدام�ا بكفاءة وفعالية، وتن�شر �ذه اإلجراءات ع��

ستوى، وتتعدد اإلجراءات املستو�ات اإلدار�ة، و�ل الوحدات التنظيمية داخل �ل م
.دى داخل الوحدة�� الوحدة التنظيمية بتعدد األ�شطة الروتي�ية ال�� تؤ 

 
ٌ
ة إْجَراَءاٌت إَداِر�َّ
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264 managing by values

gestion par les valeurs

وتحف�� القيم واالتجا�ات  ممارسة إدار�ة قيادية ت�سم با��داثة، وتركز ع�� تطو�ر
أداة محفزة بمجموعة من  اإليجابية لت�ون �� ا��رك واملدير للمؤسسة، و�� أيضا

استخراج أفضل ما ��  القادة الفعلي�ن الذين ��دفون إ�� تمك�ن اآلخر�ن ��دف
لعامل�ن الفرصة العنصر ال�شري من قدرات وطاقات، حيث يقدم �ذا املدخل ل

سسة وفق �ذا املدخل بإمداد للمشاركة باعتبار�م من عناصر رأس املال، إذ ��تم املؤ 
عمل فيھ، من حيث إ��م العامل ب�ل ما يمكن أن يجعلھ أحد مال�ي امل�ان الذي �

.لسنو�ةالداعم الرئ�س للعمليات ال�� تز�د من معدالت الر�حية ا

ِم   بالِقيَّ
ٌ
إَداَرة

265 manpower budget

budget lié à la main-d'œuvre

قوى العاملة، ورصد مرتبطة بتخطيط ال -قص��ة أو طو�لة األجل -عملية تخطيطية 
سة، و�مكن توز�ع�ا ع�� املبالغ وتخصيص�ا مقابل ت�لفة القوى العاملة �� املؤس

ل�ن وامل�افآت املدفوعة وحدات ومشار�ع العمل، و�دخل ضم��ا خدمات ومزايا العام
سة من حيث الت�لفة ل�م، و�ش�ل القوى العاملة �� العادة أك�� أبواب املؤس

.ال�شغيلية

ِة 
َ
ى الَعاِمل وَّ

ُ
 الق

ُ
اِنَية

َ
ِم��

266 manpower planning

planification du personnel

احتياجات من املوارد  عملية تحو�ل خطة عمل املؤسسة ا��الية واملستقبلية إ��
ة العمالة املطلو�ة ال�شر�ة لتنفيذ�ا، و�تم بموجب ا��طة تحديد كمية ونوعي

من توظيف وتدر�ب ومعلومات  واملتوفرة، ور�ط�ا بجميع وظائف إدارة املوارد ال�شر�ة
.وتدر�ب وظيفي وغ���ا

ِة 
َ
ى الَعاِمل وَّ

ُ
 الق

ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

267 manpower planning scenarios

scénarios de planification du personnel

تملة بناء ع�� تطورات عملية وضع اف��اضات مختلفة ألوضاع القوى العاملة ا��

ى  وَّ
ُ

 الق
ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
 ت

ُ
اْرُ�وَ�ات

َ
ِس�ن

ِة 
َ
الَعاِمل
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تقبلية بديلة، وذلك ا��اجة أو الغرض م��ا �� ش�ل س�نار�و�ات أو حوارات مس
.بقراءة العوامل والظروف البي�ية ا��يطة بالتخطيط

268 manpower planning strategy

stratégie de planification du personnel

لقوى العاملة والعمالة ا��طة ال�� تضع�ا املؤسسة لسد الفجوة ب�ن حاج��ا من ا
وفق جدول زم�� قص�� أو  املتاحة عن طر�ق التدر�ب والتطو�ر الداخ�� أو التوظيف
جراءات واملمارسات وغ���ا طو�ل املدى، من خالل إجراء �عديالت ع�� السياسات واإل 

.أ�داف�ا من العناصر املرتبطة بتخطيط القوى العاملة لت�ناسب مع

ى  وَّ
ُ

 الق
ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
 ت

ُ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

ِة 
َ
الَعاِمل

269 manpower ratio

ratio de la main-d'œuvre

�سب معدالت العمالة  تناسب حسا�ي ب�ن مجموعات القوى العاملة، وتحدد بتوز�ع
 كد من التوازن ال�س�� بي��ا ���� املؤسسة أفقيا ب�ن قطاعا��ا ا��تلفة ح�� يتم التأ

يث تتالءم األعداد وتجعل توز�ع العمالة، وكذلك التوز�ع الرأ��� ل�سب العمالة بح
.ف�ي�ل العمالة �� ش�ل �رمي ي�ناسب مع مبدأ نطاق اإلشرا

ِة 
َ
ُل الَعَمال ُمَعدَّ

270 market orientation

orientation au marketing

�دمة �� املقدمة، وتز�د مجموعة املعتقدات ال�� تضع ا�تمامات املستفيدين من ا�
�� معلومات متعلقة و�� املدرسة �� الوقت ذاتھ ��اج��ا املستمرة ل��صول ع

فس��ا من املدارس األخرى باملستفيدين من خدما��ا واحتياجا��م، ومعلومات عن منا
��ا ع�� أقسام�ا �افة وأسباب اإلقبال عل��ا، فضال عن حاج��ا إ�� تطو�ر أ�شط

أ�عادا ثالثة م��ابطة  و�تضمن التوجھ نحو السوق ". إلشباع تلك ا��اجات باستمرار
التناف��� للمدرسة �� إطار  تمكن أعضاء اإلدارة املدرسية واملعلم�ن من ف�م املوقف

وجھ نحو املستفيدين أي الت -: الب�ئة ا��يطة ��ا، وتتحدد �ذه األ�عاد فيما ي��
لق قيمة كب��ة بمرور إدراك جميع أعضاء املدرسة للسوق املس��دف �ش�ل جيد ��

ديد حاجا��م، ومحاولة الوقت عن طر�ق االتصال باملستفيدين والعناية ��م، وتح

وِق  ٌھ للسُّ َوجُّ
َ
ت

101



ل�سو�ق املدر��� الفعال، �أن الوفاء ��ا لز�ادة مستوى رضا�م، األمر الذي يمثل لب ا
مارساتھ ��مع املعلومات يمكن أن يقوم املعلم بدور م�م �� �ذا الشأن، من خالل م

رق وأساليب تدر�سية وأنماط حيا��م، الستخدام ط) الطالب(عن ب�ئة املستفيدين 
ن ثم يمكن ابت�ار، وتطبيق تتالءم مع �ؤالء الطالب، وا�تمامات أولياء أمور�م، وم

: التوجھ نحو املنافس�ن  -. ر تحس�نات تفي باحتياجات، ورغبات الطالب، وأولياء األمو 
ملدرسة �ش�ل كب�� أي اك�شاف جوانب القوة والضعف والقدرات ال�امنة لدى ا

معرفة أ�شطة املدارس لتحديد مدى قدر��ا ع�� التنافس، باإلضافة إ�� متا�عة و 
تحس�ن أداء املدرسة والعمل املنافسة بما يؤثر �ش�ل إيجا�ي �� ابت�ار طرق جديدة ل
يق ع�� املستو�ات الت�س -. ع�� تقديم خدمات إضافية يحتاج�ا الطالب واآلباء

حقيق النجاح للمدرسة �� أي اش��اك جميع أعضاء املدرسة �� ت: الوظيفية املتعددة 
.ية اإلدارة فقطالسوق التناف��� ا��يط، وال ي�ب�� أال ي�ون ذلك مسؤول

271 marketing

marketing

ة إلحداث تبادل تطو�� تخطيط وتنفيذ ورعاية ورقابة برامج مصوغة ومصممة �عناي
ية إدار�ة واقعية و�و عمل. للقيم مع السوق املس��دف لتحقيق أ�داف تنظيمية

ات العمالء أك�� من مجرد ��دف إ�� تحس�ن الفعالية من خالل إرضاء وتلبية احتياج
أو تحديد . نامج �علي�� مع�نبيع املنتجات وا��دمات فقط أو إقناع العمالء �شراء بر 

ھ، و�تم �ذا غالبا من جم�ور املدرسة املس��دف ثم ابت�ار خدمة جيدة بال�سبة ل
سة ملمارسة ذلك، خالل تخصيص م��انيات محددة ووقت محدد للعامل�ن باملدر 

ع�ن للمساعدة �� �شر و�عتمد ع�� اتباع طرق ابت�ار�ة أقل ت�لفة ��ذب املتطو 
ارة اإلس��اتيجية، ووسيلة و�مثل ال�سو�ق م�وًنا أساسًيا لعملية اإلد. رسالة املدرسة

من ثم �ش�ل ال�سو�ق فعالة لدعم العالقات ب�ن املؤسسة واملستفيدين م��ا، و 
.عنصًرا حيوً�ا من عناصر النجاح املستقب�� للمؤسسة

ْسِو�ٌق 
َ
�

272 marketing management

management du marketing

تحقيق األ�داف ال�سو�قية اإلدارة املسؤولة عن القيام بمختلف األ�شطة الالزمة ل
.يبة ومستمرة معھوأ�داف املؤسسة من خالل إرضاء املس��لك و�ناء عالقات ط

ْسِو�ِق 
َّ
 ال�

ُ
إَداَرة
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273 marketing strategy

stratégie du marketing

�سو�قي الشامل ا��اص خطة �سو�قية طو�لة األجل، تتضمن �� محتوا�ا املز�ج ال
بصفة خاصة، ومن ثّم  با��دمة، والذي من خاللھ تتحقق أ�داف ال�شاط ال�سو�قي

��اتيجية ال�سو�قية يتم أ�داف املؤسسة �ش�ل عام مع األخذ �� االعتبار أن اإلس
.تصميم�ا �� ظل ظروف ب�ئة داخلية وخارجية متغ��ة

 
ٌ
ة ْسِو�ِقيَّ

َ
� 

ٌ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

274 matrix organization

organisation matricielle

. وظيفي وتنظيم املشروعتنظيم يقوم ع�� أساس ا��مع ب�ن نوع�ن �ما، التنظيم ال
 ال�ي�ل ال

ً
وظيفي، فإن إنجاز امل�ام سوف ول�ل م��ما مزاياه وعيو�ھ فإذا استخدم مثال

فإن التقدم التكنولو��  يتأخر، �� ح�ن أنھ لو استخدم النوع الثا�ي من التنظيم
 ة ا��مع ب�ن مزايا النوع�نسوف ي�ون بطيًئا، لذا ظ�ر تنظيم املصفوفة كخيار ��اول

أو فني�ن من إدارات أو  ووفًقا لل�ي�ل املصفو�� يتم تجميع اختصاصي�ن. من التنظيم
مشروع مع�ن، ثم �عود �ل  أقسام وظيفية معينة �� فر�ق عمل مؤقت، أو أك�� إلنجاز

�� التدفق الرأ��� واألفقي عضو بالفر�ق لوظيفتھ أو إدارتھ األصلية، ومن ثم يميل إ
ركز�ة السلطة، ومرونة ل�ل من السلطة واالتصال، و�و ما قد �س�م �� ا��د من م

و�ناسب التنظيم . املستقبلية�ذا ال�ي�ل وقدرتھ ع�� التكيف مع املتغ��ات البي�ية و 
املتعاقبة �� ب�ئ��ا مثل  املصفو�� املنظمات ال�� تتطلب استجابة سر�عة للتغ��ات

زم متطلبات عالية �� معا��ة التغ��ات التقنية، وال�� تواجھ حالة عدم استقرار �ستل
.إلم�انيات املتاحةاملعلومات، كذلك ال�� تواجھ مش�لة محدودية املوارد وا

وِ��ٌّ 
ُ

ِظيٌم َمْصف
ْ
ن

َ
ت

275 meeting

réunion

األف�ار واملعلومات  م�ارة من م�ارات االتصال و�� عملية اجتماعية يمكن نقل
ا �� �ذه العملية، و 

ً
من خالل إدارة بموج��ا من ��ص آلخر ح�� يصبح شر��

نَّ ا��صول ع�� أفضل النتائج م
َ
ن ج�ود اآلخر�ن وذلك االجتماعات يمارس القائد ف
 �� نجاح العملية ولالجتماعات املدرسية دوٌر مِ�ٌم . بالتخطيط ا��يد لالجتماع

اْجِتَماعٌ 
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سيلة تر�و�ة لالتصال و�يجاد التعليمية وتحقيق أ�داف�ا التعليمية واإلدار�ة، و�� و 
لتحديث والتطو�ر وحل مناخ مش��ك ب�ن جميع العامل�ن، كما أ��ا إحدى وسائل ا

لنظر ب�ن جميع أعضاء واالجتماعات النا��ة �س�� دوًما لتقر�ب وج�ات ا. املشكالت
ة ز األ�داف اإلدار�ة والتعليميفر�ق العمل باملدرسة، ومناقشة القضايا ال��بو�ة و�نجا

ر جتماعات، و�لما ارتقى املديو�حتاج املديرون لإلملام بأ�م م�ارات إدارة اال . للمدرسة
جة املعرفة واإلملام واحتل مراكز متقدمة �� السلم اإلداري فرض عليھ ذلك حا

ت املتكررة ال�� يفرض�ا عليھ بامل�ارات اإلدار�ة ال�� يحتاج�ا �� إدارتھ لالجتماعا
�ل ا��تو�ات ال�� : وى ا��ت -: وم�ونات االجتماع . وضعھ الوظيفي وضرورات العمـل

لومات وا����ات السابقة يحضر�ا املشار�ون لقاعة االجتماعات واملتمثلة �� املع
َعامُل املشارك�ن: التفاعل  -. واآلراء واألف�ار والتوقعات

َ
�� االجتماع �عض�م مع �عٍض  �

م حول محتو�ات االجتماع، وتناقل�م للمعلومات واآلراء وتفاعل�م مع�ا، ومناقشا��
عاون أعضاء االجتماع و�تضمن ذلك الشعور واملواقف والتوقعات ال�� تو�� مدى �

ھ رئ�س االجتماع �� األسلوب الذي ي�بع: التنظيم. ومشارك��م وثقتھ �عض�م ببعض
شارك�ن لتحقيق أ�داف إدارتھ لالجتماع و�تم بھ تنظيم املعلومات وتداخالت امل

.االجتماع

276 meetings management

gestion des réunions

يھ م�انات املادية املتوفرة لتوجالقدرة ع�� اإلفادة من اإلم�انات ال�شر�ة املتاحة واإل 
لفة ووقت، لتحقيق األ�داف االجتماع، وقيادة املشارك�ن فيھ بأق��� كفاءة، وأقل ت�

ة �� إقامة اتصال فعال ب�ن و�عد إدارة االجتماعات إحدى الوسائل امل�م. املرسومة لھ
ما�� والوظيفي، و�سمح ب�بادل املوظف�ن و��ن اإلدارة؛ أل��ا توفر فرص التفاعل االجت

شأة �ن األفراد املعني�ن �� امل�األف�ار واآلراء واالتجا�ات ووج�ات النظر واملعلومات ب
بتحقيق األ�داف ال��بو�ة  وتقوم إدارة االجتماعات. ع�� اختالف مستو�ا��م اإلدار�ة

تصال ل�ا دور �� نجاح اعتماد االجتماعات املدرسية باعتبار�ا وسيلة ا -: التالية
ملعلومات، وتحديد املشكالت ال�شاور، وتبادل ا: العملية التعليمية وال��بو�ة من خالل

إشراك  -. رارات تنفيذيةواملعوقات ومحاولة حل�ا و�يضاح ما تم إنجازه، واتخاذ ق
وار، والنقاش ضمن برنامج تقاسم إدارة ا��: العامل�ن �� إدارة االجتماعات من خالل

، ووضع جدول أعمال باتفاق املدير وشر� 
ً
الُع املدير مخطط لھ مستقبال

ْ
ائھ، وِ�ط

 االْجِتَماَعاِت 
ُ
إَداَرة
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جعل االجتماعات  -. فة عل��اوالشر�اء ع�� املوضوعات ال�� س�ثار لتعديل�ا أو لإلضا
: العامل�ن أنفس�م من خالل من�ً�ا للتفاعل ب�ن القائد ال��بوي و��ن العامل�ن و��ن
حدة من أ�م تقنيات العمل االل��ام بالقواعد واإلجراءات، واعتبار االجتماعات وا
ْ�م ما يدور �� أذ�ان األعضاء املشارك�ن، و 

َ
طرح ا��ديد من املستحدثات املدر���، وف

 اعتماد اإلدارة-. لية التعليميةواملق��حات ال��بو�ة ال�� يتوقع نجاح�ا �� تحس�ن العم
عالقات األعضاء  �عميق: الذاتية و�شراك املدرس�ن ف��ا و��ون ذلك من خالل

.واتجا�ات الفكر ال��بوي  بالقيادة، والعمل ا��ما�� �� مناقشة القضايا ال��بو�ة

277 message

message

وضع الرسالة �ي بيان يحدد الغرض األسا��� الذي ُوجدت من أجلھ املؤسسة، و 
ُ
ت

�� الرسالة عن الس�ب و�ع. تحث جميع العامل�ن ل��ك�� ج�ود�م لتحقيق ذلك الغرض
القيادات العليا ��  الرئ�س من وجود املؤسسة، وغالًبا ما �عكس قيم ومعتقدات

عض أو �ل العناصر املؤسسة، و�مكن صياغ��ا ع�� نطاق ضيق أو واسع ل�شمل �
ات أو املنتجات ال�� تقدم�ا، املتعامل�ن مع املؤسسة، والعامل�ن ��ا، وا��دم: التالية

لعمل ��ا، والتقنيات ال�� وامل�ان أو األماكن ال�� تمارس ف��ا أ�شط��ا، وفلسفة ا
ع، تنق�ا، وال��اما��ا نحو ا��تم�ستخدم�ا، وامل��ات ال�� تنفرد ��ا، والفلسفة ال�� �ع

ؤسسة ال��جمة الفعلية ل�ل وتمثل رسالة أي م. وصور��ا العامة أو ال�و�ة ا��اصة ��ا
صاغ �عد صياغة  ما جاء �� الرؤ�ة إ�� واقع  فع�� ُيمارس داخل املؤسسة،

ُ
لذلك ت

الدقة، والقابلية الرؤ�ة، كما يجب أن ت�سم بالوضوح الشديد، والتحديد، و 
ال�� تقوم ��ا املؤسسة،  للتحقيق، وذلك من خالل وصف األدوار واأل�شطة األساسية

طبيع��ا، و�ش��ك �� تحديد و�ما يتفق مع خصائص�ا الثقافية واالجتماعية املم��ة ل
.مضمو��ا جميع العامل�ن باملؤسسة

 
ٌ
ة

َ
ِرَسال

278 metacognitive strategies

stratégie de la métacognition

طيع تكييف سلوكھ قدرة الفرد ع�� مراقبة وتنظيم عمليات تفك��ه بحيث �ست
�ار الرئ�سة �� السياق القرا�ي �� موقف مع�ن ليتالءم مع غرضھ، والت�بؤ باألف

ن حدوث الف�م، و�غي�� وتمي���ا وتحديد�ا، ومراقبة القراءة املستمرة للتأكد م

ِة 
َ
ْعِرف

َ
 َما َوَراَء امل

ُ
اِتيِجَيات إْسِ�َ�
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بم�ارات التفك�� لدى  و�� أيضا أساليب ترتقي. إس��اتيجيتھ ح�ن ال يتحقق الف�م
أك�� وعيا بالنصوص املقروءة،  املتعلم�ن، وتؤدي إ�� إيجابي��م �� التعلم مما يجعل�م

نصوص، و�عادة تنظيم�ا وما تتضمنھ من معاٍن وأف�ار، والقدرة ع�� تقو�م �ذه ال
.تنظيما منطقيا وفقا لرؤ�ة القارئ ال��صية

279 methodology

méthodologie

خالص املعا�ي م��ا، كما إطار عم�� لتنظيم البيانات بأسلوب يمكن الباحث من است
مة واملوج�ة للبحث، أي �ش�� املن��ية إ�� األسس واإلجراءات واملمارسات ا��اك

إجراءات البحث، وان��اء العملية ال�لية ألداء البحث بدءا من التخطيط ومرورا ب
.باستخالص النتائج

 
ٌ
ة َ�ِ�يَّ

ْ
َمن

280 model

modèle

�ات معينة وعالقا��ا بحيث وصف لظا�رة إدار�ة �� املؤسسات التعليمية بداللة متغ�
مكن �ذه املتغ��ات من دراسة سلوك الظا�رة تحت ظروف م

ُ
تعددة وضبط�ا قدر ت

دمة �� مجال اإلدارة ثالثة والنماذج املستخ. اإلم�ان وكذلك الت�بؤ بمستقبل الظا�رة
�� نماذج تمثل جميع النماذج املادية أو الطبيعية أو القياسية و  -: أنواع، �� 

كنماذج ( و�مقاي�س أصغر  العناصر ا��و�ر�ة للنظام الواق�� تمثيال �امال و�س�يا
). كنماذج الذرة وا��زيء(�� ، أو مقاي�س أك)السيارات والطائرات واملبا�ي التعليمية

ل من األنماط األخرى، لذلك �ذه النوعية من النماذج تجر�دا للواقع بصورة أقوتمثل 
و البديلة و�� نماذج النماذج املناظرة أ -. ف�� �ستخدم �� األغراض الوصفية فقط

��ا �ستخدم عنصرا معينا أو بديلة للواقع مع عدم توافر الشبھ الك�� ب�ن�ما، كما أ
: ، ومن أمثلة �ذه النماذج مادة بديلة أو وسيلة ما لتمثيل عناصر معينة �� الواقع
مات اإلدار�ة وغ���ا، و�عد الرسوم البيانية، وا��رائط واألش�ال التوضيحية للتنظي
النماذج الرمز�ة  -. لقياسية�ذه النماذج أك�� تجر�دا للواقع من النماذج الطبيعية ا

ام األص�� برموز ج��ية و�عتمد �ذه النماذج ع�� اس�بدال عناصر النظ) : الر�اضية(
اإلداري بالنماذج الر�اضية،  أو أعداد �ع�� ع��ا، و�عرف النماذج الرمز�ة �� ا��ال

.للنظام محل الدراسة حيث تمثل املش�لة �� صورة عالقات ر�اضية أو صورة كمية

ٌج 
َ
ُموذ

َ
ن
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281 modern administration

administration moderne

انيات اإلبداعية للعامل�ن تحت األساليب ال�� تت�نا�ا اإلدارة إلطالق الطاقات واإلم�
تدعيمھ ليصنع املستقبل رئاس��ا و����� �ذه اإلم�انيات الستمرار �ذا التقدم و 

و ما ت�شده من االزد�ار الزا�ر للمؤسسة واألفراد، ومن ثم يرتقي با��تمعات نح
.والرفا�ية

 
ٌ
ة

َ
 َحِديث

ٌ
إَداَرة

282 morphological prediction

prévision morphologique

ي يقوم باستطالع اآلفاق أحد األساليب االستطالعية �� الدراسات املستقبلية الذ
ا و�سلسل�ا مع األخذ �� املستقبلية ا��تلفة للظا�رة من خالل ت�بع�ا �� واقع�

.ل�ااالعتبار جميع التأث��ات ا��يطة ثم النفاذ إ�� مستقب

وِ��ٌّ 
ُ
ول

ُ
 ُموْرف

ٌ
ؤ بُّ

َ
�

َ
ت

283 motivation

motivation

�ا اإلدارة للعامل�ن لتحر�ك مجموعة العوامل ال�� تث�� اإلصرار وا��ماس وال�� ��ي�
ع�� نحو أك�� وأفضل وذلك  قدرا��م اإل�سانية بما يز�د من كفاءة أدا��م ألعمال�م

.اف املؤسسةبالش�ل الذي يحقق ل�م حاجا��م وأ�داف�م و�ما يحقق أ�د

 
ٌ
ة َداِفِعيَّ
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N
284 national security

sécurité nationale

لدولة وحق�ا �� البقاء حماية القيم الداخلية من ال��ديد ا��ار�� وحفظ كيان ا
ألن��و�ولو�� وخلفية مس�ندة �� ذلك ع�� أسس اقتصادية وحد أد�ى من التآلف ا

ا السياسية وال�� �ستمر حضار�ة قائمة ع�� بناء �رمي للقيم، ت��ز القيمة العلي
اإلطار النف��� الذي يم��  خلف�ا املص��ة القومية للدولة ك�دف أع�� �عمل من خالل

كذلك حماية حدود . املعاصر ا��ماعة واإلطار اإلس��اتي�� الذي يم�� الصراع الدو��
ارجية، ودرء �ل ما الدولة وتخوم�ا، وأراض��ا من غزو خار�� أو سيطرة قوى خ

�ان �عيد �� العالم، ��دد�ا بما �� ذلك األحداث السياسية ال�� قد تجري �� م
دم االستقرار املا�� باإلضافة إ�� �عض املشكالت امل��ة �� العالم من قبيل ع

وعة اإلجراءات ال�� تتخذ�ا والت��م العاملي والبطالة وا��لل البي��، من خالل مجم
ا��اضر واملستقبل مع  الدولة �� حدود طاق��ا ل��فاظ ع�� كيا��ا ومصا���ا ��

قومي من حيث ال�دف و�ناك ثالثة مستو�ات لألمن ال. مراعاة التغ��ات الدولية
�ع�� حق البقاء ع�� قيد مستوى البقاء العضوي الذي يمثل محور األمن و  -: تتمثل ��

العضوي أخطر أش�ال ال��ديد  ا��ياة �عيدا عن ال��ديد بالفناء، و�مثل ��ديد البقاء
إطار البقاء العضوي،  مستوى البقاء السيا���، و�و إطار أوسع من -. لألمن القومي

�ر املص��، والذي ي�يح ل�ل و��اد يرادف االستقالل السيا��� الذي يرتكز ع�� حق تقر 
ة مستقلة تحمل اسم�ا و�ع�� أمة أن �ستقل �� تدب�� أمور�ا وحكم نفس�ا �� إطار دول

�� العصر، و�و ما ا��افظة ع�� مستوى املع�شة بمعاي-. عن ��صي��ا الدولية
ل املتقدمة والنامية تدرك أصبح �ش�ل اإلطار األشمل لألمن القومي، فقد بدأت الدو 

ضروري أن تضمن التنمية حدا ارتباط التنمية االقتصادية بأم��ا القومي، و�ات من ال
.أد�ى من االستقرار والتماسك االجتما�� داخل�ا

ْوِميٌّ 
َ
ْمٌن ق

َ
أ

108



285 needs assessment

évaluation des besoins

جوة ب�ن وضع تر�وي قائم ووضع العملية ال�� تفرز ف��ا ا��اجة املتمثلة �� إيجاد الف
من مدخالت مرغوب فيھ، ثم تص�يف �ذه ا��اجات حسب األولو�ات وذلك ض

.وعمليات ومخرجات مرتبطة بالنظام املدروس

ِييُم ا�َ�اَجاِت 
ْ

ق
َ
ت

286 negotiation

négociation

ت عملية التفاوض ومن أ�م سما. الس�� إلقرار اتفاق متبادل من خالل ا��وار
ة بما يدعم�ا و�عزز النا��ة ر�ط أ�داف التفاوض مع األ�داف العائدة للمؤسس

�� تحقيق أ�داف�ا، كما  تحقيق�ا؛ و�ذلك يؤدي التفاوض النا�� إ�� نجاح املؤسسة
و�عت�� التفاوض . و�ة للعامل�نأنھ عامل م�م وحيوي �� تحس�ن األداء ورفع الروح املعن

شا�ل التنظيمية داخل املؤسسة أحد الطرق ال��بو�ة ال�� يمكن اإلفادة م��ا �� حل امل
أداة ل��وار يمكن  أو �� عالقا��ا ا��ارجية مع منظمات ومؤسسات أخرى، و�و

لعقبات ال�� �ع��ض تحقيق اإلفادة م��ا ل�ونھ وسيلة مؤثرة ��ل املشا�ل و�زالة ا
 أث�ً�ا من الوسائل األخرى ��لاملؤسسات أل�داف�ا وتنفيذ سياسا��ا ور�ما ي�ون أك�� ت

لفعال يحقق ل�ا مجموعة كما أن تب�� اإلدارة املدرسية ألسلوب التفاوض ا. املشا�ل
�� العمل من قبل املعلم�ن  من امل�اسب ال��بو�ة ومن بي��ا توحيد الرؤ�ة املش��كة

ف بدرجة عالية ومتقنة والعامل�ن �� املدرسة، كما �شارك ذلك �� تحقيق األ�دا
ع�� جودة ا��رجات  وتت�� فائدة �ذا األسلوب التفاو��� ال��بوي �� ا�ع�اسھ

.التعليمية

اُوٌض 
َ

ف
َ
ت

287 network organization

organisation en réseau

ق فكرة الت�سيق والتعاون �عد التنظيم الشب�ي من أك�� املداخل ا��ديثة ال�� تطب
ن الباطن مع مؤسسات األفقي خارج حدود املؤسسة، و�ع�� أن تتعاقد املؤسسة م

، و�تم ت�سيق أ�شطة تلك أخرى منفصلة ع��ا للقيام بالعديد من وظائف�ا األساسية
عد محوًرا مركزً�ا املؤسسات من خالل مؤسسة صغ��ة تحتل املركز الرئ�س، و�

َبِ�يٌّ 
َ

ِظيٌم ش
ْ
ن

َ
ت
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نظمات مالءمة و�عد من أك�� املت. محاطا �شبكة من املتخصص�ن من ا��ارج
ج�اًزا مركزً�ا صغ�ً�ا من  للمنظمات ال�� تتصف ب�ئة العمل ف��ا بالدينامية، و�ضم
ؤدى داخل �ذا ا���از، املدير�ن التنفيذي�ن الذين �شرفون ع�� األعمال ال�� ت
م التعاقد مع�ا للقيام بأي وت�سيق عالقات �ذا ا���از مع املؤسسات األخرى ال�� يت
ن م�وناتھ الرئ�سة يمكن أعمال لتنظيم الشبكة، و�عت�� �ذا التنظيم ديناميا؛ أل 

�سة ف�� أن باستطاعة �ل عضو ترتي��ا ملواج�ة أي �غي��ات تنافسية، وأما م��تھ الرئ
ضاء �عض�م مع �عض من ال��ك�� ع�� األ�شطة ال�� يتضم��ا، كما أنھ ير�ط األع

ذ �ذا النوع من التنظيم �� خالل األ�داف املش��كة ول�س السلطة التقليدية، وقد أخ
و�ش�� الشركة . لعنكبوتاالن�شار، و�طلق البعض عليھ الشركة االف��اضية و�سيج ا
ترتبط ببعض�ا بوساطة  االف��اضية إ�� شبكة مؤقتة من املؤسسات املستقلة ال��
أما �سيج . ملتغ��ة �سرعةتقنيات املعلومات، وتجتمع �سرعة لالستفادة من الفرص ا

عضاء اآلخر�ن بطر�قة العنكبوت ف�و بمثابة مركز أو تنظيم مركزي، يرتبط باأل 
ة وجميع األعضاء مشا��ة ل�سيج العنكبوت، حيث يقوم �ل عضو بوظيفة متخصص

عرفة وا����ة ال�لية يرتبطون ببعض�م البعض، و�ستطيع �ل عضو اإلس�ام �� امل
.للمؤسسة من خالل �سيج العنكبوت

288 networked information society

société de l'information en réseau

يدة م��ا التطور مجتمع شب�ي سا�مت �� �شكيلھ مجموعة من الت�و�نات ا��د
�ذا التطور بمرونة وت�امل  املعلومات واالتصاالت، وا�سم) تكنولوجيا(ال�ائل لتقانة 

ماتھ من سمات و�ستمد مجتمع املعلومات س. ا��ديدة) التكنولوجيا(التقانة 
ت، تراكمية املعلوما -:التاليت�ن  تكنولوجيا املعلومات ذا��ا، وال�� تتمثل �� ا��اص�ت�ن

يكمن سر  -. االستخدام العامو�تم تجميع املعلومات وتوز�ع�ا ع�� أساس املشاركة ، و 
 أتمتة( ك���ا ع�� العمل الذ��� التأث�� االجتما�� العميق لتكنولوجيا املعلومات �� تر 

.و�عميقھ، وتجديده، وتطو�ر ال�سق االجتما�� ) الذ�اء

وَماِت 
ُ
َبِ�يٌّ للَمْعل

َ
َمٌع ش

َ
ُمَجت

289 non-governmental organization 

(NGOs)organisations non-gouvernementales (ONG)

ل �س�� إ�� تحقيق منظمات ي�شؤ�ا س�ان مجتمع ما، ال �س��دف تحقيق الر�ح ب

ٍة  وِميَّ
ُ

ْ�ُ� ُحك
َ
َماٌت غ

َّ
ظ

َ
ُمن
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راد املتطوع�ن الذين النفع العام وحل مشكالت ا��تمع، وتضم مجموعة من األف
وائح والقوان�ن �سعون إ�� تحقيق أ�داف واقعية، وتحكم�م مجموعة من الل

��كم، و�جسد�ا مجلس الداخلية بمثابة نظام للمنظمة، والئحة للعمل و�دارة ل
�� والداخ�� ا��اص ��ا، اإلدارة وا��معية العمومية، ول�ا مصادر للتمو�ل ا��ار 
: ول�ا ثالثة أنماط، �� . ةوت�سم إدار��ا بالديمقراطية غ�� السياسية وغ�� الر�حي

.منظمات محلية، منظمات قومية، ومنظمات دولية

290 normative commitment

engagement normatif

.شعور العامل�ن بال��ام�م بالبقاء داخل املؤسسة

اٌم ِمْعَياِريٌّ 
َ

��ِ
ْ
ال
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O
291 open and distance learning system

système d'apprentissage ouverte et à distance

عد �� نموذج واحد أي أن نظام نتج عن دمج مف�ومي التعلم املفتوح، والتعلم عن �
 م��ما يكمل اآلخر، فمن الصعو�ة وجود �علم مفتوح ب

ً
دون تقديم �عض عناصر كال

 ل�ل أن
ً
ماط النظم ال�� ت�ناسب مع ال��بية عن �عد، و�مثل �ذا النظام إطاًرا شامال

.ا��صائص املم��ة لل��بية عن �عد

وِح َعْن ُ�ْعٍد 
ُ
ت

ْ
ف

َ
ِم امل

ُّ
َعل

َّ
اُم الت

َ
ِنظ

292 open university

université ouverte

ألفراد للدراسة  أيا �انت ش�ل من أش�ال التعليم العا�� تتاح فيھ الفرصة ��ميع ا
رى من ا��امعات، و��سم ا�تماما��م أو سما��م، و�و نظام ال ي�بع األنظمة األخ

لطالب أن يدرس �� أي وقت باملرونة الكب��ة بال�سبة ملتطلبات الدراسة، فمن حق ا
�� ذلك من حقوق �شاء �لما سمحت ظروفھ، فقد �سرع أو يبطئ أو يؤجل أو غ

.�سمح بمواج�ة جميع االحتياجات ��ميع األفراد

 
ٌ
وَحة

ُ
ت

ْ
 َمف

ٌ
َجاِمَعة

293 open-book management

management ouvert

ا��م وتدر���م ع�� ف�م أسلوب إداري يقوم ع�� ر�ط أ�داف العامل�ن بأ�داف مؤسس
ت ل�� يتم �شر�ا �� جميع املستو�ااملعلومات املالية ذات العالقة باألر�اح وامل�افآت وا

.امل�شودة بكفاءة وفعالية ح�� يمك��م من اتـخاذ أفـضل الـقرارات لتحقيق األ�داف

 
ٌ
وَحة

ُ
ت

ْ
 َمف

ٌ
إَداَرة

294 openness

ouverture

اٌح 
َ
ِفت

ْ
ان
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جديد عن طر�ق تنظيم  حالة ذ�نية لدى املدير ي�تج ع��ا سياسة استقبال ما �و
.االتصال ع�� قنوات إدار�ة مدروسة

295 operating policies

politiques opérationnelles

اتيجيا��ا، وطبيعة التنظيم إرشادات التخاذ القرارات ت�بع من أ�داف املؤسسة و�س�� 
توج���م إ�� أحسن األساليب �� القائم، وتتم�� بأ��ا وسيلة إلرشاد القائم�ن بالعمل و 

قلل من الضياع واإلسراف �� األداء، مما يحقق درجة عالية من الكفاءة والفعالية و�
.الوقت وا���د والنفقات

 
ٌ
ة اِئيَّ ِسَياَساٌت إْجَر

296 operational benchmarking

benchmarking opérationnelle

 ارنة ب�ن الوظائف أو العملياتنمط من املقارنة يركز ع�� األ�شطة ا��يو�ة، وتتم املق
ؤسسة، مثل مقارنة اإلدار�ة ذات الطبيعة الواحدة، بصرف النظر عن �شاط امل

و�عت�� . ��ن فندقأساليب حفظ ال��الت و�جراءات ال�سك�ن ب�ن مؤسسة ��ية و 
تي��، حيث يتم إدخالھ �ذا النمط من األنماط ال�� تحتاج إ�� التخطيط اإلس��ا

لم، من خالل التغي�� ضمن األ�داف طو�لة األجل للمؤسسة وال�� ت�يح فرص التع
.ة التعلم واالبت�ارال�امل �� ثقافة املؤسسة التقليدية وتوج���ا نحو ثقاف

 
ٌ
ة اِئيَّ  إْجَر

ٌ
ة  َمْرِجِعيَّ

ٌ
ة

َ
اَرن

َ
ُمق

297 Operational plans

plans opérationnels

مثل األ�داف املتوقعة من الوحدات، واألقسام، ومج
ُ
موعات العمل، واألفراد خطط ت

و�س��دف ت�س�� إنجاز . س�اواأل�داف اإلجرائية، وال�� ت�سم بالدقة، و�م�انية قيا
ئية لدعم ا��طة و�تم تصميم ا��طة اإلجرا. الوظائف، والوفاء باملسؤوليات

خطة لالستخدام : التالي�ن و�مكن أن تأخذ ا��طة اإلجرائية أحد النمط�ن.التكتيكية 
ستخدم األو�� �� حالة األ�ش

ُ
طة ال�� ال تتكرر، مثل مرة واحدة، خطة مستمرة، و�

كيفية تخصيص �ذه املوارد إعداد امل��انية أل��ا تت�بأ باملوارد، و��م الدخل، و 
رة واحدة، و�ستمد أما ا��طة املستمرة فيتم إعداد�ا م. لتحقيق أ�داف محددة

.ر�ةقيم��ا ع�� الزمن؛ حيث يتم تحدي��ا ومراجع��ا بصفة دو 

 
ٌ
ة اِئيَّ  إْجَر

ٌ
ط

َ
ط

ُ
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298 opportunities

opportunités

وذلك ملساعدة املنظمات  عناصر داعمة أو أف�ار وخدمات تطرح من ا��تمع ا��ار��
تحقيق أ�داف�ا واملؤسسات ع�� التطور والتقدم، و�جب عل��ا استغالل�ا ل

.اإلس��اتيجية

َرٌص 
ُ
ف

299 organization

organisation

املسؤوليات ع�� األفراد تقسيم وتفو�ض امل�ام اإلدار�ة من خالل توز�ع السلطات و 
� ي�ب�� أن ت�ون موجودة لتحمل مسؤولية العمل ا��دد وكذلك تحديد العالقات ال�

قيق أ�داف املؤسسة و�و اإلطار الذي يتم من خاللھ تح. ب�ن الوظائف والوحدات
فر الوسائل ال�� تتعلق واالستخدام الفعال للموارد ال�شر�ة وغ�� ال�شر�ة، و�و 

قات سليمة ب�ن جميع بتقسيم العمل و�ي�لة السلطة واتخاذ القرار، وتنمية عال
.العامل�ن

ِظيٌم 
ْ
ن

َ
ت

300 organization for economic co-

operation and development (OECD)

organisation de coopération et de développement économique

لية وأورو�ا ومنطقة منظمة تضم �ش�ل رئ���� الدول املتقدمة �� أمر��ا الشما
وقد أ�ش�ت �� عام . لسوق ا��يط ال�ادئ، املل��مة با��كم الديمقراطي واقتصاد ا

�� إدارة خطة  باسم منظمة التعاون االقتصادي األورو�ي، للمساعدة 1948
.يةإلعادة إعمار أورو�ا �عد ا��رب العاملية الثان) مارشال(

ِة ِ�� ِميَّ
ْ
ن

َ
َعاُوِن َوالت

َّ
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ُ
َمة

َّ
ظ

َ
ُمن

ِتَصاِدّيِ 
ْ
ْيَداِن االق

َ
امل

301 organization mission

mission organisationnelle

، من حيث مجال �شاط�ا اإلطار الرئ���� املم�� للمنظمة دون غ���ا من املنظمات
��و�ري لوجود املنظمة ومنتجا��ا وعمال��ا وأسواق�ا، و��دف إ�� بيان الس�ب ا

ة تمثل الرسال -: �عاد التالية وتتضمن رسالة املنظمة األ. و�و���ا وعمليا��ا وممارسا��ا

َمِة 
َّ
ظ

َ
ن
ُ
 امل

ُ
ة

َ
ِرَسال
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 -. ���ا عن املنظمات األخرى اإلطار املم�� للمنظمة مما �ش�ل تفرد�ا وخصوصي��ا و�و 
توجھ  -. �� وضع األ�داف �عد الرسالة الرك��ة ال�� تب�� عل��ا الغايات واألساس
ظمة، ف�� �عد امل��ر لوجود الرسالة جميع املمارسات والتصرفات ال�� تقوم ��ا املن

تو�� الرسالة . فصي��يتم التعب�� عن املنظمة �ش�ل مجرد ول�س �ش�ل ت -. املنظمة
.االتجاه العام للمنظمة وطبيعة أعمال�ا

302 organizational behavior

comportement organisationnel

عتبار املؤسسات تت�ون سلوك األفراد داخل املؤسسة، وتتم دراسة �ذا السلوك با
كة ومتداخلة تجعل�م من تجمعات إ�سانية، و�تأثر سلوك األفراد �عوامل م�شاب

.يتخذون سلو�ا معينا

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
وٌك ت

ُ
ُسل

303 organizational change

changement organisationnel

�ي�ل التنظيم الرأ���  التغي�� ا��و�ري املقصود واملوجھ وا��طط الذي ي�ناول 
ات التنظيم أو �لھ، �� �عض قطاع) التكنولوجية(وا��وانب السلوكية والتقانية 

. �ً�ا أو أك�� �� مجاالت أخرى فغالًبا ما �ست�بع التغي�� �� مجال مع�ن بالتنظيم، �غي
نظيمية عن طر�ق توحيد ف�و �س�� لتحقيق التكييف البي��، وز�ادة الفعالية الت
ستخدام معارف وأساليب حاجات األفراد للنمو والتطور مع األ�داف التنظيمية با

مية أك�� قدرة ع�� حل من العلوم السلوكية، بما يضمن االنتقال إ�� حالة تنظي
حيث يأ�ي : وى خارجية ق  -:  و�ناك ثالث قوى تدفع املنظمات للتغي�� و��. املشكالت

رى اإلدارة العليا حيث ت: قوى داخلية   - التغي�� ن�يجة لعوامل خارج املنظمة، 
ن �ناك تحديات حيث إ: قوة دفع مبادرة  -للمنظمة أن �ناك حاجة  للتغي��، 

.مستقبلية يجب التعامل مع�ا �ش�ل إس��اتي��

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
ِي�ٌ� ت

ْ
غ

َ
�

304 organizational citizenship behaviors

comportements de citoyenneté organisationnelle

لوظيفية الرئ�سة وال سلوكيات اختيار�ة أو تطوعية تقع خارج نطاق الواجبات ا
لوصف الوظيفي الرس��، ترتبط بنظام امل�افآت أو العقاب الرس��، وال يتضم��ا ا

ِة  ِظيِميَّ
ْ
ن

َّ
ِة الت

َ
ن

َ
َواط

ُ
 امل

ُ
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حقيق مص��ة أفراد و�س��دف �ذه السلوكيات تحقيق مص��ة املنظمة ك�ل، أو ت
ية ال�� يمارس�ا الفرد معين�ن داخل املنظمة، وذلك من خالل اإلس�امات اإليجاب

و ضايق املنظمة أو اإلدارة أتطوًعا، أو من خالل االمتناع تطوًعا عن السلوكيات ال�� ت
�� ممارس��ا �ش�ل دوري القسم الذي �عمل بھ الفرد، و�� سلوكيات نز��ة ي��تب ع

.تحقيق الرفا�ية التنظيمية

305 organizational climate

climat organisationnel

لوب اإلدارة السائد �� مجموعة من ا��واص املرتبطة بب�ئة العمل وال�� تو�� أس
 –: ًعا وال�� تظ�ر من خالل املؤسسة والطر�قة ال�� �عمل ��ا املديرون واملوظفون م
رجة االل��ام ب�ن أعضاء د –مقدار ونوع العمل ا��ما�� والتعاون داخل املؤسسة، 

ملنازعات أو االختالفات �� طر�قة حل ا –التنظيم، ومدى تحف�� التخطيط واالبت�ار، 
املدى  –اتخاذ القرارات،  مدى مسا�مة املوظف�ن �� –فعالية االتصاالت،  –الرأي، 

 من االعتماالذي �عتمد فيھ املؤسسة ع�� الثقة املتبادلة ب�ن املد
ً
د ير واملرؤوس�ن بدال

.ع�� عالقات السلطة والطاعة

ِظيِ��ٌّ 
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ن

َ
 ت
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َ
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306 organizational commitment

engagement organisationnel

��ا، و�تحقق ذلك من خالل القوة ال�س�ية لتوحد الفرد مع املنظمة ودرجة ا�غماسھ ف
ن الفرد عضوا من أعضا��ا، اإليمان بقيم وأ�داف املنظمة، وكذلك الرغبة �� أن ي�و 

.وامتالكھ الرغبة لبذل قصار ج�ده �� تحقيق أ�داف�ا

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
اٌم ت

َ
��ِ

ْ
ال

307 organizational communication

communication organisationnelle

يتم بموجبھ إعطاء  االتصال الذي يتم اعتماده من قبل اإلدارة لتطو�ر نظام
.نظمة أو خارج�ااملعلومات وتفس���ا للمجموعات واألفراد، سواء داخل امل

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
َصاٌل ت ِ

ّ
ات

308 organizational conflict

conflit organisationnel

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
ِصَراٌع ت
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الطرف اآلخر �عوق أو يحبط  العملية ال�� تبدأ عندما يرى أحد الطرف�ن، أو يدرك أن
.أو ع�� وشك أن يحبط ا�تماماتھ

309 organizational culture

culture organisationnelle

ن �� املؤسسة التعليمية مجموعة القيم واملبادئ ال�� يؤمن ��ا األفراد العاملو 

وعية تلك القيم، و�م���ا عن و�ش���ون ف��ا، األمر الذي يصبغ املؤسسة التعليمية بن
��ا اإلدار�ة املتعددة، غ���ا من املؤسسات املماثلة، وذلك فيما يتعلق بممارسا

عرف ��ا لدى العامل�ن ف��ا
ُ
.واملتعامل�ن مع�ا وُ�كس��ا سمعة تتم�� ��ا، و�
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310 organizational development

développement organisationnel

من أع�� املستو�ات لتحقيق  التغي�� ا��طط ع�� نطاق املؤسسة بأكمل�ا وتتم إدارتھ
ن اإلدارة  �عتمده ع�� أ�داف�ا ورفع كفاء��ا وفعالي��ا من خالل تدخل مدروس م

ة بصورة جماعية أسلوب ���يص املشكالت بطر�قة �شارك ف��ا أعضاء املؤسس
.و�استخدام املعارف والعلوم السلوكية

ِظيِ��ٌّ 
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ن

َ
ِو�ٌر ت
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311 organizational effectiveness

efficacité organisationnelle

) الداخلية وا��ارجية(ملادية قدرة املؤسسة ع�� االستفادة من اإلم�انيات ال�شر�ة وا
�� تحقيق ) اإليجابية والسلبية( املتاحة ل�ا، واالستفادة من خ��ا��ا ومعارف�ا السابقة

.أ�داف�ا ا��ددة سلفا بفعالية
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312 organizational empowerment

habilitation organisationnelle

�� اإلبداع، وحر�ة التصرف، عملية �عز�ز لقدرات العامل�ن ل�ي تتوفر لد��م القدرة ع
واج��م �� واقع عمل�م والتقدير، و�صدار األح�ام والقرارات �� القضايا ال�� ت

.املؤس��� وامل�ام ال�� يقومون ��ا

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
ْمِك�ٌن ت

َ
ت
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313 organizational excellence

excellence organisationnelle

حقيق ا��ودة وأداء عملية مستمرة �س��دف التعرف ع�� إنجازات املنظمات �� ت
لقيادة والتخطيط واس�ثمار األعمال املتم��ة عن طر�ق ال��ك�� ع�� رضا العمالء وا

ق النتائج للوصول إ�� رأس املال ال�شري وضمان جودة ا��دمات واملنتجات وتحقي
.ن با�� املنظماتو�صورة فعالة تم���ا ع. م��ة تنافسية وتحقيق قيمة عالية

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
ٌ� ت َم�ُّ

َ
ت

314 organizational health

santé organisationnelle

ة ورخاء املوظف�ن ع�� مدخل إس��اتي�� شامل ومت�امل ��عل اإلنتاجية التنظيمي
�� ب�ئة العمل أكمل وجھ، وذلك من أجل تحس�ن أداء املؤسسة وا��افظة ع

و�شمل ال��ة . ة وا��ارجيةواملوظف�ن والتعامل بكفاية مع متغ��ات الب�ئة الداخلي
مات منضبطة مثل القيادة، التنظيمية ثقافة املنظمة و�ل النوا�� ال�� تجعل�ا منظ

.ة العمل وغ���اواملرونة، وامل�افآت، وأساليب صنع القرار، واتزان حيا

 
ٌ
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315 organizational identification

identification organisationnelle

ت �القيم واملعاي�� واملعتقداارتباط أعضاء املنظمة مع منظم��م باعتناق�م أل�داف�ا و 
تحقيق مستو�ات مرتفعة  التنظيمية السائدة ��ا، األمر الذي �عد أحد أ�م أسباب

.من الثقة والفعالية

ِظيِ��ٌّ 
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َ
ٌد ت َوحُّ

َ
ت

316 organizational innovation

innovation organisationnelle

�ات البي�ية ��دف تحقيق الطر�قة ال�� توظف�ا مؤسسات األعمال للتكيف مع املتغ�
يمية جديدة، أو تطو�ر مزايا تنافسية �� مجال عمل�ا، من خالل تب�� أنماط تنظ

رى بما �ساعد ع�� جديدة، أو إقامة عالقات مع مؤسسات أخ) تكنولوجيا(تقانة 
.إيجاد ���ء جديد

ِظيِ��ٌّ 
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intelligence organisationnelle

نع القرار و�تم االعتماد عملية جمع ومعا��ة وتفس�� و�شر املعلومات الضرور�ة لص
ا����اء الذين �ش�لون �� ذلك �ش�ل أسا��� ع�� األفراد ذوي ا����ة املتخصصة و 

عرفة واستخدام�ا من أجل رأس املال الفكري للمنظمة، وقدرة املنظمة ع�� خلق امل
وتطبيق�ا �� املواقف ال��  دعم التكيف مع ب�ئ��ا، وع�� اك�ساب و�علم معرفة جديدة

امل�ا ا��ار�� الستغالل تواج��ا املنظمة �� ب�ئ��ا التنافسية، واالنفتاح ع�� ع
: لتنظي�� عدة جوانب م��او�تضمن الذ�اء ا. املعلومات املك�سبة من ب�ئ��ا ا��يطة

لتعلم والتكيف ع�� املستوى القدرة ع�� بناء املعرفة من املعلومات املتاحة لدعم ا
دوره إ�� تحقيق األ�داف التنظي��، واالستفادة من رأس املال الفكري بما يؤدي ب

.والرسالة

318 organizational knowledge

connaissance organisationnelle

ج من تفاعل عناصر�ا �ل أش�ال املعرفة ال�� تتعامل ��ا املؤسسات وال�� ت�ت
�� �عامل�م مع عناصر الب�ئة وحرك��م الذاتية �� مباشر��م لألعمال امل�لف�ن ��ا، و

تخدم ل�ا، وتت�ون من ا��يطة باملؤسسة، فاملؤسسة منتج للمعرفة كما أ��ا مس
.جز أعمال�ا بنجاحا��زون الفردي وا��ما�� للمعرفة املتاحة للمؤسسة لتن
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319 organizational learning

apprentissage organisationnel

طو�ر األداء املب�� ع�� العمليات ال�� تحدث داخل املؤسسة للمحافظة عل��ا أو ت
كة باملعرفة، واالستفادة ا����ة، وتتضمن �ذه العمليات اك�ساب املعرفة، واملشار 

ما �و متاح ف�ًما جيًدا، -لھمن خال -باملعرفة أي ت�امل التعلم إ�� ا��د الذي يف�م 
خدم مف�وم التعلم و�ست. ومن ثم إم�انية �عميم �ذه املعرفة �� مواقف جديدة

ائم ع�� املناقشات املنفتحة، التنظي�� للتعب�� عن التغي�� النا�� �� املدارس، والق
� تز�د بدور�ا من ال��ام واملستمرة �شأن القضايا واملشكالت املدرسية �افة وال�

ب�ن عناصر النظام، كما يظ�ر  األفراد بأ�داف ا��موعة، و�دراك�م لالعتماد املتبادل
اعل املستمر أثناء ج�ود التعلم التنظي�� ن�يجة لتوفر ثقافة تنظيمية تدعم التف

ر لدى األفراد �� و�توف. التغي�� لتحقيق التعلم ا��م�� و�يجاد مع�� مش��ك

ِظيِ��ٌّ 
ْ
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ُّ
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خر�ن، والقدرة ع�� �غي�� مؤسسات التعلم شعور مرتفع بالكفاءة الذاتية وكفاءة اآل 
ن املدر���، كما ت�سم الب�ئة، وتحمل املسؤولية ا��معية عن العمليات والتحس�

تفك�� التأم�� الناقد، مؤسسات التعلم باالتصال والتفاعل ا��ما�� املنتج، وال
� الب�ئة ا��يطة ��م ول�س و�يمان أعضا��ا بقدرة اآلخر�ن ع�� التعلم، والتأث�� �

.مجرد التأثر ��ا

320 organizational socialization

socialisation organisationnelle

 املعاي�� واملعرفة وامل�اراتالعملية ال�� يك�سب خالل�ا األفراد القيم واالتجا�ات و 
�ة، وتؤمن لل��ص امل�ارات الضرور�ة ملنظمة معينة باعتبار�ا مجتمع لھ ثقافة متم�

التنظي��، وتحقيق  الوظيفية املطلو�ة، واك�ساب املستوى الضروري من الف�م
و�� . �� تضع�ا منظمة ماالتفاعل االجتما�� الداعم من الزمالء، وقبول الطرق ال

ن ا��ارج إ�� الداخل بصورة العملية ال�� من خالل�ا يتأقلم أعضاء املؤسسة ا��دد م
يمية سواء �ان عبورا مت�املة وفعالة، وتحدث عندما �ع�� ال��ص ا��دود التنظ

ت ال�ي�ل الوظيفي داخل ب�ن مستو�ا"، أو عبورا داخليا "أي ب�ن املنظمات"خارجيا 
.املؤسسة
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321 organizational strategy construction 

process

processus de construction de la stratégie institutionnelle

التفك�� : ات مت�املة �� عملية لبناء اإلس��اتيجية وتطبيق�ا تت�ون من ثالث خطو 
إلس��اتي�� و�س��دف التفك�� اإلس��اتي��  وصناعة القرارات اإلس��اتيجية والتطبيق ا
لمؤسسة، و��� ذلك صناعة اإلس��اتي�� تحديد االختيارات اإلس��اتيجية املتاحة ل
رفة مدى مالئم��ا للمؤسسة، القرار �شأن االتفاق ع�� أي اختيارات تتم دراس��ا ملع

.تيار األمثلو�م�انية تطبيق�ا، و�� ا��طوة األخ��ة يتم تطبيق االخ

اِتيِجَيِة  اِء اإلْسِ�َ�
َ
 ِبن

ُ
َعَمِلَية

ِة  ِسيَّ سَّ
َ

ؤ
ُ
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322 organizational structure

structure organisationnelle

لواجبات واالختصاصات، اإلطار الذي يو�� األدوار واملسؤوليات و�تضمن تحديد ا

ِظيِ��ٌّ 
ْ
ن

َ
ٌل ت

َ
َ�ْي�
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، وكذلك األقسام وتجميع الواجبات بدور�ا �� وظائف والعالقات التنظيمية
تنظي�� إلدارة التعليم ع�� و�ؤسس ال�ي�ل ال. والوحدات اإلدار�ة وكيفية الر�ط بي��ا

السائدة �� ا��تمع،  فلسفة إدار�ة مستقاة من النظم االجتماعية واالقتصادية
ليم وتحديد مساراتھ وتوجيھ و��دف �ذه الفلسفة إ�� التحكم �� النظام اإلداري للتع

�ون �ذه الفلسفة وعادة ما ت. مجاالت عملھ بما يحقق أ�دافھ وأ�داف ا��تمع
سيم السلطات وتوز�ع أساسا ل�ل من التقسيم اإلداري والتنظي�� للتعليم، وتق

اكز اتخاذ القرار ال��بوي، املسؤوليات ب�ن مستو�اتھ اإلدار�ة وأفراده، وتحديد مر 
� املواقع ا��تلفة للعمل وتحديد أنماط السلوك اإلداري املتوقعة من املسؤول�ن �

.ال��بوي 

323 organizational structure of human 

resources management

structure organisationnelle de la gestion des ressources humaines

ل�شر�ة، و�و�� ال�ي�ل الذي يوضع لتحقيق أ�داف وم�مة إدارة املوارد ا
الت�امل بي��ا، و�را�� اختصاصات �ل وحدة تنظيمية ف��ا و�حدد مجاالت الت�سيق و 

.��االقدرات املتوفرة لدى موظف��ا و�م�انية تطو�ر�ا وتنمي

ِظيِ��ُّ إلَداَرةِ 
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َ
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324 organizational support

soutien organisationnel

ملنظمة إلس�اما��م املعتقدات الشاملة ال�� يطور�ا األفراد عن مدى تقدير ا
م �� حل مشا�ل�م وا�تمام�ا برفا�ي��م واستماع�ا لش�وا�م، ومساعد��ا ل�

مل ع�� جوانب الدعم دعم أدا�ي و�شت -: و�ناك نوعان من الدعم . ومعامل��م �عدل
 -ت الالزمة إلنجاز العمل، دعم مادي و�تم من خالل توف�� األج�زة واألدوا: التالية 

دعم  -قاق وا��دارة، مثل توف�� امل�افآت ال�� �عتمد ع�� االستح: دعم تمو��� 
و�تم من : عم عاطفي د -. مثل توف�� التدر�ب، وتوضيح كيفية أداء امل�ام: معر�� 

جابية �� م�ان العمل، خالل تدعيم األفراد �عض�م لبعض من أجل ��يئة مشاعر إي
.وال���يع ع�� إنجاز العمل
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transparence  organisationnelle

ممارسات املنظمة، و�ناك القدرة ع�� ا��صول ع�� املعلومات خاصة تلك املتعلقة ب
وتحتاج املنظمات . ل واالرتباطأ�عاد ثالثة ملف�وم الشفافية ت�سم فيما بي��ا بالت�ام

نية أو ا��فاظ عل��ا أو لتفعيل �ذه األ�عاد مًعا، لبناء الثقة مع األطراف املع
و ومات امل�مة سواء اإليجابية أأي إتاحة املعل: الشفافية املعلوماتية : استعاد��ا، و�� 

الشفافية  -. ملناسبالسلبية عن املنظمة وعن أدا��ا بوضوح ودقة و�� الوقت ا
ومات ال�� ير�دو��ا واملفيدة ال�شاركية  أي مشاركة األطراف املعنية �� تحديد املعل
ة ع�� اتخاذ قرارات سليمة بال�سبة ل�م، وتبادل�ا مما يجعل األطراف املعنية قادر 

لة املوضوعية عن أ�شطة الشفافية املرتبطة باملساء -. فيما يخص عالق��م باملنظمة
.املنظمة وسياسا��ا ووضع تقار�ر لذلك

326 organizational trust

confiance organisationnelle

ظمة وسلوكيا��م، وال�� التوقعات اإليجابية لدى األفراد �شأن نيات أعضاء املن
ا����ات، واالعتماد ت�ش�ل ع�� أساس الف�م لألدوار التنظيمية، والعالقات، و 

.املتبادل فيما بي��م
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327 organizational values

valeurs organisationnelles

مثل �� م�ان و��ئة العمل، مجموعة معينة من االعتقادات أو املفا�يم والقيم ال�� ت
ل املدير�ن واإلدار��ن وال�� يتوقع أن يل��م ��ا �ل فرد داخل املنظمة من خال

مل �ذه القيم ع�� توجيھ بحيث �ع. واملشرف�ن العامل�ن �� املنظمة أو من �� حكم�م
لقيم املساواة ب�ن ومن �ذه ا. سلوك العامل�ن ضمن الظروف التنظيمية ا��تلفة

.إ��...واح��ام اآلخر�ن العامل�ن، واال�تمام بإدارة الوقت، واال�تمام باألداء
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P
328 participative leadership

leadership participatif

ماعة وال�� من شأ��ا أن تؤدي نمط قيادي تتج�� فيھ الثقة املتبادلة ب�ن القائد وا��
�ك�� ع�� تفاعل الفرد عقليا إ�� املشاركة �� تحمل املسؤولية وتحقيق األ�داف، وال�

حقيق أ�داف ا��ماعة وانفعاليا �� املواقف بطر�قة ���عھ ع�� املسا�مة �� ت
ادة ال�شاركية ع�� فكرة وتقوم القي. واملشاركة �� تحمل املسؤولية ا��ماعية مع�م

�� تقدير شؤون العمل،  رئ�سية �� التأث�� �� األفراد داخل املؤسسة التعليمية
سؤولية و�حفز�م ع�� وكذلك األمور ال�� ��م�م وتمس مصا���م مما �شعر�م بامل

د ال�شار�ي و�جعلھ أك�� إجادة العمل والتعاون، بما ي�سر من م�مة أو دور القائ
.فعالية �� الوقت نفسھ
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329 partnership

partenariat

عنية بصياغة األ�داف والغايات؛ املسؤولية املتبادلة واالل��ام ا��اد ب�ن األطراف امل
املش��ك بوحدة ال�دف  لذا ف�� عالقة عمل ب�ن فر�ق من الشر�اء ت�سم باإلحساس

تبادل املعلومات وتحمل  واالح��ام املتبادل والرغبة �� التفاوض، واالش��اك ��
و�� أيضا تضافر . املساءلةاملسؤوليات واك�ساب امل�ارات وصناعة واتخاذ القرارات و 

ع�� املستوى القومي أو  ج�ود ا���ومة مع القطاع ا��اص واأل��� والقطاع ا����ي 
ول إ�� اتفاق و�عاون اإلقلي�� �� مواج�ة مش�لة ما من خالل اتصال فعال للوص

.وصياغة مقبولة ل�ذه الشراكة

 
ٌ
ة

َ
َراك

َ
ش

330 perception

perception

إْدَراٌك 
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.�يطةعملية ذ�نية ومعرفية �ساعد ع�� تفس�� وف�م الب�ئة ا�

331 performance

performance

عرفية وقيمة معينة لدى سلوك ي�سم بامل�ارة �� مجال مع�ن، اس�نادا إ�� خلفية م
يصل الفرد إ�� مرحلة  الفرد، و�تطلب قدرا مناسبا من التدر�ب واالستعداد ح��

ألدوات واألساليب التمكن أو الكفاءة، مما يقت��� ضرورة سيطرة الفرد ع�� ا
فتضيھ وظيفتھ من أ�داف وامل�ارات ال�� يتم من خالل�ا �ذا األداء، �� ضوء ما ت

.وغايات

أَداءٌ 

332 performance  development

développement de la performance

تقبل، و�تم ذلك من خالل ا���ود املبذولة ملساعدة العامل�ن ع�� االستعداد للمس
.عية، وسمات ال��صيةالتعليم الرس��، وا����ة الوظيفية، والعالقات االجتما

ِو�ُر األَداِء 
ْ
ط

َ
ت

333 performance continuous 

improvementamélioration continue de la performance

�� والبحث املستمر عن طرائق املبادرات املبذولة من قبل �ل فرد باملدرسة ع�� التفك
ل ا��مع املستمر جديدة ألداء أعمال�م وتقديم خدما��م �ش�ل أفضل، من خال

ت ال�� �عوق، وجوانبھ للمعلومات عن األداء والتحليل املستمر ل���يص املشكال 
، وتنفيذ �ذه ال�� تحتاج لتحس�ن، وتقديم اق��احات �شأن �ذا التحس�ن

داء األفراد امل��، وتحس�ن االق��احات، األمر الذي يؤدي بمرور الوقت إ�� تطو�ر أ
.أداء املدرسة ك�ل

ِمٌر لألَداِء 
َ
ْحِس�ٌن ُمْست

َ
ت

334 performance evaluation

évaluation de la performance

وك املتعلقة بالعمل، وكيفية عملية منظمة ��مع املعلومات، وفق معاي�� األداء والسل
اجبات وظيفتھ بكفاءة أع�� �� أداء املوظف سابقا وحاليا، وكيفية رفع كفاءة أدائھ لو 

ِو�ُم األَداِء 
ْ

ق
َ
ت
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.املستقبل

335 performance management

management de la performance

ظيم وتوجيھ األداء ج�ود املؤسسات ا��تلفة ال�� ��دف إ�� تخطيط ج�ود وتن
�دف �س�� ا��ميع الفردي وا��ما�� ووضع معاي�� ومقاي�س وا��ة ومقبولة ك

�� أ�داف التنظيم، من خالل نظام يتم بموجبھ ترك�� املدير�ن ع. للوصول إليھ
.املؤسسة ب�شكيل أسلوب أدا��م، ح�� �سا�م بطر�قة منظمة �� نجاح

 األَداِء 
ُ
إَداَرة

336 PERT style

style de pert

� أساليب بحوث العمليات أسلوب تقييم ومراجعة ال��نامج، و��ت�� �ذا األسلوب إ�
ستقلة وال�� تتم �� تتا�ع و�قوم ع�� منطق تقسيم املشروع إ�� عدد من األ�شطة امل

منطقي لل�شاطات دون مع�ن إ�� أن يتم تنفيذ املشروع �لھ مع وضع تصور زم�� و 
.حساب لعامل الت�لفة �� بادئ األمر

وُب ِب��ت
ُ
أْسل

337 phenomenology

phénoménologie

ا�ر ال ظا�ر�ا��ا؛ أي علم وصف الظوا�ر الشعور�ة، و�س��دف دراسة ما�يات الظو 
ن �ذه الظوا�ر ل�ست ما دراسة �ذه املا�يات كما تظ�ر للو�� و�� خ��ة الذات، أل 

دراسة مع�� ا����ة يظ�ر لنا من األشياء و�ظ�ر للو�� �� أساليب متنوعة، و 
ي يمتد لي�سع لأل�عاد اإل�سانية، ووصف واقع ا��ياة اإل�سانية �� سياق�ا الذ

مثل ر�ائز م... الوجدانية، والتار�خية، وامل�نية،
ُ
كما ��تم . �مة لبناء املع��وال�� ت

ا ي، وف�م املعا�ي ال�� تحمل�بالبحث الكيفي للسلوك اإل�سا�ي، وخ��ات الواقع ا��يا�
رورة تجرد الباحث�ن من و�ؤكد علم الظوا�ر ع�� ض. ظا�رة ما لألفراد أو ا��موعات

لقي بظالل�ا ع�� خ��ا��م، وأف�ار�م املسبقة عن الظا�رة موضع الدراسة ح
ُ
�� ال ت

فس�� الباحث ألسس وتتم عملية التجرد �ذه من خالل ت. عملية الوصف والتفس��
عد املقابالت . ال�تمام دراستھ، وتحديد االف��اضات املسبقة عن الظا�رة موضع ا

ُ
و�

ألفراد للتوصل إ�� ال��صية املتعمقة من أ�م إس��اتجيات جمع البيانات من ا

َواِ�رِ 
َّ
ُم الظ

ْ
ِعل
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يانات ع�� أر�ع خطوات، وتنطوي مرحلة تحليل الب. خ��ا��م وللمعا�ي املرتبطة ��ا
 �� :-  

ُ
دونات عدة مرات، واالستماع التوصل ملع�� الظا�رة �� �لي��ا من خالل قراءة امل

ستخلصة من تص�يف البيا -. إ�� ال���يالت الصوتية للمقابالت ال��صية
ُ
نات امل

قوالت املرتبطة املقابالت ال��صية إ�� وحدات مع��، من خالل تحديث امل
 -ثم . تبطة بمجال البحثيحول الباحث لغة املشارك�ن إ�� لغة بحثية مر  -. بالظا�رة

�سقة مت�املة �ع�� عن ب�ية يحلل الباحث وحدات املع��، وُ�عيد تركي��ا �� مقوالت ُم 
ملقوالت املرتبطة و�تم التوصل إ�� وحدات املع�� من خالل تحديد ا. الظا�رة

.بالظا�رة

338 plan

plan

راءات أو ا��طوات طر�قة للعمل من أجل تحقيق �دف ما تتضمن سلسلة من اإلج
حقيق األ�داف و�ناك أر�عة أنماط من ا��طط لت. للعمل املراد القيام بھ

إلس��اتيجية وخطط ا��طط ا -ا��طط التكتيكية،  -ا��طط اإلجرائية،  -: املؤسسية
).الطوارئ (االحتماالت 

 
ٌ
ة

َّ
ط

ُ
خ

339 planning

planification

ل�� �ستخدم�ا ا��ططون تتا�ع مستمر ومتداخل ��موعة من اإلجراءات واأل�شطة ا
لغايات إ�� أ�داف عامة لتحديد أ�م ا��اجات والغايات واإلش�اليات، ثم ترجمة ا

ديلة لتحقيق األ�داف وخاصة تفصيلية، يتلو ذلك وضع مجموعة من اإلجراءات الب
جراء األمثل، وأخ��ا تأ�ي ا��اصة، وتحديد الت�لفة والعائد ل�ل بديل واختيار اإل 

.عملية ترجمة ا��طة إ�� مشروعات

 
ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

340 planning strategic in education

planification stratégique  dans l'enseignement

��تملة واملمكنة، تخطيط يرتكز ع�� اس�شراف آفاق املستقبليات ال��بو�ة ا
واملتوقعة، أو تصميم  واالستعداد ملواج���ا برصد وتحديد اإلم�انيات املتاحة

اِتيِ��ُّ ِ��  (ال.. ) اإلْسِ�َ�
ُ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

ِة  ْ�ِبيَّ
َّ
ال�
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و�عتمد . ومتا�عة �ذا التنفيذ اإلس��اتيجيات البديلة، واتخاذ القرارات �شأن تنفيذ�ا
ق وتفك�� منظم تحكمھ التخطيط ع�� من�� دينامي، وأسلوب عل�� يجري وفقا ملنط

التھ وصوره املتعددة، حيث القوان�ن العلمية، و�تجھ ببصره إ�� املستقبل �� احتما
جھ إ�� رصد اإلم�انات يحدد ف��ة زمنية مقبلة يتم ف��ا تحقيق أ�دافھ، كما يت

ام�ا �� تنفيذ ا��طط ال�� التعليمية، واملادية، وال�شر�ة املتاحة واملمكن استخد
�� يتمكن من وضع يرسم�ا، و�جمع و�حلل و�فسر �ل البيانات واملعلومات، ح

يغة خطط إس��اتيجية مجموعة من البدائل أو ا��يارات الوا��ة واملمكنة �� ص
ت، مع بيان مزايا�ا وعيو��ا و�جرائية وتنفيذية واحتياطية توضع أمام متخذي القرارا

مرحلة إعدادية أو  - :و�مر بثالث مراحل متتا�عة، �� . التخاذ القرار املناسب
اإلس��اتيجية  تحديد الغايات -: إلعداد وصياغة ا��طط، وتتضمن ) تج���ية( 

تعمق للب�ئات التعليمية وا��تم -للتعليم، 
ُ
تحديد األ�داف  -عية، التحليل امل

مراجعة أطر  -قبل؛ التفصيلية للتعليم وفق االف��اضات التخطيطية عن املست
إعداد ا��طط  -. إقرار ا��طة اإلس��اتيجية -. خطط التعليم و�س��اتيجياتھ

مرحلة  -موازن��ا؛  تمو�ل ا��طط املوضوعة و�عداد -التنفيذية واالحتياطية؛ 
تفق عل��امرحلة املتا�عة والتقو�م ل  -العمليات التنفيذية ل��طة؛ 

ُ
.تنفيذ ا��طط امل

341 Plausible futures

avenirs plausibles

د�ا إ�� املعرفة ا��الية، املستقبليات األك�� احتماال �� ا��دوث ع�� أساس اس�نا
ب��، و�أخذ �ذا النمط والعلم بالكيفية ال�� ُيمكن أن تحدث ��ا األمور بقدر ك
ما الذي : ل�ساؤل التا��مساحة أقل من املستقبليات املمكنة و�مثل اإلجابة عن ا

ُيمكن أن يحدث؟

ْصِديِق 
َّ
 ِبالت

ٌ
اٌت َجِديَرة َبِليَّ

ْ
ق

َ
ُمْست

342 policy

politique

 يا �� املؤسسة ل�ي �س��دي ��امجموعة من املبادئ واملفا�يم ال�� تضع�ا اإلدارة العل
ملديرون عندما يتخذون املستو�ات الوسطى والدنيا عند وضع خطط�ا و�س��شد ��ا ا
تتم �� نطاقھ جميع  قرارا��م �� �شاط�م ال�شغي��، ف�� اإلطار الدائم الذي

ارة �� ا���ام وتوافق التصرفات، و�دور �� فلكھ ال�شاط �� جميع مستو�ات اإلد

 
ٌ
ِسَياَسة
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� ولو أ��ا �عدل إذا تقدمت وصوال إ�� األ�داف امل�شودة، ومن صفا��ا الثبات ال�س�
: السياسة للمؤسسة ومن أ�م ما تحققھ. أو تخلفت أو أصبحت غ�� قابلة للتطبيق

، واملعاونة �� وضع ا��طط االقتصاد �� ا���د والوقت، واإلسراع �� تحقيق األ�داف
�و�ن صورة ذ�نية الفرعية، ور�ط الوحدات داخل املؤسسة �عض�ا مع �عض، وت

.طيبة للمؤسسة

343 policy of human resources 

managementpolitique de gestion des ressources humaines

ر�ة، و�� تحدد توج�ا��ا ترجمة لفلسفة املؤسسة وأسلو��ا �� إدارة موارد�ا ال�ش
ما نا�ا اإلدارة �شأن موظف��ا، كواملقاصد الرئ�سة واملبادئ واأل�داف البعيدة ال�� تت�

.�س�ل عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمل

ِة  ِر�َّ
َ

َواِرِد الَ�ش
َ
 إَداَرِة امل

ُ
ِسَياَسة

344 possible futures

avenirs possibles

ل�� ُيمكن أن يتم تخيل�ا؛ نمط من املستقبليات �شتمل ع�� �ل أنماط املستقبليات ا
� مقنعة، أو �عيدة املنال، أي تلك املستقبليات ال�� يمكن أن تتحقق، م�ما �انت غ�

ستقبليات ع�� معلومات أو ُيمكن أن تحدث �عد ف��ة طو�لة �س�ًيا، و�عتمد �ذه امل
ذا النمط من و�مثل �. جزئية عن املستقبل، حيث ال تتوافر �ل املعلومات

ن يحدث؟، و�عتمد اإلجابة ما الذي يمكن أ: املستقبليات اإلجابة عن ال�ساؤل التا��
 عن �ذا ال�ساؤل ع�� املعلومات ا��ديدة ال�� يمكن ا��ص

ً
.ول عل��ا مستقبال

 
ٌ
ة

َ
اٌت ُمْمِكن َبِليَّ

ْ
ق

َ
ُمْست

345 potential futures

avenirs potentiels

�تملة، بما �� ذلك نمط من املستقبليات يؤثر �� �ل أنواع املستقبليات ا�
��قائق عن املستقبل، املستقبليات ال�� لم يتم تخيل�ا، نظرا لعدم توافر �ل ا

ال عر�ض من وأخطاء التخيل، ألن املستقبل غ�� محدد، و�نطوي ع�� مج
وجد خارج مخروط الضوء ففي علم الف��ياء ال�س�ية مثال، ي. املستقبليات البديلة

ب��، وذلك نظرا لقوان�ن مساحة غ�� معلومة لكن يمكن معرف��ا �� إطار زم�� مستق

 
ٌ
ة

َ
َمل

َ
اٌت ُمْحت َبِليَّ

ْ
ق

َ
ُمْست
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، ومن ثم خارج حدود سرعة الضوء، و�املثل توجد مستقبليات خارج حدود التخيل
عد �ذه املنطقة مجاال مظلما غ��

ُ
معلوم، و�التا�� ُيمثل  مخروط املستقبليات، و�

.ا��روط الضوء الذي ُين�� الطر�ق

346 prejudice

préjudice

اطئ قد يوجھ نحو جماعة اتجا�ات سلبية وشعور الفرد بكرا�ية مب�ية ع�� �عميم خ
ء �انت �ذه ا��ماعة ع�� سوا. معينة أو أفراد معين�ن أل��م أعضاء �� �ذه ا��ماعة

معينة أو ل�و��ا ت�سم  أساس دي�� أو سيا���، أو أ��ا ت�ت�� إ�� طبقة اجتماعية
.بخصائص معينة

ٌب  �عصُّ

347 prevention cost

coût de prévention

ذ�ا من املرة األو�� و�دون الت�لفة الالزمة للتأكد من أن جميع األ�شطة س�تم تنفي
در�ب و�عليم العامل�ن ت -. كتابة إجراءات العمل -:أخطاء، و�شمل الت�اليف التالية

  -.دات ومعايرة أج�زة االختبارصيانة املع -. بحيث تمك��م من أداء األعمال امل�لف�ن ��ا
.أ�شطة املراجعة -. تخطيط ورقابة العمليات

 
ٌ
ة اِئيَّ

َ
 ِوق

ٌ
ة

َ
ِلف

ْ
�

َ
ت

348 principle

principe

.قاعدة لفعل مع�ن  أو حدث ما مقبولة ومع��ف ��ا

 
ٌ
َمْبَدأ

349 private cost

coût  privé

�يجة التحاقھ بالتعليم جميع النفقات وا��سائر ال�� يتحمل�ا الفرد أو عائلتھ ن
مسكن، (نفقات ا��يب الرسوم ا��امعية، و�لفة الفرصة الضا�عة، و : ا��ام�� و��

حسب من خالل ، وال�� سوف ت)ومأ�ل، ومل�س، ومواصالت، وأي مصار�ف أخرى 
.ه الدراسة إجابة ا��ر�ج عن اس�بانة حساب ال�لفة املستخدمة �� �ذ

 
ٌ
اَصة

َ
 خ

ٌ
ة

َ
ف

ْ
ل

ُ
�
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350 Probable futures

avenirs probables

 اد�ا إ�� فكرة أن االتجا�اتنمط من املستقبليات يرجع ارتفاع �سبة حدو��ا إ�� اس�ن
ون امتدادا خطيا ا��الية س�ستمر بنفس النمط مستقبال، وأن املستقبل سي�

االتجا�ات تظل ثابتة  وال �ع�� �ذا أن. ل��اضر، الذي ُيمثل بدوره متصال للما���
و�مثل �ذا . غي��ات فجائية�س�يا ع�� ف��ة زمنية طو�لة، ولكن بطبيعة ا��ال تحدث �

ك�� احتماال أن يحدث ع�� ما األ: النمط من املستقبليات اإلجابة عن ال�ساؤل التا��
.أساس االتجا�ات ا��الية ؟

��ِ 
ً
ُ� اْحِتَماال

َ
�

ْ
اٌت أك َبِليَّ

ْ
ق

َ
ُمْست

ا�ُ�ُدوِث 

351 problem

problème

دد من الوقا�ع حالة ت�سم بتعقد و�شابك أطراف�ا، وقد ت�س�ب �� حدوث ع
لغت درجة عالية من �عقد غ�� املرغوب ف��ا، أو �� حدوث أزمة خاصة إذا ب) األحداث(

�ا، ومحاولة التعامل و�شابك عناصر�ا، أو لم يتم التعرف عل��ا و���يص أسبا�
���ود واالستخدام ا��يد مع�ا، أو مواج���ا �� وقت مبكر ومناسب، وذلك ب�نظيم ا

م للتعامل مع�ا وحل�ا قبل أن لإلم�انيات، وتحتاج املش�لة إ�� التفك�� وا���د املنظ
ب الذي قد يمتد أليام أو �ستفحل أمر�ا، خاصة وأنھ يمكن أن يتوافر الوقت املناس

لة ش�ئا سلبيا �ش�ل مطلق، وال �عد املش�. أسابيع أو ح�� ش�ور ��ل�ا وفقا لطبيع��ا
التطو�ر، واالبت�ار، حيث إن أل��ا قد ت�ون أحد العوامل ال�امة الدافعة لإلصالح، و 

واملؤسسات، وا��تمع،  مواج�ة املشكالت بموضوعية، و��اعة يطور قدرة األفراد،
�� أساليب وممارسات ع�� األداء األفضل وال��يح خاصة وأن املش�لة قد �ش�� إ

د ت�ون أس�مت �� غ�� ��يحة قد تم استخدام�ا �� ف��ة أو ف��ات سابقة، ق
.وجود�ا

 
ٌ
ة

َ
ِ�ل

ْ
ُمش

352 procedural justice

justice procédurale

ع ا��رجات أو النتائج �� قضايا العدالة املتعلقة باإلجراءات املستخدمة �� توز�

 
ٌ
ة اِئيَّ  إْجَر

ٌ
ة

َ
َعَدال
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ات ال�� تؤثر �� توز�ع املؤسسة التعليمية، ومشاركة املعلم�ن �� صناعة القرار 
ية لإلجابة عن �ساؤالت امل�افآت بحيث تقدم املؤسسة التعليمية الضمانات ال�اف

، و�ؤدي حرص املؤسسة املعلم�ن وتقليل مخاوف�م �شأن املمارسات الصادرة ع��ا
لكفيلة با��صول ع�� ع�� تحقيق العدالة اإلجرائية إ�� تصميم النظم والطرق ا

و�رامج املق��حات، و�رامج  أصوات العامل�ن �افة ومنح�م القدرة ع�� اختيار ال��ان
.وار مع أعضاء اإلدارة العليااإلدارة باملشاركة، وسياسة الباب املفتوح، وندوات ا��

353 process

processus

ستخدم لتفس�� تتا�ع مستمر ومتداخل ��موعة من اإلجراءات واأل�شطة ا
ُ
ل�� �

�� يتم تفس���ا �� �ذا أسباب، واستمرار�ة، ومخرجات �عض الظوا�ر، والظا�رة ال
�طط

ٌ
.السياق �� ظا�رة التغي�� املؤس��� ا�

 
ٌ
ة َعَمِليَّ

354 process  capability

capacité du processus

دما تتم عملية مقارنة ��م التباين فيما يتصل بمواصفات املنتج أو ا��دمة وعن
حد املواقف الثالثة مدى فعالية العملية بحدود املواصفات، نحصل عادة ع�� أ

ملية مع مدى التوصيف؛ ت�سم با�ساق مدى الع: عملية مرتفعة الفعالية  -:  التالية 
فعالية محدودة  عملية ذات -. حيث يوجد احتمال ض�يل لوجود أداء غ�� مقبول 

عملية ل�ست ذات  -. �بات�سم ب�ساوي مدى العملية مع مدى املواصفات تقر : للغاية 
��الة، و�التا�� ال تل�� يتجاوز مدى �ذه العملية حدود التوصيف �� �ذه ا: فعالية 

.�� املقبول املواصفات املطلو�ة مما يؤدي إ�� تكرار حدوث األداء غ

ـاِت   الَعَمِليَّ
ُ
ِدَرة

ْ
َمـق

355 professional competence of school 

managercompétence professionnelle du directeur de l'école

� األداء الك�� للفرد �� قدرة مركبة من م�ونات معرفية وم�ار�ة ووجدانية تؤثر �
م��ا إ�� أ�داف موقف مع�ن، و�� مجال محدد، طبًقا لشروط معينة يمكن ترج

قياس والتفس�� �� ضوء سلوكية تحدد بمستوى يكفي لإلنجاز، وقابل للمالحظة وال

ِة  ْدَرَسِة اِملْ�ِنيَّ
َ
 ُمِديِر امل

ُ
اَية

َ
ِكف
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ھ بمستوى عال من تضمن قدرة مدير املدرسة ع�� أداء م�ام. محك عام لالتفاق
ط وقعة منھ �� مجال العمل املرتبامل�ارة واإلتقان تحقيق القدر األك�� من النتائج املت

.بم�نتھ

356 professional development

développement professionnel

��ود �� املدرسة ع�� أ�داف مخططة طو�لة األجل وعمل مطور ومستمر يركز �ل ا�
در�ب الفر�ق املدر��� ع�� اإلنجاز األ�ادي�� للطالب من خالل تدعيم املمارسات وت

.حل املشكالت والتطو�ر والتحس�ن املستمر

 
ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
ة ِميَّ

ْ
ن

َ
ت

357 professional development of faculty 

staff members

perfectionnement professionnel des membres de la faculté

دار�ة و��صية جديدة عملية منظمة ومدروسة لبناء م�ارات م�نية وأ�اديمية و�
م من معارف وم�ارات يتطل��ا مجال عمل أعضاء �يئة التدر�س، لتجديد ما لد��

.وو�ثرا��ا لالرتقاء بمستوى األداء وتحقيق مز�د من النم

ِة 
َ
اِء َ�ْيئ

َ
 ألْعض

ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
ة ِميَّ

ْ
ن

َ
ت

ْدِر�ِس 
َّ
الت

358 project

projet

تقوم بھ مجموعة من ) ةل�ل مشروع تار�خ بداية و��اي(عملية أو �شاط مقيد بزمن 
 إ�� جنب من أجل تقديم

ً
منتج ما أو خدمة ما ��دف  األفراد مرة واحدة، �عملون جنبا

.تحقيق �غي�� مفيد أو إيجاد قيمة مضافة

ُروعٌ 
ْ

َمش

359 project management

gestion de projet

ة إجراء املشروع، باالستعانة فن توجيھ املوارد ال�شر�ة واملادية وتنظيم�ا خالل ف�� 
ن ا��ديثة لتحقيق األ�داف ا��دد) التكنولوجيات(بالتقانة 

ّ
ة، بالطر�قة ال�� تمك

اعاة عوامل ا��ودة من إنجاز املشروع، وذلك ب�نفيذ مضمون ما جاء فيھ، ومر 
.والتوقيت والت�لفة

ُروِع 
ْ

ش
َ
 امل

ُ
إَداَرة
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360 project organization

organisation du projet

مت�املة من  نمط تنظي��، يجري فيھ تجميع موظف�ن يمثلون عدة تخصصات
ر�ق عمل مؤقت إلنجاز �� ف)  أقسام و�دارات(وحدا��م التنظيمية األصلية الدائمة 

حدا��م التنظيمية ع�� م�مة، و�ان��اء املشروع �عاد تخصيص العامل�ن من قبل و 
اية فاالختصاصيون مشروع آخر، فالتصميم التنظي�� �نا مؤقت، لكنھ مرن للغ

ًقا ��داول التنفيذ، و�كذا يدخلون إ�� املشروع و�خرجون منھ �� توقيتات محددة ووف
االن��اء من املشروع  يمكن استخدام فرق مدد قص��ة إلنجاز م�ام متعددة، وعند

ائمة، و��ون �ذا التصميم �عود �ل مجموعة من املوظف�ن إ�� إدار��ا الوظيفية الق
�� مستوى تقا�ي مناسًبا، السيما عند ا��اجة إلنجاز مشروعات معقدة أو ع

سسات التعليمية، حيث و�مكن االستفادة من تنظيم املشروع باملؤ . عال) تكنولو��(
�� تتفاوت �� درجة أ�مي��ا، يوجد العديد من املشروعات ال�� ي�ب�� القيام ��ا، وال

منية معينة باتباع مدخل جديد وال�� تتطلب  قدًرا أك�� من ا���ود لتنفيذ�ا �� ف��ة ز 
ع من ال�يا�ل الذي يتم�� بوجود �� أداء العمل و�دارة املوارد، وال�� يحقق�ا �ذا النو 

.العالقات ا��ان�ية واألفقية بجانب العالقات الرأسية

ُروِع 
ْ

ش
َ
ِظيُم امل

ْ
ن

َ
ت

361 prospective methodologies

méthodologies prospectives

��ا سؤال يحاول ذلك من��يات لالس�شراف تتضمن أر�عة مستو�ات، ول�ل مستوى م
ماذا يبدو أنھ : ليل التح -ماذا يحدث ؟ : املدخالت -: املستوى اإلجابة عنھ و�� 

.أن يحدث ؟ ماذا يمكن: املتوقع  -ماذا يحث فعليا ؟ : التفس��  -يحدث؟ 

َراِف 
ْ

 االْسِ�ش
ُ

ات َ�ِ�يَّ
ْ
َمن

362 public relations

relations publiques

ر�ن ��دف خلق اتجا�ات وظيفة من وظائف اإلدارة، من واجبا��ا التواصل مع اآلخ
ك ا��م�ور ملعرفة إيجابية نحو املؤسسة ومنتجا��ا، و�� معنية بتحليل سلو 

ق مع الصا�� العام لتغطية اتجا�اتھ واحتياجاتھ والعمل ع�� وضع ال��امج ال�� تتف
.�ذه االحتياجات وكسب رضا ا��م�ور 

 
ٌ
ة اٌت َعامَّ

َ
َعالق
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Q
363 quality assurance

assurance qualité

�ن وا��افظة ع��  جودة العملية املستمرة والدائمة لتقو�م ومراقبة وضمان وتحس
مل التخطيط وضبط نظام التعليم من خالل نظام مت�امل من األ�شطة ال�� �ش

��دمة يقابل معاي�� ا��ودة ا��ودة، وتقييم ا��ودة وتحسي��ا لضمان أن املنتج أو ا
: �ندسة ا��ودة : و�ت�ون مدخل ضمان ا��ودة من ثالث وظائف أساسية. ا��ددة

دخال ا��ودة �� مرحلة و��تم بالتخطيط السليم لبناء جودة املنتج ف�� ��دف إل 
ضع املعاي�� ا��ططة و�شمل و : الرقابة ع�� ا��ودة . تصميم املنتجات والعمليات

أم ال، ثم اتخاذ  وذلك لتحديد ما إذا �انت مستو�ات ا��ودة مازالت محققة
. املطابقة للمواصفات اإلجراءات الوقائية مستقبال لضمان ا��افظة ع�� مستوى 

�شطة الالزمة لضمان و�شمل تخطيط وتنظيم وتوجيھ ورقابة �ل األ: إدارة ا��ودة 
.وتأكيد ا��ودة

 ا�َ�ْوَدةِ 
ُ

َمان
َ
ض

364 quality control

contrôle de la qualité

خدم للوفاء بمتطلبات مجموعة األ�شطة واألساليب الفنية واإلجراءات ال�� �ست
ن مستوى ا��ودة، ا��ودة، وم��ا وجود معاي�� أو مواصفات محددة للتعب�� ع

ات وا��رجات، و�شمل مف�وم ضبط ا��ودة، جودة �ل من املدخالت والعملي
والت��يح، و��تم بمنع  و�عتمد ع�� وضع إجراءات تتمثل �� االختبار، والتفت�ش،

.حدوث األخطاء

 ا�َ�ْوَدةِ 
ُ
ْبط

َ
ض

365 quality cost

coût de la qualité

 ا�َ�ْوَدةِ 
ُ
ة

َ
ِلف

ْ
�

َ
ت
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أل�شطة ال�� تمنع من��ية �ساعد املؤسسة ع�� تحديد مدى استخدام موارد�ا ل
ؤسسة بما �سمح بتحديد ا��ودة الرديئة، وع�� تقييم جودة منتجات أو خدمات امل

وقد . عملية التحس�نات الوفورات ا��تملة ال�� يمكن ا��صول عل��ا خالل تنفيذ
بدمج ت�لفة ا��ودة ��  أدى تصاعد حدة املنافسة العاملية إ�� ا�تمام املؤسسات

ؤسسة تقديم املساعدة و�س��دف ت�لفة ا��ودة بال�سبة أل�شطة امل. نظام�ا املا��
�� الوقت املناسب وتنفيذ  ��ميع اإلدارات فيما يتصل باتخاذ اإلجراءات الت��يحية

.امل�ام املطلو�ة ف��ا أوال بأول 

366 quality in education

qualité dans l'éducation

وال��بو�ة الالزمة لرفع  عملية تطبيق مجموعة من املعاي�� واملواصفات التعليمية
امل�ن باملؤسسة التعليمية مستوى وجودة املنتج التعلي�� بواسطة جميع األفراد الع
ف إ�� إيجاد ثقافة متم��ة �� جميع جوانب العمل التعلي�� وال��بوي باملؤسسة، ��د

ذ بدايتھ من أجل وسائدة ب�ن العامل�ن حول سبل أداء العمل �ش�ل ��يح من
.تحقيق جودة املنتج التعلي�� بصورة أفضل و�فعالية أع��

ْعِليِم 
َّ
 (ال.. ) ِ�� الت

ٌ
َجْوَدة
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R
367 reactive strategy

stratégie réactive

ُ�عت�� �ذا النمط من مجموعة اإلجراءات ال�� تتحقق كرد فعل ألحداث معينة، و 
.اإلس��اتيجيات أقل فاعلية من االس�با�� والقصدي

 َردُّ الِفْعِل 
ُ
اِتيِجَية إْسِ�َ�

368 recruitment

recrutement

شغل الوظائف الشاغرة، عملية اجتذاب و�غراء القوى العاملة املرتقبة للتقدم ل
شاط املؤسسة من حيث وال�� يتوقع أن تتوافر ف��ا ا��صائص املالئمة لطبيعة �

ن املصادر الستقطاب و�ناك نوعان م. امل�ارات ومستوى ا����ة والتعليم الرس��
 عمالة املتوفرة بداخل املؤسسةاملصادر الداخلية ال�� �عتمد ع�� ال: العمالة املطلو�ة 

لعمل املفتوح خارج و�شغل وظائف أخرى، املصادر ا��ارجية ال�� �س��دف سوق ا
.املؤسسة

اٌب 
َ
ط

ْ
اْسِتق

369 recurrent education

éducation récurrente

�� بحيث يتم توز�ع ف��ات إس��اتيجية شاملة ��دف إ�� إعادة �ي�لة النظام التعلي
اس�بدال الف��ات املمتدة  الدراسة ع�� مدار حياة الفرد �ل�ا بطر�قة متناو�ة، أي

و�وفر . الراحة والتقاعدللتعليم دفعة واحدة بأنواع أخرى من ال�شاط مثل العمل و 
م فرص التعليم املبكرة أو ملن �ذا فرصة  ثانية أو ثالثة لتعليم األفراد الذين فات��

لئك الذين سبق �عليم�م ظ�ر خطأ توج���م �� مراحل التعليم املبكرة، و�ساعد أو 
تطور السر�ع �� العلوم وتدر���م، ولكن ظ�ر �عض الضعف لد��م �عد ذلك ن�يجة لل

اُوِ�يٌّ 
َ
ن

َ
ْعِليٌم ت

َ
�
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لتكنولو�� مرة أخرى، كما والتكنولوجيا، ع�� أن �عيدوا ال��اق بالركب العل�� وا
. �م فرصة أخرى للتعليم�ساعد أولئك الذين يرغبون �� التقدم �� م���م فيقدم ل

مصادر التعلم �لما تقدم  وتتأكد ا��اجة إ�� �ذا النوع من التعليم ن�يجة ازدياد
.ب اجتماعية وسياسيةالزمن مما يجعل الفرد �� حاجة إ�� ز�ادة التعلم ألسبا

370 reengineering

reingénierie

ات اإلدار�ة للمؤسسة بصورة إعادة التفك�� املبد�ي واألسا���، و�عادة تصميم العملي
أو تدر�جية، ��  جذر�ة ��دف تحقيق تحس�نات جو�ر�ة فائقة، ول�ست �امشية

وتتمثل . ية، وتدفق العملالت�لفة، وا��ودة، واإلنتاج: معاي�� األداء ا��اسمة مثل
سة، وتطبيق التقانة أبرز خصائص إعادة ال�ندسة �� الكفايات املتم��ة للمؤس

��اتيجية، و�عادة التنظيم، املتقدمة،  وتحقيق األ�داف والنتائج اإلس) التكنولوجيا(
.لعمليات اإلدار�ةوال��ك�� ع�� العمل ا��ما��، و�عادة التصميم ا��ذري ل

َدَسِة 
ْ
 الَ�ن

ُ
ِإَعاَدة

371 reinvention

réinvention

 � تب�� الالمركز�ة كتوجھ عامنموذج �عد من أ�م نماذج اإلصالح اإلداري ال�� تقوم ع�
وقد ظ�ر �ذا . خاصة �� إدارة املؤسسات ا���ومية عامة واملؤسسات التعليمية

اإلدار�ة، و��ز�ا عن  النموذج ن�يجة لضعف أداء املؤسسات ا���ومية، وأج�ز��ا
�دمات ال�� تقدم�ا، تحقيق أ�داف�ا، وضعف ثقة ا��تمع ��ا وعدم رضاه عن ا�

ة والتطبيقية ال�� أدت إ�� حتمي باإلضافة إ�� املتغ��ات العاملية، والتطورات العلمية،
بيق �ذا النموذج �� و��دف تط. اإلصالح اإلداري ل�ذه املؤسسات، ونظم إدار��ا

صة بتحس�ن العالقات التعليم إ�� إذابة الفروق ب�ن املدارس ا���ومية وا��ا
حو املستفيدين، وتمك�ن والتفاعالت املباشرة داخل ا��تمع املدر���، والتوجھ ن

ة، آليا��ا، وتب�� ثقافة الر�ادالعامل�ن، واالتصال، والشفافية، وتقليل الب��وقراطية و 
ار�ة، و�و من أ�م نماذج واالبت�ار، والعمل بروح رجال األعمال، والعمليات التج

ن اآلونة األخ��ة والذي يمكن أ اإلصالح اإلداري للمدارس ا���ومية وأوسع�ا ان�شاًرا ��
ل، وتحصل ع�� رضا تؤدي املدارس من خاللھ وظائف�ا بكفاءة أع�� وت�لفة أق

.املستفيدين وثق��م وتل�� احتياجا��م ع�� نحو أفضل

اِف 
َ

ِ�ش
ْ

 االك
ُ
ِإَعاَدة
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372 relationships marketing

commercialisation des relations

القات طو�لة املدى مع مجموعة األ�شطة  ال�� �عتمد عل��ا املؤسسات �� إقامة ع
تصميم وتطو�ر، وا��فاظ عمال��ا أو املستفيدين من خدما��ا، من خالل اال�تمام ب
ء بما �س�م �� توليد الثقة ع��، و�عز�ز تبادالت ذات عالقة نا��ة مع �ؤالء العمال

.تمرارواالل��ام بتقديم خدمات تل�� احتياجا��م ورغبا��م باس

اِت 
َ
ْسِو�ُق الَعالق

َ
�

373 relativity

relativité

�� بدايات القرن ") Marquis La Place"ماركيوز البالس (طور العالم الفر���� 
أنھ من املمكن : "عة مؤدا�ا، ال�� ارتكزت ع�� قنا"ا��تمية العلمية"العشر�ن منظور 

لظروف ال�ائنة �� نقطة من خالل علم الر�اضيات الت�بؤ ب�ل ���ء من خالل معرفة ا
وترجع إم�انية الت�بؤ إ�� )  .(ما سابقة �� الزمن، والت�بؤ ��ذه الظروف �� املستقبل

ُ�عَتقد أنھ استاتي�ي،  ارتباط الظروف ببعض�ا بأسلوب أحادي البعد �� واقع �ان
ج عن النموذ) دي�ارت ونيوتن(�ان فكر ") La Place"البالس (ومي�اني�ي، وقبل 

إال مجموع أجزائھ، وُ�عت�� �ل  املي�اني�ي لل�ون، و�رى املنظور النيوت�� أن ال�ل ل�س
م�ون أسا��� من  جزء ظا�رة منفصلة وقائمة بذا��ا عن ال�ل، وأن �ل عنصر

عامة ال�� نظر�تھ عن ال�س�ية ال) أي�شت�ن(قدم  1915و�� عام . ( ) م�ونات النظام
و الزمان ل�س ُمسطحا، لكنھ قدمت ف�ما جديدا ل��اذبية يرتكز ع�� فكرة أن امل�ان أ

قر�ن، لك��ما ديناميان ُمنحن، وترى النظر�ة أن امل�ان والزمان كيانان غ�� مست
 الفكرة ابتعادا وحيادا �ائال يؤثران و�تأثران ب�ل ما يحدث �� الواقع ، واعُت��ت �ذه

ر�ة ال�س�ية أن ال�ل أك�� ، وأ�م ما تطرحھ نظ)دي�ارت، والبالس، ونيوتن(عن منظور 
.رتباطية ديناميةمن مجموع أجزائھ ، وترتبط �ل أجزاء الواقع  �� عالقة ا

 (ال.. )
ُ
ة ْسِ�يَّ

ّ
�ِ

374 reliability

fiabilité

ر��ا أفراد مختلفون، أو مدى ا�ساق النتائج الناجمة عن تكرار القياسات ال�� يج
ملادة املق�سة قد و�ش��ط أن ال ت�ون ا. يجر��ا نفس ال��ص �� أوقات مختلفة

 
ٌ
ة وِقيَّ

ُ
َمْوث
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 -: ال من املوثوقية و�ناك ثالثة أش�. �غ��ت �� الف��ة الفاصلة ب�ن القياسات
�ص، أو �� نفس عند إجراء القياس ع�� نفس ال�: املوثوقية ب�ن الفاحص�ن 

موثوقية  -. �يجة؟الظروف بواسطة فاحص�ن مختلف�ن، �ل يحصلون ع�� نفس الن
وف بواسطة عند إجراء القياس ع�� نفس ال��ص أو �� نفس الظر : الفاحص

:  ا�ساق داخ��  -. ؟فاحص واحد �� أوقات مختلفة، ف�ل يحصل ع�� نفس الن�يجة
س خاصية معينة، م��ابطة �ل البنود الداخلة ضمن مقياس مع�ن وال�� يراد ��ا قيا

.�عض�ا مع �عض؟

375 remedial supervision

surveillance thérapeutique

مارس��م التعليمية أسلوب إشرا�� موجھ نحو تحس�ن سلوك املعلم�ن الصفي، وم
أنماط التفاعل الدائرة  الصفية عن طر�ق ���يل املوقف التعلي�� ب�املھ، وتحليل

.فيھ، ��دف تحس�ن �علم التالميذ

 ٌّ��ِ
َ
 ِعال

ٌ
َراف

ْ
إش

376 reorganization

réorganisation

ة، من أجل إعادة النظر �� دراسة ومراجعة ال�ي�ل التنظي�� ل���از اإلداري للمؤسس
سلطات والصالحيات واملوارد املستو�ات اإلدار�ة لإلدارات ا��تلفة ف��ا وتوز�ع ال

ملستجدة وال�� تتطلب �غ�ً�ا املالية وال�شر�ة ع�� ضوء الظروف ا��ديدة واملتطلبات ا
ملتعلقة ب�نفيذ ال��امج �� نظام وأسلوب رسم السياسة العامة واتخاذ القرارات ا

.واملشار�ع املقررة �� السياسة العامة للمؤسسة

ِظيِم 
ْ
ن

َّ
 الت

ُ
إَعاَدة

377 research design

conception de la recherche

ري ��ا بحثھ، وال�� �عتمد خطة العمل ال�� ُ�عد�ا الباحث لتوضيح الكيفية ال�� سيج
حدد بصورة أساسية ع�� طبيعة البيانات، واملعلومات ال�� يح

ُ
تاج إل��ا، وال�� ت

ة ��صية، تحليل األدبيات، اس�بانة، املالحظة، مقابل(بالضرورة أداة جمع البيانات 
).وغ���ا...والعينة، 

ْصِميُم الَبْحِث 
َ
ت
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378 research introduction

présentation de la recherche

ق البحث داخل ال�سق مقدمة �س��دف بناء خلفية و�طار عام للبحث، وتحديد سيا
ث، أي وصف ما �و معروف املعر�� الذي ي�ت�� إليھ، و�دف، وأ�مية، وم��رات البح

ث إ�� تحقيقھ، وما مدى عن موضوع البحث،  وما ضرورتھ، وما الذي �س�� �ذا البح
وال��اث العل�� الذي  وتمثل املقدمة مراجعة تحليلية لألدبيات. أ�مية ا��رجات

ضوع عادة من منظور وتبدأ معا��ة املو . يكشف عن م��رات، و�دف، وأ�مية البحث
وت�ت�� املقدمة بفقرة  عام، وت�ت�� إ�� تحديد خاص ودقيق بمجال وموضوع البحث،

.تو�� مسار وتنظيم البحث

 الَبْحِث 
ُ
َمة ّدِ

َ
ُمق

379 responsibility

responsabilité

مد من الوصف الوظيفي الصالحيات ال�� تمنح للفرد ألداء واجبات وظيفتھ، و�ست
تحدد قدرة الفرد ع�� تحمل والتفو�ض املعطى ل�ا من الوظيفة األع�� �� املؤسسة، و 

القدرة ع�� إنجاز �شاطات املسؤولية ال�� منحت لھ من خالل االل��ام واالستعداد و 
ظيم، ومراقبة ال�شاطات الوظيفة املتمثلة �� عمليات التخطيط، والتوجيھ، والتن

ل أو �شاطات معينة ومحددة التدر��ية، وف��ا يتع�د املرؤوس بال��امھ ب�نفيذ أعما
.بناء ع�� عقد أو اتفاق ب�نھ و��ن ج�ة العمل

 
ٌ
ة وِليَّ

ُ
َمْسؤ

380 restructure

restructurer

. ول ع�� أفضل نتائج ممكنةالتغي�� ا��ذري أو الشامل �� امل�شأة أو املؤسسة ل��ص
تحقيق تحس�نات جذر�ة �� أو إعادة التصميم الشامل للعمليات اإلدار�ة باملؤسسة ل

، وال��ك�� ع�� العمليات إعادة البناء من الصفر: ومن خصائص إعادة ال�ي�لة. األداء
ملستفيد الداخ�� وا��ار��، اإلدار�ة ال ع�� األ�شطة، واال�تمام بالنتائج وحاجة ا

�ذري، واالعتماد ع�� التقانة واستخدام التفك�� االستقرا�ي، ال��ك�� ع�� التغي�� ا�
ملمارسات والعالقات كما �ش�� إ�� عملية �غي�� االف��اضات، وا). التكنولوجيا(

الش�ل الذي يؤدي إ�� األساسية داخل املدرسة، و�ي��ا و��ن مجتمع�ا ا����، ب

ِة 
َ
ل

َ
 الَ�ْي�

ُ
إَعاَدة
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وتتمثل أ�عاد�ا . وع�اتحس�ن جودة مخرجات ا��دمة التعليمية ل�افة الطالب وتن
�ا علم�ن، والطر�قة ال�� تدار �األساسية �� تحس�ن خ��ات الطالب، وا��ياة امل�نية للم

.����املدرسة، والت�سيق ب�ن موارد املدرسة وموارد مجتمع�ا ا

381 revolutionary change

changement révolutionnaire

قائم ، وتحقيق �غي��ات نمط من التغي�� ي�سم بالفجائية، وانحرافھ عن الوضع ال
 لنمط من التغي�� بالتغي�� منجذر�ة �� رسالة، وثقافة، و��ية املؤسسة، و�رتبط �ذا ا

لية الرئ�سة �� �عض أجزاء أو الدرجة الثانية، و��تم بالتغ��ات اإلس��اتيجية وال�ي�
الثقافة املؤسسية،  :قطاعات املؤسسة، حيث يرتبط باأل�عاد الرئ�سة للمؤسسة 

�ب�� املؤسسة �ذا النمط وت. واإلس��اتيجية، والب�ية، ونظم توز�ع السلطة، والضبط
.التكيف مع ب�ئ��ا من التغي�� �� الظروف االس�نائية وحالة عدم تمك��ا من

ْوِريٌّ 
َ
ِي�ٌ� ث

ْ
غ

َ
�

382 reward and punishment

récompense et punition

لسلوك لدفع الناس لبذل مبدأ من أبرز مبادئ ال��بية والضبط االجتما�� وتوجيھ ا
ث�يت السلوك املرغوب املز�د من ا���د ملا يقدمھ مبدأ الثواب من مساعدة �� ت

ت��يح االنحراف �� وتحس�ن األداء وتقو�مھ وملا يقدمھ العقاب من مساعدة ل
.السلوك عندما تفشل أساليب ال��غيب �� ذلك

اٌب 
َ

َواٌب َوِعق
َ
ث

383 rightsizing; downsizing

réduction des effectifs

.ملوازنة وترشيد�اعملية خفض أعداد القوى العاملة ��دف تقليل ال�در �� ا

ى الَعاِملِة  وَّ
ُ

ُض الق
ْ

ف
َ

خ

384 role

rôle

لفرد، ومجموعة امل�ام ال�� الوظيفة أو املركز اإلداري �� املؤسسة الذي يقوم بھ ا
ر أن ل�ل دور توقعاتھ يؤد��ا وما يف��ض أن يحقق من أ�داف وغايات، ع�� اعتبا

.املعيار�ة املتفق عل��ا

َدْوٌر 
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S
385 scholastic administrative 

communicationcommunication administrative scolaire

���� واإلدارات التعليمية، االحت�اك املباشر وغ�� املباشر ب�ن املدرسة وا��تمع ا
ة املدرسة ب�ن األطراف ا��تلف ونقل وتبادل اآلراء واملعلومات وا����ات والتوج�ات ��

.أل�داف ال��بو�ةللعملية التعليمية واإلدار�ة �غرض املساعدة �� تحقيق ا

 ٌّ� َصاٌل إَداِريٌّ َمْدَر��ِ
ّ
اِت

386 school administrative organization

organisation administrative de l'école

خل املدرسة ح�� �عرف القيام بتحديد وتوز�ع مسؤوليات واختصاصات العامل�ن دا
ن طر�قھ تنظم ا���ود �ل فرد داخل املدرسة نوع السلطة املمنوحة لھ، والذي ع

درسة ��دف تحقيق األ�داف الفردية ا��ماعية وأش�ال االتصاالت ا��تلفة داخل امل
.ال�� �س�� إل��ا املدرسة

ِظيُم (ال.. ) اإلَداِريٌّ ِللَمْدَرَسِة 
ْ
ن

َ
ت

387 school climate

climat scolaire

السائدة داخل�ا، وطرق  ال��صية ال�� تتم�� ��ا املدرسة، من حيث نوع العالقات
صائص ال�� تم�� إحدى اتخاذ القرار ف��ا، وتتمثل تلك ال��صية �� مجموعة ا��

نتاج عملية التفاعل ب�ن  املدارس عن غ���ا، وال�� تؤثر �� سلوك األفراد، وت�ون 
ن العاكسة مل�ارات وسلوك املدير� املدير والعامل�ن معھ �� املدرسة، و�عد بمثابة املرآة

لتفاعل ال�� تتم داخل وجميع الظروف وا��صائص املم��ة لب�ئة العمل ولعمليات ا
لوظيفي للمعلم�ن وتحديد النظام االجتما�� املدر��� وال�� ل�ا تأث�� �� األداء ا

.اتجا�ا��م نحو العمل

 ٌّ�  َمْدَر��ِ
ٌ

اخ
َ
ُمن
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388 school management

management scolaire

املون معھ من إدار��ن، جميع ا���ود امل�سقة ال�� يقوم ��ا مدير املدرسة والع
ر�و�ة تضع�ا الدولة ومعلم�ن، ومستخدم�ن وغ���م وفقا لسياسة عامة وفلسفة ت

.يمية املرسومة مسبقاإلعداد الطلبة، من أجل تحقيق األ�داف ال��بو�ة والتعل

 
ٌ
ة  َمْدَرِسيَّ

ٌ
إَداَرة

389 school management development

développement du management scolaire

رعية وعامل�ن ومشرف�ن، رفع الكفاءة اإلنتاجية للمدرسة، وعناصر�ا من إدارات ف
و�عز�ز . ا��تمع ا��يط ��اواالرتقاء بمستوى أدا��م وتوثيق العالقة ب�ن املدرسة و 

عداد مدير املدرسة ليصبح مف�وم املدرسة �وحدة أساسية للتطو�ر ال��بوي، وذلك إل 
.أداة للتغي��، وقائدا تر�و�ا داخل ا��تمع املدر���

ِة  ْدَرِسيَّ
َ
ِو�ُر اإلَداَرِة امل

ْ
ط

َ
ت

390 school self-renewal

auto-renouvèlement d'école

جديد يمكن املدرسة من بناء  القدرة الذاتية لإلدارة املدرسية ع�� إعادة خلق تنظيم
ليمية، ووضع �ذه مجتمع معر�� يدعم التحس�نات املستمرة �� العملية التع

داخل وخارج املدرسة،  التحس�نات �� إس��اتيجية يتم تنفيذ�ا من قبل املعني�ن
يث �س�� �ذا ا��تمع ��دف إعداد الطالب للتكيف نحو ومع التغ��ات ا��ادثة؛ ح

خل املدرسة وال�� تمك��م من إ�� تحقيق التنمية واملعرفة الذاتية للقوى ال�شر�ة دا
.التقدم املستمر

اِ�يٌّ للَمْدَرَسِة 
َ
ْجِديٌد ذ

َ
ت

391 school strategy

stratégie scolaire

مساًرا يمثل توج��ا الذي  االختيار الذي ت�ت�� إليھ املؤسسة التعليمية، و�عتمده
املؤسسات التعليمية  س�تحرك ع�� أساسھ نحو تحقيق رسال��ا وأ�داف�ا، إذ تجد

لتحرك نحو تحقيق رسال��ا أمام�ا عادة عددا من االختيارات ال�� يمكن من خالل�ا ا
يار بديل دون غ��ه من تلك وأ�داف�ا، إال أنھ ال ي�ون لد��ا ا��ر�ة املطلقة الخت

 
ٌ
ة  َمْدَرِسيَّ

ُ
اِتيِجَية إْسِ�َ�
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ج عملية التحليل البي�� وما االختيارات البديلة، و�نما يحكم�ا �� ذلك مخرجات نتائ
ر الذي يؤكد أن ت�ت�� إليھ من نقاط قوة أو ضعف وفرص أو ��ديدات؛ األم

ظل ارتباط�ا بالب�ئة ال��  اإلس��اتيجية تحدد االتجاه الذي �س�� فيھ املؤسسة، ��
.�عمل ف��ا

392 school-based reform

réforme basée sur l'école; réforme scolaire

ت  كن�يجة الن�شار حركة نموذج من أ�م نماذج اإلصالح اإلداري للمدارس ال�� ظ�ر 
�ور�ا وغ���ا من الدول الالمركز�ة �� العديد من الدول �اليابان و�ونج �ونج و 

و�نظر . و�ولندا، وشي��، وكندا �إنجل��ا، والواليات املتحدة، ونيوز�لندا، وأس��اليا،
لة عن تحقيق اإلصالح للمدرسة ووفًقا ل�ذا النموذج، باعتبار�ا الوحدة املسؤو 

 من اتخاذ�ا ع�� داخل�ا من خالل ز�ادة قدرة العامل�ن ف��ا ع�� اتخاذ ا
ً
لقرارات بدال

لقرارات املتخذة ومن ثم املستو�ات اإلدار�ة األع��، وذلك ��دف ز�ادة فعالية ا
) من آباء ومجتمع مح��(التحس�ن املستمر ��ودة أدا��ا وتحقيق رضا املستفيدين 

حات من شأ��ا �عز�ز عن أدا��ا ومخرجا��ا، ودفع إدارة املدارس إلحداث إصال 
رة املدرسة ع�� االستجابة املنافسة ب�ن املدارس ع�� املوارد والطالب، وتحس�ن قد

�ا تتكيف مع التحديات للمتغ��ات البي�ية من حول�ا، وتطو�ر أ�داف�ا بما يجعل
ملدرسة املز�د من الفعالية الداخلية وا��ارجية وتواج��ا، حيث يمنح �ذا النموذج ا

�داف�ا وتطو�ر�ا بصفة ال�� تجعل�ا قادرة ع�� التماسك الداخ�� ومن ثم تحقيق أ
محتو�ات املنا�� وطرق  واالرتقاء باملبادرات الذاتية للمدارس فيما يخص. مستمرة

.بادرات و�شر�االتدر�س وأساليبھ وطرق التقو�م املبتكرة وغ���ا من امل

ْدَرَسِة 
َ
َمْرِكٌز َحْوَل امل

َ
إْصالٌح ُمت

393 scientific activity

activité scientifique

و�دار�ة وثقافية  ما يقوم بھ عضو �يئة التدر�س من أعمال و�س�امات علمية
.تمعواجتماعية وفنية سواء داخل ال�لية أو ا��امعة أو ا��

 ٌّ��ِ
ْ
 ِعل

ٌ
اط

َ
ش

َ
�

394 scientific literacy

culture scientifique

 
ٌ
ة ِميَّ

ْ
 ِعل

ٌ
ة

َ
اف

َ
ق

َ
ث

145



يعية والبيولوجية بالتحديد، أحد فروع الثقافة العامة، و�رتبط بمجاالت العلوم الطب
�م العلم بدرجة تمكنھ و�عكس ا��د األد�ى الذي يجب أن يمتلكھ الفرد �� مجال ف

ھ العلم دورا رئ�سا، من التعامل بنجاح كمواطن �ع�ش اليوم �� مجتمع يؤدي في
ساسية �� العلم، املعرفة األ : و�شتمل �ذا ا��د األد�ى ع�� خمسة م�ونات ��

ليومية، والقدرة ع�� توظيف والقدرة ع�� تطبيق املعرفة العلمية �� مواقف ا��ياة ا
) التكنولوجيا(والتقانة  عمليات البحث العل��، وف�م العالقات ب�ن الدين والعلم

.وا��تمع، واك�ساب اتجا�ات وميول تتصل بالعلم

395 scientific production

production scientifique

لمية �� مجال محصلة ما يقوم بھ عضو �يئة التدر�س من بحوث ودراسات ع
.تخصصھ

 ٌّ��ِ
ْ
اٌج ِعل

َ
ت

ْ
إن

396 second-order planned change

changement planifié de deuxième degré

تغ�� رسالة، وثقافة، تحو�� يحدث �غ��ا جو�ر�ا �� املؤسسة، حيث ت/ �غي�� ثوري
متعدد األ�عاد : غي�� بأنھ و��ية، ووظائف، وقيم املؤسسة؛ و��سم �ذا النمط من الت

وذج اإلرشادي، وع�� س�يل واملستو�ات، نو��، غ�� متصل، و�رتبط بالتغي�� �� النم
، أو استجابة لألحداث املثال قد يتحقق التغي�� الثوري �� العمليات اإلدار�ة

أساس الكفاءة ��  ا��ارجية، وقد ُ�عد نظام ترقية أعضاء �يئة التدر�س ع��
ت البحثية مثاال ع�� �ذا التدر�س، بدال من الكفاءة �� البحث العل�� �� ا��امعا

ر�ن شاعت فكرة التحول و�� ثماني�يات القرن العش. النمط من التغي�� �� السياسة
� مثاال للتغي�� من الدرجة �� النموذج اإلرشادي �� النظر�ة املؤسسية، والذي ُ�عت�

م، واملعتقدات، والسياسات، الثانية،  و�ت�ون النموذج اإلرشادي من الفلسفة، والقي
م�� مؤسسة ما عن غ���ا، و�

ُ
رتبط �ذا النمط من التغي�� وال�يا�ل، والعمليات ال�� ت

يتصل : �ذا التغي��  ومن مم��ات. باالتجاه الفكري الذي ُ�عرف بالتحول املؤس���
. ؤسسة موضع التغي��امل/التغي�� بمعظم أ�عاد، أو مالمح، أو عناصر املنظومة

يتم التغي�� �� �ل  -). لي��افردي، مجموعات، واملؤسسة �� �(التغي�� �� �ل املستو�ات 
را�ات، واملعتقدات، والنظرة االتجا�ات، املعاي��، والقيم، واإلد(املالمح السلوكية 

اِنَيِة 
َّ
َرَجِة الث

 ِمَن الدَّ
ٌ
ط

َّ
ط

َ
ِي�ٌ� ُمخ

ْ
غ

َ
�
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 -. تخذ اتجا�ا جديداال يتصف بالطا�ع االستمراري ، و� -). للعالم، والسلوكيات
.تتصف التغي��ات بالقفزات الثور�ة

397 self-management

autogestion

مل مسؤوليا��ا املتعلقة بما النمط الالمركزي �� اإلدارة الذي ���ع املدارس ع�� تح
يحتاجون إل��ا والذي  يحدث للطالب الذين �م تحت سلط��ا وتقديم ا��دمات ال��
ار من مستوى اإلدارة يتم من خاللھ نقل املسؤوليات اإلدار�ة وسلطة صنع القر 
ت�ون السلطة �املة  املركز�ة للمدارس إ�� املستوى اإلجرا�ي باملدرسة، حيث

اصة بامل��انية �� صنع قرارات فعالة خ –من خالل مجلس منتخب  –للمدرسة 
.واألفراد

 
ٌ
ة اِتيَّ

َ
 ذ

ٌ
إَداَرة

398 semi skilled worker

travailleur semi-qualifié

 ال تحتاج إ�� م�ارات عالية، إ
ً
ال أ��ا تحتاج إ�� معلومات العامل الذي يؤدي أعماال

.درب ع�� يديھفنية أساسية، وقد �عمل �� مساعدة العامل املا�ر، والت

َعاِمٌل ِشْبُھ َماِ�رٍ 

399 service

service

وال ي�تج عنھ أي نقل  �شاط أو أداء غ�� ملموس يمكن لطرف أن يقدمھ لطرف آخر،
.يللملكية، و�نتاجھ قد يرتبط أو ال يرتبط باملنتج املاد

 
ٌ
ِخْدَمة

400 shock

choc

حدث غ�� متوقع،  شعور نف��� بالد�شة ممزوج بالغضب والذ�ول وا��وف لوقوع
اعية، أو اقتصادية، أو سياسية، أو عسكر�ة، أو اجتم(وت��تب عليھ نتائج متنوعة 

ياتھ �� ال�� لم تكن ، أو أن ي�ون ا��دث متوقعا لكن تداع.. )��ية، أو بي�ية، 
�ا، أحد أسباب األزمة أو متوقعة، أو غ�� مرغوب ف��ا، وقد ت�ون الصدمة ومدى حد�

لألزمة، و�التعامل اإليجا�ي  أحد أعراض�ا وتداعيا��ا، أي أ��ا ت�ون السياج ا��ار��

 
ٌ
َصْدَمة

147



.مع�ا، واس�يعا��ا، يمكن النفاذ إ�� جو�ر األزمة

401 situational analysis

analyse situationnelle

نجاح والفشل املؤس���، تحليل للعوامل البي�ية الداخلية وا��ارجية، وعوامل ال
�داف�ا، و�تضمن تحديد وتأث�� قدرات املؤسسة �� املا��� وا��اضر ع�� تحقيق�ا أل 

ج�ة التصور ا��ا�� أوجھ القوة، وأوجھ الضعف، والفرص، وال��ديدات ل�ل من و 
درات املؤسسة و�م�انا��ا �� واملستقب��، و�تم اختيار مؤشرات األداء اعتمادا ع�� ق

.املا��� وا��اضر لتحقيق  أ�داف�ا

ْحِليٌل َمْوِقِفيٌّ 
َ
ت

402 six sigma 

six sigma

طبيق�ا ع�� وضوح من��ية إدار�ة �ستخدم لتحس�ن ا��ودة، و�عتمد �� نجاح ت
 م بذلك، و�رجع ذلك أل�مي��ا ��األدوار واملسؤوليات، وال�س�يالت ال�� تمنح ل�ا للقيا

سة من خالل مقياس تقليل الفاقد،  وتحقيق رضا الطالب عن �ل عمليات املؤس
ن تحس�ن األداء، و�تطلب إحصا�ي و�جراءات إدار�ة �ساعد اإلدار��ن ع�� التمكن م

� �عد العنصر امل�م �� نجاح ذلك وجود التدر�ب املستمر ع�� امل�ارات القيادية وال�
نية، والذي �ستخدم وحرف سيجما �و أحد حروف اللغة اليونا. من��ية سيجما ستة

نحراف املعياري أساس سيجما لإلشارة إ�� االنحراف املعياري �� اإلحصاء، و�عت�� اال 
.ستة

 
ٌ
ة

َّ
ِسيْجَما ِست

403 skilled worker

travailleur qualifié

.ة العملية ألداء م�ام عملھالعامل الذي لديھ امل�ارة املطلو�ة من التعليم وا���� 

َعاِمٌل َماِ�ٌر 

404 slum area

zone défavorisée

ل ا���ود الفردية الذاتية أجزاء من املدينة مزدحمة بالس�ان الفقراء ت�شأ من خال
لدولة أو ا��تمع دون تخطيط فردي أو جما��، و�� غياب التخطيط العمرا�ي  ل

 
ٌ
ة اِئيَّ َو

ْ
 َعش

ٌ
ة

َ
ق

َ
ط

ْ
ِمن
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وتتم�� بمساكن . اتا���� مع ارتفاع ��م ال�شو�ش وال��ز الوا�� �� ا��دم
اج دة �� ا��تمع، كما أ��ا نتمنخفضة املستوى وفقا لألسس واملعاي�� اإلس�انية السائ

.اسية والثقافيةمعقد للعديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية والسي

405 social accountability

responsabilisation sociale

واطنون، والتجمعات مجموعة كب��ة من التحر�ات واآلليات ال�� �ستخدم�ا امل
ملد�ي �غرض مساءلة أو التنظيمية، وقنوات اإلعالم املستقل، ومنظمات ا��تمع ا

املشاركة : من �ذه اآلليات محاسبة املوظف�ن العمومي�ن، وموظفي الدولة املدني�ن؛ و 
اقبة تقديم ا��دمات ل��ما���، �� إعداد املوازنات، وت�بع مسارات اإلنفاق العام، ومر 

. شار�ة من املواطن�نوالتحقيقات ال��فية، وال��ان الشعبية، وا��الس االس�
ساءلة لتكمل و�عزز اآلليات و�قود املواطنون �ذه التداب�� ال�� ��دف إ�� تطبيق امل

ة، وأنظمة املراجعة التقليدية للمساءلة مثل املراجعات والتوازنات السياسي
.ونيةوالتدقيق املا��، واللوائح اإلدار�ة واإلجراءات القان

 
ٌ
ة  اْجِتَماِعيَّ

ٌ
ة

َ
ُمَساَءل

406 social participation

participation sociale

�م، لتعز�ز وتحس�ن سبل عملية �شيطة �س�م من خالل�ا األفراد �� تنمية مجتمعا�
شعوره بأنھ يمثل قيمة �� ا��ياة، و�عد شكال من أش�ال التعب�� عن وجود اإل�سان و 

.مجتمعھ، و�دين بالوالء واالنتماء لوطنھ

 
ٌ
ة َمِعيَّ

َ
 ُمْجت

ٌ
ة

َ
اَرك

َ
ُمش

407 social policy

politique sociale

لذي ��دف إ�� تأم�ن ال�شاط ا��طط للدولة واملؤسسات ال�� �عمل باسم�ا، وا
نية للقرارات ا��الية الظروف املث�� لتقدم الفرد وا��تمع، و�ناء قواعد عقال 

وابط متعددة ا��وانب ب�ن والقرارات طو�لة املدى، و�� قرارات تضع �� حسا��ا الر 

ة �ستخدم�ا ا���ومة؛ و�� أدا. السياسة االجتماعية وسياسة التنمية االقتصادية
املساعدات �� مجال  لتنفيذ مجموعة من ال��امج والنظم ال�� ��دف إ�� تقديم

.ن وغ���ا ألبناء ا��تمعاإلس�ان وال��ة والتعليم والتأمينات االجتماعية واألم

 
ٌ
ة  اْجِتَماِعيَّ

ٌ
ِسَياَسة
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408 social responsibility

responsabilité sociale

ن املواطن�ن، وكذلك ال��ام�ا املسؤولية ال�� تتحمل�ا املؤسسات تجاه العامل�ن ف��ا م
. ة ومراعاة حقوق املسا�م�نبتطبيق القوان�ن ا���ومية واملعاي�� والقيم االجتماعي

ال����� واالجتما��،  و�� أيضا إدراك و�قظة الفرد وو�� ضم��ه وسلوكھ للواجب
سياسية واالجتماعية، ومحصلة استجاباتھ نحو محاولة ف�م ومناقشة املشكالت ال

ت ة ال�� ي�ت�� إل��ا، سواء �انوالتعاون مع اآلخر�ن �� املواقف ا��تلفة داخل ا��ماع
ة ا��تمع العاملي، و�ناك  ثالث األسرة، أو املدرسة، أو ا��تمع ا����، أو الوطن، أو

ب�ن الفرد وا��ماعة،  أي الرابطة: اال�تمام  -: عناصر للمسؤولية االجتماعية �� 
لول ل�ا، وا��افظة ع�� و�تج�� �ذا اال�تمام �� مشكالت ا��تمع، ومحاولة طرح ح

، وعن �ل ما يتعلق با��تمع املمتل�ات العامة، واملشاركة �� حماي��ا والدفاع ع��ا
��ماعة كما �� �� ولھ شقان، األول يتمثل �� ف�م الفرد ل: الف�م -. بصفة عامة

ف�م : �ا القادم، والثا�يحاضر�ا الذي �ع�شھ، و�� ماض��ا الذي انطوى و�� مستقبل
ثار أفعالھ ع�� ا��ماعة، الفرد للمغزى االجتما�� لسلوكھ وأفعالھ، أي أن يدرك آ

�درك أن �ل فعل يصدر و�ف�م القيمة االجتماعية ألي سلوك أو فعل يصدر عنھ ، و 
عب�� عن الف�م و�� �: املشاركة  -. شأنھ ذو قيمة اجتماعية -م�ما صغر  -عنھ 

ة، ف�ل مواطن ال بد أن واال�تمام، و�عت�� املشاركة جو�ر املسؤولية االجتماعي
.لقيام �عمل �ستطيع أداءه�شارك و�قوم بدوره سواء بإبداء أف�ار أو مق��حات أو ا

 
ٌ
ة  اْجِتَماِعيَّ

ٌ
ة وِليَّ

ُ
َمْسؤ

409 soft law

droit souple

 �س ل�ا قوة ُملِزمة، أو ال��مصط�� ُ�ستعمل للص�وك أو الوثائق شبھ القانونية ال�� ل
لزِ 

ُ
مة للقانون التقليدي الذي ي�ون اإللزام ف��ا أضعف إ�� درجة ما من الطبيعة امل

 باسم 
ً
دو�� يت�ّون القانون غ�� و�� مجال القانون ال". قانون ُملِزم"ُ�شار إليھ غالبا

لِزم من االل��امات غ�� التعا�دية ومن ثم ال يمكن ف
ُ
رض تنفيذ�ا، كما يمكن أن امل

نة من اإلعالنات، واملبادئ التوج��ية،  واملراسالت، وقرارات ال�يئات �شمل أنواًعا معيَّ
كن استخدام القانون غ�� و�م). مثل قرارات ا��معية العامة لألمم املتحدة(الدولية 

لِزم ل���يع انضمام أوسع إ��  االق��اح
ُ
.امل

ٌن  ِ�ّ
َ
وٌن ل

ُ
ان

َ
ق
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410 special education

éducation spéciale

م لألطفال املو�و��ن وذوي مجموعة من ال��امج ال��بو�ة وا��دمات ا��اصة ال�� تقد
عية والنفسية وال��ية االحتياجات ا��اصة، و�شمل ا��وانب التعليمية واالجتما

من االستفادة ال�املة  ال�� ت�ناسب مع االحتياجات ا��اصة ل�ل م��م، لتمكي��م
.لقدرا��م

 
ٌ
اَصة

َ
 خ

ٌ
ْرِ�َية

َ
ت

411 stakeholders

parties prenantes

ر ��ا، وعادة ما ي�ون �ؤالء مجموعة األفراد وا��ماعات ال�� تؤثر �� املؤسسة وتتأث
مس�شار�ن �� عملية املسا�مون من داخل املؤسسة وخارج�ا، و��ون ل�م إس�ام ك

ا�تماما��م مركز ا�تمام التخطيط اإلس��اتي��، وت�ون وج�ات نظر�م، وحاجا��م، و 
� تزو�د املدخالت املرتبطة أثناء عملية تطو�ر األ�داف واإلس��اتيجيات، ول�م دور �

.بمقاي�س مخرجات ال��امج

 
َ

ُمَساِ�ُمون

412 strategic benchmarking

benchmarking stratégique

أعمال�ا من خالل  مقارنة �ستخدم عندما تبحث املؤسسات عن سبل تحس�ن مجمل
� أدت إ�� نجاح املؤسسات دراسة اإلس��اتيجية طو�لة األجل، واملداخل العامة ال�

ة مثل ا��دمات و�مكن أن �شتمل �ذه ا��االت ع�� ا��وانب امل�م. األخرى 
.واملنتجات املنافسة، و�غي�� أ�شطة ومجاالت العمل

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�

ُ
ة  َمْرِجِعيَّ

ٌ
ة

َ
اَرن

َ
ُمق

413 strategic business unit structure

structure de l'unité d'affaire stratégique

وحدات أعمال  �ي�ل تنظي�� يتم وفقھ تجميع األقسام امل�شا��ة �� ش�ل
ب�ل وحدة ملدير تنفيذي  إس��اتيجية، و��� ذلك تفو�ض السلطة واملسؤولية ا��اصة

 بصورة مباشرة أمام الرئ�س األع��، ومن ثم
ً
تحقيق الت�سيق والتجا�س  ي�ون مسؤوال

ألعمال، إ�� جانب تخفيض ب�ن األقسام امل�شا��ة، وحصر املسؤولية �� نطاق وحدة ا

ِة  اِتيِجيَّ ُل َوْحَدِة األْعَماِل اإلْسِ�َ�
َ
َ�ْي�
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.نطاق اإلشراف ا��اص باملستو�ات اإلدار�ة العليا

414 strategic choices

choix stratégiques

��طط باملوارد املتاحة خطط إس��اتيجية بديلة، وتتحدد درجة اختيار إحدى �ذه ا
ادرة ع�� إدارة ا��يار للمؤسسة، واملؤثرات ا��ارجية، والكفاءات اإلدار�ة الق

.اإلس��اتي��

ِة  اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�
ُ

َياَرات
َ

خ

415 strategic goals

objectifs stratégiques

حَدد �ذه األ�داف ال�� �ع�� عن النتائج العامة ال�� تر�د املؤس
ُ
سة تحقيق�ا، وت

 عن �و��ا مح
ً
ددة األجل والنطاق األ�داف �� صورة كمية قابلة للقياس، فضال

حقيق ما تر�د املؤسسة و�ع�ن عملية تحديد األ�داف اإلس��اتيجية ع�� ت. ا��غرا��
 لذي يقود األداء إ�� األفضل؛إنجازه �� ف��ة متوسطة و�عيدة املدى، وتو�� االتجاه ا

تطو�ر أثناء تحديد  حيث تظ�ر �لمات تدل ع�� ال�دف؛ مثل تخفيض أو �عظيم أو
لداللة ع�� س�ولة مضمون ال�دف، ومن ثم تق��ن ب�ل �لمة األ�داف الفرعية ل

داء املؤس��� املتم��، كما �عد مصدًرا لأل . ال�دف املكتوب للموضوع املراد تنفيذه
لية تحديد األ�داف �� ومصدًرا لدوافع العمل، ومعياًرا لتقو�م األداء وتفيد عم

لقانونية وأسباب تحديد ب�ئة املؤسسة وشرعي��ا ا -: تحقيق ا��وانب التالية 
. وتقو�م األداء -. القرار الت�سيق ب�ن مراكز اتخاذ -. تحديد رسالة املؤسسة -. وجود�ا

ستوى املؤسسة، وع�� حيث توفر األ�داف األسس واملعاي�� ا��اصة بقياسھ ع�� م
.ليھ املؤسسةمستوى الوحدات وع�� مستوى ميدان األعمال الذي ت�ت�� إ

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�

ٌ
أْ�َداف

416 strategic leadership

leadership stratégique

ھ اآلخر�ن بما يمك��م من توجي"نمط من األنماط القيادية املعاصرة ال�� تركز ع�� 
ن الكفاءة والفعالية توظيف ما لد��م من قدرات وم�ارات وخ��ات بأك�� درجة م

توجيھ �� أن األفراد يمكن لتحقيق األ�داف اإلس��اتيجية ا��ططة، وتظ�ر أ�مية ال
، أو أن �ستخدموا الطرق أن يؤدوا وظائف�م وفقا للطر�قة ال�� �عكس وج�ات نظر�م

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�

ٌ
ِقَياَدة
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ق املوضوعية لألداء وز�ادة التقليدية املتوارثة ألداء العمل، أو ي�تعدوا عن الطر 

القيادة، وأنماط : ملة م��ا اإلنتاجية، و�أخذ توجيھ العامل�ن أش�اال مختلفة ومت�ا
ل ا��ما��، وا��طط السلوك املوج�ة نحو ثقافة املؤسسة، واالتصاالت، والعم

ب ثقة العامل�ن �� و�� أيضا نموذج  سلو�ي �س�� باستمرار إ�� كس. التنفيذية
ة حقيق أداء اإلدارة املدرسياملدرسة وتذليل الصعو�ات والعقبات ال�� تقف �� طر�ق ت

قومية والدولية ومدى و��� تحديد االتجا�ات والقضايا وال��ديدات ال. وتطو�ر�ا
.تأث���ا ع�� اإلدارة املدرسية واألداء املدر���

417 strategic management

management stratégique

جاه املؤسسة �� املستقبل، العملية ال�� تقوم بمقتضا�ا اإلدارة العليا بتحديد ات
زمة ال�� �ساعد ع�� تحقيق ووضع أ�داف�ا طو�لة األجل، وصياغة اإلس��اتيجيات الال 

، )�انيات املؤسسةإم(األ�داف، وذلك �� ضوء �ّلٍ من عوامل الب�ئة الداخلية 
تيجية ا��تارة والرقابة ، ثم تطبيق اإلس��ا)الظروف البي�ية ا��يطة(وا��ارجية 

 � التأث�� ع�� األحداث وتوقع�اوت�سم اإلدارة اإلس��اتيجية باملبادرة والس�� إ�. عل��ا
لتحديد اتجاه املؤسسة  قبل حدو��ا، ف�� تمثل مدخال منطقًيا ونظامًيا وموضوعًيا،

.�� املستقبل

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�

ٌ
إَداَرة

418 strategic management of human 

resourcesgestion stratégique des ressources humaines

رارات اإلس��اتيجية تحت مخطط أو نموذج إلدارة املوارد ال�شر�ة و�طار لصنع الق
ية للمؤسسة لتمك��ا من مظلة اإلس��اتيجية العامة للمؤسسة، لتحقيق م��ة تنافس

ن االتجاه العام للمؤسسة تحقيق م��ة تنافسية وا��افظة عل��ا، أي أ��ا �عب�� ع
د�ا ال�شر�ة، ال�� �س�م لبلوغ أ�داف�ا اإلس��اتيجية طو�لة األجل من خالل موار 

.بج�ود�ا �� تنفيذ ا��طة اإلس��اتيجية للمؤسسة

ِة  ِر�َّ
َ

 للَمَواِرِد الَ�ش
ٌ
ة اِتيِجيَّ إدارة إْسِ�َ�

419 strategic management system

système de gestion stratégique

ٍع ُمخطط جيدا لتحقيق نظام شامل لتوجيھ، و�دارة، و�غي�� املنظومة بأسلوب وا

ِة  اِتيِجيَّ اُم اإلَداَرِة اإلْسِ�َ�
َ
ِنظ
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دارة اإلس��اتيجية �� أي و�تطلب تأس�س نظام اإل . الرؤ�ة املستقبلية املرغوب ف��ا
تحديد  -: �� �لي��ا، و�� منظومة، بناء خمس مراحل، وتطبيق�ا ع�� مستوى املنظومة

كيفية  -الوضع الرا�ن،  ما  -كيفية الوصول إ�� �ذا الوضع،  -الوضع املرغوب فيھ، 
الذي �غ�� �� الب�ئة و�ناك  ما -االنتقال من الوضع الرا�ن إ�� الوضع املرغوب فيھ، 

.حاجة إ�� اال�تمام بھ

420 strategic marketing

marketing stratégique

سة والفحص واالختيار عملية طو�لة املدى مستمرة ��تم بتقو�م احتياجات املؤس
بيق فعالة لتحقيق املستمر�ن من ب�ن إس��اتيجيات العمل ووضع�ا �� خطة تط

تحليل الب�ئة الداخلية  - :وتتمثل خطوات ال�سو�ق اإلس��اتي�� ��. األ�داف املرجوة
والقوة للمؤسسة  والب�ئة ا��ارجية للمؤسسة ��دف التعرف ع�� نقاط الضعف

مة تقود ا���د تطو�ر وصياغة إس��اتيجية عا -. والفرص والتحديات البي�ية
ن ثم تحديد ال�سو�قي للمؤسسة من خالل تحديد األ�داف ال�سو�قية وم

إلس��اتيجية ال�سو�قية مرحلة التطبيق والتقو�م حيث يتم تحو�ل ا -. اإلس��اتيجية
.اإ�� برامج محددة يتم تطبيق�ا ومتا�عة تنفيذ�ا وتقو�م�

اِتيِ��ٌّ  ْسِو�ٌق إْسِ�َ�
َ
�

421 strategic planning

planification stratégique

ا طو�لة املدى وأخرى قص
ً
��ة املدى �� ا��االت بناء أو �ي�ل من ا��طط يضم خطط

وقف التعلي�� الرا�ن، ومن واملستو�ات التعليمية ا��تلفة، و�تطلب ذلك تقو�م امل
و�و . م وعملياتھ ومخرجاتھثم إجراء دراسة شاملة ��ميع املنظومات الفرعية للتعلي

ذي تقوم من خاللھ وسيلة لتطو�ر التعليم حاضرا ومستقبال، ألنھ ال�شاط ال
إلس��اتي�� باختيارات و�تعلق التخطيط ا. املؤسسة باإلعداد واالستعداد للمستقبل

ؤسسة، وأغراض�ا، املؤسسة األك�� حيو�ة وأ�مية، و�� اختيارات رسالة امل
خصيص موارد�ا و�س��اتيجيا��ا، وسياس��ا، و�رامج�ا، وأ�داف�ا، وكذا ت

�تملة واملمكنة، و�رتكز ع�� اس�شراف آفاق املستقبليات ا�. اإلس��اتيجية
توقعة، أو تصميم واالستعداد ملواج���ا، ب���يص اإلم�انات املتاحة وامل
. متا�عة �ذا التنفيذاإلس��اتيجيات البديلة واتخاذ القرارات �شأن تنفيذ�ا و 

اِتيِ��ٌّ   إْسِ�َ�
ٌ
ِطيط

ْ
خ

َ
ت

154



نطق وتفك�� منظم تحكمھ باالعتماد ع�� من�� دينامي، وأسلوب عل�� يجري وفقا مل
التھ وصوره املتعددة؛ حيث القوان�ن العلمية، و�تجھ ببصره إ�� املستقبل �� احتما

ھ يتجھ إ�� رصد اإلم�انات يحدد ف��ة زمنية مقبلة يتم ف��ا تحقيق أ�دافھ، كما أن
ام�ا �� تنفيذ ا��طط ال�� التعليمية، واملادية، وال�شر�ة املتاحة واملمكن استخد

� يمكنھ وضع مجموعة من يرسم�ا، و�جمع و�حلل و�فسر �ل البيانات واملعلومات ح�
��اتيجية وتنفيذية البدائل أو ا��يارات الوا��ة واملمكنة �� صيغة خطط إس

عيو��ا، التخاذ القرار واحتياطية توضع أمام متخذي القرارات مع بيان مزايا�ا و 
إس��اتيجية تتم��  و�تمثل نتاج عملية التخطيط اإلس��اتي�� �� خطط. املناسب

ات ب�ن األشياء؛ أي تنطوي األو�� تتمثل �� ال��ك�� ع�� العالق: بخاص�ت�ن أساس�ت�ن
ئنة ب�ن مستو�اتھ ا��تلفة ع�� العالقات الداخلية �� النظام التعلي��، وتلك ال�ا

�� ك�ل و�ي�تھ �� �ل من وم�وناتھ الداخلية، وكذلك العالقات ب�ن النظام التعلي
رورة تأكيد اإلس��اتيجية أما ا��اصية الثانية فتتجسد �� ض. جان�� املدخل وا��رج

 تھ، و�نما �غي�� مقدر �عنايةبقوة ع�� التجديد، ول�س مجرد �غي�� من أجل التغي�� ذا
  لتحقيق التحس�نات، و�حداث التوافقات ال�� يحتاج إل��ا

ً
.النظام فعال

422 strategic planning for information 

and communication technology

planification stratégique de la technologie de l'information et de la 

communication

تبطة باستخدام تقانة عملية نظامية �س��دف ف�م الب�ئة، وتحديد األ�داف املر 
ال��امج واملشروعات املعلومات واالتصاالت، وتحديد االختيارات و ) تكنولوجيا(

 تقييم األداء الفع��، وتتمثلالالزمة، ووضع املوازنات، وصناعة القرارات وتطبيق�ا، و 
لومات واالتصاالت �� القضايا اإلس��اتيجية املرتبطة بتخطيط تكنولوجيا املع

�طة ا��الية ا� -غايات وأ�داف ا��امعة،   -�� ا��امعة، " ICT"دور : ا��امعة �� 
ال�� تم  تار�خ األ�شطة -، ومدى �غ��ه، "ICT"معدل اإلنفاق ع��  -لتطو�ر ا��امعة؛ 

�� منظومات أخرى " ICT"حاالت نجاح وفشل تطبيق و�دارة  -ف��ا، " ICT"استخدام 
برؤ�ة ورسالة وأ�داف " ICT"مماثلة، مع التأكيد ع�� ضرورة ر�ط إس��اتيجيات 

.املنظومة لتحقيق النجاح

ِة 
َ
ان

َ
اِتيِ��ٌّ لِتق  إْسِ�َ�

ٌ
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ْ
خ

َ
ت
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423 strategic plans

plans stratégiques

مثل ا��طة اإلس��اتيجية ُمخططا ل��طوات الالزمة لتحقي
ُ
ق األ�داف العامة ت

و�بدأ . ��تلفةللمؤسسة، ول�س األ�داف ا��اصة بالقطاعات، أو األقسام ا
س��اتيجية إ�� الثالث، أو التخطيط اإلس��اتي�� برسالة املؤسسة، وتنظر ا��طط اإل 

ضع�ا ا��ا��، إ�� الوضع ا��مس أو أك�� من السنوات القادمة لتحرك املؤسسة من و 
يق، والت�امل ب�ن �ل و�تطلب ذلك مجاال عر�ضا من ا���ود، والت�س. املرغوب فيھ

لعامة للمؤسسة، وتضع املستو�ات اإلدار�ة؛ حيث تضع اإلدارة العليا األ�داف ا
مكن القول إن ا��طة و�ُ . املستو�ات األد�ى ا��طط واأل�داف املالئمة لتحقيق�ا

.إلدار�ة األد�ىاإلس��اتيجية �� املوجھ العام للتخطيط �� املستو�ات ا

 
ٌ
ة اِتيِجيَّ  إْسِ�َ�

ٌ
ط

َ
ط

ُ
خ

424 strategic quality management

gestion de la qualité stratégique

ملناسب لتحقيق �ذه عملية وضع أ�داف طو�لة املدى ل��ودة، وتحديد املدخل ا
 املة �� �سيج مت�امل، األمراأل�داف، بحيث تدمج اإلس��اتيجية مع إدارة ا��ودة الش

ة مثل تقليل دائرة الذي تحل من خاللھ خطط ا��ودة اإلضافية بمبادرات وا��
�عادة �ندسة عمليات الوقت والتقو�م املستمر من خالل رقابة وتحس�ن ا��ودة و 

.العمل

ِة  اِتيِجيَّ  ا�َ�ْوَدِة اإلْسِ�َ�
ُ
إَداَرة

425 strategic thinking

réflexion stratégique

فات اإلس��اتيجية وممارسة توافر القدرات وامل�ارات الضرور�ة لقيام الفرد بالتصر 
� فحص وتحليل عناصر م�ام اإلدارة اإلس��اتيجية بحيث يمد صاحبھ بالقدرة ع�

الدقيقة، مع إم�انية صياغة  الب�ئة ا��تلفة، والقيام بإجراء الت�بؤات املستقبلية
طبيق والقدرة ع�� كسب اإلس��اتيجيات، واتخاذ القرارات املتكيفة �� ظروف الت

��رجة وا��ور�ة �� حياة معظم املواقف التنافسية، باإلضافة إ�� إدراك األ�عاد ا
.املؤسسة واالستفادة من موارد�ا النادرة

اِتيِ��ٌّ  ِك�ٌ� إْسِ�َ�
ْ

ف
َ
ت

426 strategy  
ٌ
ة اِتيِجيَّ إْسِ�َ�
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stratégie

�� توحيد ودمج األ�داف نموذج أو مسار، يتم اختياره من ب�ن عدة مسارات، �عمل ع
� إطار ك�� متماسك، لتحقيق الرئ�سة طو�لة األمد، والسياسات واأل�شطة املتتا�عة �

م�انيات والوسائل املتاحة، أ�داف املؤسسة ورسال��ا من خالل االستخدام األمثل لإل 
.ملستقبلومن ثم تحقيق االتجاه الذي حددتھ املؤسسة لنفس�ا �� ا

427 strategy formulation

formulation de la stratégie

وء الرؤ�ة املستقبلية عملية وضع وتحديد غايات املؤسسة وأ�داف�ا الرئ�سة �� ض
وجيھ البحث لتحديد الشاملة، و�عد وضوح وتحديد رسالة املؤسسة، ومن خالل ت

دة من نقاط القوة، وتقليص وتحليل العوامل الداخلية وا��ارجية املؤثرة، واالستفا
ب�ئة ا��ارجية مع تال�� أثر نقاط الضعف، إ�� جانب مراعاة الفرص واملم��ات بال

��اتيجية ع�� تحديد وتحتوي عملية صياغة اإلس. وتقليل أثر املعوقات وا��اطر
.املناسب اإلس��اتيجيات البديلة، ثم اختيار البديل اإلس��اتي��

ِة  اِتيِجيَّ  اإلْسِ�َ�
ُ
ة

َ
ِصَياغ

428 strategy of settlement

stratégie de trêve

حل توافقي ير��� إس��اتيجية �عكس س�� املدير نحو إرضاء جميع األطراف ب
.ا��ميع

ْسِوَ�ِة 
َّ
 ال�

ُ
ة اِتيِجيَّ إْسِ�َ�

429 structural adjustment

ajustement structurel

ملتغ��ات االقتصادية مجموعة من السياسات االقتصادية ال�� شملت العديد من ا
ندوق النقد الدو�� واالجتماعية، و�� السياسات ال�� ظ�رت عقب االتفاق مع ص

لتعظيم االعتماد ع�� . يك��والبنك الدو��، وقدمت �� إطار عرف ب��نامج التكيف ال�
ملال، وتقليص الدور التدخ�� األسواق �� التجارة الداخلية وا��ارجية وتدفقات رأس ا
حس�ن كفاءة أداء الدولة �� ل���ومة با��د من امللكية العامة والدعم واللوائح، وت

.تخصيص واستخدام املوارد

 َ�ْيِكِ��ٌّ 
ٌ

ف يُّ
َ

ك
َ
ت
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430 student violence

violence d'étudiant

رة حقيقية، ضد النفس، أو االستخدام املتعمد للقوة البدنية، بصورة ��ديد أو بصو 
��تب عل��ا حدوث ��ص آخر، أو ضد مجموعات، أو مجتمعات، و��تج ع��ا أو ت

.اإليذاء النف���، أو ا��روح أو املوت

الِ�يُّ 
ُّ
  (ال.. ) الط

ٌ
ف

ْ
ُعن

431 supervision

supervision

اعد األخصائيون من توجيھ مق��ن بالسلطة لعمل اآلخر�ن وعملية دينامية، �س
ملؤسسة ع�� استغالل خالل�ا جميع املسؤول�ن عن تنفيذ أجزاء من خطط برامج ا
م ليؤدوا وظائف�م ع�� معلوما��م واستخداما��م ألق��� حد ممكن، وتحس�ن قدرا��

اإلشراف ��  وتنقسم مستو�ات. أحسن وجھ، ول�شعروا �م واملؤسسة بالرضا
قمة املستو�ات اإلدار�ة،  اإلشراف �� -: التنظيمات اإلدار�ة إ�� ثالثة مستو�ات �� 

 م
ً
ا ت�ون من كبار موظفي وتمارسھ القيادات ال�� �� قمة التنظيمات وال�� غالبا

، ل�ا رؤساء املصا�� واألقساماإلشراف �� املستو�ات اإلدار�ة املتوسطة، و�مث -. الدولة
ذية �� املستو�ات اإلدار�ة و�م الذين ي�ونون جسًرا ير�ط فيما ب�ن القيادات التنفي

اإلشراف ع��  -. إلدار�ة الدنياالعليا والقيادات ال�� تمارس اإلشراف ع�� املستو�ات ا
ملنظمات اإلدار�ة، و�خضع املستو�ات اإلدار�ة الدنيا، وغالبا ما ي��كز �� نطاق ا

.قھالغالبية العظ�� من املوظف�ن لإلشراف الذي يتم �� نطا

 
ٌ

َراف
ْ

إش

432 sustainable competitive advantage

avantage concurrentiel durable

ن ا��اليون أو ا��تملون امل��ة ال�� تحقق�ا املؤسسة عندما ال �ستطيع املنافسو 

�� إدارة املوارد التنظيمية  تقليد اإلس��اتيجية ال�� ت�بع�ا �ذه املؤسسة مل�ار��ا
.س��اتيجية جديدةا��الية وحسن اس�ثمار�ا جنبا إ�� جنب مع تنمية موارد إ

 
ٌ
ِديَمة

َ
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ٌ
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433 sustainable development

développement durable

التعليم العا�� �� �ذه  عملية �علم امل�ارات واملعارف ا��ديدة، وتل��م مؤسسات

 
ٌ
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ٌ
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ر التقو�م الذا�ي لقياس العملية بالتحس�ن املستمر �� إدارة ال�شر وتصميم أدوا
وتتضمن أ�شط��ا توف��  املمارسة واألداء بأسلوب مع�ن كنظام مؤسس ع�� ال���ان

.برامج لتنمية م�ارات ومعارف القادة

434 sustainable professional 

developmentdéveloppement professionnel durable

�دف تقديم برامج عملية منظمة ومخططة تقوم ��ا مراكز تا�عة ل��امعة �س�
معارف واتجا�ات مت�املة تقوم ع�� التعلم املستمر من أجل تطو�ر قدرات و 

داء جميع امل�ام الفنية ومستوى أداء أعضاء �يئة التدر�س والقادة األ�اديمي�ن أل 
لة حاجات ا��امعة وا��تمع وامل�نية والتنفيذية املنوطة ��م وال�� تركز ع�� مقاب

ع�� مستوى من وحاجات أعضاء �يئة التدر�س، وذلك لتحقيق األ�داف ع�� أ
.اإلتقان

 
ٌ
ِديَمة

َ
 ُمْست

ٌ
ة  ِمْ�ِنيَّ

ٌ
ِمَية

ْ
ن

َ
ت

435 SWOT analysis

analyse SWOT

يل جوانب قوة وضعف أسلوب تحليل �عد من األدوات الشا�عة ال�� �ستخدم لتحل
ج�ة نظر ممثل�ن لألطراف املدرسة، والفرص املتاحة وال��ديدات ال�� تواج��ا من و 
ملعلومات، الالزمة لصياغة املعنية باملدرسة، و�عد �ذا األسلوب وسيلة س�لة ��مع ا

ت لية ال�� ��تم باالحتماال كما �عد أحد األساليب املستقب. وتصميم وضع اإلس��اتيجية
ملؤسسة وخارج�ا و�ساعد �� املستقبلية ل�ل من ا��وانب اإليجابية والسلبية داخل ا

� املعرفة التامة بالوضع و�عتمد ع�. إعداد ا��طط والقرارات اإلس��اتيجية للمؤسسة
الوصف : عدين �ماا��ا�� واالتجا�ات ا��الية، و�رتكز �ذا األسلوب ع�� �

ارجية املؤثرة ع�� وال���يص لتحديد عوامل ومتغ��ات الب�ئة الداخلية وا��
لداخلية وا��ارجية من أجل الظا�رة، والبعد التقو��� لدمج ومزاوجة تلك العوامل ا

.استخالص ا��يارات والبدائل اإلس��اتيجية املالئمة

ْحِليٌل ُرَ�اِ��ٌّ 
َ
ت

436 synthetical thinking

pensée synthétique

ا، من خالل اال�تمام التفك�� الذي ��تم بتحديد النماذج �� نظام أو ظا�رة م

ْوِليِفيٌّ 
َ
ِك�ٌ� ت

ْ
ف

َ
ت
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لتفك�� التحلي�� و�حاول بالتماثالت، ول�ست االختالفات ال�� تمثل مركز ا�تمام ا
.الكشف عن النموذج املش��ك ب�ن �ذه العناصر

437 system

système

ا مع �عض لتحقيق مجموعة من الوحدات أو األجزاء ترتبط معا و�تفاعل �عض�
لتفاعل من خالل �دف أو أ�داف معينة بأقل ج�د ووقت ممكن�ن، و��ون �ذا ا

اء النظام من ج�ة، أحد�ما وجود عالقات تبادلية ب�ن أجز : �عدين �� وقت واحد
�ل جزء من �ذه األجزاء ع��  و�ي��ا و��ن النظام ذاتھ من ج�ة أخرى، والثا�ي اعتماد

�� �غذية راجعة ليحافظ ا��زء اآلخر �� تحقيق أ�داف النظام، والنظام �� حاجة إ
.ع�� توازنھ

امٌ 
َ
ِنظ

438 systemic change

changement systémique

�ن أجزاء املنظومة ال��بو�ة، مدخل للتغي�� ��تم بالعالقات، والتفاعالت املتبادلة ب
ملطلو�ة �� جزء من املنظومة، والر�ط ب�ن التداعيات ال�� يمكن أن تحد��ا التغي��ات ا

صاح��ا �� أجزاء املنظوم
ُ
ة األخرى لدعم التغي��ات وتلك التغي��ات ال�� يجب أن ت

ت�امل ب�ن النظام التعلي�� املرغوب ف��ا، كذلك اال�تمام بالعالقات املتبادلة وال
.ومجتمعھ

وِميٌّ 
ُ
ظ

ْ
ِي�ٌ� َمن

ْ
غ

َ
�

439 systemic thinking; systems thinking

pensée systémique

تھ، و�ر�ط فيما ب�ن التفك�� أسلوب �سيط من التفك�� ��تم بالنظر إ�� النظام �� �لي
ة أساسية تقول بأن �ل ���ء التحلي�� والتفك�� ال��كي�� العالئقى، و�ركز ع�� فرضي

مكن التعامل مع عناصر أي مع �ل األشياء حولھ، و�التا�� ال ي) يؤثر و�تأثر(يتفاعل 
العناصر بصورة �لية  نظام أو موقف بصورة منفردة، بل األوفق التعامل مع �ذه

.ملعرفة كيف تتفاعل �عض�ا مع �عض

وِميٌّ 
ُ
ظ

ْ
ِك�ٌ� َمن

ْ
ف

َ
ت

440 systems approach ِم 
ُ
ظ

ُّ
ُل الن

َ
َمْدخ
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approche des systèmes

ال��كي��، و�ضم ال�لية، أسلوب يرتكز ع�� الت�امل فيما ب�ن األسلوب التحلي�� و 
ملستخدمة �إطار لتحليل والت�سطية، ُو�عد مدخل النظم من أ�م املداخل املعاصرة ا

اء النظام، وطبيعة إذ ي�يح الكشف عن �ل جزء من أجز . املنظومات الديناميكية
ف محددة، و�تعامل مع ومسارات تفاعالتھ مع أجزاء النظام األخرى لتحقيق أ�دا

 ، تأخذ م��ا املعلومات �� ش�لالنظم ال��بو�ة ع�� أ��ا نظم مفتوحة تتفاعل مع ب�ي��ا
ة التغي��، و�ساعد ع�� مدخالت، ثم �عيد�ا ثانية �� صورة مخرجات، و��تم �عملي

 للمش�لة، ال�� يتم تقو�م�ا
ً
.�� ضوء التغذية الراجعة تحليل الواقع، و�قدم حلوال
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T
441 tacit knowledge

connaissance tacite

رحون ��ا، وت�ش�ل ن�يجة املعرفة ال�� يخ����ا أفراد املؤسسة �� عقول�م وال يص
مجموعة القيم واالتجا�ات  ا����ة الذاتية أو الدراسة و�تم التعب�� ع��ا �� صورة

و�صعب . ار��م ال��صيةواملدر�ات الذاتية لألفراد ال�� تت�ون من خ��ا��م وتج
.مشارك��ا أل��ا متواجدة �� أذ�ان األفراد

 
ٌ
ة  ِضْمِنيَّ

ٌ
ة

َ
َمْعِرف

442 tactical plans

plans tactiques

وى األد�ى من السلم ا��طط ال�� ��تم بما يجب أن تقوم بھ الوحدات �� املست
عد التكتي�ات الوسائل . نھاإلداري، و�الكيفية ال�� يتم ��ا األداء، واملسؤول�ن ع

ُ
و�

نفذ �ذه ا��طة خ. الالزمة لتفعيل اإلس��اتيجية ونجاح�ا
ُ
الل سنة أو أقل، وت�ون وت

عكس ا��طط اإلس��اتيجية  محدودة ا��ال؛ إذ إ��ا تخدم أ�دافا قص��ة املدى، ع��
و�تو�� مسؤولية �ذه . أطول  ال�� تخدم أ�دافا طو�لة املدى ، و�التا�� �ستغرق وقتا

، لتحول�ا إ�� مجموعة  ا��طط اإلدارة الوسطى، ال�� تتلقى ا��طة اإلس��اتيجية
.محددة من اإلجراءات التكتيكية

 
ٌ
ة ِتيِكيَّ

ْ
ك

َ
 ت

ٌ
ط

َ
ط

ُ
خ

443 teaching

enseignement

لم معلومات وم�ارات عملية قصدية ومنظمة ومخطط ل�ا، ترتكز ع�� إكساب املتع
م��اج يت�ون من مجموعة واتجا�ات إيجابية، وتتم �� زمن محدد و�عتمد ع�� معلم و 
عارف وم�ارات للمتعلم�ن من األ�شطة واإلجراءات ال�� يقوم ��ا املعلم قصد نقل م

ْعِليٌم 
َ
�

162



م بطرق ومساعد��م ع�� تحقيق األ�داف ال��بو�ة وتمكي��م من مو 
ّ
ضوع التعل

.و�س��اتيجيات مختلفة

444 team Building

renforcement d'équipe

ا��ماعة للعمل بروح الفر�ق  ا���د املبذول من قبل املدير كقائد فعال �� دفع أفراد
نحو ��يئة املناخ  من خالل دراسة كيفية عمل الفر�ق �عض�م مع �عض، والس��

�عظم من استخدام املناسب الذي يوجھ طاقات األعضاء تجاه حل املشكالت، و 
.قدرات األعضاء و�م�انيا��م

ِر�ِق 
َ

اُء الف
َ
ِبن

445 team structure

structure de l'équipe

� مجموعات أو فرق عمل �ي�ل يصمم وفقا لنمط الفرق ع�� أساس توز�ع املوظف�ن �
م أو اإلدارة، وتصمم الفرق متعددة، وذلك بحسب نوع امل�مة أو امل�ام ا��ددة للقس

ظائف املش��كة، فرق فرق الو  -:بحسب نوعية ال�شاط، وفًقا لقسم�ن رئ�سي�ن �ما 
.دائمة

ِر�ِق 
َ

ُل الف
َ
َ�ْي�

446 technical supervision 

supervision technique

يصبحوا أك�� فعالية �� مج�ود منظم مستمر ل���يع املعلم�ن ع�� النمو الذا�ي ل
ل�ا القائمون ع�� شؤون و�تضمن �ل تلك ا���ود ال�� يبذ. تحقيق األ�داف ال��بو�ة

ن ��دف تحس�ن التعليم، من التعليم من أجل توف�� القيادة الالزمة لتوجيھ املعلم�
راجعة األ�داف ال��بو�ة وأدوات خالل إثارة ا�تمام املعلم�ن بالنمو امل�� واختبار وم

الل خصائص اإلشراف ومن خ. باإلضافة إ�� تقو�م املعلم. التعليم وطرق التدر�س
عملية  -ل��بية والتعليم، ��تم ب�ل ما يؤثر �� عملية ا -خدمة تر�و�ة،  -: الف�� أنھ

وسيلة لتحقيق أ�داف  - �عاونية ديمقراطية، ووسيلة لتحس�ن العملية التعليمية،
 -: لية ت�يح للمعلم ما ي�� ال��بية، أما وظائف اإلشراف الف�� فتتمثل �� �و��ا عم

�عملية التدر�س و�التالميذ،  تزوده باملعلومات املتعلقة -�ساعده ع�� النمو الذا�ي، 
س �ش�ل سليم، وتمده وتمده بالبيانات الالزمة التخاذ القرار ا��اص بالتدر�

 ٌّ� ِ
ّ
�

َ
 ف

ٌ
َراف

ْ
إش
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.بالبيانات ال�ادفة إلثراء العملية التعليمية

447 technological change

changement technologique

، مما )التكنولوجيا(تقانة التغي�� الذي يحدث ن�يجة للتطور واالبت�ار �� مجال ال
م �ادة فعالية األعمال ال�� يتيؤدي إ�� تطو�ر وتحس�ن طرق العمل وال�� قد تؤدي إ�� ز 

روف العمل والتخلص من القيام ��ا، وكذلك العمل ع�� ز�ادة اإلنتاجية وتحس�ن ظ
.األعمال املعقدة والصعبة

اِ�يٌّ 
َ

ِي�ٌ� ِتق
ْ
غ

َ
�

448 technological fluency

maîtrise technologique

ة و�سر، وجدير بالذكر أنھ �س�ول) التكنولوجيا(قدرة الفرد ع�� التعامل مع التقانة 
وجية، و�مثل �ذا األمر يوجد عدد قليل من األيدي العاملة ذات الطالقة التكنول

واجھ منظومة التعليم العا��
ُ
.مش�لة حقيقية ت

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
 ِتق

ٌ
ة

َ
الق

َ
ط

449 technological literacy

culture technologique

عقال�ي لعالج مشكالت كج�د منظم و ) التكنولوجيا(القدرة ع�� ف�م مع�� التقانة 
�ديثة �� بي�تنا، وف�م محددة، والقدرة ع�� اس�يعاب كيف �عمل �عض التقنيات ا�

، وكذلك القدرة ع�� مجموعة من املصط��ات األساسية والضرور�ة لف�م التقنية
من خالل . �ستخدم�ا ال��) التكنولوجيا(إدراك التفاعل ب�ن اإل�سان والتقانة 

بيقات التقنية ذات الصلة امتالكھ ا��د األد�ى من ا����ات التقنية املرتبطة بتط
س العل�� الذي تقوم عليھ و�العلوم التقنية، ال�� ي�ب�� أن �شتمل ع�� ف�م األسا

االت استخدام�ا �� ا��ياة �ذه التطبيقات واملصط��ات األساسية املرتبطة ��ا، ومج
 رات العملية األساسية املتعلقة، والقدرة ع�� القيام بامل�ا)�عد معر��(وتار�خ تطور�ا 

امل�ارات العقلية ككيفية بكيفية استخدام األدوات واآلالت والعمليات التقنية، و 
 ، و�دراك اآلثار االجتماعية)ي �عد م�ار (اتخاذ القرارات الصائبة املتعلقة باستخدام�ا 

قنية ذات الصلة �علم من اإليجابية والسلبية الناتجة عن استخدام التطبيقات الت
ملرتبطة باستخدام�ا، العلوم ع�� مستوى الفرد وا��ماعة، ومعرفة األخالقيات ا

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
 ِتق

ٌ
ة

َ
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َ
ق

َ
ث
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).�عد اجتما��(��تمع وف�م القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا وا

450 technological management

gestion technologique

ل استخدام ا��واس�ب استخدام األساليب والطرق اإلدار�ة العلمية ا��ديثة مث
.وجميع الوسائل التقانية ا��ديثة

 
ٌ
ة اِنيَّ

َ
 ِتق

ٌ
إَداِرة

451 technology

technologie

 ت والوسائل املادية والتنظيميةمجموعة املعارف وا����ات امل��اكمة واملتاحة، واألدوا
ة ما �� مجال حياتھ اليومية واإلدار�ة ال�� �ستخدم�ا اإل�سان �� أداء عمل أو وظيف

 وغالبا ما يتم. رد أو ا��تمعإلشباع ا��اجات املادية واملعنو�ة سواء ع�� مستوى الف
 ال�� تتضمن(ية ألداء األشياء باملعرفة، أو باألساليب الفن) التكنولوجيا(ر�ط التقانة 

��مجيات، والفيديو ، و�صفة عامة تتضمن التكنولوجيا التعليمية وال)املعرفة
والتلفاز، وعلم تصميم  ،)األقمار الصناعية(التفاع��، واالتصاالت ع�� السواتل 

ضمن املعرفة وامل�ارات ، كما تت)اإلن��نت(اإل�سان اآل�� وتطبيقاتھ، والشابكة 
.�أداة) التكنولوجيا(الضرور�ة الستخدام التقانة 

 (تكنولوجيا)
ٌ
ة

َ
ان

َ
ِتق

452 technology transfer

transfert de technologie

ملؤسسات أو غ���ا من نقل الدراية الفنية واملعدات واملنتجات ل���ومات أو ا
ف لالست خدام �� سياق ثقا�� أ��اب املص��ة، وعادة ما ينطوي أيًضا ع�� التكيُّ

ن .واجتما�� واقتصادي و�ي�� مع�َّ

ِة 
َ
ان

َ
ُل الِتق

ْ
ق

َ
ن

453 theorem

théorème

عية، و�مكن إثبا��ا مقولة تم اشتقاق�ا من بد��يات، تقدم حلوال ملشا�ل واق
ت الر�اضية، و�ذا تم باالست�تاج املنطقي من مجموعة من البد�يات أو املسلما

تخدام�ا إلثبات نظر�ات التأكد من ����ا من خالل االستدالل �ان �� اإلم�ان اس

 
ٌ
ة

َ
ُمَ�ْ�ِ�ن
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.أخرى و��شاء نظام مت�امل من النظر�ات

454 theory

théorie

موعة من القوان�ن أو مجموعة من االف��اضات ال�� يمكن عن طر�ق�ا است�باط مج
.املبادئ التجر��ية لتوضيح وتفس�� ظا�رة ما

 
ٌ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

455 theory of constraints (TOC)

théorie des contraintes

لشركة �� ضوء قيود نظر�ة شاملة وفلسفية إدار�ة تو�� كيفية إدارة و�شغيل ا
د أداء النظام و�التخلص ال�شاط، ال�� �عت���ا فرًصا للتحس�ن حيث إن القيود تحد

ملوارد والت�لفة عند مواج�ة وتركز نظر�ة القيود ع�� إدارة ا. م��ا يتم تحس�ن األداء
ارات وت�اليف ال�شغيل، االختناقات ��دف ز�ادة اإلنجاز وتخفيض ت�اليف االس�ثم

اإلدراك  -: الختناقات و�� من خالل خطوات رئ�سة إلدارة املوارد ال�� تمثل مراكز ا
ل�� تحكم وتحدد مسا�مة التام والو�� بأن املوارد ال�� تمثل مراكز اختناق �� ا

) مراكز االختناق(د املقيدة البحث عن وتحديد املوار  -. اإلنجاز للوحدة اإلنتاجية ك�ل
ميات الكب��ة من عن طر�ق الفحص الشامل ل��ط اإلنتا�� واملناطق ذات الك

ثل مناطق اختناق بطر�قة إدارة املوارد األخرى ال�� ال تم -. ا��زون تحت ال�شغيل
حة مما يؤدي إ�� تراكم مختلفة، حيث ال يتم �شغيل تلك املوارد بطاقا��ا املتا

لذلك من الضروري تحديد  ا��زون من اإلنتاج تحت ال�شغيل أمام مراكز االختناق،
�تج القدر الذي ي�ناسب مع مستوى اإلنتاج �� املراكز ذات الطاقات الفائضة بحيث ت

زمة لتحقيق الز�ادة �� اتخاذ وتنفيذ القرارات الال  -. طاقات مراكز االختناق فقط
�دف ز�ادة اإلنجاز �عد ، وذلك �)مراكز االختناق(كفاءة وطاقة املوارد املقيدة 

.اس�بعاد نفقات تنفيذ تلك القرارات

ُيوِد 
ُ

 الق
ُ
ة ِر�َّ

َ
ظ

َ
ن

456 time management

gestion du temps

فعال، من خالل  علم وفن االستخدام الرشيد للوقت، واس�ثمار الزمن �ش�ل
لتوجيھ، واملتا�عة، التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والت�سيق، والتحف��، وا

ِت 
ْ
 الَوق

ُ
إَداَرة
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� ل�� يمكن البدء ��ا وتلك ال�واالتصال، و�عادة تقييم أولو�ات العمل وتحديد امل�ام ا
طة غ�� منتجة، وتوجيھ يمكن تأجيل�ا والتأكد من أن الوقت ال يتم �دره �� أ�ش

ل املطلوب �� ضوء القواعد القدرات ال��صية لألفراد، و�عادة صياغ��ا إلنجاز العم
.والنظم املعمول ��ا، وفقا للزمن والوقت ا��دد

457 tolerance

tolérance

ب والتمي�� ب�ن ميل ال��ص إ�� تقبل وج�ات النظر ا��تلفة وتجنب التعص
لناس، واالستعداد جماعتھ وا��ماعات األخرى أو ب�ن موقفھ وموقف غ��ه من ا

�ماعات ذات خصائص ل��كم ع�� األفراد �أفراد، ول�س ع�� أساس انتماءا��م �
.معينة

َساُمٌح 
َ
�

458 total quality in higher education

qualité totale dans l'enseignement supérieur

ت�نا�ا من أجل تحقيق أفضل مجموعة من األف�ار واملبادئ ال�� يمكن ألي إدارة أن ت
أن : دة بلغة االست�ناء ا��و  -: أداء ممكن، وتوجد خمسة اتجا�ات �� �عر�ف ا��ودة 

 -. إلم�ان إ�� ا��د األع��يتعدى أداء املؤسسة ا��د األد�ى للمعاي�� وتصل بقدر ا
ألخطاء أو العيوب بقدر أن يصل أداء املؤسسة إ�� صفر �� ا: ا��ودة بلغة التماسك 

أن : دة كمحققة للغرضا��و  -. اإلم�ان، وأن تحقق املؤسسة النجاح من أول محاولة
يق متطلبات املستفيد يحقق املنتج أو ا��دمة األ�داف ا��ددة لھ، وكذلك تحق

و املشروع أو ال��نامج ا��ودة كقيمة لألموال ال�� أنفقت ع�� املؤسسة أ -. ورضائھ
.ف إ�� الكما��ودة كمحول من الكي -. وذلك عن طر�ق الكفاية والفاعلية

ْعِليِم 
َّ
 �� الت

ُ
ة

َ
اِمل

َّ
 (ال.. ) الش

ُ
َجْوَدة

الَعاِ��

459 total quality management (TQM)

administration de la qualité totale

� أداء العامل�ن عن طر�ق نموذج إداري شامل ومت�امل ��دف إ�� التحس�ن املستمر �
تنمية املستمر�ن، وتقديم اس�ثمار قدرا��م وتنمية م�ارا��م من خالل التدر�ب وال
دون تحس�ن جودة أدا��م  �غذية راجعة مستمرة ألدا��م و�زالة العوائق ال�� تحول 

ِة 
َ
اِمل

َّ
 ا�َ�ْوَدِة الش

ُ
إَداَرة
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اء ��ا عن طر�ق االندماج �ش�ل مستمر، لز�ادة فعالية املدرسة، وتدعيم جودة األد
ر �� �ل جوانب العملية ال�امل للعامل�ن ��ا، وتمكي��م لتحقيق التحس�ن املستم

يدين الداخلي�ن املدرسية ��دف الوفاء بمتطلبات وحاجات وتوقعات املستف
.تغ��ةوا��ارجي�ن من املدرسة وتحقيق رضا�م �� ظل الب�ئة امل

460 training

formation

العملية السليمة الالزمة تزو�د الفرد باألساليب وا����ات واالتجا�ات العلمية و 
��ديدة ال�� يك�س��ا، من خالل الستخدام املعارف وامل�ارات ا��الية ال�� يمتلك�ا أو ا

فة وامل�ارات عملية منظمة، ومستمرة تصمم ملساعدتھ ع�� اك�ساب املعر 
ن تقديم أفضل أداء ممكن مما يمكنھ م. واالتجا�ات الضرور�ة لتطو�ر أدائھ وقدراتھ

ستقبلية وفق مخطط عل�� �� وظيفتھ ا��الية و�عده للقيام بامل�ام الوظيفية امل
.الحتياجا��م التدر��ية

ْدِر�ٌب 
َ
ت

461 training needs

besoins de formation

وك الوظيفي و��ن تلك ال�� الفجوة ب�ن متطلبات العمل من امل�ارات واملعارف والسل
ية وتصمم ع�� أساس�ا يمتلك�ا املوظف، وت��جم �ذه االحتياجات إ�� خطة تدر��

.ال��امج

 
ٌ
ة ْدِر�ِ�يَّ

َ
َحاَجاٌت ت

462 training plan

plan de formation

ئل تنفيذ�ا خالل ف��ة بيان منظم لتصورات املنظمة عن األ�داف التدر��ية ووسا
.زمنية قادمة لتلبية االحتياجات التدر��ية

 
ٌ
ة ْدِر�ِ�يَّ

َ
 ت

ٌ
ة

َّ
ط

ُ
خ

463 training program

programme de formation

فراد وذلك بجمع املتلقي عملية تنظيم ونقل امل�ارات وا����ات واملعرفة ب�ن األ 
ل ف��ة زمنية �� م�ان مخصص ل�ذا الغرض، خال) املدرب(وا��اضر ) املتدرب(

ْدِر�ِ��ٌّ 
َ
اَمٌج ت

َ
َبْرن
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نقل املعرفة لتلبية حاجة  محددة، و�استخدام مادة تدر��ية �وسيلة يتم ع�� أساس�ا
.تدر��ية معينة

464 transformational leadership

leadership transformationnel

 راد، من خالل قدرة القائد ع��أحد األنماط القيادية ال�� تركز ع�� �غي�� وتحول األف
تتضمن شكال خاًصا من  التأث�� �� قيم�م واتجا�ا��م ومعتقدا��م وسلوك�م، حيث

و�س�م �ذا النمط . توقع م��مالتأث�� يحرك املعلم�ن نحو تحقيق إنجاز أك�� مما �و م
توى الدافعية و�ع�� عن القيادي �� بناء العالقات واالتصاالت ال�� ترفع من مس
 القيم واملثاليات الداخلية التوقعات العالية ل�ل املعلم�ن، وت�شر مجموعة قو�ة من
م اال�تمام الك�� أك�� من وال�� ت�ون فعالة �� دفع املعلم�ن نحو العمل �ش�ل يدع

.اال�تمامات ال��صية

 
ٌ
ة ْحِو�ِليَّ

َ
 ت

ٌ
ِقَياَدة

465 transitional change

changement de la transition

د يتطلب تفكيك أحد أنماط التغي�� املؤس���، الذي يتصل بإحداث وضع جدي
عادة �ي�لة املؤسسة، إ: األساليب ا��الية لألداء، وتقديم أساليب جديدة، مثل 

أو إجراءات جديدة، أو  و�عادة تنظيم�ا، وتوظيف املستحدثات، أو توظيف أساليب،
.تقديم نمط جديد من ا��دمات، أو املنتجات

اِ��ٌّ 
َ

ِتق
ْ
ِي�ٌ� ان

ْ
غ

َ
�

466 transparency

transparence

وضوعي��ا ووضوح لغ��ا وضوح ال�شر�عات وس�ولة ف�م�ا واستقرار�ا وا���ام�ا وم
ية واإلدار�ة و�ما ي�ناسب مع ومرون��ا وتطور�ا وفًقا للتغ��ات االقتصادية واالجتماع

واإلفصاح ع��ا وس�ولة  روح العصر، إضافة إ�� ت�سيط اإلجراءات و�شر املعلومات
.الوصول إل��ا بحيث ت�ون متاحة ل��ميع

 
ٌ
ة اِفيَّ

َ
ف

َ
ش

467 treaty

traité

 
ٌ
ُمَعاَ�َدة
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ل �� وثيقة واحدة أو اتفاق ب�ن الدول يصاغ كتابة يخضع للقانون الدو��، سوا
َّ
ًء تمث

.اث�ت�ن أو أك�� من الوثائق ذات الصلة

468 trend

tendance

.وافع بال�سبة ل���ء محددتنظيم متناسق من املفا�يم، واملعتقدات، والعادات والد

َجاهٌ  ِ
ّ
ات

469 trend forecasting models

modèles de prévision tendanciels

��طية،  النماذج غ�� النماذج ا: نماذج ت�بؤ تضم ا��موعة التالية من النماذج 
ما يتم تقسيم�ا إ�� خمس  وتضم �ذه النماذج عددا كب��ا من الدوال، وغالبا: ا��طية

العائد،  –عائلة الكثافة   مجموعات من  الدوال، العائلة األسية، عائلة قوى األس،
.عائلة النمو، ونماذج أخرى 

 
ُ
ة َجاِ�يَّ ِ

ّ
ِؤ االت بُّ

َ
�

َ
َماِذُج الت

َ
ن
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U
470 ultimate goals

objectifs ultimes

لذي يم���ا عن غ���ا من النتائج ال��ائية للمؤسسة، وال�� ترتبط بتحديد الغرض ا
املؤسسة ال�� تمثل  املؤسسات املماثلة، إذ تب�� الغايات ع�� �دي من رسالة

ن ت�ون عل��ا بحيث �عكس ا��صائص الفر�دة والصورة املم��ة ال�� تحاول املنظمة أ
 ق ال�� تخدم�ا، وا��اجات ال��املف�وم الذا�ي ل�ا، وتدل ع�� منتج�ا األسا��� واألسوا

د واالستفادة م��ا أق��� تحاول إشباع�ا، و�ساعد الغاية �� توجيھ ا���د واملوار 
ات و�ساعد ع�� ف�م استفادة ممكنة، كما ت�سر تحديد األ�داف الفرعية للوحد

.��يحة العامل�ن لدور�م، باإلضافة إ�� تخصيص املوارد ع�� أسس

 
ٌ
ة اَياٌت ِ�َ�اِئيَّ

َ
غ

471 uncertainty

incertitude

�� مجموعة من ا��رجات حالة يؤدي ف��ا مسار أو أك�� من األفعال أو املعرفة إ
.ا�ي متعددةاملمكنة، لك��ا غ�� معروفة معرفة تامة دقيقة، وذات مع

 (ال.. )
ُ

 َيِق�ن
َّ
ال

472 university

université

م دراسا ِ
ّ
نظ

ُ
ت �� مختلف ا��االت، مؤسسة للتعليم العا�� تت�ون من عّدة �ليات، ت

خول حق منح درجات جامعية �� �ذه الدراسات
ُ
ا��امعية األو��، وما  مثل الدرجة. وت

.ي�بع�ا من الدرجات العليا

 
ٌ
َجاِمَعة

473 university accreditation

accréditation universitaire

اْعِتَماٌد َجاِمِ��ٌّ 
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� تعليمية أو ال��نامج التعلي�امل�انة أو الصفة العلمية ال�� تحصل عل��ا املؤسسة ال
سسات التقو�م ال��بوي، �عد مقابل اس�يفاء معاي�� ا��ودة النوعية املعتمدة لدى مؤ 

تعلي�� املتخصص من قبل ا��ضوع لعملية تقييم جودة �ذه املؤسسة أو ال��نامج ال
.ال�يئات املتخصصة

474 university climate

climat universitaire

وا��و . لطبيعية والنفسيةوج�ات نظر الطالب وتوج�ا��م للتعب�� عن ب�ئة التعلم ا
��صيا��م والذي يتمثل ��  العام الذي يحيط بالطلبة وما لھ من عالقة بالتأث�� ��

لطالب وأعضاء �يئة التدر�س، املنا��، وأساليب التدر�س، واإلدارة، والعالقات ب�ن ا
األ�شطة العلمية والفنية والطالب �عض�م مع �عض، واملرافق وا��دمات واألب�ية، و 

فة �ا ا��و ا��ام�� العام، باإلضاواألدبية والر�اضية واالجتماعية وال��ف��ية ال�� يوفر 
مية، و�دراك تطور قدرة إ�� التفاعالت األ�اديمية ال�� تتضمن املعدالت ال��اك

.التفك��، والدافعية الذاتية

 َجاِمِ��ٌّ 
ٌ

اخ
َ
ُمن

475 university performance evaluation

évaluation de la performance de l'université

ام التقو�م �� دعم قياس أداء مؤسسات التعليم العا�� ال�� تؤكد ع�� استخد
.احتياجا��ا، وتوقعا��ا، ومتطلبا��ا لتطو�ر أدا��ا

ِو�ُم األَداِء ا�َ�اِمِ��ِّ 
ْ

ق
َ
ت

476 university services marketing

marketing des services de l'université

يتم إنتاج�ا لتحقيق تبادل  التحليل والتخطيط والتنفيذ والرقابة ع�� ا��دمات ال��
. قيق أ�داف تنظيميةطو�� لألشياء ال�� ل�ا قيمة �� أسواق مس��دفة �غرض تح
معة بطرحھ بناء ع�� و�عتمد ال�سو�ق بدرجة كب��ة ع�� الغرض الذي تقوم ا��ا
ة لل�سع�� واالتصاالت حاجات ورغبات السوق املس��دف أو ع�� استخدام طرق فعال

ار�ة تتضمن العديد من و�و أيضا عملية إد. والتوز�ع لإلعالم وتحف�� خدمة السوق 
ق اإلشباع ��اجا��م األ�شطة ال�سو�قية يحصل من خالل�ا العمالء ع�� ما يحق

.كورغبا��م من خالل عملية التبادل ب�ن ا��امعة واملس��ل

ِة  ْسِو�ُق ا�ِ�ْدَماِت ا�َ�اِمِعيَّ
َ
�
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477 unskilled worker

ouvrier non qualifié

 ال يتطلب م�ارة معينة، و 
ً
 �سيطا

ً
�عتمد �ذا النوع �� الغالب العامل الذي يؤدي عمال

.من العمل ع�� القوة ا��سمانية

ْ�ُ� َماِ�رِ 
َ
َعاِمٌل غ

478 updating forecasting model

modèles actualisés de prévision

بتة، إذ إنھ يصعب االعتماد النماذج األك�� دقة وواقعية من نماذج الت�بؤ بقيمة ثا
� املستقبل، �ذا باإلضافة ع�� قيمة واحدة فقط للقيم ال�� ست�ون عل��ا الظا�رة �

وتضم . �� الواقع العم�� إ�� أن الشروط ال�� تتطل��ا �ذه الطر�قة يصعب توافر�ا
احدة غ�� ثابتة، نماذج نماذج الت�بؤ التحدي�ية بقيمة و : نماذج الت�بؤ التحدي�ية

.ونةاملتوسطات املتحركة، ونماذج املتوسطات املتحركة املوز 

ِة  ْحِديِ�يَّ
َ
ِؤ الت بُّ

َ
�

َّ
َماِذُج الت

َ
ن
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V
479 validity

validité

ن أجل قياسھ بدقة، مدى توصل مقياس مع�ن إ�� قياس ما ُيراد قياسھ وما ُصمم م
.إ��... سواء �ان معرفة أو م�ارة

ِصْدٌق 

480 value-added

valeur ajoutée

يم�م من أية مؤسسة ما يتم تحس�نھ �� قدرات الطالب ومعلوما��م ن�يجة لتعل
القيمة املضافة توافر  و�تطلب قياس. �عليمية سواء �انت مدرسة أو �لية أو جامعة

تحاق�م باملؤسسة أساليب وأدوات تقو�م نمو الطالب وتحصيل�م �� بداية ال
ال�املة لتعليم�م عند  التعليمية، وتقو�م نفس الطالب �عد حصول�م ع�� املنفعة

فروق ب�ن إنجازات الطالب التخرج �� املؤسسة، أي أن القيمة املضافة �ش�� إ�� ال
ية و��ن ما �ان لد��م من وتحصيل�م عندما ين��ون من �عليم�م �� املؤسسة التعليم

خل عامة لتفس�� وتوجد ثالثة مدا. إنجازات وتحصيل عند التحاق�م باملؤسسة
مدخل التقو�م املباشر  -: �القيمة املضافة للمؤسسة التعليمية ع�� �علم الطالب، �

فة، والنماذج التطبيقية املقاي�س غ�� املباشرة للقيمة املضا -للقيمة املضافة، 
.للقيمة املضافة

 
ٌ
ة

َ
اف

َ
 ُمض

ٌ
ِقيَمة

481 virtual learning

apprentissage virtuel

سا���، و�و عملية ش�ل من أش�ال التعلم عن �عد، و�رتكز ع�� فلسفتھ �ش�ل أ
ملواد التعليمية ال�� �س�ل اك�ساب املعرفة وامل�ارات من خالل تفاعالت مدروسة مع ا

 ٌّ� ِ�َ�ا��ِ
ْ
ٌم اف

ُّ
َعل

َ
�
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) اإلن��نت(واسطة الشابكة الوصول إل��ا من مواقع �عيدة ال يحد�ا زمان وال م�ان ب
.والتقنيات املتعددة من خالل برامج التصفح

482 virtual reality

réalité virtuelle

 وحقيقة، وقد قامت ا�
ً
�امعات االف��اضية املرتكزة الواقع تقديًرا وتأث�ً�ا ول�س فعال

و�سمح تلك الشب�ات  ع�� �ذه الفكرة،) اإلن��نت(ع�� شب�ات االتصال والشابكة 
الواقع االف��ا���، ) جياتكنولو (بالتقاء األ��اص من �ل م�ان ع�� استخدام تقانة 

ل األفراد داخل عوالم وأجر�ت العديد من األبحاث والدراسات، حول إم�انية دخو 

يد تمكن الطالب من اف��اضية عن طر�ق ارتداء خوذات رأس معينة، وقفازات لل
ب، ودراسة حقبة دراسة رواية �املت داخل قلعة، ودراسة القلب داخل القل

.تار�خية، �� نفس الف��ة الزمنية وما إ�� ذلك

 ٌّ� ِ�َ�ا��ِ
ْ
اِقٌع اف َو

483 virtual university

université virtuelle

لعا�� للطالب �� أماكن مؤسسة أ�اديمية ��دف إ�� تأم�ن أع�� مستو�ات التعليم ا
ة �عتمد ع�� تقانة إقام��م عن طر�ق إ�شاء ب�ئة �عليمية إلك��ونية مت�امل

ا��ا، وتقديم الدعم املعلومات واالتصاالت لتوصيل برامج�ا ومقرر ) تكنولوجيا(
لأل�شطة األساسية ) جياالتكنولو (التعلي��، باإلضافة إ�� استخدام نفس التقانة 

إ��، و�نتاج وتوز�ع . .�ال�سو�ق، و���يل الطالب، ودفع املصروفات: مثل اإلدارة
وتقديم الن�� أو االس�شارة  وتطو�ر املواد التعليمية، و�لقاء ا��اضرات والتعليم،

.امل�نية، وتقييم الطالب واالمتحانات

 
ٌ
ة ِ�َ�اِضيَّ

ْ
 اف

ٌ
َجاِمَعة

484 vision

vision

�نية للمستقبل امل�شود ا���د الفلسفي املقصود �� ا��ال ال��بوي والصورة الذ
ن ناحية و�� اإل�سان من إلحداث �غي�� مرغوب فيھ �� الب�ئة املادية واملعنو�ة م

.ناحية  أخرى، من أجل الوصول إ�� النتائج املس��دفة

 
ٌ
َ�ة

ْ
ُرؤ
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485 visionary leadership

leadership visionnaire

ه املستقب�� للمدرسة، وتركز القيادة ال�� تمتلك رؤ�ة ملا يجب أن ي�ون عليھ االتجا
درسة بالتعلم عند ع�� التدر�س وتمتلك قناعة وال��ام بأحقية �ل طالب بامل

ر�ن داخل وخارج ا��تمع مستو�ات عالية من األداء، فضال عن قدر��ا ع�� حث اآلخ
.املدر��� ع�� تطو�ر رؤ�ة املدرسة

َ�ٍة 
ْ

 ُرؤ
ُ

ات
َ
 ذ

ٌ
ِقَياَدة
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W
486 web 2.0

web 2.0

التقنيات ا��ديدة  ، يتضمن موجة جديدة من)اإلن��نت(ا��يل الثا�ي للشابكة 
آلن، ، و�� حالة تطور مستمر ح�� ا2004والتطبيقات الشبكية ال�� ظ�رت منذ عام 

. أي عوامل تقنية أخرى  و يف��ض فيھ أن يتعامل مع الو�ب كمنصة تطو�ر بمعزل عن
عالية، وال تتطلب لألفراد تبادل املعلومات بصورة أك�� كفاءة وف 2.0و��يح و�ب 

مكن األفراد من صياغة أي م
ُ
نص، ( ادة من أي نوع تطبيقاتھ م�ارات خاصة ، بل ت

مع العالم بأسره  وتبادل�ا مع مجموعات خاصة، أو...) وصوت، وصورة، وجرافيك، 
، وتتضمن تطبيقاتھ )نتاإلن�� (بدون أي قيود، كما �ان �� �عض تطبيقات الشابكة 

YouTube, MySpace, Flickr, and podcasting, Facebook  Twitter  . و�حمل عدًدا
دام السماح للمستخدم�ن باستخ -: ، و�� "1.0و�ب "من ا��صائص ال�� تم��ه عن 

متالك قاعدة بيانا��م املوقع فقط ، مما يمك��م من ا/برامج �عتمد ع�� املتصفح
السماح للمستخدم�ن  -�ا، ا��اصة ع�� املوقع باإلضافة إ�� القدرة ع�� التحكم ف�

اح للمستخدم�ن ليع��وا السم -بإضافة قيم لتلك ال��امج املعتمدة ع�� املتصفح، 
أنظمة تفاعلية �سمح تزو�د املستخدم�ن ب -. عن أنفس�م، وا�تماما��م، وثقاف��م

يل قاعدة البيانات من السماح للمستخدم�ن بتعد -بمشارك��م �� تفاعل اجتما��، 
.خالل إضافة، �غي�� أو حذف املعلومات

ِو�ٌب 2.0

487 work environment

environnement du travail

ف�� مقومات األمن ظروف العمل مجتمعة من نظافة و��و�ة و�ضاءة وضوضاء وتو 
وظيفية وغ���ا من األمور والسالمة، وتحديد ساعات العمل والعامل�ن والعالقات ال

 الَعَمِل 
ُ
ة

َ
ِب�ئ
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.ال�� تؤثر �� ��ة ونفسية العامل�ن

488 work stress management

gestion du stress du travail

لتقليل الضغط الذي �شعر  استخدام املؤسسة األساليب اإلدار�ة والعلمية املالئمة
ختالل وظيفي �� املؤسسة بھ األفراد عند تنفيذ عمل�م، الذي قد ي�تج عن وجود  ا

وانخفاض مستوى  مما يؤدي إ�� انخفاض مستوى الرضا الوظيفي وضعف األداء
.الفعالية، والعمل ع�� التقليل من آثار�ا، وتجن��ا

ِط الَعَمِل 
ْ
غ

َ
 ض

ُ
إَداَرة

489 work team

équipe du travail

����ات وامل�ارات مجموعة من األفراد ذات أ�داف مش��كة، يمتل�ون مختلف ا
تيار�م من قبل وال��صيات والقدرات ال�� تت�امل �عض�ا مع �عض، يتم اخ

ه بالعمل معا إلنجاح �ذا مرؤوس��م ��ل مش�ل ما أو إنجاز عمل مع�ن و�ل��م أعضاؤ 
.العمل بأفضل صورة ممكنة

ِر�ُق الَعَمِل 
َ
ف

490 world intellectual property 

organization (WIPO)

organisation mondiale de la propriété intellectuelle

 إلدارة جميع املسائل 1970و�الة متخصصة تا�عة لألمم املتحدة تأسست �� عام 
.لفكر�ة �� العالم بأسرهاملتعلقة بامللكية الفكر�ة، وفرض االح��ام ل��صوصية ا

ِة  ِكيَّ
ْ
 للِمل

ُ
ة يَّ ِ

َ
 (ال.. ) الَعامل

ُ
َمة

َّ
ظ

َ
ُمن

ِة  ِر�َّ
ْ

الِفك

178



يالفهرس الفرنس 



A

6accident

8accréditation

1accréditation académique

473accréditation universitaire

393activité scientifique

121activités éducatives

101ad hoc

12administration

131administration de  média  
éducationnel

459administration de la qualité totale

144administration efficace

281administration moderne

47agent de changement

429ajustement structurel

333amélioration continue de la 
performance

91analyse de l'efficacité-coût

228analyse d'emploi

89analyse des coûts-bénéfices

179analyse des écarts

401analyse situationnelle

435analyse SWOT

29appartenance

37apprentissage mixte

319apprentissage organisationnel

481apprentissage virtuel

21approche

92approche de coûts

440approche des systèmes

66aptitudes à la communication

55associations de la société  civile

363assurance qualité

397autogestion

390auto-renouvèlement d'école

24autorité

70avantage concurrentiel

432avantage concurrentiel durable

34avantages

341avenirs plausibles

344avenirs possibles

345avenirs potentiels

350avenirs probables

B

30benchmark

31benchmarking

174benchmarking  fonctionnel

180



86benchmarking comparatif

71benchmarking concurrentiel

167benchmarking externe

224benchmarking interne

296benchmarking opérationnelle

412benchmarking stratégique

461besoins de formation

39budget

265budget lié à la main-d'œuvre

40bureaucratie

C

221cadre intellectuel

63canaux de communication

354capacité du processus

212capacité institutionnelle

220capital intellectuel

45centralisation

46changement

465changement de la transition

168changement de premier degré

122changement éducationnel

160changement évolutif

213changement institutionnel

303changement organisationnel

396changement planifié de deuxième 
degré

381changement révolutionnaire

438changement systémique

447changement technologique

400choc

414choix stratégiques

52citoyenneté

305climat organisationnel

387climat scolaire

474climat universitaire

57code d'éthiques

58code d'éthiques professionnelles

245commandant; leader

372commercialisation des relations

157commission européenne

62communication

385communication administrative 
scolaire

307communication organisationnelle

69compétence

355compétence professionnelle du 
directeur de l'école

181compétences générales

73compétiteur

181



76complexité

302comportement organisationnel

304comportements de citoyenneté 
organisationnelle

78concept

377conception de la recherche

230conception de poste

81concepts administratifs 
contemporains

326confiance organisationnelle

79conflit

308conflit organisationnel

318connaissance organisationnelle

441connaissance tacite

162connaissances explicites

123conseiller pour l'éducation

82contexte

85contrôle

364contrôle de la qualité

87coordination

13corruption administrative

88coût

349coût  privé

365coût de la qualité

347coût de prévention

20coût d'évaluation

10coût par activité

90coût-efficacité

94créativité

14créativité administrative

95crise

124crise de l'éducation

97critère

99culture du dialogue

214culture institutionnelle

309culture organisationnelle

394culture scientifique

449culture technologique

102cybernétique

103cyborg

D

226d+C236éfaillance interne

104décentralisation

166Défaillance externe

107délégation

109démocratie

116désastre; catastrophe

229description d'emploi

110développement

182



332développement de la performance

192développement des ressources 
humaines

389développement du management 
scolaire

433développement durable

127développement éducationnel

254développement gestionnaire

310développement organisationnel

356développement professionnel

434développement professionnel 
durable

112dialogue

114diffusion des innovations

134directeur pour  l'éducation

186droit contraignant

409droit souple

195droits de l'homme

E

204économie basée sur les 
informations

240économie du savoir

119économies d' échelle

118économies de l'éducation

53éducation à la citoyenneté

255éducation gestionnaire

369éducation récurrente

410éducation spéciale

145efficacité

260efficacité de la gestion

149efficacité des employés

164efficacité externe

215efficacité institutionnelle

311efficacité organisationnelle

152égalité

146e-learning

151emploi

61engagement

19engagement affectif

84engagement continu

290engagement normatif

306engagement organisationnel

231enrichissement des tâches

443enseignement

117enseignement à distance

187enseignement supérieur

93environnement créatif

487environnement du travail

489équipe du travail

183



154ergonomie

155éthique

44étude de cas

22, 

158
évaluation

334évaluation de la performance

475évaluation de la performance de 
l'université

159évaluation de la performance 
institutionnelle

128évaluation d'éducation

285évaluation des besoins

165évaluation externe

225évaluation interne

234évolution de performance au 
travail

313excellence organisationnelle

F

374fiabilité

27fiche d'évaluation équilibrée

177financement de l'enseignement 
supérieur

169flexibilité

460formation

259formation en gestion

170formation flexible

427formulation de la stratégie

178futurologie

G

241gestion  de connaissance

424gestion de la qualité stratégique

359gestion de projet

257gestion des activités 
éducationnelles

276gestion des réunions

48gestion du changement

111gestion du développement

113gestion du dialogue

488gestion du stress du travail

456gestion du temps

148gestion électronique

252gestion par exception

264gestion par les valeurs

253gestion par objectifs

418gestion stratégique des ressources 
humaines

450gestion technologique

250gestion; management

183gouvernance

184



147gouvernement électronique

184groupe des huit (le..)

H

150habilitation des employés

312habilitation organisationnelle

197hypothèse

23hypothèses

I

315identification organisationnelle

471incertitude

199incident

41incubateurs d'entreprises

130information éducative

202informations

201informatique

129informatique pour l'éducation

209innovation

132innovation éducative

261innovation managériale

316innovation organisationnelle

210inspection

211institution

218institutionnalisation

317intelligence organisationnelle

193investissement des ressources  
humaines

133investissement éducationnel

J

223justice interactionnelle

352justice procédurale

K

239kaizen

L

51leaders charismatiques

246leadership

173leadership formel

200leadership informel

328leadership participatif

416leadership stratégique

464leadership transformationnel

485leadership visionnaire

176levée de fonds

4liberté académique

5liberté académique du personnel 
universitaire

185



256ligne de gestion

244loi

M

448maîtrise technologique

67management comparatif

125management de crise pour 
l'éducation

96management de crises

335management de la performance

80management des conflits

251management des crises

194management des ressources 
humaines

205management d'informations

272management du marketing

293management ouvert

156management psychique

388management scolaire

417management stratégique

243marché du travail

271marketing

476marketing des services de 
l'université

135marketing pour l'éducation

420marketing stratégique

219médias d'instruction

35meilleur de sa catégorie

36meilleures pratiques

277message

68mesure comparative

32mesures d'étalonnage

163méthodes de lissage exponentiel

279méthodologie

361méthodologies prospectives

28mission de base

301mission organisationnelle

280modèle

64modèle de communication

478modèles actualisés de prévision

171modèles de prévision

469modèles de prévision tendanciels

25modèles intégrés autorégressifs et 
de moyennes mobiles

182mondialisation

283motivation

188motivation humaine

N

232nationalisation d'emplois

186



286négociation

O

415objectifs stratégiques

470objectifs ultimes

298opportunités

299organisation

16organisation administrative

386organisation administrative de 
l'école

248organisation d'apprentissage

300organisation de coopération et de 
développement économique

360organisation du projet

287organisation en réseau

227organisation internationale  de 
normalisation

274organisation matricielle

490organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle

115organisations  numériques

289organisations non-
gouvernementales (ONG)

270orientation au marketing

294ouverture

477ouvrier non qualifié

P

43parcours professionnel

329partenariat

406participation sociale

411parties prenantes

15pensée critique administrative

436pensée synthétique

439pensée systémique

330perception

357perfectionnement professionnel 
des membres de la faculté

331performance

233performance au travail

216performance institutionnelle

262performance managériale

136performances éducatives

337phénoménologie

338plan

462plan de formation

339planification

137planification de l'éducation

266planification du personnel

421planification stratégique

187



340planification stratégique  dans 
l'enseignement

422planification stratégique de la 
technologie de l'information et de 
la communication

83plans de contingences

297plans opérationnels

423plans stratégiques

442plans tactiques

342politique

343politique de gestion des ressources 
humaines

138politique éducative

407politique sociale

249politiques majeures

295politiques opérationnelles

346préjudice

378présentation de la recherche

172prévision

282prévision morphologique

348principe

105prise de décision

126prise de décision  pour l'éducation

351problème

263procédure de gestion

353processus

321processus de construction de la 
stratégie institutionnelle

42processus de réingénierie d'affaires

238production à temps juste

395production scientifique

463programme de formation

358projet

Q

366qualité dans l'éducation

458qualité totale dans l'enseignement 
supérieur

R

33ratio coûts avantages

269ratio de la main-d'œuvre

258rationalité de la gestion

196réalité supérieure

482réalité virtuelle

9recherches du travail

382récompense et punition

368recrutement

153recrutement électronique

383réduction des effectifs

188



425réflexion stratégique

17réforme administrative

392réforme basée sur l'école; réforme 
scolaire

139réforme éducationnelle

370reingénierie

371réinvention

189relations humaines

362relations publiques

373relativité

38remue-méninges

444renforcement d'équipe

376réorganisation

49résistance du changement

7responsabilisation

405responsabilisation sociale

379responsabilité

120responsabilité pour l'éducation

408responsabilité sociale

190ressources humaines

380restructurer

275réunion

384rôle

11rôle actuel

161rôle perçu

S

314santé organisationnelle

235satisfaction au travail

236satisfaction au travail chez les  
enseignants

267scénarios de planification du 
personnel

59science de systèmes cognitifs

98sécurité culturelle

284sécurité nationale

191sensibilisation aux ressources 
humaines

399service

402six sigma

320socialisation organisationnelle

54société civile

288société de l'information en réseau

324soutien organisationnel

237spécialisation des employés

198stimulants

426stratégie

18stratégie administrative

72stratégie de compétition

60stratégie de coopération

189



278stratégie de la métacognition

140stratégie de l'éducation

268stratégie de planification du 
personnel

428stratégie de trêve

222stratégie destinée

26stratégie d'évitement

273stratégie du marketing

367stratégie réactive

391stratégie scolaire

175stratégies fonctionnelles

445structure de l'équipe

413structure de l'unité d'affaire 
stratégique

322structure organisationnelle

323structure organisationnelle de la 
gestion des ressources humaines

247style de leadership

336style de pert

3superviseur académique

142superviseur pour l'éducation

431supervision

2supervision académique

141supervision pédagogique

446supervision technique

65surcharge de communication

375surveillance thérapeutique

437système

74système complexe adaptatif

291système d'apprentissage ouverte 
et à distance

206système de gestion d'informations

419système de gestion stratégique

106système de soutien à la décision

207système d'informations

T

108technique   Delphi

451technologie

208technologie d'informations

203technologie d'informations de 
communications

56technologies propres

468tendance

100tendances internationales 
contemporaines

453théorème

454théorie

77théorie de la complexité

143théorie d'éducation

190



455théorie des contraintes

75théorie des systèmes complexe 
adaptatifs

50théorie du chaos

180théorie générale des systèmes

457tolérance

467traité

452transfert de technologie

217transformation institutionnelle

466transparence

325transparence  organisationnelle

185travail de groupe

403travailleur qualifié

398travailleur semi-qualifié

242travailleurs du savoir

U

472université

292université ouverte

483université virtuelle

V

480valeur ajoutée

327valeurs organisationnelles

479validité

430violence d'étudiant

484vision

W

486web 2.0

Z

404zone défavorisée
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